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INNEHÅLL

Då vill vi välkomna dig till oss på Nacka
gymnasium. Vi som jobbar här är mycket
stolta över vår skola. Det har vi också anled-
ning att vara. Undersökning efter under-
sökning visar att Nacka gymnasium håller
topp kvalitet och under en lång följd av år har
vi legat i topp när det gäller antalet första-
handsansökningar i Stockholmsregionen.
Men viktigast av allt är att våra elever är

väldigt nöjda med oss; en överväldigande
majoritet av alla som går på Nacka gymna-
sium säger att de rekommenderar skolan
till andra elever. Det säger mer än något
annat vilken fantastiskt bra skola vi har!
I katalogen som du håller i din hand kan

du läsa om alla de olika utbildningar vi har
att erbjuda: från samhällsvetenskap, natur-
vetenskap och teknik till bygg och program
med estetisk inriktning. Sammanlagt erbju-
der vi 21 olika utbildningar. På Nacka gym-
nasium finns den kreativitet, kompetens, den
bredd och de möjligheter som krävs för att
ge dig en bra, konkurrenskraftig utbildning
och en god förberedelse både för hög -
skolestudier 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.

    Jarl Axelsson                      Helen Bejmar 
Rektor Natur och teknik              Rektor Samhälle

DU KOMMER ATT TILLBRINGA MYCKET TID PÅ DIN GYMNASIESKOLA. DÅ ÄR DET VIKTIGT
ATT DEN SKOLAN UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR PÅ KOMPETENT PERSONAL,
GOD UTBILDNING OCH EN TRYGG MILJÖ. PÅ VÅR SKOLA FINNER DU ALLT DETTA
OCH DET BEKRÄFTAS AV TIDIGARE STUDENTERS OMDÖMEN OM OSS. FÖR DERAS
ERFARENHETER HAR ÅTERBERÄTTATS OCH SPRIDITS OCH SKAPAT SKOLANS GODA
RYKTE. DET HAR VISAT SIG ATT NACKA GYMNASIUM ALLTID ÄR EN SKOLA I TIDEN,
OCH FÖR FRAMTIDEN. HELT ENKELT EN ALLA TIDERS SKOLA.

ENGAGERADE LÄRARE, GODA
RESULTAT OCH ETT GOTT RYKTE

FAKTA

Skolan ligger i topp vad gäller        
förstahandssökande i hela              
Stockholmsregionen.

Skolan har ca 2 200 elever. 

Fria skolmåltider.

Fritt busskort.
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Men viktigast av allt är att våra
elever är väldigt nöjda med oss.



Under en lång följd av år har vi legat i topp när det gäller 
antalet förstahandsansökningar i Stockholmsregionen.



FAKTA
Sex nationella program, flera special utbildningar
och ett brett kursutbud.

I Sveriges kommuners och landstings ranking 
ligger skolan i topp i vad gäller elever som tar 
examen.

Skolan fick fantastiskt fina om dömen av 
Skolinspektionen vid den senaste granskningen.

Skolan ligger tio minuter från Slussen, med
promenad avstånd till Nacka Forum. Du tar dig
lätt hit med buss från Slussen.

Skolan har sedan undersökningarna började alltid
legat i den absoluta toppen bland skolorna i Stock-
holmsregionen vad gäller trygghet och nöjda elever.

På vårt campus finns flera cafeterior, aula, biblio-
tek, idrottsplatser, sporthall, skatepark och simhall.

VI SKA VARA BÄST PÅ ATT
VARA KOMMUNAL SKOLA
DE NÄRMASTE ÅREN KOMMER DU ATT
TILLBRINGA MYCKET TID PÅ DIN GYMNASIE-
SKOLA. DU VILL FÅ EN BRA  UNDER VIS NING
MEN OCKSÅ EN STIMULERANDE OCH TRYGG
MILJÖ. DET FÅR DU PÅ NACKA GYMNA-
SIUM–EN  MÖTESPLATS FÖR FRAMTIDEN.

På Nacka gymnasium möts varje dag 2 200
 elever och på vårt campus finns alltid någon-
ting att göra. Kanske träffar du dina kompi-
sar i cafeterian och tar del av konserter och
utställningar. Kanske deltar du i någon av
de aktiviteter som vår fritidsledare anord-
nar. Eller varför inte utnyttja din lediga tid
effektivt och studera i vårt välutrustade bib-

liotek där det finns kunnig personal och
gott om studie platser. Vårt skolbibliotek är
till och med så bra att det utsetts till Årets
skolbibliotek, något som vi är oerhört stolta
och glada över. Oavsett vad du väljer så
kommer du att uppleva den trevliga stäm-
ning som kännetecknar Nacka gymnasium.

Tre unika utbildningar
Nacka gymnasium fick tillstånd av Skol -
verket att starta tre nya utbildningar som
särskild variant; Musikproduktion, Konst
och design samt Teknik och musik. Utbild-
ningarna är en bra grund för vidare studier
men ger samtidigt möjlighet att utveckla
ditt bild- eller musikintresse. Vår långa 
erfarenhet av att driva estetiska och teore-
tiska utbildningar gör att dessa tre varianter
är både utmanande och stimulerande. Läs
mer om dessa utbildningar på sidorna 25,
27 och 32.

Ny utbildning
Är du intresserad av ekonomiprogrammet?
Då måste du läsa om vår nya inriktning 
Internationell ekonomi på sida 16.

Fyra språk
Du som ska gå ett högskoleförberedande 
program ska välja ett modernt språk inför
år 1. Vi har fyra språk att erbjuda: franska,
italienska, spanska och tyska. 

Satsa på en yrkesutbildning med 
grundläggande hög skole behörighet
Om du är praktiskt lagd och känner att du
vill ut i arbetslivet, men samtidigt vill ha
grund läggande högskolebehörighet, är våra
yrkesutbildningar något för dig. Du varvar
teori med praktik på företag och arbets-
platser, och är väl förberedd när du kom-
mer ut på arbetsmarknaden samtidigt som
du har fått möjlighet att skaffa dig en
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 möjlig-
het att läsa gymnasiekurser på engelska i
Canterbury. Varje år deltar ett antal elever i
språkresor eller andra typer av resor. Vi har
till exempel ett flertal samarbetsprojekt
inom Atlas, Erasmus, Nordplus och
Unesco. I Sverige samarbetar vi bland
annat med Stockholms universitet och 
Vetenskapens hus. 

Nacka gymnasium fick tillstånd
av Skolverket att starta tre nya
utbildningar som särskild 
variant; Musikproduktion, Konst
och design samt Teknik och musik.
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”ETT SKOLBIBLIOTEK
I VÄRLDSKLASS”

IT-FAKTA

Antal datorer totalt: ca 2 400 st

Antal bärbara datorer: ca 2200st

Antal stationära datorer: ca 250 st

Antal projektorer: ca 95 st

Biblioteket på Nacka gymnasium är en peda-
gogisk resurs som är väl integrerad i skolans
verksamhet. Det har en självklar del i skolans
digitala satsning och utbildade bibliotekarier
som i nära samarbete med skolans lärare 
bedriver ett målinriktat arbete för att stärka
elevernas informationskompetens och främja
deras läsande. Bibliotekets personal har till-
delats flera utmärkelser för sin pedagogiska

verksamhet och utsågs 2012 till ”Årets skol-
bibliotek” av den Nationella skolbiblioteks-
gruppen. För femte året i rad har också
biblioteket tilldelats kvalitetsutmärkelsen
”Ett skolbibliotek i världsklass” av fackför-
bundet DIK.
De rymliga bibliotekslokalerna ligger 

centralt i anslutning till skolans entré och 
erbjuder ett stort bestånd av skönlitteratur,

fackböcker, tidskrifter och digitala lärresur-
ser. I biblioteket finns gott om studie platser
och även ett tyst studierum som eleverna har
tillträde också utöver bibliotekets öppettider.
Här finns datorer och utskrifts möjligheter
samt en interaktiv skrivtavla för informa-
tionssökning och undervisning.
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 vid terminsstarten hjälp
att skaffa personligt konto för nedladdning
av talböcker. I biblioteket har också den
elevstyrda bokcirkeln sina regelbundna 
träffar. Under läsåret arrangeras också 
löpande elevutställningar i samarbete med
skolans bildlärare.

FAKTA BIBLIOTEK

Öppet under hela skoldagen.

Fackutbildade bibliotekarier.

Gott om studieplatser och ett helt tyst läsrum.

Välutrustat bibliotek med aktuella medier utifrån 
elevernas behov.

Kvalitetsutmärkelsen ”Ett skol bibliotek i världklass”.

Årets skolbibliotek 2012.

Samverkansprojekt med Södertörns högskola
om elevers informations kompetens.

Elevstyrd bokcirkel.

Årets lässatsning kommer att dokumenteras under 
#ngläser

Ett spännande val ligger framför dig. Gymnasievalet! Ett val som 
påverkar din framtid. Vilken skola är rätt för dig de närmaste tre
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När man möter Nazar tar det inte lång stund
innan man lägger märke till hans nyfikenhet
och upptäckarglädje. Nazar som går tredje
året på natur Biomedicin tycker om att vistas
ute i naturen och tar sig gärna fram i skog
och mark på sin mountainbike. Men äventyrs -
lusten tar honom också till mer exotiska
 platser, långt utanför landets gränser.
– I somras var jag en vecka i Japan på egen

hand, säger han. Jag tog mig från Tokyo till
Kyoto och det var en fantastiskt upplevelserik
resa. Nazar beskriver sig också som en 
social person, med stort engagemang.
– Jag är elevkårens ordförande och rätt så
aktiv i skolan i stort, säger han anspråkslöst.
Förutom sitt stora naturintresse så brinner
Nazar även för foto och film och han kombi-
nerar gärna dessa tre intresseområden om

han får möjlighet. Men det är mot KTH, civil-
ingenjör och forskning som siktet är inställt
och i nuläget lutar det åt farkostteknik; en 
inriktning där han förhoppningsvis kan på-
verka framtidens transporter och fordon.
Gärna med ett klimat- och miljötänk i fokus.
Möjligen är det Nazar Netterström som ska
ge mänskligheten morgondagens miljö -
vänliga passagerarflyg.

NAZAR NETTERSTRÖM
Läser: NB15, Naturvetenskapsprogrammet inriktning Biomedicin

Elon Musk, 1971– Sydafrikansk-amerikansk ingenjör, uppfinnare och entreprenör. Musk är kanske mest berömd för att stå
bakom de sensationella elbilarna på Tesla Motors, men han ligger även bakom konceptet till transportsystemet Hyperloop
och har även föreslagit överljudsflygplan med elfläktframdrivning.



VERA STJERNBERG
Läser: TMU 16, Teknikprogrammet inriktning Teknik och musik

Det finns något på Nacka som Vera verkligen
vill framhålla:
– Biblioteket! Jag bara älskar det. Vårt 
bibliotek är fantastiskt!

Vera, som går teknikprogrammet inriktning
Musik, har hållit på med musik ända sedan
barnsben. Hon spelar piano och hon har 
tidigare sjungit i kör. När det var dags att
söka till gymnasiet så hade hon svårt att
välja inriktning. 
– Min pappa rekommenderade att jag skulle
läsa någon inriktning med natur och teknik,

för att det är breda utbildningar, men då 
hittade jag teknik Musik på Nacka och det
passade mig perfekt, med tanke på mitt 
musikintresse.

Vera bor i Segeltorp, Huddinge, och hon
har därmed lite längre resväg än många av
sina vänner på skolan.
– Det är bara i Nacka som den här utbild-
ningen finns så trots en bit att åka tvekade
jag inte att söka hit. 

Så här i början på sitt andra år, så kon -
staterar Vera att hon är mycket nöjd med 

utbildningen och hon tycker generellt att det
är en hög ambitionsnivå i klassen.
– Första veckan kändes det lite pirrigt med en
så stor skola, men nu tycker jag att det är 
jättebra, för då finns det så många möjligheter.
Vad hon vill utbilda sig till och arbeta med i
framtiden är hon ännu inte säker på.
– Kanske webbdesigner eller webbutvecklare. 
Eller varför inte musikproducent åt morgon-
dagens stjärnor?
Vi får se.
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Susan Rogers, 1957– Amerikansk doktor i psykologi, tillika musikproducent som arbetat med många stora musikartister,
varav den främste får anses vara Prince (1958–2016). Mellan 1983-1988, de år då Prince främsta album producerades,
såsom Purple Rain och The Black Album, var det Rogers som stod som producent för dessa klassiska verk. 



NACKA GYMNASIUM – ALLA TIDERS UTBILDNING 8

SMILLA WEST
Läser: SM15, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation

Smilla läser år tre på samhälle Media och
gillar att umgås med vänner. Hon beskriver
sig själv som en kreativ person som tycker
om att fotografera. Smilla tycker hon har 
hittat hem på Nacka.
– Det är lite som ett andra hem här, jag gillar
verkligen att komma hit och ljusgården tycker
jag nästan mest om.

Ljusgården, den är själva navet, hjärtat
och lungan på Nacka gymnasium. Med 

direktkontakt till det prisade biblioteket och
den omtyckta cafeterian är det en självklar
mötesplats för elever och lärare.

Att hon sökte sig till Nacka gymnasium var
inte bara närheten till bostaden, även om det
bidrog. Smilla hade hört mycket gott om 
skolan och det kändes dessutom väldigt
tryggt att många av hennes vänner skulle
komma att hamna här.

Just nu är det marknadsföring som främst

är på tapeten, eller mer korrekt; journalistik,
reklam och information. Källkritik är honnörs -
ordet och genomsyrar vår utbildning säger
hon.

I framtiden vill hon arbeta med marknads-
föringsfrågor på något företag, eller ansvara
för att marknadsföra produkter på ett bra
sätt. Eller så blir hon kanske stjärnjournalist!
Det får framtiden utvisa.

Wendela Hebbe, 1808 –1899. Svensk författare, Journalist, tonsättare och översättare. Efter att ha kommit i kontakt med 
Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare, började hon arbeta på dennes förlag Läsebiblioteket och därefter hamnade hon 
på tidningen Aftonbladet 1841. Hebbe anses vara Sveriges första kvinnliga journalist. 
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Adams pappa är musiker och musiken har
alltid funnits i hans liv, men Adam kände att
det inte var inom musik han ville utbilda sig,
istället lockade möjligheten att skapa och
konstruera och då föll valet på bygg -
programmet.
– Jag har många i släkten som jobbar inom
byggbranschen och det känns som en säker
utbildning och något att falla tillbaka på. För
egentligen är det den amerikanska fotbollen
som har hans odelade fokus. Han satsar sten -

hårt på sporten, i sitt Tyresö Royal Crowns.
– Drömmen är att åka över till USA, gå på
college och spela fotboll på professionell nivå.
Fast konkurrensen är såklart stenhård, 
tillägger han. 

För övrigt stortrivs Adam med att gå Nacka
gymnasiums byggprogram. Lärarna är 
mycket bra och den praktik som han nu är
ute på, tre dagar i veckan, passar honom ut-
märkt. Men oavsett vad framtiden erbjuder,
vad än amerikansk fotboll och Amerika be-

träffar, så är fortsatta studier en självklarhet
för honom. En vidareutbildning som gärna
ska ha med idrott att göra.
– Ja, om inte något med bygg så antingen
PT, sjukgymnast eller liknande. Om jag inte
själv blir atlet så vill jag bygga atleter, säger
Adam och ler brett.

Men vem vet, kanske är det en idrottsarena
som Adam Bender en dag ska bygga. 

ADAM BENDER
Läser: BA15, Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad

Ferdinand Boberg, 1860 –1946. Gruvarbetarsonen som blev formgivare och arkitekt och som skulle komma att sätta sin 
prägel på många byggnadsverk i Stockholm. Sitt internationella erkännande fick han som en av huvudarkitekterna för 
Stockholmsutställningen 1897. Karriären som arkitekt avslutade han i samband med slutförandet av NK-huset 1915.



GABRIEL DISKAY
Läser: EK16, Ekonomiprogrammet inriktning Juridik

Gabriel började som elvaåring med kamp-
sport och idag har han svart bälte i taek -
wondo. Han åker till sin träningslokal fyra till
fem dagar i veckan och då även i egenskap
av instruktör. Tillsammans med en annan kille
på skolan ingår Gabriel i klubbens uppvis-
ningsteam. Gabriel är inne på sitt andra år
på juridikprogrammet, ekonomi Juridik.
– Jag tycker om att plugga på Nacka, det är

verkligen en trivsam miljö här. En så pass
stor skola, med så många människor, gör ju
att det finns väldigt många nya potentiella
kompisar. 

Förutom kampsporten är Gabriel musikin-
tresserad och spelar gitarr när tiden räcker till.
– Det är nog juridiken som är roligast, tilläg-
ger han när vi talar specifikt om programmet.
Jag trivs mycket bra i min klass. Det stod ett

tag mellan juridik och natur men det är 
juridik som jag är mest intresserad av.

När vi kommer in på framtiden är Gabriel
relativt säker på vad han ska göra om några
år.
– Jag tänker söka vidare till universitet,
aningen i Lund eller i Uppsala och det är
som sagt juridik som är huvudspåret.
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Jens Jakob Lapidus, 1974 – svensk advokat och författare och för allmänheten främst känd för sina romaner om Stockholms
undre värld, med bland annat titlarna Snabba cash, Aldrig fucka upp och Livet deluxe m.fl. Lapidus romaner har även 
filmatiserats. Lapidus ansågs 2008 av modemagasinet King till Sveriges bäst klädde man.
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ELLEN VOUTILAINEN  
Läser: SA16, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhälle

– I Sjundeå spelar alla handboll, säger Ellen
leende på sjungande finlandssvenska.

Och sanningen att säga var det just hand-
bollen som förde henne från Finland till 
Sverige, till Nacka och till en plats i Skuru IK
– handbollslaget där hon gör sin stora sats-
ning inom sin idrott.
– Jag har en vän som flyttade innan mig och
tack vare henne kom jag i kontakt med sko-
lan och med laget.

Att lämna familjen och vännerna hemma i
Sjundeå kändes till en början en aning 
osäkert, men Ellen berättar att hon relativt
snabbt kom att trivas i Sverige och på skolan.
Trots att hon inte kände någon på Nacka så
har hon aldrig känt sig ensam.
– Jag fick nya vänner ganska snart, det är en
varm miljö på Nacka och jag gillar att skolan
är så stor med så många olika slags männi-
skor samlade.

Det är som sagt handbollen som står i fokus
för denna lovande handbollsspelare från vårt
grannland, men det var Ellens samhällsin-
tresse som avgjorde hennes programval.
– Det jag läste om programmet tyckte jag lät
intressant och speglade mest mina intressen.

Men om Ellen får välja så är det en 
blivande handbollskarriär som hägrar. 

Vigdis Finnbogadóttir, 1930 – Efter studier vid bland annat anrika Sorbonne i Paris skulle Vigdis komma att bli Islands och
Europas första kvinnliga president och därtill världens första demokratiskt valda statsöverhuvud. Med sina 16 år på posten
(1980–1996) är Finnbogadóttir än idag världens längst sittande statsöverhuvud



RICKARD ANNER
Läser: NAS16, Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap och samhälle

Rickards syster, som nu pluggar till krimino-
log läste juridikinriktningen på Nacka gym-
nasium. Hon hade mycket gott att säga om
skolan och när det blev dags för Rickard att
välja gymnasium så var valet ganska lätt. Att
det är enkelt att pendla från Tyresö vägde
såklart också in. Rickard valde Natur sam-
hälle och det har han inte ångrat.
– Programmet känns rätt för mig, det är en
bred utbildning och erbjuder flera valmöjlig-
heter. Jag går i en riktigt bra klass med  bra
sammanhållning och lärarna är engagerade

och väldigt kompetenta.
Rickard tycker om att segla och åka skidor.

Det senare gärna i Vemdalen och han har
även varit på skidresa i Alperna tillsammans
med familjen några gånger. Förutom böljan
och pisterna så är det även luftrummet som
lockar.
– Jag vill bli pilot, säger han bestämt. Jag
funderar på att söka till pilot inom försvaret
för att senare göra en civil karriär inom 
flyget.

Rickard kan även hålla med sin syster i

hennes omdöme om skolan i stort.
– Det är skönt att det finns så många elever
på skolan, man kan vara som man vill, klä
sig som man vill och man passar ändå in.
Det känns som om det här är en skola för
alla. 

Innan han fortsätter med sina studier 
funderar Rickard på att ta ett sabbatsår direkt
efter studenten. Jobba lite, tjäna ihop pengar
och därefter söka Grundläggande militär 
utbildning, för att så småningom nå sitt 
drömyrke.  
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Bröderna Wright, Orville, 1871 – 1948. Wilbur,1867 –1912. Amerikanska bröder, uppfinnare och flygpionjärer. Den 17 de-
cember 1903 skedde den första lyckade flygningen med motor, med flygplanet ”The Flyer”. Orville flög i 12 sekunder och
flygsträckan blev 36,5 meter. Wilbur genomförde den andra flygningen som varade 11 sekunder med tillryggalagda 53 meter.



Bygg- och anläggningsprogrammet
På byggprogrammet får du en bred orientering
om byggprocessen och grundläggande 
kun skaper inom nybyggnad, ombyggnad och
anläggning. Den största delen av utbildningen
sker i byggsalen på skolan och hos olika bygg -
företag. Efter tre år på Nacka gymnasium erhåller
du en yrkesexamen och får samtidigt ut din 
lärlingsbok av Byggnadsindustrins yrkesnämnd,
BYN. Yrkesexamen är ett stort och viktigt steg
mot ditt framtida yrkesbevis.

Inriktning Husbyggnad
På Nacka gymnasium kan du utbilda dig till trä-
arbetare, 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 betong-
element med hjälp av byggkranar och betong-
pumpar. 
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.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Mellan 25 och 35 veckor av utbildningen för-
läggs till en arbetsplats, så kallad APL (Arbets-
platsförlagt lärande). Under APL-tiden bedrivs
utbildningen av en handledare från arbets -
platsen med stöd av lärare från skolan. Vi er- 
bjuder även gymnasial lärlingsutbildning vilket
innebär att minst 50% utav tiden på bygg- och
anläggningsprogrammet är arbetsplatsförlagd.

Du som vill studera vidare
På Nacka gymnasium erbjuds du möjlighet att
läsa in de kurser som krävs för att få grund -
läggande behörighet till högskolan.  

Studierna vid Nacka gymnasium
Nacka gymnasium är en stor skola med alla de
fördelar som det innebär med fungerande 
logistik, speciallärare, IT-tekniker osv. Byggpro-
grammet däremot är litet program med egna 
lokaler. Cirka 20 elever går i varje årskurs och vi
arbetar mycket med att få en god stämning 
mellan alla elever. Vi arbetar också för en god
arbetsmiljö och förebyggande träning för att våra
elever skall kunna tillgodogöra sig utbildningen
och det kommande yrkeslivet på bästa sätt.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Laila Melin, 
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se

BYGGYRKET ÄR VARIATIONSRIKT OCH FRITT. DU KAN ARBETA BÅDE INOMHUS OCH UTOM-
HUS, I BYGGFÖRETAG ELLER MED SERVICEARBETEN. SOM BYGGARBETARE SKAPAR DU BESTÅENDE
VÄRDEN FÖR FRAMTIDEN!

HUSBYGGNAD
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Kurser inom BA
HUSBYGGNAD

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik1a 100
Naturkunskap1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

Inriktningskurser
Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 200

Programfördjupning* 
Träarbetare
Betong 1 lågform platta 100
Betong 2 väggar pelare 100  
Trä 1– stommar 100
Trä 2 – beklädnad 100
Trä 3 –montage 100 

Programfördjupning* 
Betongarbetare
Betong 1– lågform 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 –murverk100
Mur- och putsverk 3 – puts 100
Specialistyrken 1
(keramiska plattor) 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Mellan 25 och 35 veckor av utbild-
ningen förläggs till en arbetsplats,
APL (Arbetsplatsförlagt lärande).



ÄR DU INTRESSERAD AV EN FRAMTID SOM EKONOM? VILL DU KNYTA KONTAKTER MED
NÄRINGSLIVET? PÅ EKONOMIPROGRAMMETS INRIKTNING EKONOMI FÅR DU INBLICK I FÖRE-
TAGANDETS ROLL OCH VILLKOR I SAMHÄLLET.

EKONOMI
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Kurser inom EK
EKONOMI

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2 b 100
Naturkunskap 1 b 100
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1 b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100 
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen 
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50

Inriktningskurser
Entreprenörskap och 
företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3 b 100

Programfördjupning*
Affärsjuridik 100
Marknadsföring 100
Organisation och ledarskap 100

Individuellt val 200 
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare
studier vid universitet och högskola främst inom
områden som ekonomi, juridik och samhälls -
vetenskap. Du lär dig grunderna i företags-
ekonomi, 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
Den ekonomiska inriktningen ger dig en utbild-
ning där du, direkt efter gymnasiet, kan få
arbete som gymnasieekonom, om du inte väljer

att studera vidare vid universitet eller högskola.
Den ger dig också de kunskaper i ekonomiska
och juridiska frågor som du behöver både 
privat och professionellt.

Entreprenörskap ligger i tiden! På den här
utbildningen lär du dig att starta och driva ett
företag – från den första idén, via affärsplanen,
till det färdiga företaget. Under utbildningen
kommer du att driva ett företag enligt konceptet
Ung Företagsamhet. Du får en unik praktisk 

erfarenhet av företagande och ovärderliga kon-
takter för framtiden genom erfarna rådgivare
från det lokala näringslivet. Inom kurserna i 
företagsekonomi lär du dig de grunder som be-
hövs för att driva ett företag såsom redovisning,
kalkylering och marknadsföring. Inom juridiken
får du bekanta dig med de lagar som styr före-
tag och organisationer.

Utbildningen handlar också om hur interna-
tionalisering och globalisering påverkar männi-
skors och företags livsmiljöer i olika delar av
världen. Villkoren för en hållbar utveckling,
ekonomiskt och socialt, är viktiga i dessa 
sammanhang. För närvarande ges elever möjlig-
het att göra sitt gymnasiearbete i samarbete
med en gymnasieskola i Finland.

Tillsammans med de kontakter du får på en
skola med över 2 200 elever och ett stort 
internationellt nätverk är du väl rustad efter
gymnasiet, antingen du väljer att gå vidare till
högskolan eller att gå direkt ut i näringslivet.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Maria Linden, 
08-718 93 15, e-post: maria.linden@nacka.se

Entreprenörskap ligger i tiden! På den här utbildningen lär du dig att
starta och driva ett företag – från den första idén, via affärsplanen, till det
färdiga företaget.



Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare
studier vid universitet och högskola främst inom
områden som ekonomi, juridik och samhälls -
vetenskap. Du lär dig grunderna i företags-
ekonomi, 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 Juridik
Här är utbildningen för dig som är intresserad
av juridik och tänker dig en framtid som 
advokat, polis, jurist inom offentlig förvaltning,
inom privat sektor eller som entreprenör.

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 rätte-
gångsförfarandet och om de rättsregler som 
gäller för privatpersoner och företag.
Samarbete mellan ämnena svenska, samhälls-

kunskap och juridik gör det möjligt att arbeta
med större projekt. Utbildningen ger dig också

goda kunskaper i retorik, det vill säga konsten
att argumentera och uppträda inför en större
grupp.
Lektionerna består av både föreläsningar och

problemlösning. Enskilda rättsfall får stort 
utrymme för att göra lagtexten konkret och 
begriplig. Vi följer ofta massmedias bevakning
av olika rättsfall och arbetar med projekt och
studiebesök. Du kommer att få göra studiebesök
både på rättegångar och hos olika myndigheter. 

Vi har lång erfarenhet av juridisk utbildning
och väl inarbetade kontakter med berörda insti-
tutioner. Våra tidigare elever kommer tillbaka 
och håller uppskattade presentationer om hur
det är att läsa juridik på universitetet. Detta gör
att kopplingen mellan gymnasie studier och
hög skolestudier blir naturlig.

Juridikinriktningen ger dig en mycket god
grund för fortsatta studier i juridik, men också i
samhällsvetenskap och ekonomi. Efter avslutad
utbildning har du fått en gedigen förberedelse
inför högskolan och dessutom användbara 
kunskaper för framtida yrkesverksamhet.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Carina Lord, 
08-718 77 53, e-post: carina.lord@nacka.se

OM DU HAR ETT STARKT INTRESSE FÖR LAG OCH RÄTT, EKONOMI OCH SAMHÄLLE, DÅ ÄR
INRIKTNING JURIDIK ETT SJÄLVKLART VAL FÖR DIG. VILL DU DESSUTOM SATSA PÅ ATT FÖR -
BEREDA DIG FÖR FRAMTIDA HÖGSKOLESTUDIER I JURIDIK KAN DU VARA SÄKER PÅ ATT DU
HAR HAMNAT RÄTT.

JURIDIK
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Kurser inom EK
JURIDIK

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1 b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 b 100
Matematik 2 b 100
Naturkunskap 1 b 100
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1 b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100 
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50

Inriktningskurser
Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a 50

Programfördjupning*
Samhällsvetenskaplig 
fördjupning/Kriminologi 100
Sociologi 100
Valfri program-
fördjupningskurs 100

Individuellt val 200 
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras. Vi har lång erfarenhet av juridisk utbildning och väl inarbetade kontakter
med berörda institutioner. Våra tidigare elever kommer tillbaka och håller
uppskattade presentationer om hur det är att läsa juridik på universitetet.



Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare
studier vid universitet och högskola främst inom
områden som ekonomi, juridik och samhälls -
vetenskap. Du lär dig grunderna i företags-
ekonomi, 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 Internationell ekonomi
Profilen Internationell ekonomi är en studieför-
beredande utbildning för dig som siktar mot  
en karriär som ekonom på en internationell ar-
betsmarknad. Internationell ekonomi bygger på

ekonomiprogrammet inriktning ekonomi och
du får goda kunskaper inom företagsekonomi
och matematik. Inom fördjupningskurserna, in-
ternationella relationer, internationell ekonomi
och internationell handel kommer du att bli väl
insatt i hur global handel, handelsavtal, valuta-
marknader och internationell finans fungerar. 
I kurserna kommer aktuella frågor som Brexit,
frihandel och EU:s framtid att studeras.

Externa kontakter som till exempel vårt sam-
arbete med Kommerskollegium samt att, som
förberedelse inför gymnasiearbetet, göra fältstu-
dier i en europeisk storstad bidrar till att utbild-
ningen känns relevant och aktuell. 
På Internationell ekonomi läser du kursen

entreprenörskap och företagande och vill du
fördjupa dig ytterligare inom entreprenörskap
har du möjlighet att välja att läsa UF (Ung före-
tagsamhet) där du lär dig att starta och driva ett
företag.
Läser du Internationell ekonomi kommer du

att få en stor förståelse för vår omvärld och den
globala  marknadens spelregler och du blir väl 
förberedd för studier inom ekonomi och sam-
hällsvetenskap på universitet och högskola.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Carina Lord, 
08-718 77 53, e-post: carina.lord@nacka.se

EN STUDIEFÖRBEREDANDEUTBILDNING FÖR DIG SOM SIKTAR MOT EN KARRIÄR SOM EKONOM
PÅ EN INTERNATIONELL ARBETSMARKNAD.

INTERNATIONELL EKONOMI 
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Kurser inom EK
INTERNATIONELL EKONOMI

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50

Inriktningskurser
Entreprenörskap och
företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100

Programfördjupning*
Internationell handel
(företagsekonomisk 
specialisering) 100
Internationella relationer 100
Internationell ekonomi 100

Individuellt val 200 
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Profilen Internationell ekonomi är en studieförberedande utbildning för dig
som siktar mot en karriär som ekonom på en internationell arbetsmarknad.



El- och energiprogrammet 
El- och energiprogrammet har genomgått en
stor utveckling under de senaste åren på grund
av all teknik- och datorutveckling som sker i
samhället. Helt nya produkter och system ser
dagens ljus. Det skapas intelligenta hus, avance-
rade styrsystem inom industrin, larmsystem och
IP-telefoni. Det sker också en ständig utveckling
av nätverksprodukter, till exempel gigabitnät
och Internet of Things IoT. Även underhåll och
skötsel av nätverk och teknologier kräver god
och uppdaterad yrkeskunskap.

Inriktning Dator och kommunikationsteknik
Grunden i programmet är teknikkurser inom
produktion och installation, service, underhåll,
samt system för data, bild och ljud. Elektronik
är ett av de viktigaste ämnena i utbildningen.
Här ingår det att göra olika beräkningar, så 
matematikkunskaper är viktiga!

På inriktning Dator- och kommunikations-
teknik läser du kurser i elektroteknik, nätverks-
teknik och datorteknik. I år 1 börjar du en
Cisco-upplagd kurs som leder fram till en CCNA-
certifiering i år tre. Kurslitteraturen är på 
engelska och till stora delar helt webb-baserad.
Det är ett exempel på hur den ökade interna-
tionaliseringen av produkter och tjänster 
ställer krav på språkkunskaper. Manualer och

instruktioner är ofta på engelska.
Eftersom utbildningen leder fram till områden

där kundkontakter är vanliga är också social för-
måga och servicekänsla viktigt. 

Efter utbildningen kan du arbeta som PC-
tekniker, supporttekniker, teknisk säljare, service-
tekniker och nätverkstekniker (Cisco). Vill du
studera vidare inom datorteknik, finns det olika
yrkeshögskolor. Om du vill studera vidare på
högskolan garanteras du möjlighet att läsa in
grundläggande behörighet.

Arbetsplatsförlagd lärande, APL
Minst 15 veckor av utbildningen förläggs till en
arbetsplats, så kallad APL. Under APL-tiden 
bedrivs utbildningen av en handledare från 
arbetsplatsen och lärare från skolan. Då får du
också insikt i arbetsmarknaden och skapar kon-
takter inför ditt framtida arbetsliv.

Du som vill studera vidare
På Nacka gymnasium erbjuds du möjlighet att
läsa in de kurser som krävs för att få grund- 
läggande behörighet till högskolan.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Laila Melin, 
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se

Kurser inom EE
DATOR OCH 
KOMMUNIKATIONSTEKNIK

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

Programgemensamma 
ämnen 
Datorteknik 1a 
(IT-Essentials) 100 
Elektromekanik 100 
Energiteknik 1 100 
Mekatronik 1 100 

Inriktningskurser
Dator- och nätverksteknik 
(Cisco, Intro. to Networks) 100 
Elektronik och
mikrodatorteknik 100 
Kommunikationsnät 1 100 
Nätverksteknik–Win 2012 AD 100 

Programfördjupning* 
Administration av nätverks- 
och serverutrustning
(Cisco, Scaling Networks) 100 
Datasamordning och support 
(Cisco, Connecting Networks) 100
Engelska 6 100 
Nätverksadministration 100 
Nätverkssäkerhet 100 
Nätverksteknologier  
(Cisco Routing and Switching
Essentials) 100 
Webbutveckling 1 100 
Webbutveckling 2 100 

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

DATOR OCH
KOMMUNIKATIONSTEKNIK
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ÄR DU INTRESSERAD AV ETT ARBETE MED TEKNISK INRIKTNING, DÄR DET KRÄVS NOGGRANN-
HET OCH SERVICEKÄNSLA? DÅ ÄR EL- OCH ENERGIPROGRAMMET DET RÄTTA. INRIKTNINGEN
DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK ÄR BÅDE EN PRAKTISK DATAUTBILDNING OCH HAR
OMFATTANDE TEORETISKA INSLAG.

Efter utbildningen kan du arbeta
som PC-tekniker, supporttekniker, 
teknisk säljare, servicetekniker och
nätverkstekniker (Cisco).



El- och energiprogrammet 
El- och energiprogrammet har genomgått en
stor utveckling under de senaste åren tack vare
all teknik- och datorutveckling som sker i sam-
hället. Elberoendet i samhället ökar. I nya tek-
niska lösningar använder man sig av elektricitet
på olika sätt. Helt nya produkter och system ser
dagens ljus, som intelligenta hus, avancerade
styrsystem inom industrin och tjänsteföretag
och en ökad efterfrågan av larmsystem. Auto-
matiseringen och datoriseringen av samhället
ställer nya krav på utbildningen.

Inriktning Elteknik
Elbranschen är en reglerad bransch på grund
av de säkerhetsföreskrifter som finns. Därför 
genomsyrar elsäkerhet och kvalitet alla kurser.
Inriktningen Elteknik erbjuder dig teknikkurser
för arbete inom produktion och installation,
service, underhåll, säkerhetssystem, antenn -
anläggningar och datakommunikation. Ellära
och elektroteknik är grundläggande ämnen. Där
ingår det att utföra olika beräkningar vid labo-
rationer, så goda matematikkunskaper är viktiga!

Under det första och andra läsåret studerar
du framför allt kurser inom området elinstalla-
tion, med mycket praktiskt innehåll. I år tre till-
kommer ännu fler praktiska kurser i de olika 
yrkesspecifika områdena, till exempel installa-
tioner inom datanät, styrsystem och säkerhets-

system. Den ökade internationaliseringen av
produkter och tjänster ställer också krav på 
språkkunskaper, framför allt engelska. Manualer
och instruktioner är ofta på engel ska. Eftersom
utbildningen leder fram till områden där kund-
kontakter är vanliga är social förmåga och 
servicekänsla viktigt.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Minst 15 veckor av utbildningen förläggs till en
arbetsplats, så kallad APL. Under APL-tiden 
bedrivs utbildningen av en handledare från ar-
betsplatsen tillsammans med lärare från skolan.
Då får du också insikt i arbetsmarknaden och

har möjlighet att skapa kontakter inför framtiden.

Efter gymnasiet
Efter avklarad utbildning väntar en lärlingstid
som installationselektriker på 1 600 arbetstimmar
där arbetet sker såväl vid nyproduktion som vid
ombyggnation. Därefter är du certifierad instal-
lationselektriker.

Vill du studera vidare finns det många möj-
ligheter. Antingen på någon YH-utbildning, vid
Elektriska högskolan i Nyköping, kanske Allmän
elbehörighet efter några år i yrket, eller KTH
via ett tekniskt basår. Vill du studera vidare vid
högskola garanteras du möjlighet att läsa in den
grundläggande behörigheten för att kunna
söka vidare.

Du som vill studera vidare
På Nacka gymnasium erbjuds du möjlighet att
läsa in de kurser som krävs för att få grund -
läggande behörighet till högskolan.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Laila Melin, 
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se 

Arbetslagsledare EE
Tommy Ringkvist  073-969 52 20, 
e-post: tommy.ringkvist@nacka.se

ÄR DU INTRESSERAD AV ETT ARBETE MED TEKNISK INRIKTNING, DÄR DET KRÄVS NOGGRANN-
HET OCH SERVICEKÄNSLA?DÅ ÄR EL- OCH ENERGIPROGRAMMET DET RÄTTA. INRIKTNINGEN
ELTEKNIK GER EN BRED KOMPETENS DÄR GRUNDEN ÄR TEKNISKA KUNSKAPER INOM ELLÄRA,
ELEKTROTEKNIK, STYRTEKNIK OCH INSTALLATIONSTEKNIK.

ELTEKNIK
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Kurser inom EE
ELTEKNIK

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

Programgemensamma 
ämnen 
Datorteknik 1a 100 
Elektromekanik 100 
Energiteknik 1 100 
Mekatronik 1 100 

Inriktningskurser 
Elkraftteknik 100
Elinstallationer 200
Kommunikationsnät 1 100
Praktisk ellära 100

Programfördjupning*
Belysningsteknik 100
Elmotorstyrning 100
Fastighetsautomation 1 100
Larm-, övervaknings- 
och säkerhetssystem 100
Mät- och styrteknik 100
Underhåll elteknik 100

samt en av följande kurser
Entreprenörskap/Engelska 6 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Elteknik erbjuder dig teknikkurser 
för arbete inom produktion och
installation, service, underhåll, säker-
hetssystem, antenn anläggningar och
datakommunikation.



Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen är till för dig som
ännu inte är behörig att söka till nationella pro-
gram i gymnasieskolan. På Nacka gymnasium 
erbjuder vi tre olika introduktionsprogram.

Preparandutbildning
Detta är utbildningen för dig som är studiemoti-
verad men saknar några ämnen i din grund -
skoleutbildning för att bli behörig till ett
nationellt program. Du har ambition och möj-
lighet att läsa in det som fattas för att nå 
be hörighet på ett läsår. Du läser fem dagar i vec-
kan och får en individuell studieplan utifrån de
ämnen som saknas för att uppnå behörighet till
nationellt program. Inriktningen är ettårig. 

Individuellt alternativ
Detta är en individualiserad inriktning, där
målet är att gå vidare till nationellt program, 
yrkesintroduktion, PRIV, annan skolform (folk-
högskola eller KomVux) eller ut i yrkeslivet.

Individuellt alternativ vänder sig till dig som
kan behöva mer än ett år på dig för att uppnå
behörighet till något av de nationella gymnasie-
programmen.
Du läser fem dagar i veckan och får en indi-

viduell studieplan utifrån de ämnen som saknas
för att uppnå behörighet till 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.  

Språkintroduktion 
Språkintroduktionen vänder sig till dig som 
nyligen anlänt till Sverige och inte har svenska
som modersmål. Utbildningen ska leda till att du
så fort som möjligt går vidare till ett program i
gymnasieskolan, andra studier eller ut i yrkeslivet.
På Språkintroduktion får du en individuell

studieplan utifrån de ämnen som saknas för 
behörighet till nationellt program eller för
andra studie- eller yrkesvägar men fokus ligger
på att utveckla det svenska språket. På språkin-
troduktion läser du upp till fyra år och under-
visning sker fem dagar i veckan. Det görs en
individuell bedömning när du kan gå vidare, 
exempelvis till ett annat introduktionsprogram
eller ett nationellt program.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Emma Rudin 
08-718 77 83, e-post: emma.rudin@nacka.se

Kurser inom IM
INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

– Preparandutbildning

– Individuellt alternativ

– Språkintroduktion

Ämnen som kan ingå i 
Introduktionsprogrammen 
Engelska 
Svenska/Svenska som andra språk
Matematik
SO
NO
Idrott 
Bild
Musik

Alla ämnen ovan ges på 
grundskolenivå.

Kursutbudet kan komma att ändras.

INTRODUKTIONS-
PROGRAMMEN
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NACKA GYMNASIUM ERBJUDER TRE OLIKA INTRODUKTIONSPROGRAM.
PROGRAMMEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM ÄNNU INTE UPPNÅTT BEHÖRIGHET TILL NATIONELLA
PROGRAM I GYMNASIESKOLAN.

Detta är utbildningen för dig som är studiemotiverad men saknar några 
ämnen i din grund skoleutbildning för att bli behörig till ett nationellt program.



Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet ger den bredaste
behörigheten och förbereder dig i första hand
för högskoleutbildningar inom det naturveten-
skapliga och tekniska området. Programmet är
också en god förberedelse för de flesta andra
högskoleutbildningar. Du får utveckla för mågan
att planera och genomföra experiment och fält-
studier, göra iakttagelser och tolka  resultat. 
Naturvetenskapliga kunskaper och tillämpningar
bidrar till utvecklingen av det moderna samhället
och används för att skapa goda levnadsför -
hållanden för människor.
Utvecklingen inom det naturvetenskapliga

området går mycket fort och erbjuder ett spän-
nande arbetsfält. Kompetens inom naturveten-
skap värdesätts alltid, så framtidsutsikterna för
dig som väljer naturvetenskapsprogrammet är
goda. Programmet ger dig de största val -
möjligheterna inför fortsatta studier. 

Inriktning Naturvetenskap med 
fördjupning Biomedicin
Är du intresserad av att fortsätta dina studier
inom medicin, biomedicin, molekylärbiologi,
veterinärmedicin, farmakologi, medicinsk teknik
eller bara intresserad av att få veta mer om din
hälsa kan detta vara en profil för dig. 
Utbildningen består till stora delar av fält -

studier, experiment och laborationer. På pro-
grammet utvecklar du ett naturvetenskapligt för-
hållningssätt. Det innefattar förmåga till  kritiskt

tänkande, logiska resonemang, problemlösning
och systematiska iakttagelser. Du lär dig att vär-
dera olika typer av källor och kunna skilja på 
påståenden som bygger på vetenskaplig respektive
icke-vetenskaplig grund. Du får god vana att an-
vända modern teknik och utrustning. Matematik
4 är obligatoriskt på programmet och du kan
välja matematik 5 som programfördjupning.
Flera av lärarna har disputerat och har därför
mycket god insyn i aktuell forskning och breda
kontaktnät. 
I ämnet biomedicin som är en naturvetenskap-

lig fördjupning kommer tyngdpunkten att ligga
på ämnesområdet medicin. Genom undervis-
ningen kommer du ges möjligheter att utveckla 
kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser och 
behandlingar vid olika sjukdomar samt för-
måga att handla vid akuta sjukdomar och skador.
Du kommer också att få lära dig mer om alkohol,
narkotika, tobak och dopingpreparat och varför
vi kan bli beroende av dessa ämnen. Du lär dig
sterilteknik, bakterieidentifiering och att testa om
bakterierna du har odlat upp är resistenta mot
antibiotika. I kursen får du göra studie besök på
Karolinska institutet, andra universitet och före-
tag samt lyssna på föredrag av aktiva forskare. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Laila Melin, 
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ HUR VÄRLDEN RUNT
OMKRING DIG FUNGERAR. PÅ PROGRAMMET UTVECKLAR DU ETT NATURVETENSKAPLIGT FÖR-
HÅLLNINGSSÄTT DÄR DU FÅR LÄRA DIG ATT TÄNKA KRITISKT, RESONERA LOGISKT, LÖSA PRO-
BLEM OCH GÖRA SYSTEMATISKA IAKTTAGELSER.

BIOMEDICIN
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Kurser inom NA
BIOMEDICIN

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100 
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100

Inriktningskurser
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100

Programfördjupning*
Obligatorisk kurs;
Naturvetenskaplig 
specialisering 100

samt en valbar program för -
djupningskurs exempelvis:
Engelska 7 100
Matematik 5 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

Många av lärarna har disputerat och
har därför mycket god insyn i aktuell
forskning och breda kontaktnät.



Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet ger den bredaste
behörigheten och förbereder dig i första hand
för högskoleutbildningar inom det naturveten-
skapliga och tekniska området. Programmet är
också en god förberedelse för de flesta andra
högskoleutbildningar. Du får utveckla förmågan

att planera och genomföra experiment och fält-
studier, göra iakttagelser och tolka resultat. 
Naturvetenskapliga kunskaper och tillämpningar
bidrar till utvecklingen av det moderna sam -
hället och används för att skapa goda levnads-
förhållanden för människor.
Utvecklingen inom det naturvetenskapliga

området går mycket fort och erbjuder ett spän-
nande arbetsfält. Kompetens inom naturveten-
skap värdesätts alltid, så framtidsutsikterna för
dig som väljer naturvetenskapsprogrammet är
goda. Programmet ger dig de största valmöjlig-
heterna inför fortsatta studier. 

Inriktning Naturvetenskap
Utbildningen består till stora delar av fält studier,
experiment och laborationer. På programmet
utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållnings-
sätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande,
logiska resonemang, problemlösning och syste-
matiska iakttagelser. Du lär dig  att värdera olika

typer av källor och kunna skilja på påståenden
som bygger på vetenskaplig respektive icke-
vetenskaplig grund. Du får god vana att använda
modern teknik och utrustning. Matematik 4 är
obligatoriskt på programmet och du kan välja
matematik 5 och matematisk specialisering som
programfördjupning. Flera av lärarna har 

disputerat och har därför mycket god insyn i 
aktuell forskning och breda kontaktnät. 
Undrar du hur man kan binda en brottsling

till brottet med hjälp av ett hårstrå? I kursen
bioteknik, som är en obligatorisk programför-
djupningskurs, ingår bl a 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, bakte-
rieidentifiering och att testa om bakterierna du
har odlat upp är resistenta mot antibiotika. Du
kommer också att få modifiera genetiskt mate-
rial och att överföra det till olika celler genom
transformation. I biotekniken får du göra 
studiebesök på universitet och företag samt
lyssna på föredrag av aktiva forskare. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Laila Melin, 
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se

Kurser inom NA
NATURVETENSKAP

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1 b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2 c 100
Matematik 3 c 100
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100 
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100

Inriktningskurser
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100

Programfördjupning*
Obligatorisk kurs;
Bioteknik 100

samt en valbar programför -
djupningskurs exempelvis;
Engelska 7 100
Miljö- och energikunskap 100
Matematik 5 100
Naturvetenskaplig 
specialisering 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ HUR VÄRLDEN RUNT
OMKRING DIG FUNGERAR. PÅ PROGRAMMET UTVECKLAR DU ETT NATURVETENSKAPLIGT FÖR-
HÅLLNINGSSÄTT DÄR DU FÅR LÄRA DIG ATT TÄNKA KRITISKT, RESONERA LOGISKT, LÖSA PRO-
BLEM OCH GÖRA SYSTEMATISKA IAKTTAGELSER.

NATURVETENSKAP
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Kompetens inom naturvetenskap värdesätts alltid, så framtids utsikterna 
för dig som väljer naturvetenskapsprogrammet är goda.



Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet ger den bredaste
behörigheten och förbereder dig i första hand
för högskoleutbildningar inom det naturveten-
skapliga och tekniska området. Programmet är
också en god förberedelse för de flesta andra
högskoleutbildningar. Du får utveckla förmågan
att planera och genomföra experiment och fält-
studier, göra iakttagelser och tolka resultat. 
Naturvetenskapliga kunskaper och tillämp-

ningar bidrar till utvecklingen av det moderna
samhället och används för att skapa goda 
levnadsförhållanden för människor.
Utvecklingen inom det naturvetenskapliga

området går mycket fort och erbjuder ett spän-
nande arbetsfält. Kompetens inom naturveten-
skap värdesätts alltid, så framtidsutsikterna för
dig som väljer naturvetenskapsprogrammet är
goda. Programmet ger dig de största valmöjlig-
heterna inför fortsatta studier.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle
Är du nyfiken och drivs av lusten att förstå dig
själv och din omvärld? Då behövs fler än ett per-
spektiv. Naturvetenskap och samhälle erbjuder
en tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar
det naturvetenskapliga biologiska perspektivet
med studier av människan som social och 
kulturell varelse. 
Under gymnasietiden kommer du att få för-

djupa dig i några ämnesövergripande projekt.
Du får bland annat arbeta med frågor som var-
för 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
traditionell undervisning med ämnesövergri-
pande projekt för att skapa sammanhang, varia-
tion och arbetsglädje. Debatter, laborationer,
fältstudier, bloggande, uppsatser och bildbe -
rättelser är några förkommande arbetsformer.
En timme per vecka har vi schemalagd studie-
handledning där alla tre årskurser och arbets -
lagets lärare deltar. 
Utbildningen ger bred behörighet till fort-

satta studier vid högskola och öppnar många
möjligheter till framtida yrkesval. Du har möjlig-
het att läsa de naturvetenskapliga behörighets-
kurserna i Ma och Fy. 
Att få kunskap och förståelse för hur männi-

skor fungerar och agerar i olika situationer och
sammanhang är en viktig tillgång i ditt framtida
yrkes- och vardagsliv. Bland våra före detta 
elever finns det t ex blivande ingenjörer, psyko-
loger, arkitekter, lärare, jurister och samhälls -
planerare. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Laila Melin, 
08-718 81 18, e-post: laila.melin@nacka.se

Kurser inom NA
NATURVETENSKAP OCH 
SAMHÄLLE

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100 
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100

Inriktningskurser 
Biologi 2 100
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100

Programfördjupning*
Obligatoriska kurser
Psykologi 1 50
Filosofi 1 50
Humanistisk och 
samhällsvetenskaplig 
specialisering 100

samt en valbar 
programfördjupning 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

NATURVETENSKAP OCH
SAMHÄLLE
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ÄR DU NYFIKEN OCH DRIVS AV LUSTEN ATT FÖRSTÅ DIG SJÄLV OCH DIN OMVÄRLD? DÅ BE-
HÖVS FLER ÄN ETT PERSPEKTIV. NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE ERBJUDER EN TVÄRVETEN-
SKAPLIG UTBILDNING SOM KOMBINERAR DET NATURVETENSKAPLIGA BIOLOGISKA PERSPEKTIV
MED STUDIER AV MÄNNISKAN SOM SOCIAL OCH KULTURELL VARELSE. 

Naturvetenskap och samhälle erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning som
kombinerar det naturvetenskapliga biologiska perspektivet med studier av
människan som social och kulturell varelse.



Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet ger den bredaste
behörigheten och förbereder dig i första hand
för högskoleutbildningar inom det naturveten-
skapliga och tekniska området. Programmet ger
också en god förberedelse för de flesta andra
högskoleutbildningar. Du får utveckla förmågan
att planera och genomföra experiment och fält-
studier, göra iakttagelser och tolka resultat. 
Naturvetenskapliga kunskaper och tillämp-
ningar bidrar till utvecklingen av det moderna
samhället och används för att skapa goda
levnadsför hållanden för människor.

Utvecklingen inom det naturvetenskapliga
området går mycket fort och erbjuder ett spän-
nande arbetsfält. Kompetens inom naturveten-
skap värdesätts alltid, så framtidsutsikterna för
dig som väljer naturvetenskapsprogrammet är
goda. Programmet ger dig de största valmöjlig-
heterna inför fortsatta studier.

Inriktning Utland
Väljer du NA Utland går du på den naturveten-
skapliga inriktningen av NA-programmet. Själva
inriktningen kan du läsa mer om på sidan 21.
Att studera utomlands i England, tillsammans

med dina klasskamrater från Nacka gymnasium,
är en unik möjlighet att kombinera skolgång
med utlandserfarenhet. På NA Utland läser du
en termin vid Canterbury College i Kent, 
England, på bekvämt avstånd från London. 
Utlandsstudierna ligger under vårterminen i 
år två, cirka tre månader mellan jullovet och
påsklovet.

I England läser du kurserna Engelska 6, 
Matematik 4 och Internationella relationer. Du
kommer att få göra flera studiebesök och ut -
flykter, till såväl London som andra närliggande
områden. Det ger dig en fördjupad inblick i det
engelska samhället och den engelska kulturen.
Du får studiebidrag som vanligt och Nacka

gymnasium står för utbildningsavgiften till Can-
terbury College, liksom läromedel, lunchbidrag,
flygbiljetter, planerade studiebesök och vissa för-
säkringar. Kost och logi (för när varande £ 160
per vecka) betalar du via faktura direkt till 

Canterbury College. Kontakta kurator på Nacka
gymnasium  om din familj har frågor rörande
de ekonomiska villkoren.
Den utbildning du får i Canterbury är skräddar-

sydd för att motsvara de krav som svensk skola 
har på kurser, mål och kriterier, samtidigt som
den ger dig det bästa av engelsk utbildnings -
tradition. Du läser tre månader (en engelsk ter-
min) vid college och får svenska kursbetyg som
kommer att finnas med i ditt examensbevis. Till-
sammans med din klass fortsätter du sedan dina
studier vid Nacka gymnasium. Med dig hem har
du utlandserfarenhet och en värdefull merit för
framtiden. Världen väntar!

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Bitr. rektor Werner Gerholm 08-718 81 36,
e-post: werner.gerholm@nacka.se

Kurser inom NA
UTLAND

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2 c 100
Matematik 3 c 100
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100 
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100

Inriktningskurser
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100

Programfördjupning*
Obligatorisk kurs;
Internationella relationer 100

samt en av följande kurser;
Engelska 7 100
Matematik 5 100
Programmering 1 100

Individuellt val 200 
Gymnasiearbete 100 

*Kursutbudet kan komma att ändras.

GE DIG SJÄLV ETT FÖRSPRÅNG PÅ DEN INTERNATIONELLA ARENAN–VÄLJ NA UTLAND. KOM-
BINERA EN NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING MED FÖRDJUPADE KUNSKAPER I ENGELSKA.
EN TERMINS STUDIER VID VÅRT PARTNERCOLLEGE I ENGLAND GER DIG EN UNIK CHANS TILL
FÖRDJUPADE SPRÅKKUNSKAPER OCH UTLANDS ERFARENHET.

UTLAND
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Den utbildning du får i Canterbury är skräddarsydd för att motsvara de 
krav som svensk skola har på kurser, mål och kriterier. Du läser tre månader
(en engelsk termin) vid college och får svenska kursbetyg som kommer att 
finnas med i ditt examensbevis.



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 samhälls- 
vetenskapliga ämnen och är beredd att ta ett
stort eget ansvar för dina studier. Oavsett in-
riktning får du möjlighet att utnyttja vårt breda
internationella kontaktnät.

Inriktning Beteendevetenskap
På inriktningen Beteendevetenskap får du kun-
skap om vad som formar och påverkar männi-
skor samt förståelse och förklaring till ditt och
andras beteende.

Under utbildningen får du lära dig om 
kommunikation. Vi lever i en global värld där
kunskap om olikheter, olika perspektiv och 
kulturer är betydelsefullt. Vi studerar hur sam-

spelet mellan människor ser ut i olika sociala 
sammanhang, kulturer och grupper. Det blir
möjligt för dig att utveckla din egen kommuni-
kation i presentationer och samtal. I kursen 
ledarskap lär du dig hur du kan motivera och
inspirera andra till delaktighet och utveckling?
Du får möjlighet att analysera och utveckla din
egen ledarskapsförmåga.  Kunskaper om kom-
munikation och ledarskap blir en viktig tillgång
i ditt framtida yrkesliv.

Genom fördjupningar i ämnet psykologi får
du goda kunskaper om olika sätt att förstå och
förklara människans beteende, känslor och tan-
kar. Vi behandlar människans livsvillkor, utveck-
ling och psykiska hälsa. Vilken roll har arvet och
miljön? Hur påverkas människan av sociala sam-
manhang och medier? I kurserna utvecklar du
din förmåga att använda och värdera olika teo-
rier och experiment. Du ges möjlighet att re-
flektera över dig själv på ett sätt som bidrar till
ökad självkännedom.

Ämnet sociologi ger en bredare bild av hur
människa och samhälle samverkar och formar

beteenden utifrån exempelvis kön, ekonomi 
och sexualitet. I kursen får du större insikt och
förståelse för dig själv men även för andra 
människor och deras livssituation. Kriminalitet,
sociala medier och etnicitet är exempel på 
områden vi studerar närmare.
Under din utbildning kommer du att göra för-

djupningar i områden som mänskliga rättigheter,
kriminalitet och utanförskap, makt, globalise-
ring, konflikter och konflikthantering i världen.
I undervisningen får du lära dig genom olika

pedagogiska arbetssätt. Du får möta gästföre -
läsare, göra studiebesök och arbeta praktiskt
och kreativt för att öka förståelsen för männi-
skans beteenden. Genom att välja inriktningen
Beteendevetenskap får du en god grund för
fortsatta studier vid universitet och högskola. Du
får en bred samhällsvetenskaplig och human i  s -
tisk utbildning där du ges förutsättningar att 
utveckla dig själv och din förståelse för andra.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Carina Lord, 
08-718 77 53, e-post: carina.lord@nacka.se

Kurser inom SA
BETEENDEVETENSKAP

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2 b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100 
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen 
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Inriktningskurser 
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2 a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100

Programfördjupning*
Samhällsvetenskaplig för djup-
ning/Globala utmaningar 
och vår tids ödesfrågor 100
Naturkunskap 2 100
Psykologi 2 b   50 
Religionskunskap 2    50

Individuellt val 200 
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

OM DU ÄR INTRESSERAD AV MÄNNISKOR, MÄNSKLIGT BETEENDE OCH DIN EGEN PERSON-
LIGA UTVECKLING ÄR DETTA UTBILDNINGEN FÖR DIG!

BETEENDEVETENSKAP
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Ledarskap är ett annat område som vi studerar. Hur kan du motivera och in-
spirera andra till delaktighet och utveckling? Du får möjlighet att analysera
och utveckla din egen ledarskapsförmåga.



Särskild variant
Det här är utbildningen för dig som önskar ut-
veckla dina kreativa sidor ur ett samhällsinriktat
perspektiv. Du är samhällsvetaren som har
estetens kreativitet och vill skapa intressanta
presentationer, delta i offentliga samtal och lära
dig att kommunicera medialt på ett naturligt sätt.
Du är intresserad av konst, vardagsdesign, form-
givning i alla dess former eller av att spela, sjunga,
skriva låtar och av att lära dig spela in och mixa
dem.
Särskild variant ger dig möjlighet att både för-

bereda dig för vidare studier på universitet och
högskola och av att utveckla ditt bild- eller 
musikintresse. Utbildningen utgår från samhälls -
vetenskapsprogrammets inriktning Samhälls -
vetenskap, med vissa förändringar. Människan
som individ och samhällsmedborgare tillsam-
mans med den estetiska profilen är det centrala
i utbildningen. Det är viktigt att du är intresse-
rad av språk och samhällsvetenskapliga ämnen
och är beredd att ta ett stort eget ansvar för
dina studier.  

Konst och design
Konst och design kombinerar vi traditionellt
hantverk och digitala tekniker så att du får en
trygg kreativ grund att stå på. 
Vi vill utveckla din förmåga att kommunicera,

och utveckla dina färdigheter i att använda olika
digitala verktyg och medier, som digital bild,
foto, film och ljud. likaväl som att arbeta i 
traditionella konstnärliga tekniker såsom mål-
ning, skulptur, grafik och keramik. Du bör ha
fallenhet för att skapa konstnärligt och vara 
intresserad av att uttrycka dig i tal och skrift. 
Kurser inom det individuella valet skapar ytter -
ligare möjlighet för dig att profilera din utbild-
ning både estetiskt och teoretiskt. 
Vi försöker ständigt att skapa nya kontakter

utanför skolans väggar och gör regelbundet be-
sök på museer, utställningar och hos intressanta
aktörer inom konst-, design- och medieområdet.
Du får ställa ut dina arbeten både i skolan

och i andra utställningslokaler. Vi har ett nära
samarbete med Nacka kulturhus Dieselverksta-

den i Sickla där våra elever sedan flera år till-
baka haft offentliga utställningar. Samarbetet
innefattar även föreläsningar, workshops och
möten med konstnärer.  
Våra salar och ateljéer är rymliga och välut-

rustade. Skolan har lång erfarenhet av att arran-
gera estetiska utbildningar där erfarna lärare
garanterar att kurserna håller hög kvalitet. 
Efter att ha gått Särskild variant Konst och 

design har du en god grund för en mängd ut-
bildningar på högskola och universitet, med
eller utan inriktning mot konst och design. 

Antagning
Du ansöker med ditt slutbetyg från grundskolan
i kombination med antagningsprov i form av en
på skolan arrangerad workshop där vi under en
dag testar dina förkunskaper inom områdena:
Avbilda/teckna, analysera konstbilder och samar-
bete kreativt. Detta sker på plats i våra ateljéer på
Nacka gymnasium. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Maria Linden, 
08-718 93 15, e-post: maria.linden@nacka.se

Kurser inom särskild variant
KONST OCH DESIGN

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Programfördjupning* 
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

Konst och design
Bild och form 1b 100
Bild 100
Digitalt skapande 1 100
Grafisk illustration 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

VILL DU HITTA DIN EGEN STIL, ETT PERSONLIGT BILDSPRÅK SOM UTGÅR FRÅN JUST DIN PER-
SONLIGHET OCH DINA INTRESSEN? ÄR DU INTRESSERAD AV KREATIVT SKAPANDE INOM BILD
OCH FORMGIVNING MEN ÄNDÅ VILL HÅLLA DÖRREN ÖPPEN FÖR HÖGSKOLESTUDIER I FRAM-
TIDEN? DÅ ÄR VÅR SÄRSKILDA VARIANT KONST OCH DESIGN ETT BRA VAL FÖR DIG!

KONST OCH DESIGN
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Skolan har lång erfarenhet av att 
arrangera estetiska utbildningar och 
erfarna lärare garanterar hög kvalitet
på kursernas innehåll.



Kurser inom SA
MEDIER, INFORMATION OCH 
KOMMUNIKATION

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2 b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100 
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Inriktningskurser
Journalistik, reklam och 
information 1 100
Medieproduktion 1 100
Medier, samhälle och 
kommunikation 1 100
Psykologi 2 a 50

Programfördjupning*
Film- och TV-produktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Visuell kommunikation 100
Samhällskunskap 2 100

Individuellt val 200 
Gymnasiearbete 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 samhälls- 
vetenskapliga ämnen och är beredd att ta ett
stort eget ansvar för dina studier. Oavsett in-
riktning 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! På inriktningen 
Medier, information och kommunikation lär du
dig mer om journalistik, reklam, webb, radio, TV,
film och foto. Efter avslutade studier har du en
bred behörighet till fortsatta studier på hög -
skolan, men också en stabil grund inför praktiska
eftergymnasiala medieutbildningar. Utbildningen
tränar dig i ett kritiskt förhållningssätt samt i
hur man arbetar vetenskapligt vilket samman -
taget gör dig väl för beredd för studier på 
universitetet.
Du lär dig att omsätta teoretiska begrepp och

principer i praktiska uppgifter. Dessa kan till 

exempel bestå i att producera tidningstexter, 
reklamaffischer, livestreaming av ljud och bild,
bloggar, fotoreportage och film. Du visar upp
dina produktioner i klassen eller i det offentliga
rummet och får på så sätt praktisk erfarenhet av
hur man arbetar med målgruppsanpassning
och återkoppling. 
En del av arbetet sker i projektform, både i

grupp och individuellt. Arbetssättet gör att du
lär dig jobba mot tydliga mål och att planera
dina uppgifter på ett strukturerat och effektivt
sätt. Varje år genomför vi ämnesöverskridande
projekt, med både mediekurser och gymnasie-

gemensamma kurser involverade.
Samhällsprogrammets inriktning Medier, in-

formation och kommunikation är rätt val för
dig som gillar att jobba teoretiskt och praktiskt
med både teknik och människor. Som stöd i
dina studier har du kunniga och engagerade lä-
rare och välutrustade mediesalar.
Detta är utbildningen för dig som vill nå ut

med ditt budskap – ideologiskt, journalistiskt,
eller kommersiellt!

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Maria Linden, 
08-718 93 15, e-post: maria.linden@nacka.se

MEDIER, INFORMATION OCH
KOMMUNIKATION
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ÄR DU INTRESSERAD AV AKTUELLA SAMHÄLLSFRÅGOR? VILL DU PÅVERKA ANDRA GENOM ATT
ARBETA MED MEDIA? PÅ VÅR MEDIEUTBILDNING FÅR DU ARBETA BÅDE TEORETISKT OCH PRAK-
TISKT MED MÅNGA OLIKA TYPER AV MEDIA OCH JOURNALISTIK.

Det här är utbildningen för dig som vill lära dig att nå ut med ditt 
budskap, oavsett om det är ideologiskt, journalistiskt eller kommersiellt.



Särskild variant
Det här är utbildningen för dig som önskar ut-
veckla dina kreativa sidor ur ett Samhälls in riktat/
tekniskt perspektiv. Du är samhällsvetaren som 
vill lära dig att kommunicera medialt på ett 
naturligt sätt.
Särskild variant ger dig möjlighet att både för-

bereda dig för vidare studier på universitet och
högskola och att utveckla ditt musikintresse. 
Utbildningen utgår från Samhällsvetenskaps-
programmets inriktning samhällsvetenskap,
med vissa förändringar, i kombination med 400
poäng i musik- och ljudtekniska kurser. Männi-
skan som samhällsmedborgare är det centrala i
utbildningen. Det är viktigt att du både har ett
starkt musik- och musiktekniskt intresse samt är
intresserad av samhällsvetenskapliga ämnen och
språk. Du är beredd att ta ett stort eget ansvar
för dina studier.

Musikproduktion
I våra kurser gör vi modern musik i datorer
samtidigt som du får en gedigen, traditionell
musikutbildning. Den särskilda varianten 
Musikproduktion är till för dig som tycker om
att spela, sjunga och komponera och vill lära
dig spela in och mixa din musik till ett profes-
sionellt resultat. Kurserna är utformade för att
stärka dig i dina respektive teoretiska ämnen
och periodvis arbetar du även ämnesöver -
gripande, exempelvis kring demokrati, etik eller
miljö.
Du får utbildning i den senaste tekniken vad

gäller att hantera ljud, från EDM till Palestrina. 
Kurserna innehåller mycket praktisk träning i
våra välutrustade studios där vi använder stan-
dardprogrammen Logic Pro, ProTools och 
Sibelius. Vid upprepade tillfällen får du träna
dig i att rigga live/PA-ljud för större evenemang.
Det analoga och digitala hantverket och det
analytiska lyssnandet, samt gedigen kunskap om
nödvändiga verktyg går som en röd tråd genom
musikkurserna, med andra ord ”science and
art” för idag.
Flera av våra elever har gått vidare till olika

högskoleutbildningar, bland annat kandidatut-
bildningen i ljudteknik vid Luleå universitet.

Antagning
Du söker med ditt slutbetyg från grundskolan i
kombination med antagningsprov.
Skolan arrangerar en workshop då vi under

en dag tillsammans genomför gehörsövningar,
skapar musik med datorer och musicerar.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Maria Linden, 
08-718 93 15, e-post: maria.linden@nacka.se

Kurser inom särskild variant
MUSIKPRODUKTION

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Programfördjupning* 
Historia 2 a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

Musikproduktion
Arrangering och 
komposition 1 100
Gehörs- och musiklära 1 100
Musikproduktion 1 100
Musikproduktion 2 100

Individuellt val 200 
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BLI KOMPOSITÖR, ARRANGÖR, MUSIKER, LJUDLÄGGARE, LJUD-
DESIGNER, INSPELNINGSTEKNIKER ELLER MUSIKPRODUCENT? ÄR DU INTRESSERAD AV MUSIK
OCH TEKNIK MEN VILL OCKSÅ FÅ HÖGSKOLEBEHÖRIGHET? DÅ ÄR DETTA PROGRAMMET FÖR
DIG–SÄRSKILD VARIANT MUSIKPRODUKTION.

MUSIKPRODUKTION
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Särskild variant ger dig möjlighet att
både förbereda dig för vidare studier
på universitet och högskola och 
att utveckla ditt musikintresse.
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Kurser inom SA
SAMHÄLLSVETENSKAP

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2 b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100 
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Inriktningskurser
Geografi 1 100
Historia 2 a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

Programfördjupning*
Engelska 7 100
Naturkunskap 2 100
Historia 3 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 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.
Människan som individ och samhällsmed -
borgare är det centrala 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. Som elev på Nacka gymnasium
får du möjlighet att utnyttja vårt breda interna-
tionella kontaktnät.

Inriktning Samhällsvetenskap
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 ur flera synvinklar. 
Kunskaper om hur samhället sett ut, fungerar

idag och hur det kommer att fungera ger dig ett
viktigt försprång inför vidare studier. Att ha
goda kunskaper om andra länder och kulturer
är en merit för framtiden.
Undervisningen är inte bara teoretisk utan

du får också tillfälle att göra undersökningar av
olika slag. Tidigt under utbildningen kommer
du att arbeta projektinriktat med stort eget an-
svar och träna dig i att pröva samhällsvetenskap-
liga metoder och att skriva vetenskapliga
rapporter. Vi har inlett ett djupare samarbete
med Nacka kommun och driver ett ungdoms-
parlament där du får möta och arbeta med poli-

tiker, arbeta med att ta fram förslag till förbätt-
ringar och förändring i Nacka kommun tillsam-
mans med andra gymnasister från kommunen. 
I parlamentet tränar du upp din förmåga att 
debattera och argumentera, något som är grund-
läggande för all politisk och vetenskaplig kom-
munikation.   
Under utbildningen kommer du att få chan-

sen att fördjupa dig ännu mer inom historia
eller samhällsvetenskap beroende på intresse.
Detta för att ytterligare förbereda dig inför
högre studier, bli ännu mer engagerad och få
intressanta aha-upplevelser. 

Inriktningen Samhällsvetenskap öppnar dörren
för högskolestudier inom flera områden, exem-
pelvis samhällsvetenskap, språk och information
och kan leda till yrken som ekonom, journalist,
jurist, informatör och socionom. Utbildningen
ger djupa kunskaper om det globala samhället
och tillgång till de verktyg som krävs för att ut-
vecklas till en aktiv samhällsmedborgare, väl
medveten om sin möjlighet att påverka världen.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Carina Lord, 
08-718 77 53, e-post: carina.lord@nacka.se

ÄR DU INTRESSERAD AV VAD SOM HÄNDER I SVERIGE OCH VÄRLDEN? 
PÅ INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP LÄR DU DIG ATT ANALYSERA SAMHÄLLET UTIFRÅN
 HISTORISKT, EKONOMISKT OCH  SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV. DU FÅR KUNSKAPER
OM SVERIGE, EUROPA OCH VÄRLDEN MED FOKUS PÅ AKTUELL UTVECKLING.

SAMHÄLLSVETENSKAP

Att ha allsidiga kunskaper om dagens 
globala samhälle ger dig ett viktigt 
försprång inför vidare studier.



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 samhälls-
medborgare 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
Väljer du SA Utland går du på den samhällsve-
tenskapliga inriktningen av samhällsvetenskaps-
programmet. Inriktningens tyngdpunkt ligger
på samhällsfrågor kopplade till internationalise-
ring och globalisering. Att studera utomlands
vid college i England, tillsammans med dina
klasskamrater från Nacka gymnasium, är en
unik möjlighet att kombinera skolgång med 
utlandserfarenhet. På SA Utland läser du en 
termin vid Canterbury College i Kent, England,
på bekvämt avstånd från London. 

Studierna i England ger dig nya perspektiv på
dig själv och din syn på världen och Sverige.
Koncentrerade studier i bland annat historia och
internationella relationer, berikande studiebesök
och nya kontakter hjälper dig att förstå kompli-
cerade samhällsfrågor på ett djupare plan och 
ökar din kompetens för interkulturell förståelse.
SA Utland förbereder dig för de snabba föränd-
ringar som vår tid innebär och ger dig det själv-
förtroende och den flexibilitet som krävs för nya
möten med människor i en globaliserad värld.
Utlandsstudierna ligger under höstterminen i

år tre. I England läser du kurser i engelska, 
historia och internationella relationer. I utlands -
terminen ingår också ett breddningsprogram
bestående av flera studiebesök och utflykter, till
såväl London som andra närliggande områden,
vilket ger dig en fördjupad inblick i det engelska
samhället och den engelska kulturen. 
Under vistelsen i England bor du i 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 utbildningsavgiften
till Canterbury College, liksom läromedel,
lunchbidrag, flygbiljetter, planerade studiebesök
och vissa försäkringar. Kost och logi (för när -
varande £ 160 per vecka) betalar du via faktura
direkt till Canterbury College. Kontakta kurator
på Nacka gymnasium  om din familj har frågor
rörande de ekonomiska villkoren. 

Den utbildning du får i Canterbury är skräd-
darsydd för att motsvara de krav som svensk
skola har på kurser, mål och kriterier, samtidigt
som den ger dig det bästa av engelsk utbild-
ningstradition. Du läser tre månader (en eng-
elsk termin) vid college och får svenska
kursbetyg som kommer att finnas med i ditt ex-
amensbevis. Tillsammans med din klass fortsät-
ter du sedan dina studier vid Nacka gymnasium.
Med dig hem har du utlandserfarenhet och en
värdefull merit för framtiden. Världen väntar!

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Bitr. rektor Malin Söderberg 08-718 81 04,
e-post: malin.s.soderberg@nacka.se

Kurser inom SA
UTLAND

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2 b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100 
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Inriktningskurser
Geografi 1 100
Historia 2 a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

Programfördjupning*
Engelska 7 100
Naturkunskap 2 100
Internationella relationer 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.
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EN TERMINS STUDIER VID VÅRT PARTNERCOLLEGE I ENGLAND GER DIG EN UNIK CHANS TILL
FÖRDJUPADE KUNSKAPER I ENGELSKA OCH UTLANDSERFARENHET. DU LÄR KÄNNA ETT
ANNAT SAMHÄLLE SAMTIDIGT SOM DIN ENGELSKA SNABBT FÖRBÄTTRAS.

UTLAND

Inriktningens tyngdpunkt ligger på samhällsfrågor kopplade till internatio-
nalisering och globalisering. Att studera utomlands vid college i England,
tillsammans med dina klasskamrater från Nacka gymnasium, är en unik
möjlighet att kombinera skolgång med utlandserfarenhet.



Teknikprogrammet
Det kommer alltid att finnas behov av välut bilda de
människor med teknisk kunskap. Teknikprogram-
met hos oss har fyra inriktningar och ge men samt 
för dem är ämnet teknik. Målet med studierna är
att ge dig kunskap och kompetens att aktivt 
påverka framtida teknisk utveckling. Under ut-
bildningen får du kunskap i teknik inom många
användningsområden.Vi lär dig problemlösnings-
metodik och utvecklar din handlingsförmåga,
nyfikenhet och kreativitet. Teknikprogrammet
behandlar även hur män niskor med olika förut-
sättningar, förmågor och intressen förhåller sig
till och påverkar teknik och teknisk utveckling.

För att du ska kunna använda dig av dina
kunskaper i teknik behöver du kunna kommu-
nicera i tal och skrift. Därför lägger utbild-
ningen också tyngd på att analysera och tolka
uppgifter, och att i skrift dokumentera dina tek-
niska tillämpningar.

Inriktning Design och produktutveckling
Du som tycker det är spännande med design,
att teckna, vara kreativ, lösa problem och är 
teknikintresserad–här är utbildningen för dig!
Teknikprogrammet med inriktning Design och
produktutveckling handlar om att skapa pro-
dukter, miljöer och tjänster som underlättar var-
dagen i morgondagens samhälle.

Utbildningen ger dig kunskap i design. Det vill
säga processen som används för att utveckla lös-
ningar på ett medvetet och innovativt sätt, där
både funktionella och estetiska krav ingår. 
Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla din
färg- och formkänsla samt din kreativa och ska-
pande förmåga i olika problemlösande projekt
som att skapa produkter från idé till prototyp.

I kurserna bild och form samt design arbetar
du såväl teoretiskt som praktiskt skapande.
I CAD-kurserna lär du dig att hantera och göra
ritningar i 2-D och 3-D i dataprogram som an-
vänds inom teknisk konstruktion och arkitektur.

Efter dina tre gymnasieår har du en bra grund
för att studera vidare på någon designutbildning
men du kan även söka dig till utbildningar inom
arkitektur, formgivning, media, reklam eller
teknisk högskola. Teknikprogrammets kurser
ger dig bredd och behörighet till vidare studier
inom många områden.

Tycker du om att arbeta med design och vill
lära dig mer om hur det fungerar, då är teknik-
programmet med inriktningen Design och 
produktutveckling den rätta gymnasieutbild-
ningen för dig.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Maria Linden, 
08-718 93 15, e-post: maria.linden@nacka.se

Kurser inom TE
DESIGN OCH 
PRODUKTUTVECKLING

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1c 100
Matematik 2 c 100
Matematik 3 c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150

Inriktningskurser
Bild och form 1a 50
CAD 1 50
Design 1 100
Konstruktion 1 100

Programfördjupning*
Obligatoriska kurser;
Bild och form 1a 2 50 
CAD 2 50
Form 100
Design 2 100

samt en av följande kurser;
Entreprenörskap 100
Engelska 7 100
Fysik 2 100
Miljö och energikunskap 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Moderna språk 100
Programmering 1 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.
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DESIGN OCH
PRODUKTUTVECKLING
UTBILDNINGEN GER DIG MÖJLIGHET ATT UTVECKLA DIN FÄRG- OCH FORMKÄNSLA SAMT DIN
KREATIVA OCH SKAPANDE FÖRMÅGA.

Du som tycker det är spännande med design, att teckna, vara kreativ, lösa
problem och är teknikintresserad – här är utbildningen för dig!



Teknikprogrammet
Det kommer alltid att finnas behov av välut bildade
människor med teknisk kunskap. Teknikprogram-
met hos oss har fyra inriktningar och gemensamt
för dem är ämnet Teknik. Målet med studierna
är att ge dig kunskap och kompetens att aktivt
påverka framtida teknisk utveckling. Under ut-
bildningen får du kunskap i teknik inom många
användningsområden. Vi lär dig problemlösnings-
metodik och utvecklar din handlingsförmåga,
nyfikenhet och kreativitet. Teknikprogrammet
behandlar även hur människor med olika förut-
sättningar, förmågor och intressen förhåller sig
till och påverkar teknik och teknisk utveckling.

För att du ska kunna använda dig av dina kun -
skaper i teknik behöver du kunna kommunicera
i tal och skrift. Därför lägger utbildningen också
tyngd på att analysera och tolka uppgifter, och att
i skrift dokumentera dina tekniska tillämpningar.

Inriktning Informations- och medieteknik
Att kunna göra en snygg hemsida räcker inte
för dagens Internet. Användarna förväntar sig
att hemsidor ska vara dynamiska och inter -
aktiva, vilket i tekniska termer betyder att de är
databasdrivna. Därför läser du kurserna webbut-
veckling och webbserverprogrammering. 
Du får även lära dig hur datorer kommunicerar

med varandra i lokala nätverk eller över Internet.
Inom detta område använder du kursmaterial
på engelska från Cisco och det finns även möj-
lighet till CCNA-certifiering.
Kunskap om programmering är viktig för att

förstå hur datorn fungerar och även nödvändig
om du vill kunna utnyttja datorns fulla kapacitet.
Därför läser du kurserna programmering 1 och
2. Det språk du använder i dessa kurser är JAVA,
vilket är mycket användbart för de flesta appli-
kationer, allt ifrån onlinespel till e-handels -
lösningar. Det är bara din egen kreativitet och
arbetsinsats som sätter gränserna.
Efter dina tre gymnasieår kan du gå ut i yrkes- 

livet, men du blir framförallt förberedd för fort-
satta studier till exempel systemvetare, nätverks -
tekniker, datatekniker eller civilingenjör. Många
av våra elever på teknikprogrammet fortsätter
in på tekniska högskolor som KTH och Chal-
mers. Inriktningen Informations- och medietek-
nik ger dig möjligheten att arbeta med
informations- och medieteknik inom ett brett
urval av använd ningsområden.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Maria Linden, 
08-718 93 15, e-post: maria.linden@nacka.se 

Kurser inom TE
INFORMATIONS- OCH 
MEDIETEKNIK

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 c 100
Matematik 2 c 100
Matematik 3 c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150

Inriktningskurser
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100

Programfördjupning*
Obligatoriska kurser;
Matematik 4 100
Webbserver-
programmering 1 100
Programmering 2 100

samt en 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

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.

INFORMATIONS- OCH 
MEDIETEKNIK
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TEKNIKPROGRAMMET MED INRIKTNING INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK ÄR UTBILDNINGEN
FÖR DIG SOM GILLAR ATT ARBETA MED DATORER. HÄR FÅR DU LÄRA DIG PROGRAMMERING,
DATORKOMMUNIKATION OCH WEBPRODUKTION.

Efter dina tre gymnasieår kan du gå ut i yrkes livet, men du blir framförallt 
förberedd för fortsatta studier till exempel systemvetare, nätverks tekniker, 
datatekniker eller civilingenjör



Teknikprogrammet
Det kommer alltid att finnas behov av välut bildade
människor med teknisk kunskap. Teknikprogram-
met hos oss har fyra inriktningar och gemensamt
för dem är ämnet Teknik. Målet med studierna
är att ge dig kunskap och kompetens att aktivt
påverka framtida teknisk utveckling. Under ut-
bildningen får du kunskap i teknik inom många
användningsområden. Vi lär dig problemlösnings-
metodik och utvecklar din handlingsförmåga,
nyfikenhet och kreativitet. Teknikprogrammet
behandlar även hur människor med olika förut-
sättningar, förmågor och intressen förhåller sig
till och påverkar teknik och teknisk utveckling.

För att du ska kunna använda dig av dina kun -
skaper i teknik behöver du kunna kommunicera
i tal och skrift. Därför lägger utbildningen också
tyngd på att analysera och tolka uppgifter, och att
i skrift dokumentera dina tekniska tillämpningar.

Teknik och musik
På Teknik och musik får du goda kunskaper och
en bra grund när du ska läsa vidare på en tek-
nisk högskola, universitet eller konstnärlig hög-
skola. 

Teknik och musik ger dig ordentligt fördjupade
färdigheter i teknik, matematik och fysik och gör
dig väl förberedd för vidare studier samtidigt
som du utvecklar dina konstnärliga och kreativa
förmågor. Utbildningen omfattar även kunskaper
och färdigheter i arbetsmetoder och verktyg. Du
läser data kurser som datorteknik, programme-
ring och webbutveckling. Dessa grundläggande
kurser inom data ger dig en bra grund och gör
dig väl förberedd för vidare studier och arbete
inom teknikområdet.
På vår utbildning får du en skolning i den 

senaste tekniken vad gäller att hantera ljud,
från EDM till Palestrina. Kurserna har mycket
praktisk träning i våra studios och i standard-
programmen Logic Pro, ProTools samt Sibelius.
Du tränas i att rigga live/PA- ljud för större 
evenemang. Det analoga och digitala hantverket
och det analytiska lyssnandet samt gedigen 
kunskap om nödvändiga verktyg går som en röd
tråd genom musikkurserna, med andra ord 
’science and art’ för idag.

På Teknik och musik får du möjlighet att ut-
veckla din analytiska förmåga genom att planera

och genomföra experiment, göra iakt tagelser och
tolka resultat. Du övar också upp din kreativitet,
initiativförmåga och problemlösningsförmåga,
alla viktiga egenskaper i ditt framtida arbetsliv.

Utbildningen riktar sig till dig som tänker dig en
framtid inom musik eller i en teknisk bransch.
Flera eftergymnasiala utbildningar ger en 
naturlig fortsättning efter gymnasieexamen, till
exempel musikproduktionsutbildning, ingenjörs-
utbildning, men även för andra universitets-
och högskoleutbildningar ger utbildningen en
bra grund. Det är bara din egen kreativitet och
arbetsinsats som sätter gränserna.

Antagning
Du söker med ditt slutbetyg från grundskolan i
kombination med antagningsprov. Skolan 
arrangerar en workshop då vi under en dag till-
sammans genomför gehörsövningar, skapar
musik med datorer och musicerar.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Maria Linden, 
08-718 93 15, e-post: maria.linden@nacka.se

Kurser inom TE
TEKNIK OCH MUSIK

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1 c 100
Matematik 2 c 100
Matematik 3 c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150

Programfördjupning*
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

Teknik och musik
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Gehörs- och musiklära 1 100
Musikproduktion 1 100
Musikproduktion 2 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.
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ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BLI KOMPOSITÖR, ARRANGÖR, MUSIKER, LJUDLÄGGARE, LJUD-
DESIGNER, INSPELNINGSTEKNIKER ELLER MUSIKPRODUCENT? ÄR DU INTRESSERAD AV MUSIK
OCH TEKNIK MEN VILL OCKSÅ FÅ HÖGSKOLEBEHÖRIGHET, DÅ ÄR DETTA PROGRAMMET FÖR
DIG – SÄRSKILD VARIANT MED INRIKTNING TEKNIK OCH MUSIK.

TEKNIK OCH MUSIK

Det analoga och digitala hantverket och det analytiska lyssnandet samt 
gedigen kunskap om nödvändiga verktyg går som en röd tråd genom musik -
kurserna, med andra ord ’science and art’ för idag.



Teknikprogrammet
Det kommer alltid att finnas behov av välut bildade
människor med teknisk kunskap. Teknikprogram-
met hos oss harfyra inriktningar och gemensamt
för dem är ämnet Teknik. Målet med studierna
är att ge dig kunskap och kompetens att aktivt
påverka framtida teknisk utveckling. Under ut-
bildningen får du kunskap i teknik inom många
användningsområden. Vi lär dig problemlösnings-
metodik och utvecklar din handlingsförmåga,
nyfikenhet och kreativitet. Teknikprogrammet
behandlar även hur människor med olika förut-
sättningar, förmågor och intressen förhåller sig
till och påverkar teknik och teknisk utveckling.
För att du ska kunna använda dig av dina 
kunskaper i teknik behöver du kunna kommu 

nicera i tal och skrift. Därför lägger utbildningen
också tyngd på att analysera och tolka uppgifter
samt att i skrift dokumentera dina tekniska 
tillämpningar.

Inriktning Teknikvetenskap
På teknikprogrammet med inriktning Teknik -
 vetenskap kan du skaffa dig riktigt goda kun -
skaper att stå på när du ska läsa vidare på en
teknisk högskola eller likande. Inriktningen
Teknikvetenskap ger dig ordentligt fördjupade
kunskaper om teknik, matematik och fysik som

god förberedelse för vidare studier. Den om -
fattar även kunskaper och färdigheter i arbets -
metoder och verktyg. Du läser 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 tek-
nisk konstruktion och arkitektur. På inriktning
Teknikvetenskap får du möjlighet att utveckla
din analytiska förmåga genom att planera och
genomföra experiment, göra iakttagelser och
tolka resultat. Du övar också upp din kreativitet,
initiativförmåga och problemlösningsförmåga,
alla viktiga egenskaper i framtidens arbetsliv.
Inom några av kurserna har vi utbyten och visst
samarbete med företag och organisationer
inom teknikområdet.

Programmet förbereder för livslångt lärande i ar-
betslivet, både i Sverige och internationellt. Ut-
bildningen riktar sig till dig som tänker dig en
framtid inom någon teknisk bransch. En natur-
lig fortsättning är någon typ av ingenjörsutbild-
ning, men även för andra vidareutbildningar
har utbildningen ett stort värde för dig.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Maria Linden, 
08-718 93 15, e-post: maria.linden@nacka.se  

Kurser inom TE
TEKNIKVETENSKAP

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1 c 100
Matematik 2 c 100
Matematik 3 c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller Svenska som 
andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma 
ämnen
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150

Inriktningskurser
Fysik 2 100
Matematik 4 100
Teknik 2 100

Programfördjupning*
Obligatoriska kurser;
CAD 1 50
CAD 2 50
Programmering 1 100
Matematik 5 100

samt en av följande kurser;
Entreprenörskap 100
Engelska 7 100
Miljö och energikunskap 100
Moderna språk 100

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

*Kursutbudet kan komma att ändras.
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PÅ TEKNIKPROGRAMMET MED INRIKTNING TEKNIKVETENSKAP KAN DU SKAFFA DIG RIKTIGT
GODA KUNSKAPER ATT STÅ PÅ NÄR DU SKA LÄSA VIDARE PÅ EN TEKNISK HÖGSKOLA ELLER
LIKNANDE.

TEKNIKVETENSKAP

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.



Gymnasiesärskolan har ett bredare syfte än att
endast förbereda eleverna för yrkesverksamhet
och fortsatta studier. Den ska vara en god grund
för personlig utveckling och ge eleverna verktyg
för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
På gymnasiesärskolans fyraåriga utbildningar

utgår vi från elevens behov och förutsättningar.
Undervisningen på nationellt program är upp-
delad i kurser inom gymnasiesärskolegemen-
samma ämnen och ämnen kopplade till valt
program. På individuella programmet läser 
eleven olika ämnesområden.

Programmet för administration, handel och 
varuhantering
Programmet för administration, handel och varu-
hantering är ett nationellt program. Studierna
förbereder eleverna för framtida arbete inom
handel, samt olika administrativa arbetsuppgif-
ter. I vår egen elevbutik lär sig eleverna att möta
kunder i servicesituationer, praktisk marknads-
föring och entreprenörskap. Vi samverkar även
med Ung företagsamhet (UF). 
Exempel på hur vi jobbar: Eleverna plockar

äpplen som vi tar till ett musteri. Vi skapar
unika etiketter till flaskorna. Därefter säljs 
äppelmusten i vår elevbutik.

Arbetsförlagt lärande (APL) uppgår till minst 
22 veckor på nationellt program.  
Sedan fyra år tillbaka har vi genomfört ett EU-
 finansierat projekt där några elever får göra en
del av sin APL på ett stort varuhus i Canterbury,
England. 

Programmet för estetiska verksamheter, planerat
att starta höstterminen 2018  
Programmet för estetiska verksamheter är ett
 nationellt program.
Eleverna får grundläggande kunskaper inom

estetiska verksamheter och uttrycksformer. På
programmet får eleverna pröva att kommuni-
cera med bild, text och ljud. Utbildningen har
ingen utpräglad yrkesinriktning men kan leda
till att eleven kan delta i olika konstnärliga pro-
jekt och fortsätta att studera eller arbeta inom
det estetiska området. Kunskaperna kan också
vara användbara inom förskola och olika fritids-
verksamheter för barn. 
Exempel på hur vi jobbar: Vi hämtar inspira-

tion från kulturaktiviteter. Utifrån elevernas
upplevelser skapas musik, bild, teater och dans.
På vårterminen sätter vi upp ett konstnärligt
verk som visas upp för publik. 

Individuella program    
Individuella program i gymnasiesärskolan är till
för elever som behöver en utbildning som är
 anpassad för de egna förutsättningarna. Där
läser eleven ämnesområden istället för ämnen
uppdelade i kurser. 
Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för

ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. 
Innehållet på ett individuellt program kan ut-
formas utifrån varje individs behov och förut-
sättningar. Finns möjligheter kan eleven även
läsa kurser från våra nationella program. Rektor
bestämmer vad eleven kan kombinera.
Praktik kan förekomma efter elevens förut-

sättningar.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Maria Linden, 
08-718 93 15, e-post: maria.linden@nacka.se 

Kurser inom
GYMNASIESÄRSKOLAN, 
nationellt program

Gymnasiegemensamma 
ämnen Poäng
Engelska 1 100
Estetisk verksamhet 100
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 200
Matematik 1 100
Naturkunskap 1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1/Svenska som
andra språk 1 200

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

Estetiska verksamheter
Estetisk kommunikation 1 100
Estetisk kommunikation 2 100
Konst och kultur 100
Mediaproduktion 100
Svenska 2/Svenska som
andra språk 2 100

Dessutom tillkommer 800 poäng
för programfördjupning

Totalt uppgår utbildningen till 2 500 p 

Individuella 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.
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NACKA GYMNASIUM ERBJUDER TRE PROGRAM INOM GYMNASIESÄRSKOLAN:
– PROGRAMMET FÖR ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING, NATIONELLT PROGRAM
– PROGRAMMET FÖR ESTETISKA VERKSAMHETER, NATIONELLT PROGRAM
– INDIVIDUELLA PROGRAM, UTBILDNING ANPASSAD EFTER ELEVENS EGNA FÖRUTSÄTTNINGAR

GYMNASIESÄRSKOLAN

Individuella program i gymnasiesär-
skolan är till för elever som behöver 
en utbildning som är  anpassad för de
egna förutsättningarna.



Individuellt val
Nacka gymnasium är en stor skola och har där-
för ett imponerande antal kurser att erbjuda
inom det individuella valet. Inför läsåret 2017/
2018 kunde eleverna välja mellan ett stort antal
kurser. För de flesta utbildningar gäller att du
väljer kurser inför år två och tre. Det innebär att
du som börjar på Nacka gymnasium 2018 väljer
kurser inom det individuella valet först inför
2019. Därför kan vi inte redan nu tala om exakt
vilka kurser som du kommer att kunna välja
emellan, men det vi vet är att det kommer att
bli ett brett utbud!

Av utbildningens 2 500 poäng kommer du
själv få välja 200 poäng inom ditt individuella
val. Det ger dig möjlighet att forma din utbild-
ning mer efter dina egna önskemål. Du kan till
exempel läsa en kurs som ger dig ökad behörig-
het för vidare studier, studera något som stärker
den inriktning som din utbildning redan har,
eller så kan du helt enkelt välja något som du
tycker skulle vara roligt att lära dig.

Kurser inom
INDIVIDUELLT VAL

Exempel på ämnesområden för 
kurser inom Individuellt val
Idrott 
Bild 
Foto 
Musik 
Moderna språk 
(för närvarande finns italienska, 
franska, spanska och tyska)
Samhällsvetenskap 
Matematik
Naturvetenskap 
Fördjupningskurser inom 
respektive yrkesprogram

För att en kurs ska starta krävs 
att tillräckligt många elever har 
sökt kursen.

Kursutbudet kan komma att ändras.
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AV UTBILDNINGENS 2 500 POÄNG KOMMER DU SJÄLV FÅ VÄLJA 200 POÄNG INOM DITT IN-
DIVIDUELLA VAL. DET GER DIG MÖJLIGHET ATT FORMA DIN UTBILDNING MER EFTER DINA EGNA
ÖNSKEMÅL.

INDIVIDUELLT VAL

Om du vill se vilka kurser våra nuvarande elever kunde välja bland inför 
i år kan du gå in på www.nackagymnasium.nacka.se och klicka på 
Studievägledning och Individuellt val.
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VIKTIGT ATT VETA OM
NACKA GYMNASIUM

Ansökan
Du söker till våra utbildningar på webben.
Webbadress och lösenord får du av gym -
nasieantagningen i din hemkommun.

Antagning
Antagning till Nacka gymnasium sker på
betyg oavsett hemkommun i Stockholms
län. På särskild variant sker antagning
genom antagningsprov. (Skolan reserverar
sig för eventuella ändringar i samverkans-
avtalet inom Stockholms län). 

Betyg
Betygsskalan för gymnasieskolan anges med
beteckningarna A-F, där A är det högsta 
betyget och F är icke godkänt.

Grundläggande behörighet till högskolan
Högskoleförberedande gymnasieexamen
ger grundläggande högskolebehörighet.
En yrkes examen 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 hög-
skolebehörighet.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet är ett undersökande ar-
bete i projektform. Det omfattar 100 poäng
och är obligatoriskt på alla program.

Gymnasieexamen
Det finns två typer av gymnasieexamen,
yrkes examen och högskoleförberedande
examen. För gymnasieexamen krävs 2 500
poäng varav minst 2 250 ska vara godkända
och ett godkänt gymnasiearbete. För yrkes -
examen krävs dess utom godkänt i Svenska/
Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och
Matematik 1 samt godkänt i 400 poäng av
de programgemensamma ämnena och för
högskoleförberedande examen krävs god-

FAKTA

Runt skolan finns massor av gröna oaser.

En av Stockholms tryggaste skolor.

Vår fritidsledare anordnar flera fritidsaktiviteter. 

Eget gym.

Ta del av någon av elevernas pågående 
utställningar.



känt i Svenska/Svenska som andraspråk 1,
2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1.

Gymnasiegemensamma ämnen
De gymnasiegemensamma ämnena omfat-
tar 600 poäng för yrkesprogram och 1100-
1250 poäng för högskoleförberedande
program. Vilka kurser som ingår i de olika
programmen finns angivet på respektive
textsida.

Individuellt val
Det individuella valet omfattar 200 poäng
och som elev söker du de kurser du är in-
tresserad av. Innevarande läsår erbjöds ett
stort antal olika kurser på Nacka gymnasium.

Inriktningar
Ett nationellt program kan vara indelat i 
inriktningar. För en nationell inriktning är
det fastställt för hela riket vilka kurser som
ska ingå. 

Inriktningskurser
De flesta program är uppdelade i inrikt-
ningar. För varje inriktning finns ett antal
kurser som är gemensamma för eleverna.

Meritpoäng
Till de flesta utbildningar inom högskolan
kan du få meritpoäng för fördjupningskur-
ser i moderna språk, engelska och matema-
tik om du har ett godkänt betyg (lägst E).
Kurser som krävs för behörighet eller un-
derliggande kurser ger inte meritpoäng. Du
kan maximalt få 2.5 meritpoäng som adde-
ras på ditt jämförelsetal.

Modersmål
Du som har ett annat modersmål än svenska
kan läsa det som individuellt val. En förut-
sättning är att det finns minst fem elever i
kommunen som vill läsa samma språk på
gymnasienivå.

NACKA GYMNASIUM
JÄMFÖR OSS
Fria skolluncher

Busskort till alla

Bra kommunikationer

Behöriga lärare

Nöjda elever som rekommenderar skolan

Stort utbud av program och kurser

Fyra olika moderna språk att välja bland

En idrottsanläggning med flera 
idrottssalar, simhall, fotbollsplaner,
ishall, gym och skatepark

Skolbibliotek i världsklass

Välutrustade salar och bra resurser

Stort internationellt nätverk

Möjlighet till utlandsstudier

Eget gym

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

OM OSS 37





ÖPPET HUS
27 JANUARI 2018 
KL.10.30–15.45



Griffelvägen 17
131 40 Nacka
Telefon 08-718 81 00
Fax 08-718 81 81
e-post ng.vagledning@nacka.se
www.nacka.se/valfard-skola/nacka-gymnasium

01 02

03 04

FÖLJ OSS

01 www.www.nacka.se/valfard-skola/
nacka-gymnasium

02 twitter.com/#!/nackagymnasium

03 youtube.com/nackagymnasiumng

04 www.facebook.com (sök Nacka gymnasium
och Nacka • School)

Nackas kommunala gymnasie -
skolor är bland de bästa i Sverige*

*SKL har i sin undersökning (2015) tittat på 
genomströmning, vilket belyser hur många elever
som tar examen efter tre år. I rapporten finns även
analyserat behörighet till högskola och genomsnittlig
betygspoäng. Lägger man samman placeringarna
på genomströmning, högskolebehörighet och 
betygspoäng framgår det att Nacka kommun har
Sveriges bästa kommunala gymnasieskolor.


