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KONTAKTA OSS

Navet är en samlingsplats för elever.  Alla 
mentorer och många lärare har sina ar
betsrum i anslutning till Navet, vilket gör 
att du lätt kan få hjälp av någon lärare 
eller komma i kontakt med din mentor. 
Navet är en viktig plats för att skapa den 
goda stämning som råder mellan elever 
och lärare på Naturvetenskapsprogram
met.

Din framtid
Det här programmet ger dig breda och 
djupa kunskaper med behörighet att läsa 
vidare på universitet och högskolor både 
i Sverige och utomlands. Utöver naturve
tenskapliga ämnen läser du även historia, 
samhällskunskap och språk vilket håller 
även ekonomiska och samhällsveten
skapliga karriärvägar öppna. 

Välkommen att kontakta enhetsledare,  
om du vill veta mer om programmet 
och/eller komma på ett studiebesök.

Är du nyfiken?
Det här programmet ger dig breda kun
skaper inom främst naturvetenskapliga 
ämnen som matematik, biologi, fysik och 
kemi men även samhällsvetenskap och 
språk. Här får du uppleva en öppen och 
ifrågasättande miljö där du själv kan på
verka din studiesituation. 

NA på Katedral
Naturvetenskapsprogrammet på Ka
tedral erbjuder inriktningen Natur där 
man läser fördjupningskurser i biologi, 
fysik, kemi och matematik. I årskurs 3 
väljer du om du vill fördjupa dig i språk, 
matematik eller någon annan kurs inom 
ditt individuella val. Under alla tre åren  
förbereds du inför vidare studier på uni
versitet både i Sverige och utomlands.

Naturvetenskaplig specialisering
Inom kursen Naturvetenskaplig spe
cialisering ges du som elev möjlighet att 
fördjupa dig inom ett av de naturveten
skapliga ämnena. På Katedralskolan sker 
fördjupningen i biologi och mot bland 
annat områdena mikrobiologi, genetik 
och miljökunskap. En stor del av kursen 
sker med praktiskt arbete som labora
tioner och studiebesök på olika företag 
och institutioner i skolans närområde. 
Tänkbara studiebesök är till exempel 
lantbruksföretag, SLU, Högskolan i Sköv
de, livsmedelsproducenter och livsmed
elskedjor.

Navet

ENHETSLEDARE
Helena Runelid 0511322 90
helena.runelid@skara.se

STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE
Ann Bjärnsund, 051132378
ann.bjarnsund@skara.se

Navet är en samlingsplats 
för elever.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

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/ Svenska som andraspråk 1 100

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 100

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 100

Gymnasiearbete 100

Individuellt val 200

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Biologi 1 100

Fysik 1a 150

Kemi 1 100

Moderna språk 100

INRIKTNING NATURVETENSKAP

Biologi 2 100

Fysik 2 100

Kemi 2 100

Matematik 4 100

PROGRAMFÖRDJUPNING  
NATURVETENSKAP

Miljö- och energikunskap 100

Naturvetenskaplig specialisering 100

NA är ett program för dig som vill hålla alla dörrar öppna inför framtiden! 
På NA-programmet är du i en studiemotiverande miljö där det är en härlig 
stämning och gemenskap bland elever och lärare. NA är mycket mer än 
bara naturvetenskap!
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