
Naturvetenskapsprogrammet
– Ett intensivt program där du lär dig mycket

 D et här är gymnasieutbildningen för dig som 
är nyfiken och intresserad av att undersöka 
och lösa problem. Här får du utföra labora

tioner, experiment och exkursioner och lära dig 
 ve ten skapens grunder. Biologi, kemi och fysik är 
kärnan i utbildningen, gillar du dessa ämnen så har 
du hittat rätt. 

Naturvetenskapsprogrammet är ett intensivt pro
gram där du lär dig mycket.

– Men det är inte så mycket plugg som många
tror, det är en myt säger Karl Rönnqvist som 
valt samhällsinriktningen

– Det är mycket plugg om du vill bli stjärnelev och
ha A i alla ämnen, men det gäller nog alla gymnasie
utbildningar. Om du lyssnar på lektionerna och är 
fokuserad så klarar du det. Det är en bra linje, vi lär 
oss mycket. Om du är intresserad och nyfiken får du 
ut mycket av genomgångarna, berättar Karl.

Han sökte naturvetenskapsprogrammet för att 
han ville bli jägmästare, det var hans dröm då. Nu 
är han inte riktigt lika säker på vad han vill bli.

– Jag funderar på att kanske bli lärare, men efter
den här utbildningen kan du bli nästan vad som 
helst, berättar Karl.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleför
beredande program som ger en bra inblick i forsk
ningens spännande värld. Genom individuella val 
och fördjupningskurser får du en bra grund för vi
dare studier och en framtida karriär som exempelvis 
läkare, kemist, veterinär, biolog eller forskare.

– Vi har väldigt bra labbsalar och bra tillgång till
tekniska hjälpmedel, säger Karl.

Dessutom är han väldigt nöjd med lärarna.
– Lärarna är ett stort plus med utbildningen. Det

känns som att vi har välutbildade lärare som vet vad 
de pratar om. Det här är ett roligt program med bra 
blandning av humor och allvar, säger Karl.

Laborationer är något som prioriteras på naturvetenskaps-
programmet, det är viktigt att eleverna får tid till det.
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Karl Rönnqvist tycker att labbsalarna och de kunniga lärarna är ett stort plus med utbildningen. 
Dessutom tycker han att han har god tillgång till tekniska hjälpmedel som till exempel Ipad.
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