
Naturvetenskapsprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) är ett brett program som ger dig stora  

möjligheter att hitta just det du brinner för och som motsvarar dina  

intressen. På ED kan du välja mellan Naturvetenskap och Naturvetenskap 

och samhälle. Vi har dessutom flera unika programfördjupningar:  

Biovetaren, Fysikern, Kemisten och Omvärldsspanaren.  

BIOVETAREN FYSIKERN 

OMVÄRLDSSPANAREN KEMISTEN 

På Erik Dahlbergsgymnasiet finns en lång tradition av naturvetenskap och här får 

du möta engagerade och kunniga lärare som tillsammans arbetar för att hjälpa 

dig att utvecklas så långt du kan! 



Biovetaren (NANAT) 

Kemisten (NANAT) 

Vill du ta reda på hur mycket C-vitamin en apelsin innehåller, hur stor mängden 

koffein är i olika energidrycker och hur man framställer det verksamma ämnet i 

en huvudvärkstablett? Kemifördjupningen riktar sig till dig som har ett extra 

stort intresse för ämnet och som gillar att laborera. Du lär dig om hur olika  

ämnen är uppbyggda och hur de reagerar med varandra. 

• Vi är den enda skolan i  

Jönköping med  

kemifördjupning 

• Hos oss hittar du en av Sveriges bäst 

utrustade laborationssalar i skolmiljö 

• Du får möjlighet att delta i  

kemolympiaden som är en  

internationell tävling i kemi 

Bioteknik 

Vill du veta hur kriminalfall kan lösas med hjälp av DNA-teknik? Har du kanske 

hört talas om gensaxen CRISPR som kan klippa DNA? Bioteknik är en vetenskap 

som kombinerar biologi med teknik och inom biotekniken går utvecklingen fort! 

På biotekniken arbetar vi både praktiskt och teoretiskt och du får testa många 

olika saker – allt från att göra din egen  

yoghurt till att med PCR-teknik kopiera ditt 

eget DNA. 

Biologi 

Hur fungerar våra vanligaste läkemedel? 

Hur ser en mänsklig cell egentligen ut?  

Varför beter sig djur egentligen som de 

gör? Inom biologifördjupningen lär du dig 

både om vit och grön biologi - alltså både 

om till exempel cell- och mikrobiologi och 

om etologi och botanik. Två heldagar åker 

vi och gör fältstudier.  

KEMISTEN 

BIOVETAREN 



Fysikern (NANAT) 

Omvärldsspanaren (NANAS) 

Vill du veta hur en stöt i biljard fungerar, vad dämpningen i ett par löparskor 

har att göra med fysik och vilken kunskap man behöver för att tillverka nästa 

generations bilar? I fysikfördjupningen får du genom spännande laborationer 

och teori förståelse för hur fysikens lagar fungerar. Här kopplas fysiken ihop 

med matematiken på ett naturligt sätt och i laborationerna sker många av 

mätningarna med digitala verktyg som  

exempelvis LoggerPro och LabQuest.  

• Som enda skola i Jönköping  

erbjuder vi dig kursen Fysik 3  

• Vi fördjupar oss i områden som 

kraft, energi och elektromagnetism 

• I fördjupningen ingår Matematik 5 

Vill du få en djupare förståelse av vår omvärld och varför den ser ut som den 

gör, vad som påverkar människors hälsa, vår miljö och hur ett hållbart  

samhälle skapas och hur konspirationsteorier och deras påverkan på  

demokratin? På NANAS kombineras det bästa av två världar för att förstå vår 

värld: naturvetenskap och samhällsvetenskap. I fördjupningen NANAS kommer 

du att få lära dig mer om demokratins  

möjligheter, problem och utmaningar.  

• I fördjupningen har du unika  

möjligheter att läsa  

kurserna filosofi, psykologi och  

politik- och hållbar utveckling 

• Du får jobba tvärvetenskapligt och  

diskutera aktuella ämnen som rör  

vårt samhälle 

OMVÄRLDSSPANAREN 

FYSIKERN 



Varför NA på ED? 

På programmet ges du möjlighet att ta del av spännande samarbeten, 

bland annat med Jönköping University. Du får också vara med och  

anordna Scheeledagen för åk 9, göra intressanta studiebesök till olika  

företag, universitet och högskolor samt ta del av en mängd laborationer. 

Dessutom har du möjlighet att delta i olika tävlingar och olympiader. Går 

du NA på Erik Dahlbergsgymnasiet blir du väl förberedd för högre studier 

och du har framför allt tre roliga och lärorika år att se fram emot! 

En kortfilm om Naturvetenskapsprogammet 

www.edgymnasiet.se 

- Jag valde NA på ED för att jag gillar fysik, 

kemi och matte och jag gillar också att labba. 

Det bästa med ED är så klart alla kompisar,  

lärarna och alla spännande ämnen.  

Bo, NA20C 

- Att gå NA på ED är mycket lärorikt. De flesta 

elever är ambitiösa, vilket gör att man själv  

motiveras att göra sitt bästa! Lärarna är  

pedagogiska och tydliga i sin undervisning 

samt hjälper till när man inte förstår ett  

moment.  

Yaqeen NA20B 

- Det roligaste med kemi, biologi och fysik är 

det praktiska. Det blir mycket roligare att lära 

sig med hjälp av laborationer. Just nu vet jag 

inte vad jag vill bli, men just därför är NA på 

ED så bra, för jag får ett brett urval i framtiden.  

Felix NA20B 


