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Naturvetenskapsprogrammet
- inriktning naturvetenskap
Vårt naturvetenskapliga program ger en mycket bred högskolebehörighet och därmed stor valfrihet
vid vidare studier. På naturprogrammet läser man matematik i ett högre tempo och på mer avancerad nivå
jämfört med de andra programmen (undantaget teknikprogrammet).
Du som läser naturvetenskapligt program på KLARA kan förvänta dig hårt arbete i en mycket god och modern studiemiljö. De senaste åren har eleverna på naturprogrammet deltagit i många spännande aktiviteter,
inom och utanför landets gränser. Vi har deltagit i forskningsstudier, varit på spännande mässor och deltagit i
studieprojekt både i Europa och Afrika. I åk 2 åker hela klassen till London på studieresa och varje år besöker
ett antal elever och lärare ett universitet i Tokyo, Japan och deltar i ett studieprojekt.

			
Gymnasiegemensamma ämnen1150 p
Engelska 5 					100 p
Engelska 6 					100 p
Historia 1b 					100 p
Idrott och hälsa 1 				
100 p
Matematik 1c 				100 p
Matematik 2c 				
100 p
Matematik 3c 				
100 p
Religionskunskap 1 			
50 p
Samhällskunskap 1b 				100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1		
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2		
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100 p
100 p
100 p

				

Programgemensamma
karaktärsämnen				450 p
Biologi 1 					100 p
Fysik 1a					150 p
Kemi 1 					100 p
Moderna språk 				
100 p
Franska
Tyska
Spanska
Inriktning naturvetenskap 		

400 p

Programfördjupning 			

200 p

Biologi 2 					100 p
Fysik 2 						100 p
Kemi 2 						100 p
Matematik 4 					100 p

Bioteknik					100 p
Engelska 7					100 p

Övriga kurser				300 p
Individuellt val 				200 p
Gymnasiearbete 				100 p
				

- Skolan har fräscha och väl anpassade lokaler.
- Vårt arbetssätt förbereder dig för studier på
högskola och universitet.
- Hos oss upplever våra elever en stor individuell utveckling.

		

Rektor: Andreas Johansson
Kasernhöjden 9
653 39 Karlstad
Telefon 054-17 74 40
E-post:karlstad@klaragymnasium.se
www.klaragymnasium.se

2500 p

