
Vanliga frågor och svar - först allmänna frågor om skolan sedan frågor om NA 

Allmänna frågor om skolan: 

Hur många elever går på skolan?  ca 2000 elever 

Var ligger skolan?  Mitt i centrala Göteborg, precis ovanför Götaplatsen 

Hur många program finns på skolan?  Åtta 

Hur ser matsituationen ut?   Är det god mat på skolan?   Vi har egen skolrestaurang och de 
flesta tycker maten är väldigt god. Kolla gärna instagramkontot hvitfeldtska_skolrestaurang 

Får eleverna låna dator eller Ipad hos er? J a, antingen Chromebooks eller PC beroende 
på program. 

Har skolan något speciellt upplägg med halvdagar på skolan/varannan vecka osv?  Nej 
vi har heldagar. 

Hur många tjejer resp killar går på skolan?  Lite högre andel tjejer än killar

Vilket stöd finns på skolan om man har t.ex. dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter?  
Vi har specialpedagoger som hjälper till med utredningar och som kan stötta och dessutom 
en stor elevhälsa. 

Kan man få extra hjälp i olika ämnen utöver lektionerna? 
Vi har stödstugor i flera ämnen. 

Hur många procent av lärarna är behöriga?  100% 

Hur är det att gå på en så stor skola som Hvitfeldtska? (om man t.ex. kommer från en 
liten grundskola). Många elever säger att det var lite oroligt första dagarna men att det gick 

över väldigt snabbt. Skolan har flera byggnader och man blir snabbt bekväm med de delar 
som klassen håller till i. Det är lätt att hitta nya kompisar eftersom det finns många att välja 
mellan. 

Är det mycket att plugga? 
Eleverna på skolan är studiemotiverade och undervisningen håller en hög nivå. Lärarna 
skriver in större examinationer i ett provschema så att det inte ska bli för många olika stora 
examinationer på en gång. 

Hur ser examinationerna ut? Hur ofta är det prov, inlämningsuppgifter, presentationer 
etc? 
Det ser olika ut i olika ämnen. I naturvetenskapliga ämnen är det ofta prov eller till exempel 
labbrapporter som ska skrivas. I till exempel svenskan är det mer inlämningsuppgifter, men 
man skriver dem på plats på lektionstid. 



Har ni läxor ofta?  Det är lite olika men ganska ofta, ibland att läsa något, att räkna eller en 
inlämningsuppgift. Men det finns hjälp att få på olika stödstugor, till exempel i matematik, 
fysik, biologi och kemi, och även i språken finns stöd.  

Hur ser era scheman ut?  Se exempel på elevscheman för åk1 i drivemappen för NA. 

Vad innebär det att läsa på språksektionen? 
I ettan läser man språket (tyska eller franska) precis som alla andra. I tvåan läser man två 
språkkurser, steg 4 och steg 5 samtidigt. I trean läser man också två kurser, steg 6 och steg 
7 samtidigt. Man för göra en del resor och utbyten och man gör diplomprov som ger  
möjlighet att arbeta och studera i ett tyskspråkigt/franskspråkigt land. När man läser steg 7 
kan man också få några universitetspoäng från Göteborgs universitet eftersom man gör en 
litteraturkurs kopplad till universitetet . 

Hur kan man engagera sig på skolan? Vad finns att göra utanför skoltid? 
Hvitfeldtskas elevkår är väldigt aktiv och det finns massor av olika föreningar och 
aktiviteter.Följ gärna Hvitkar på Instagram så ser du hur kåren jobbar. 

Frågor om Naturvetenskapsprogrammet 

Vad var det för antagningspoäng förra året? 
Ca. 300p HT22 

Hur många elever går det i varje klass? 
32 

Hur många tjejer resp killar finns det på NA? 
Lite högre andel tjejer än killar

Hur många klasser tar ni in per årskurs? 
5 

Vilka kurser läser man första året? 
Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1c och 2c, Biologi 1, Kemi 1, Idrott och hälsa 1 (en 
tredjedel för vi läser kursen på tre år), Moderna språk, Fysik 1 (på vårterminen) 

Hinner lärarna med att ge hjälp? 
Ja, de är måna om att man ska få hjälp. Även om Hvitfeldtska är en stor skola har inte våra 
lärare fler elever än lärarna på mindre skolor. Eleverna är också bra på att hjälpa varandra. 

Vilka inriktningar finns? 
Natur-Natur och Natur-Samhälle (väljs i februari inför tvåan) 

När väljer man inriktning?  
I februari åk 1 

https://drive.google.com/drive/folders/1R3BCSyP96tFVhQL0DBVOVg0nEk2kU8Da?usp=sharing


Vilka kurser är obligatoriska på NatSam? 
Utöver de programgemensamma är Geografi 1, Samhällskunskap 2 och en av 
Biologi 2/Kemi 2/Fysik 2 obligatoriska. 

Vilka kurser är obligatoriska på NatNat? 
Utöver de programgemensamma är Matematik 4, Biologi 2, Kemi 2 och Fysik 2 
obligatoriska. 

Kan man läsa Ma4 och/eller Ma5 även om man läser NatSam? 
Ja, som både i-val och programfördjupning 

Vilka naturvetenskapliga eller matematiska specialiseringskurser kan man läsa?  
Vi erbjuder tre matematiska specialiseringskurser för matematikspets, fysik 3, marinbiologi, 
medicinbiologi och bioteknik för alla naturvetare.  

Vilka programfördjupningskurser finns? Många! Du hittar dem  i vår i-valsbroschyr i 
Hvalet och kvalet, i en tabell kan man se vilka kurser som kan läsas som individuellt val.

Kan man bli behörig till ingenjör även om man läser NatSam?  
Ja men du kan behöva välja kurser i programfördjupning som ger dig behörighet beroende 
på vilken utbildning du vill läsa.  

Frågor om Naturvetenskapsprogrammet Matematikspets: 

Hur många elever tar ni in per årskurs? 

18 elever 

Hur många mattekurser läser man på spetsen? 
I årskurs 1 och 2: Matematik 1c, 2c, 3c, 4 och specialiseringskurs problemlösning.  
I årskurs 3: Matematik 5 samt ytterligare specialiseringskurser inriktade mot 
högskolematematik. Specialiseringskurserna ger meritpoäng. Du erbjuds även möjlighet att 
omsätta kunskaperna från dessa specialiseringskurser i årskurs 3 i 7,5–15 högskolepoäng 
på Institutionen för matematiska vetenskaper vid Chalmers/Göteborgs universitet. 

Vilken inriktning läser mattespetsarna? 
Nat-Nat 

Kan man byta inriktning? 
Det kan vara möjligt. 

Brukar man tävla i matematik? 
Ja det finns som möjlighet för de som vill 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R3BCSyP96tFVhQL0DBVOVg0nEk2kU8Da


Kan man få stöd på matematikspets? 
Ja precis som för alla andra finns stödstugorna med hjälp i matematik, fysik, kemi, biologi 
och språk. 




