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Kontakter på Naturvetenskapsprogrammet:

Närheten till lärarna 
och till andra elever 
skapar en härlig 
gemenskap både i 
klassen och på 
programmet.

”

Emili Koseska

Naturvetenskapsprogrammet 
på Hulebäck har två inriktningar:

   Inriktning    Inriktning
   Naturvetenskap  Naturvetenskap & 
     Samhälle

Som kan läsas med två olika profiler:

Natur Tvär

Profil önskar du från åk 1
Inriktning väljer du till åk 2

Natur

Naturvetenskapsprogrammet

hulebacksgymnasiet.se



Nyfiken på Naturvetenskap? Då har du kommit rätt! Naturvetenskapspro- 
grammet på Hulebäcksgymnasiet är idag ett av de största och mest attraktiva 
i Göteborgsområdet.

På Natur får du den totala behörigheten

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET – NATUR

Efter tre år i en kreativ och utvecklande 
miljö har du en utbildning av mycket hög 
kvalitet som förbereder dig väl inför framti-
den. Programmet ger bred behörighet och i 
kombination med dina individuella val även 
full meritpoäng inför fortsatta studier på 
universitet och högskola.

Ämnen som matematik, fysik, kemi och 
biologi varvas med språk och samhälls-
vetenskapliga ämnen. Du får dessutom 
under dina tre år mycket träning i att 
använda vetenskapliga metoder, lösa pro-
blem, dra slutsatser och tänka kritiskt. 

På Hulebäcksgymnasiet kan du under 
det första året välja vilken inriktning inom 
Naturvetenskapsprogrammet du vill läsa 
under år två och tre, Naturvetenskap eller 
Naturvetenskap och samhälle. Du kan 
dessutom redan från start välja profil för 
dina tre år, Natur eller Natur Tvär. 

Profil Natur 
På Natur blandar vi föreläsningar, laboratio-
ner, exkursioner, studiebesök och ämnes-
övergipande studier beroende på kursernas 
innehåll. Det finns många möjligheter till 
egna val där du kan kombinera de naturve-
tenskapliga ämnena med exempelvis språk, 
programmering och psykologi.

Vi arbetar nära både högskola och univer-
sitet vilket innebär att du bland annat kan 
arbeta med riktig forskning i vår forskarkurs. 
Ett annat spännande exempel är vår sam-
hällsvetenskapliga specialiseringskurs med 
inriktning på naturvetenskapliga frågor - en 
kurs som du läser om du väljer Natur med 
samhällsvetenskaplig inriktning. På Natur 
arbetar erfarna välutbildade lärare, flera har 
forskarerfarenhet, vilket ger spetskompetens.        
Att hitta, välja, analysera och bearbeta infor-
mation är viktiga och eftertraktade kunskaper 
på framtidens arbetsmarknad och det är 
något du kommer att ägna mycket tid åt. På 
Natur får du alla kunskaper för att skaffa dig 
ett vetenskapligt förhållningssätt.  

På Natur får du:

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 1-3 300
eller 
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Biologi 1 100 
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100

Inriktningar 400 

Programfördjupning 200 

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
  

      Inriktning 400 p
Naturvetenskap  
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100

  
      

Inriktning 400 p
Naturvetenskap och samhälle 
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Biologi 2 100
Humanistisk och samhälls-
vetenskaplig specialisering 100

      

•  Varierad undervisning där vi blandar ämnesun-
dervisning som ger kontinuitet och djup med 
ämnesövergripande  
studier som bidrar till en god helhetssyn. 

•  Egen hemvist med skåp, uppehållsrum för elever, 
lärarrum, lärosalar och  
nyrenoverade, välutrustade laborationssalar i 
nära anslutning till varandra. 

•  Schemalagda studiepass där programmets lärare 
kan ge dig enskild hjälp  
och handledning. 

•  Nära samarbete med vår NA-bibliotekarie ger dig 
effektiv hjälp och utvecklar din förmåga att söka 
och bearbeta information.

•  Möjlighet att göra ditt gymnasiearbete i en riktig 
forskargrupp på Chalmers/Göteborgs universitet.

•  Sociala aktiviteter som en inspirerande studieresa 
till Stockholm och  
Naturvetenskapsprogrammets vårfest.

Spännande och 
varierande 
lektion er, engage-
rade lärare, fina 
lokaler – Natur 
på Hulebäck har 
verkligen levt upp 
till mina förvänt-
ningar! Stina Mahoney

”


