NATUR
Inriktning Naturvetenskap
Naturprogrammet ger den bredaste högskolebehörigheten av samtliga gymnasieprogram. Samtidigt är det också ett program
för dig som är intresserad av matematik och de naturvetenskapliga ämnena som kemi, fysik och biologi.
När du läser Natur på Karlstads Globala finns det en tydlig röd tråd genom de tre år du läser programmet. Förutom att öva upp
färdigheter inom ämnena kommer du också få ta del av studiebesök, föreläsningar och workshops - allt för att göra dina studier
så givande som möjligt.
Det första året börjar med en fältstudieresa någonstans i Sverige för att introducera dig till programmets fokusområden. Därefter lägger vi grunden för ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi experimenterar och gör matematiska beräkningar på en allt högre
nivå, så att du har verktygen att lösa problem inom både naturvetenskapliga ämnen och matematik.
Under det andra året börjar de spännande fördjupningarna i flera olika ämnen. Du genomför avancerade laborationer och ges
möjligheten att lösa mer komplexa problem. Under året börjar även förberedelserna inför den internationella klassresan.
Det sista året inleds med en klassresa ut i Europa. Under ditt sista gymnasieår introduceras du även för specialiseringskursen
inom bioteknik. Du kan även läsa en specialiseringskurs inom matematik (frivilligt) och du kommer att lägga mycket tid på ditt
gymnasiearbete - där du kan ägna nästan ett helt skolår åt att fördjupa dig i det som intresserar dig allra mest. Du läser även
kursen Engelska 7 för att du ska kunna få full meritpoäng i din gymnasieexamen.

Framtida yrken: läkare, biolog, veterinär, ingenjör
Ansökningskod: NANAT

Den internationella klassresan
Programmets internationella klassresa är en riktig studie- och
inspirationsresa i naturvetenskapens tecken till någon av Europas
storstäder som Paris, London eller varför inte Berlin! En kul del av
resan är att den börjar redan i klassrummet där den planeras med dig,
dina klasskamrater och dina lärare som en del av studierna.

BOKA
PROVA-PÅ-DAGAR

3 saker att ta med sig
Gör laborationer i vår nya labbsal
Den internationella klassresan
Specialisering inom Bioteknik och
möjlighet att läsa Matte-specialisering

SÖKBARA
INTERNATIONELLA PROJEKT

0739 – 32 28 96
info@karlstadsglobala.se

www.karlstadsglobala.se

.

Instagram: karlstadsglobala

POÄNGPLAN
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott & hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3 c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1
Kemi 1
Fysik 1a
Moderna språk

1150
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
450

INRIKTNING
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4
PROGRAMFÖRDJUPNING

400
100
100
100
100
200

Bioteknik*
Engelska 7

100
100

Gymnasiearbete
Individuellt val

100
200

* Naturvetenskaplig specialisering, fördjupning Bioteknik

100
100
150
100

SUMMA 2 500

