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Mira Li Jansson Larsson har alltid varit intresserad av biologi, ett intresse som ledde henne till 
spetsutbildningen i biomedicin. Här uppskattar hon de sammanhängande labb-dagarna mest.



 T ycker du att det verkar spännande att spåra 
brottslingar med DNA och lära dig ta fram 
egna läkemedel? Är du nyfiken och vill utföra 

 experiment och laborationer? Då bör du titta närmare 
på spetsutbildningen i biomedicin.

Spetsutbildningen i biomedicin är ett natur veten
skap ligt program med fokus på biologi och medicin. 
Här erbjuds du unika kurser i bioteknik, farma
kologi och mikrobiologi. Utbildningen ger dig en bra 
grund för vidare studier på högskola eller universitet 
och redan under ditt tredje och sista år på gymnasiet 
har du möjlighet att läsa upp till 15 högskolepoäng 
på  Mittuniversitetet. Dessutom får du chans att göra 
ditt gymnasiearbete i en forskargrupp på Mittuni
versitetet.

– Jag sökte hit för att jag är intresserad av bio
logi och för att jag ville gå ett högskoleförberedande 
program. Jag har alltid gillat biologi, säger Mira Li 
Jansson Larsson som går tredje året med inriktning
en biomedicin.

Mira Li kommer från en annan ort och är inackor
deringselev. Programmet har riksintag så en del 
elever flyttar till Härnösand för att studera här. 

Mira Li tycker att de sammanhållna labbdagarna 
är det roligaste i skolan. Laborationer är något som 
prioriteras på den här linjen, det är viktigt att elever
na får tid till det.

Mira Li är nöjd med sitt gymnasieval och tycker 
att spetsutbildningen i biomedicin passar henne, 
dessutom är hon jättenöjd med lärarna.
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