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VÄLKOMMEN TILL 
HVILAN GYMNASIUM!
På Hvilan Gymnasium i Stockholm värnar vi om en innehållsrik 
skolgång där du som elev står i fokus – vår vision är att ge dig  
förutsättningar att utvecklas och växa för en bättre framtid.

Skolan ligger i nyrenoverade fastigheter, 
precis intill tvärbanan och med utsikt 
över Essingefjärden, på Stora Essingen.

På skolan finns allt du kan tänkas behö-
va under din gymnasietid. Skolan, för-
delad över 4 plan, inhyser såväl klassiska 
lektionssalar och nyrenoverad labora-
tionssal som uppehållsytor, idrottshall, 
matsal och elevcafé i fräscha lokaler.

Och för dig som vill engagera dig utöver 
dina studier – då kan du gå med i sko-
lans elevkår!

Hvilans studieförberedande gymnasie-
skolor finns förutom i Stockholm, även 
i Lund. 

UTBILDNINGEN

På skolan kommer du mötas av  
engagerade och duktiga behöriga lära-
re som med sin erfarenhet och kunskap 
kommer förbereda dig inför vidare 
studier och arbetslivet.

I klassrummet väver vi in dagsaktuella 
ämnen som entreprenörskap och sam-
hällsutveckling  – utifrån flera infalls-
vinklar och aspekter, i undervisningen. 

Ett uppskattat inslag i utbildningen är 
bland annat Ung Företagsamhet där 
du får möjligheten att starta och driva 
ett eget företag – från idé till färdig 
produkt!

Läs mer om entreprenörskap och  
Ung Företagsamhet på sidan 14.

SPÄNNANDE VAL

Vi erbjuder ett brett utbud av individ- 
uella val och moderna språk. Välj bland 
kurser som kriminologi, astronomi, 
arkeologi, foto, dans, italienska eller 
mandarin!

DINA FÖRVÄNTNINGAR

På Hvilan kan du förvänta dig en lugn 
och dynamisk kunskapsmiljö med mas-
sor av engagemang och en riktigt skön 
atmosfär. Det är sådant som skiljer oss 
från andra skolor – och som är en del i 
vår vision om en givande gymnasietid.

Besök oss på öppet hus eller gymna-
siemässan för att skaffa dig en uppfatt-
ning om oss.

Vi ser fram emot att träffa dig!

@HVILANGYMNASIUMSTHLM
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POÄNGPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 

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 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

Programgemensamma ämnen  450 

Biologi 1  100 

Fysik 1a  150 

Kemi 1 100 

Moderna språk 100

Inriktning: Naturvetenskap  400 

Biologi 2 100 

Fysik 2 100 

Kemi 2 100 

Matematik 4 100

Programfördjupning 200

Bioteknik 100

Entreprenörskap 100 

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle 300

Biologi 2 100 

Geografi 1 100 

Samhällskunskap 2 100 

Programfördjupning 300 

Hållbart samhällsbyggande 100 

Entreprenörskap 100 

Bioteknik 100 

Individuellt val   200

Gymnasiearbete   100

NA
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NATURVETENSKAP

Inriktningen ger dig en bred ut-
bildning inom naturvetenskap. Du 
utvecklar ett naturvetenskapligt för-
hållningssätt, logiskt resonemang, 
problemlösning och kritiskt tänk-
ande. Inriktningen förbereder dig väl 
för högskole- och universitetsutbild-
ningar inom det naturvetenskapliga 
och tekniska området. 

NATURVETENSKAP & SAMHÄLLE

En tvärvetenskaplig inriktning och 
perfekt för dig som är intresserad 
av de naturvetenskapliga ämnena 
samtidigt som du fortfarande läser 
samhällsvetenskapliga kurser. Du  
får en kombination av det naturve-
tenskapliga- och samhällsvetenskap-
liga perspektivet. Inriktningen ger 
dig goda möjligheter för fortsatta 
studier inom ett brett område. 

På Hvilan får du läsa ett klassiskt naturvetenskapsprogram som  
öppnar de flesta dörrar till vidare studier.

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att laborera, göra  
exkursioner och studiebesök till intressanta och lärorika platser.  
Du undervisas av engagerade och professionella lärare som kommer 
att ge dig den bästa utbildningen, och därmed de bästa förutsätt-
ningarna, för dina framtida studieval.

NATURVETENSKAP

Våra inriktningar

INDIVIDUELLT VAL
Visste du att individuellt val är 200 poäng du själv kan välja vilka kurser du vill läsa?  

Du kan exempelvis välja mellan kriminologi, astronomi, arkeologi, foto eller dans och  
de moderna språken italienska och mandarin!

STOCKHOLM LUND STOCKHOLM LUND



POÄNGPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 

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 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

Programgemensamma ämnen  450 

Biologi 1  100 

Fysik 1a  150 

Kemi 1 100 

Moderna språk 100

Inriktning: Naturvetenskap  400 

Biologi 2 100 

Fysik 2 100 

Kemi 2 100 

Matematik 4 100

Programfördjupning 200

Naturvetenskaplig specialisering - rymd 100

Bioteknik 100 

Individuellt val   200

Gymnasiearbete   100

Med reservation för eventuella förändringar
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SAMARBETEN

En del av samarbetet är att skapa 
utbyten mellan utbildningen och 
andra institutioner som till exempel 
Kungliga tekniska högskolan (KTH), 
Stockholms universitet, Tekniska 
Museet, Rymdstyrelsen och rymd- 
industrin i Sverige.

FUGLESANG SPACE CENTER

Föreningen Fuglesang Space Center 
(FSC) utvecklar och driver tillsam-
mans med olika rymdpartners ett 
koncept för utbildning, upplevelse, 
forskning och allmänbildning

Nu kan du gå det klassiska naturvetenskapsprogrammet med  
särskild profil mot rymdvetenskap – ett samarbete mellan Hvilan 
Gymnasium Stockholm och Stiftelsen Fuglesang Space Center!

Profilen rymdvetenskap ger dig en bred naturvetenskaplig utbildning 
som öppnar många dörrar inför högre studier och arbetsliv. Rymd- 
vetenskap är en bred och växande bransch som omfattar spännande 
ämnen och områden såsom; rymdfarkostdesign, rymdpartikelfysik, 
klimatmodeller, telekommunikation, rymdjordbruk och naturligtvis 
om frågor kring människans livsbetingelser i form av bemannade 
rymdfärder till månen och vidare till Mars.

NATURVETENSKAP
RYMDPROFIL

Din skolgång

Ett samarbete mellan Hvilan Gymnasium och 
Stiftelsen Fuglesang Space Center:

STOCKHOLM

INDIVIDUELLT VAL
Visste du att individuellt val är 200 poäng du själv kan välja vilka kurser du vill läsa?  

Du kan exempelvis välja mellan kriminologi, astronomi, arkeologi, foto eller dans och  
de moderna språken italienska och mandarin!
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POÄNGPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen 1150

Engelska 5 100 

Engelska 6 100 

Historia 1b 100 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 1b 100 

Matematik 2b 100 

Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 1b 100 

Svenska 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

Programgemensamma ämnen  300

Filosofi  50 

Psykologi 1  50 

Moderna språk  200 

Inriktning: Beteendevetenskap  450

Ledarskap och organisation  100 

Kommunikation  100 

Psykologi 2a  50 

Sociologi 100

Samhällskunskap 2  100 

Programfördjupning  300 

Journalistik, reklam och information 1  100 

Entreprenörskap 100 

Hållbart samhällsbyggande  100

Inriktning: Samhällsvetenskap  450

Geografi 1  100

Historia 2a  100

Religionskunskap 2  50 

Samhällskunskap 2  100

Samhällskunskap 3  100

Programfördjupning  300

Hållbart samhällsbyggande  100

Entreprenörskap 100

Internationella relationer  100 

Individuellt val  200 

Gymnasiearbete  100 
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SAMHÄLLSVETENSKAP

På inriktningen samhällsvetenskap 
får du djupare förståelse för hur 
samhället är uppbyggt och funge-
rar och hur det har utvecklats över 
tid. Du får kunskap om människors 
livsvillkor både ur ett historiskt per-
spektiv och i nutid. Du utvecklar din 
förmåga att tillämpa vetenskapliga 
metoder och lär dig att debattera 
och analysera samhällsfrågor och 
politik utifrån ett källkritiskt och  
reflekterande förhållningssätt. 

BETEENDEVETENSKAP

Inriktningen beteendevetenskap 
lägger tonvikten på människors 
utveckling och samspel i olika sam-
manhang. Du får värdefulla och spän-
nande insikter i hur vi människor 
ofta fungerar och agerar både som 
självständiga individer och i samspel 
med andra. Du får kunskaper om 
kommunikation, lärande och ledar-
skap. Är du allmänt intresserad av 
relationer och mänskligt beteende 
kommer du att uppskatta studierna i 
beteendevetenskap.

På samhällsvetenskapsprogrammet får du bland annat lära dig 
att analysera och förstå sammanhangen i det som händer just nu. 
Det som hände i Sverige och i världen igår blir aktuella ämnen i 
ditt klassrum idag! Du får lära dig att kommunicera, diskutera och 
reflektera över frågor som demokrati, kommunikation, etik, miljö, 
genus och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. 

Programmet ger dig en bred behörighet för vidare studier på 
universitet och högskola. 

SAMHÄLLSVETENSKAP

Våra inriktningar

STOCKHOLM LUND STOCKHOLM LUND

INDIVIDUELLT VAL
Visste du att individuellt val är 200 poäng du själv kan välja vilka kurser du vill läsa?  

Du kan exempelvis välja mellan kriminologi, astronomi, arkeologi, foto eller dans och  
de moderna språken italienska och mandarin!
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POÄNGPLAN

Gymnasiegemensamma ämnen 1250

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Matematik 2b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Samhällskunskap 2 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100 

Programgemensamma ämnen  350

Företagsekonomi 1 100

Privatjuridik 100

Psykologi 1 50

Moderna språk 100

Inriktning: Ekonomi 300

Entreprenörskap och företagande 100

Företagsekonomi 2 100

Matematik 3b 100

Programfördjupning  300

Marknadsföring 100

Ledarskap och organisation 100

Redovisning 2 100

Inriktning: Juridik  300

Affärsjuridik  100

Rätten och samhället  100

Filosofi 1  50

Psykologi 2a  50

Programfördjupning  300

Entreprenörskap och företagande  100

Retorik 100

Företagsekonomi 2  100

Individuellt val  200

Gymnasiearbete  100
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EKONOMI

Inriktningen ekonomi ger dig för- 
djupade kunskaper i företagandets vill-
kor. Du lär dig marknadsföring av varor 
och tjänster, hur ett företag redovisar sin 
ekonomi och hur företagande fungerar 

ur ett internationellt perspektiv.

JURIDIK

I inriktningen juridik får du kunskaper 
om rättsväsendets betydelse i ett demo-
kratiskt samhälle och hur lagstiftning-
en påverkas av internationell rätt. Du 
utvecklar din förmåga att analysera och 
bedöma juridiska problem med hjälp av 
juridiska metoder, rättskällor och praxis. 

Det behövs alltid duktiga ekonomer både i offent lig verksamhet  
och på privata företag. 

På ekonomiprogrammet får du lära dig om de ekonomiska och 
juridiska förhållandena i samhället, om inhemsk handel och inter- 
nationellt företagande. Du lär dig hur samhällets resurser används 
på bästa sätt, hur man startar och driver ett företag och hur Sveriges 
juridik påverkar företag och privatpersoner. Oavsett vilken inriktning 
du väljer läser du ämnen som företagsekonomi, privatjuridik och 
psykologi. Programmet ger dig en bra grund för vidare utbildning  
på ekonomihögskolor och universitet.

EKONOMI

Våra inriktningar

STOCKHOLM LUND STOCKHOLM LUND

INDIVIDUELLT VAL
Visste du att individuellt val är 200 poäng du själv kan välja vilka kurser du vill läsa?  

Du kan exempelvis välja mellan kriminologi, astronomi, arkeologi, foto eller dans och  
de moderna språken italienska och mandarin!
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ÖPPET HUS 
& MÄSSOR
Osäker på vilket program du  
vill gå? Besök oss på ett av våra  
öppet hus eller träffa oss på den 
digitala gymnasiemässan och bilda 
dig en uppfattning om oss!

ÖPPET HUS

3 december kl. 12:00 – 14:00

19 januari 2023 kl. 17:00 – 19:00

31 januari 2023 kl. 17:00 – 19:00

26 april 2023 kl. 17:00 – 19:00

GYMNASIEMÄSSA

22-23 november via gymnasium.se

LÄS MER

Läs mer om öppet hus och mässor på hemsidan 
www.hvilangy.se.

Företagsamhet och grönt entre-
prenörskap är två viktiga delar i 
dina studier som gör att din kre-
ativitet stärks och du kan skapa 
något eget.

Under ett av dina tre studieår får du 
möjlighet att starta ett eget företag  
genom Ung Företagsamhet och för-
verkliga en affärsidé från tanke till 
färdig produkt. 

Fokus ligger på din individuella 
utveckling, vilket innebär att du får 
använda och utveckla din kreativitet 
och skaparförmåga genom att träna 
i kommunikation, marknadsföring 
och ledarskap – och att ta ansvar och 
arbeta i grupp.  

Som en del av Ung Företagsamhet får 
du möjlighet att ställa ut ditt företag 
på skolans evenemang och externa 
mässor där du kan öva på försäljning 
och kundrelationer, och för den som 
vill finns det möjlighet att tävla mot 
andra UF-företag regionalt och natio-
nellt. 

Detta är erfarenheter som du kom-
mer att ha nytta av i ditt framtida 
arbetsliv och studier.

SCANNABLE UF
Ett av många UF-företag våren 2021 i Stockholm med  
en hållbar affärsidé:

Scannable UF samlar in reklamerade plagg från större  
butikskedjor, ger dem nytt liv genom att bland annat sy 
om, trycka och måla plaggen, för att sedan sälja vidare.

Läs mer på: 
www.ungforetagsamhet.se

ENTREPRENÖRSKAP
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Bild: fotograf Joel Lindhe
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