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Mitt i naturen 
3-veckorsprojekt 
NA Tvär åk 2

Händer under projektet: 
- Lektioner i respektive ämne 
- Exkursion i biologi 
- Vandring i Wendelsbergsparken 
- Västgötaresan 
- Laborationer i kemi och biologi

Biologi, 24p 

Vi ser på ekosystemens 
struktur och dynamik, 
energiflöden och kretslopp

Svenska, 5p 

Muntlig presentation av 
naturgeografiska processer 
på plats vid t.ex. Kinnekulle,  
Ätrandalen eller Drottning-
kullens kamelandskap.

Kemi, 16p 

För att förstå mer kring 
t.ex. försurningen av våra 
skogar och sjöar behöver vi 
kunskap om syror och baser

Geografi, 20p 
Vi studerar olika land-
skapsformer och geologins 
utveckling och förändring 
över tid och rum.

Redovisningar 
- Prov i kemi och geografi 
- Laborationsrapport i bio-
logi och kemi 
- Muntligt presentation i 
svenska och geografi

Bild från Hornborgasjön där vi stannar till på Västgötaresan

hulebacksgymnasiet.se

Naturvetenskapsprogrammet 
Profil Natur Tvär



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

På Natur Tvär får du den totala behörigheten

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

Programfördjupning  200 
Geografi 1 100 
Valbar kurs 100

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

Inriktning 400 p
Naturvetenskap och samhälle 
Samhällskunskap 2 100 
Samhällskunskap 3 100
Biologi 2 100 
Humanistisk och samhälls- 
vetenskaplig specialisering 100

Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200      

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET – NATUR TVÄR

Efter tre års studier i en kreativ och utveck-
lande miljö har du en utbildning av mycket 
hög kvalitet, som också innebär att alla dörrar 
står öppna inför framtiden. Programmet ger 
full behörighet och i kombination med dina 
individuella val, även full meritpoäng inför 
fortsatta studier på högskolan och universitet.
Ämnen som matematik, fysik, kemi, biologi 
och geografi varvas med språk och kommu-
nikation. Du får dessutom under dina tre år 
mycket träning i att använda vetenskapliga 
metoder, lösa problem, dra slutsatser och tänka 
kritiskt. 

På Hulebäck kan du under det första året 
välja vilken inriktning du vill läsa under år två 
och tre, Naturvetenskap eller Naturvetenskap 
och samhälle. Oavsett vilket val du gör läser du 
fortfarande de flesta ämnena tillsammans med 
din klass.

Profil Natur Tvär 
På Natur Tvär arbetar vi med det natur-
vetenskapliga programmet i projektform. 
Varje ämne undervisas för sig av behöriga och 
kompetenta lärare. De ämnen vars mål hänger 
ihop och berör varandra läser du samtidigt i 
väl genomarbetade projekt.  
     Att målen i projektens olika ämnen lyfts 
fram och bearbetas samtidigt ger dig som elev 
en stor helhetssyn i det naturvetenskapliga 
programmets karaktär. Du får alltså varje 
ämne i ett sammanhang. Som elev får du 
även fördelen att ett och samma arbete kan 
bedömas av olika lärare i olika ämnen, istället 
för att du skriver flera arbeten.  
     Att arbeta i projekt betyder inte att du har 
fler grupparbeten än skolans övriga program 
och du kommer alltid att bedömas individuellt.

Bra på Natur Tvär:

•  På Natur Tvär arbetar vi i projektform som 
gör det lätt att se ett samband mellan de olika 
ämnena och ger dig  
en helhetssyn på ditt lärande. 

•  Hemklassrum ger dig en god och nära studie-
miljö. 

 
• Vi styr själva över vårt schema vilket ger en 
jämn arbetsbelastning och öppnar för många 
spännande studiebesök och föreläsare.
 
•  Vi lägger stor vikt vid att bygga relationer med 

och mellan elever. Bland höjdpunkterna är den 
årliga Nobelfesten samt resorna till Ramsvik, 
Västergötland och Stockholm.

 
•  Vi har ett nära samarbete med universitet och 

näringsliv i projekten och ett mycket varierat 
arbetssätt. Du får möta forskare i skolan och 
på Chalmers. 

•  På vårt schemalagda studiepass står lärarna till 
ditt förfogande för att  
individuellt hjälpa dig i dina studier.

•  Vi har en egen väl utrustad laborationssal där 
vi kan fokusera på fördjupade naturvetenskap-
liga laborationer.

•  Natur Tvär är en unik undervisningsform.

Arbetssättet är något 
nytt med fokus på 
att väva ihop ämnena 
genom ett intressant 
och roligt upplägg.

Greta Ohldin

”


