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Naturvetenskapsprogrammet
Gillar du utmaningen i att identifiera och lösa problem?
Tänker du ofta på att det kan finnas många svar på
samma fråga? På naturvetenskapsprogrammet får du
kunskapen och verktygen att på djupet studera
människan och naturen. Här utvecklas din förmåga
att se på fakta ur olika perspektiv, att analysera såväl
detaljer som att se stora sammanhang, tänka logiskt
och dra slutsatser.
På naturprogrammet får du fördjupad kunskap inom
naturvetenskapliga ämnen och matematik. Den inriktningen ger dig även bredast möjliga behörighet för
vidare studier.
Genom varierad och upplevelsebaserad undervisning
tar vi oss an sammanhang i naturen, livets villkor,
fysikaliska fenomen och kemiska processer. Fältstudier, experiment, studiebesök och kontakt med
universitetet är några exempel på hur vi jobbar. Vi vill
ge dig kunskap och utmaningar för att se världen med
andra ögon.

Tycker du om
att utforska
människans
och naturens
mysterier?

År 1
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
100
Idrott och hälsa 1
70
Matematik 1c
100
Matematik 2c
100
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Programgemensamma ämnen
Fysik 1
Biologi 1
Moderna språk

Med hela 570 dagar på gymnasiet
är det viktigt att du får ut det du
vill av din gymnasietid. Just därför
tycker vi att du ska välja Donnergymnasiet. Vi vill att du ska fylla

50
100
100

din tid med ämnen som intresserar

År 2
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 6
100
Matematik 3c
100
Svenska 2
100
Idrott och hälsa 1
30
Religionskunskap 1
50

har de bästa förutsättningarna att

Individuellt val

100

del av nya perspektiv och gemen-

Programgemensamma ämnen
Kemi 1
Fysik 1

100
100

Inriktning – Natur
Matematik 4
Biologi 2

50
100

och känns meningsfulla för dig. För
att varje elev ska uppleva att hen
utvecklas, jobbar vi medvetet för
att skapa en positiv atmosfär med
både uppmuntran och utmaningar.
Du får lära dig att tänka och arbeta
självständigt, samarbeta i grupp, ta
samt hitta lösningar. Engagerade
och välutbildade lärare ger det lilla
extra för att skapa en inspirerande
skolgång för dig och tillsammans
skapar vi de bästa förutsättningarna för din framtid.

Elevkontakt:
david.jonsson@donnergymnasiet.se
Programansvarig:
martina.adolfsson@donnergymnasiet.se

År 3
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 3
100
Historia 1b
100
Gymnasiearbete
Individuellt val
Programfördjupning

100
100
200

Inriktning – Natur
Matematik 4
Fysik 2
Kemi 2

50
100
100

Efter 570 dagar på Donner är du
redo för nästa steg i livet. Din kunskapsbank är fylld till bredden och
du har spänt din kreativa båge så
många gånger att pilen hunnit ta
några varv runt jorden. Sist men
inte minst vet du att omtanke om
andra människor och världen vi
lever i är den viktigaste tanken.

Exempel på individuellt val och
programfördjupningskurser
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Bioteknik
Engelska 7
Entreprenörskap
Filosofi 1
Internationell ekonomi
Litteratur
Matematik 5
Matematik specialisering
Moderna språk
Naturvetenskaplig specialisering
Psykologi 1
Retorik
Skrivande

donnergymnasietgoteborg.se
Celsiusgatan 9, 417 62
Göteborg | 031-381 29 00
info@donnergymnasiet.se

