
Djur och 
   mäktiga maskiner

Gillar du djur, natur och teknik? 
På Naturbruksprogrammet varvar du teori och praktik. Du inriktar dig mot ett 
yrke inom djur, lantbruk, skog, naturturism eller trädgård. Du kan också förbereda 
dig för högskolestudier. Sedan står många dörrar öppna för framtiden. Läs mer om 
utbildning och yrkesliv på naturbruk.se och arla.se/bondeblogg

D A G S  AT T  S Ö K A  T I L L  G Y M N A S I E T ?

– Ända sen jag var 8 år och bodde på en bondgård i en 

vecka har jag velat bli bonde. På Naturbruksprogrammet 

med inriktning lantbruk lärde jag mig allt om djurhållning 

och mjölkproduktion, både i praktik och teori. Dessutom 

fick vi köra traktor, stängsla, flytta djur på bete och hjälpa 

till vid djurfödslar. Att bo på skolan är det roligaste jag har 

gjort. Vi blev som en stor familj. 

         
        

        
        

        
        

AdriAn Lindström, XX år 



 Växande  framtid

– Jag vill jobba mycket utomhus och ha ett yrke det finns efter-

frågan på.  Naturbruksprogrammet med inriktning trädgård 

var ett perfekt gymnasieval. 

Det som överraskade mest var att vi fick lära oss så mycket latin. 

Det går nämligen inte att arbeta med trädgårdsanläggning om 

man inte vet vad växterna heter på latin.

Nu ska jag utbilda mig till trädgårdsingenjör. Det är en treårig 

universitetsutbildning med fördjupning mot design och träd-

gårdsplanering. 

AnnA-LisA ALeXinA Jonsson, 19 år 
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 Natur, turister        
    och forspaddling 

                        
– Jag njuter av att röra på mig och att vara ute i naturen, så 

för mig passade Naturbruksprogrammet  med inriktning 

naturturism perfekt. Jag har lärt mig isklättring och fors-

paddling men även lite mer stillsamma aktiviteter och tagit 

hand om turister från både Texas och Tanzania. I framtiden 

vill jag  resa runt och  jobba över hela världen.

mALou Lundin, 19 år
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