
Intervjuer av tidigare NA-elever
Hej Mahdi Hazara!
Du gick ju klart naturvetenskapsprogrammet (NA) i Sollefteå 2018, men vad gör du 
nuförtiden?
Jag läser läkarprogrammet i Umeå.

Varför ska man välja NA?
Det som är så bra med NA är att man får en 
sådan bred behörighet när det blir dags att söka 
utbildningar på universitet. Det är inte så många 
andra program som ger en sådan frihet. Efter 
gymnasiet kan du exempelvis ha behörighet till 
allt från läkare till ingenjör, jurist och lärare. Och 
när det gäller vissa utbildningar, som 
läkarutbildning, så är det lättast att få behörighet 
via NA.

Vad har du haft mest nytta av från dina 
studier på NA?
Jag lärde mig om väldigt mycket saker under 
dom tre åren jag studerade NA. Man fördjupar 
sina kunskaper inom olika ämnen som till 
exempel kemi, biologi, fysik och matematik. Det 
hjälper en att se på saker å ting från ett annat 
perspektiv, ett mer vetenskapligt perspektiv. 
Sedan bygger man kunskapsmässiga grundbultar inför sina framtida studier i högskolan 
som är av oerhört stor betydelse. Exempelvis så hade jag mycket användning av saker som 
jag lärde mig under biologi- och kemilektionerna på gymnasiet när jag skulle ta mig igenom 
min första termin på läkarprogrammet.
  
Vilka råd vill du ge blivande elever på NA?
Det är lite klichéaktigt att säga det, men mitt största tips är: Om du har en dröm, följ det! Låt 
inte dina kompisar eller någon annan säga till dig att du inte kommer klara av det eller att 
det kommer bli för svårt för dig. Det är DIN utbildning och DIN framtid det handlar om, inte 
någon annans. Du utbildar dig för din egen skull och för att uppnå dina egna mål. Men var 
också beredd på att NA kommer att innehålla en del utmaningar som kan vara tuffa. Men i 
slutändan är det din egen insats och vilja som kommer vara avgörande.
 
Som en läkarstudent vill jag också säga att: om du är intresserad av att utbilda dig till läkare 
eller något annat inom vården så tycker jag att NA är det bästa valet.



Intervju med Alice Svensson som gick i NA15, inriktningen Naturvetenskap 
och samhälle (från oktober 2018)

Vad gör du nu?
Jag gör lumpen i Luleå de närmaste 
nio månaderna.

Vilka planer har du efter det?
Jag har inte bestämt mig än. Om jag 
trivs bra här, kan det bli vidare- 
utbildning inom försvaret. Är också 
sugen på att läsa till ambulans- 
sjuksköterska eller fysioterapeut. 

Vad var bäst med NA på Sollefteå 
gymnasium?
Det var bra att jag fick en bred 
gymnasieutbildning som ger mig 
möjlighet att välja bland många 
högskoleutbildningar. Vi hade bra 
sammanhållning i klassen och det 
var extra roligt på studieresor och 
exkursioner.


