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Välkommen till Widerströmska gymnasiet!
Hösten 2019 öppnade vi dörrarna till Widerströmska gymnasiet på campus  
Flemingsberg. Vi är en liten och personlig skola med fokus på life science  
placerad i en unik och kreativ högskolemiljö. 

Widerströmska gymnasiet är en kommunal 
gymnasieskola som erbjuder fyra program; teknik, 
naturvetenskap, ekonomi och vård- och omsorg. 
Vi erbjuder även ett fjärde år på teknikprogram-
met. Gemensamt för alla utbildningar är ett fokus 
på life science (teknik, naturvetenskap, hälsa och  
entreprenörskap). På skolan arbetar kompetenta 
lärare med djupa ämneskunskaper för att ge dig en 
högkvalitativ utbildning i moderna lokaler. 

Skolan är placerad i en unik miljö - mitt bland 
framtidens och nutidens forskare, tekniker, läkare 
och entreprenörer. Våra närmaste grannar är  
KI (Karolinska Institutet), Södertörns högskola,  
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Röda  
Korsets Högskola och Stockholms Musik-
pedagogiska Institut.  

Vi kommer samarbeta med högskolorna både 
pedagogiskt och lokalmässigt samt även dela vissa 
funktioner såsom bibliotek. Områdets expansiva 
företagsmiljö drar vi också nytta av, bland annat 
för praktikplatser åt våra elever. Genom ett nära  
samarbete med högskolorna i området får du en 
god förutsättning för att studera vidare efter  
studenten. På Widerströmska gymnasiet befinner 
du dig dagligen i en kreavtiv och innovativ miljö. 

 
 På Widerströmska gymnasiet        
 vill du inte missa en lektion! 

 

Jag är väldigt stolt över Widerströmska gymnasiet och att 
vårt första läsår på skolan har gått så bra! Tillsammans med 
kompetenta lärare och nyfikna elever har vi byggt en 
attraktiv skola med hög kvalitet på utbildningen. 
Stämningen och energin på skolan är fantastisk och 
våra elever är alltid så kreativa. Konceptet att ha en 
gymnasieskola så nära högskolorna är unikt och skolans
placering kommer förhoppningsvis motivera eleverna att 
studera vidare. Jag vill ge dem bästa förutsättningarna för 
ett bra arbetsklimat för både elever och lärare. Min vision 
är att eleverna ska känna att de inte vill missa någon del av 
undervisningen. 

Mona Lifwergren, rektor
Widerströmska gymnasiet 

Vi vill väcka din lust att studera vidare och  
samtidigt ge dig goda förutsättningar för att 
kunna göra det. Du ska få vägledning för att bli 
den bästa versionen av dig själv. Det innebär 
att du ska ha höga förväntningar på oss och i 
gengäld vill vi att du är nyfiken, motiverad och 
vill lära dig. Skolans ledord är seriositet,  
engagemang och nyfikenhet. Tillsammans 

med eleverna skapar vi en kreativ miljö och en 
kultur som inspirerar till lärande, entreprenör-
skap och innovation. Widerströmska gymnasiet 
är en relativt liten och personlig skola vilket 
gör att alla blir sedda och uppmärksammade. 
Det finns en nära kontakt med andra elever och 
personal. Skolan är en plats där eleverna kan 
studera i lugn och ro.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Campus Flemingsberg ligger endast 20 minuter 
med pendeltåg från T-Centralen och har utmärkta 
kommunikationer från Stockholms södra regioner. 

Motiverade elever, engagerade lärare,  
en härlig atmosfär och moderna lokaler 
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Ekonomiprogrammet 

Tim Silfverling, EK19 

Tim och hans klasskompisar går 
i skolans allra första ekonomi- 
klass. Tim är nöjd med sitt val 
att börja på ekonomiprogram-
met. En av favoritkurserna är 
matematik, han tycker att det är 
en lagom nivå på matematiken 
på ekonomiprogrammet. Inte 
lika avancerat som på natur- 
vetenskapsprogrammet men inte 
för enkel nivå heller. Skolans 
samarbete med högskolorna var 
det som lockade Tim att börja på 
Widerströmska. Men även det 
faktum att skolan är ny och att 
den har ett bra läge tycker Tim 
är positivt. Tim berättar att det 
bästa med skolan är kompisar-
na i klassen och de kompetenta 
lärarna.

- Lärarnas sätt att kommunicera 
med oss elever är jättebra och de 
berättar gärna hur man som elev 
ligger till i ett ämne.
- Lärarna är inte för strikta men 
det är inte heller för mycket 
flams. 
 Tim tipsar de som snart ska 
göra sitt gymnasieval att välja 
en bred utbildning ifall man är 
osäker. I framtiden är planen att 
studera ekonomi på Södertörns 
högskola, med siktet inställt på 
att ta en master! 

Vill du bli ekonom, marknadsförare, advokat eller mäklare? 
I så fall kan ekonomiprogrammet vara något för dig! 

Exempel på yrken efter 
ekonomiprogrammet:

Advokat 
Ekonom
Lärare

Marknadsförare
Polis

Ekonomiprogrammet ger dig en bred bas att  
bygga vidare på och gör dig väl förbered inför 
högskolestudier. Du utvecklar kunskaper inom 
samhällsekonomi, företagsekonomi, juridik och 
entreprenörskap. Undervisningen sker både  
teoretiskt som praktiskt, i form av studiebesök 
och verklighetsnära uppgifter. Inom programmet 
får du träna på att ta initiativ, utveckla din  
kreativitet, lösa problem samt att planera och 
driva olika spännande projekt. Du får lära dig om 
ekonomiska förhållanden i samhället, hur ett  
företag är organiserat och hur Sveriges lagar 
påverkar företag och privatpersoner.   
 
Programmet passar dig som i framtiden vill  
arbeta med samhällskunskap, ekonomi,  
företagande, juridik, språk och entreprenörskap.

Under det sista året får du använding av dina  
teoretiska kunskaper då du får driva ett eget 
UF-företag inom ramen för Ung Företagsamhet. 
Du får kunskaper hur man startar, driver och  
avslutningsvis avvecklar ett företag.  

Inriktning ekonomi
Widerströmska gymnasiet erbjuder ekonomi- 
programmet med inriktning ekonomi. Du lär dig 
att driva företag praktiskt och teoretiskt genom 
att läsa redovisning, kalkyering, marknadsföring, 
ledarskap och organisation. Du kommer själv att 
få välja kurser för indivuellt val och program- 
fördjupning. 

”En bred utbildning  
är ett säkert val 
för framtiden!”

Gymnasiegemensamma     Poäng
kurser
Engelska 5    100 
Engelska 6    100
Historia 1b   100    
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1b   100
Matmatik 2b   100 
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100 
Samhällskunskap 2  100
Svenska 1   100 
Svenska 2    100
Svenska 3   100
eller Svenska som andraspråk  
1, 2 och 3 

Programgemensamma   
kurser 
Företagsekonomi 1  100
Moderna språk    100
Privatjuridik   100
Psykologi 1    50 

Kurser inom inriktningen
ekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2    100 
Matematik 3b     100

Programfördjupning
Entreprenörskap    100
Marknadsföring    100 
Företagsekonomi - specialisering100 

Kurser inom individuellt val  200 
Gymnasiearbete   100

TOTALT   2 500

Widerströmska gymnasiet är  
1 av 3 skolor som i samarbete 

med Unga Innovatörer utvecklar 
gymnasieskolan med Innov8 

som grund. Eleverna får träna på
sina innovativa förmågor; 

kreativitet, problemlösning
 och att samarbeta. 
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Gymnasiegemensamma      Poäng
kurser
Engelska 5    100 
Engelska 6    100
Historia 1b   100    
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1c   100
Matematik 2c   100
Matematik 3c   100 
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100 
Samhällskunskap 2  100
Svenska 1   100 
Svenska 2    100
Svenska 3   100
eller Svenska som andraspråk  
1, 2 och 3 

Programgemensamma   
kurser 
Biologi 1   100
Fysik 1a   150
Kemi 1     100
Moderna språk    100

Kurser inom inriktningen
naturvetenskap
Biologi 2     100
Fysik 2     100 
Kemi 1     100
Matematik 4    100 

Pogramfördjupning
Naturvetenskaplig-specialisering100  
Engelska 7/ Matematik 5 100 

Kurser inom individuellt val  200 
Gymnasiearbete   100

TOTALT   2 500 

Naturvetenskapsprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som 
är intresserad av naturvetenskap och vill ha en 
bred och allmänbildande gymnasieutbildning. 
Naturvetenskapsprogrammet väver ihop teori 
med praktiska moment som laborationer och 
studiebesök. De naturvetenskapliga ämnena 
kemi, fysik, matematik utgör grunden för  
programmet. Du får testa på att planera och ut-
föra experiment, göra iakttagelser och analysera 
resultatet. 

Under ubildningen utvecklar du ett natur- 
vetenskapligt förhållningssätt. Det innebär att 
tänka kritiskt och analytiskt, föra logiska  
resonemang, utveckla din förmåga att lösa  
problem och samtidigt väcka din nyfikenhet och 
upptäckarglädje. Programmet ger förståelse för 
hur naturvetenskap och samhället har påverkat 
varandra. Utbildningen ger också god vana att 
använda modern teknik och utrustning. Skolans 
lokaler är moderna och utrustade för  
programmets laborationer. 

Inriktning naturvetenskap
Widerströmska gymnasiet erbjuder natur- 
vetenskapsprogrammet med inriktning 
naturvetenskap. Inriktningen ger  
fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi 
och matematik och är den bredaste inriktningen.  
Du kommer själv att få välja kurser för  
individuellt val och programfördjupning. 

Ali Ali, NAB20

När Ali skulle välja program 
var han osäker om han ville gå 
natur- eller teknikprogrammet, 
men valde till slut naturveten-
skapsprogrammet då det är ett 
brett program med många 
möjligheter, och det ångrar han 
inte ett dugg. 
- Jag gillar NO-ämnena så natur 
kändes till slut helt rätt.
Han tycker lektionerna är mer 
intressanta nu än i grundskolan 
och tackar naturvetensprogram-
met för det. 
- Vi har inga tråkiga lektioner, 
utan alla lektioner känns roliga 
och intressanta. Det roligaste är 
att plugga matte och när vi får 
laborera. 

Ali tycker att det bästa med 
skolan är lärarna; sättet de lär 
ut och att man alltid känner att 
man kan fråga lärarna om hjälp. 
Ali valde Widerströmska för att 
han hade hört att lärarna är bra 
och för att det är en modern och 
ny skola. Efter gymnasiet vill 
Ali studera vidare på hög- 
skolan och arbeta med något 
inom vården. Om det blir som 
läkare, kirurg eller tandläkare 
får framtiden utvisa! 

Exempel på yrken efter 
naturvetensksprogrammet:

Läkare
Fysiker

Socionom
Forskare 
Ingenjör

”Vi har inga 
tråkiga lektioner!” 

Naturvetenskapsprogrammet är en bred utbildning som ger
behörighet till flera högskoleutbildningar. 
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Gymnasiegemensamma      Poäng
kurser
Engelska 5    100 
Engelska 6    100
Historia 1a1   50    
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1c   100 
Matematik 2c   100
Matematik 3c   100 
Naturkunskap 1b  100
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1b  100 
Samhällskunskap 2  100
Svenska 1   100 
Svenska 2    100
Svenska 3   100
eller Svenska som andraspråk  
1, 2 och 3 

Programgemensamma   
kurser 
Fysik 1a   150
Kemi 1     100
Teknik 1    150

Kurser inom inriktningen
teknikvetenskap
Fysik 2    100 
Matematik 4    100 
Teknik 2   100

Programfördjupning
Teknik - specialisering   100 
Programmering 1   100 
Programfördjupning  200 

Valbara programfördjupning
Akademi 
Engelska 7   100  
Matematik 5    100

TE4 
Mekatronik 1   100
Produktionskunskap  100 

Kurser inom individuellt val  200 
Gymnasiearbete   100

TOTALT   2 500

Teknikprogrammet 

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande 
program som ger dig grunden för att studera vi-
dare inom främst naturvetenskap och teknik men 
även inom andra områden. Teknikprogrammet är 
inriktat mot entreprenörskap och väver samman 
teori med praktiska moment som laborationer 
och studiebesök. Du kommer att få analysera 
och tolka uppgifter samt kommunicera 
resultat i både tal och skrift. Du får träna på att 
lösa uppgifter på ett kreativt och problemlösande 
sätt.  
 
Programmet passar dig som är teknikintresserad, 
gillar matematik och är kreativ. Utbildningen 
ger dig fördjupande kunskaper som är anpassade 
inför framtidens tekniska  
utmaningar. 

På teknikprogrammet får du kunskap kring  
teknikens roll i samhället och hur teknik formas 
och ständigt förändras.

Inriktning teknikvetenskap 
Widerströmska gymnasiet erbjuder teknik-
programmet med inriktning teknikvetenskap. 
Inriktningen ger dig fördjupande kunskap kring 
teknik, fysik och matematik. Du får lära dig om 
teknikvetenskapens arbetsmetoder samt  
matematisk modellering, simulering, styrning 
och reglering. Efter studenten kan du studera 
vidare på en teknisk högskola och välja bland 
en mängd utbildningar. Du kommer själv att få 
välja kurser för individuellt val och program- 
fördjupning. 

 
Gymnasieingenjör - TE4 
Efter tre år på teknikprogrammet finns det  
möjlighet att fortsätta på skolan med ett fjärde tekniskt 
år, en utildning som gör dig till gymnasieingenjör. 
Widerströmska gymnasiet erbjuder inriktningen  
produktionsteknik, med utgången produktion och  
automation, och kurser inom medicinsk teknik.  
Den ettåriga utbildningen kombinerar teori med 
laborationer samt tio veckors praktik. 

Exempel på yrken efter 
teknikprogrammet:

Datatekniker
Ingenjör
Fysiker

Spelutvecklare
Webbdesigner

Att Tora skulle välja teknik- 
programmet var ett självklart 
val då hon vill läsa TE4 
efter studenten. För Tora var 
det också viktigt att välja ett 
högskoleförberedande 
program och det faktum att 
eleverna i teknikprogrammet 
inte läser moderna språk var 
även det en bidragande faktor.  
- Man behöver inte vara jätte-
intresserad av matte för att gå 
teknikprogrammet, bara man 
pluggar så klarar man det. 
Det bästa med skolan är 
studiemiljön och gemenskapen 
mellan lärare och elever. 
Tora tycker dock att det är 
tråkigt att det är så få tjejer 
som väljer teknikprogrammet. 
- Även om jag är ensam tjej i 
klassen så trivs jag bra, jag har 
kommit in i klassen och alla är 
välkomnande. 

Toras bästa tips till dig som 
ska börja gymnasiet är att 
hänga med i studierna redan 
från början, annars är det risk 
att man hamnar efter. Tora 
valde Widerströmska då skolan 
erbjuder TE4 och har ett bra 
geografiskt läge, nära stan. 
- Vi elever har mycket att säga 
till om och kan påverka allt 
ifrån prov till inlämningar. 
Vår röst räknas! 
 

Tora Pranic Mattsson, TE19

”Vår röst räknas!” 

Gillar du matematik, fysik och teknik? Då är det här rätt 
program för dig! 
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Vård- och omsorgsprogrammet 
Programmet passar dig som är intresserad av hälsa, vård, omsorg och 
som gillar att arbeta med människor. 

Vård- och omsorgsprogrammet är ett  
yrkesprogram där du får med dig teoretisk  
kunskap och praktiska övningar. Du får  
grundläggande behörighet för att läsa 
vidare på högskola med möjlighet att  
utbilda dig till barnmorska, sjuksköterska,  
läkare, brandman, polis eller massör. Efter 
studenten är du utbildad undersköterska med 
goda möjligheter till jobb. Vård- och omsorgs-
programmet kan leda till jobb inom sjukhus, 
vårdcentral och inom socialtjänst. 

Du får kunskaper från olika ämnesområden 
som medicin, pedagogik, sociologi,  
psykologi och vårdvetenskap. Inom  
programmet ingår många olika kurser med 
fokus på människokroppens uppbyggnad och 
funktion, hälsa, kommunikation, bemötande 
samt kunskap kring sjukdomar, diagnoser och 
olika funktionsvariationer.  
 

 

Du får lära dig att hantera och bemöta 
människor med olika föutsättningar och behov. 
Inom programmet ingår tre praktikperioder, 
under det första året gör du praktik inom  
funktionsnedsättningsområdet, under det andra 
året inom äldreomsorgen och under det  
tredje året inom akutsjukvården. Praktiken  
leder ofta till anställning. Praktiken bidrar till 
att du utvecklar yrkeskunskaper och förstår 
yrkeskulturen på en arbetsplats.  
  

Stella Lind, VO20  

Widerströmska gymnasiet var 
Stellas förstahandsval och hon 
är mycket nöjd med sitt val. Att 
hon skulle välja vård- och 
omsorgsprogrammet var ett 
givet beslut. 
- Jag är intresserad av vård och 
både min mamma och moster  
jobbar inom vården. 
Innan Stella började på skolan 
kände hon ingen men nu har 
hon fått flera vänner på  
skolan.  
 - Det bästa med skolan är 
lärarna och alla trevliga elever. 
Jag har fått flera vänner i min 
klass men även vänner från 
andra program. Jag rekomen-
derar verkligen skolan! 

Det bästa med skolan tycker 
Stella är miljön och att man  
känner sig trygg. 
- När jag går i korridoren 
känner jag mig trygg, vilket är 
jätteskönt. 
Stella berättar att hon tycker 
kurserna är mycket intressanta, 
speciellt kursen Medicin ser 
Stella fram emot. 
- Jag tror att vi kommer att ha 
lärt oss jättemycket efter tre år. 
Efter gymnasiet är siktet 
inställt på att plugga vidare till 
att bli sjuksköterska. 

Gymnasiegemensamma     Poäng
kurser
Engelska 5    100 
Historia 1a   50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a  50
Religionskunskap  50
Samhällskunskap   50
Svenska   100
eller Svenska som andraspråk

Programgemensamma   
kurser 
Anatomi och fysiologi 1  50
Anatomi och fysiologi 2  50 
Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 1  100 
Funktionsförmåga och 
funktionsnedsättning 2   100 
Gerontologi och geriatrik   100 
Hälso och sjukvård 1  100 
Hälso och sjukvård 2  100 
Omvårdnad 1    100 
Omvårdnad 2    100
Psykiatri 1    100 
Psykiatri 2    100 
Psykologi 1    50 
Samhällskunskap 1a2  50 
Social omsorg 1               100  
Social omsorg 2           100  
Svenska 2/ 
svenska som andraspråk 2  100 

Programfördjupning
Svenska 3    100 
Etik och människans livsvillkor  100 

Kurser inom individuellt val  200 
Gymnasiearbete   100

TOTALT   2 500 

Exempel på yrken efter 
vård- och omsorgsprogrammet:

Undersköterska
Barnmorska

Läkarsekreterare
Personlig assistent

Skötare inom psykiatrisk vård

”Vi kommer att ha 
lärt oss jättemycket 
efter tre år!  
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Elevkåren som skapar 
sammanhållning 

Elevkåren startades hösten 2020 av några elever 
i ekonomiprogrammet i syfte att ge eleverna en 
roligare och mer givande gymnasietid. 

Bea Samorna, EK19, går andra året på ekonomi- 
programmet och är elevkårsordförande. 
Varför startade ni elevkåren?  
- Jag vill att elevkåren ska se till att skolan inte bara 
handlar om studier. Syftet med elevkåren är att skapa 
sammanhållning och gemenskap bland eleverna och att 
se till att ingen känner sig ensam. Bea betonar att alla ska 
känna sig välkommen i skolan. 

I styrelsen sitter just nu sex personer som tillsammans 
anordnar olika evenemang, aktiviteter och tävlingar. Bea 
berättar att det är ett stort ansvar att vara ordförande och 
det krävs att hon är kreativ och kan  
komma på lösningar. 

Under hösten har elevkåren anordnat en 
poängjakt där klasserna i årskurs 1 tävlar mot 
varandra att samla in så många poäng som  
möjligt. Uppgifterna de ska utföra varierar, allt ifrån att 
spela kort mot någon i en annan klass eller att alla i  
klassen kommer till skolan i pyjamas. Tanken med  
poängjakten är att eleverna ska samarbeta och lära känna 
varandra under lättsamma former. Då elevkåren bara 
funnits i några månader befinner de sig fortfarande i ett 
utvecklingsstadium. Men i framtiden är planen att bli 
ännu fler medlemmar och kunna arrangera större och mer 
påkostade evenemang och aktivieteter. 
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Skolan har även ett
 kvalitetsråd, där elev- 
representanter från alla 
klasser träffar rektorn  
regelbundet i syfte att  
utveckla skolan och 
förbättra sin skoltid.  



Vem var Karolina Widerström? 
Skolan har fått sitt namn efter Karolina Widerström  
(1856-1949), Sveriges första kvinnliga läkare. Hon var en  
feministisk pionjär som stred för kvinnors hälsa, rättigheter och 
var engagerad i jämställighetsfrågor. Hennes insatser har haft stor 
betydelse inom gynekologi, sexualupplysning och jämställdhet. 

                        FAKTA 

• Samtliga lärare är behöriga i sina       
ämnen. 

• Idrottslektionen äger rum i  
Fleminghallen, ca 10 minuters  
promenad från skolan.  

• Skol-IF arrangerar årligen flera  
turneringar där alla elever är  
välkomna att delta.  

• Under läsåret 2020/2021 går det          
cirka 290 elever på skolan.  

• Skolan har moderna IT-verktyg och 
eleverna får låna en dator under sin 
skoltid.  

• Eleverna äter lunch på närliggande  
restauranger i området då skolan         
inte har en egen skolmatsal.  

• Vi är stolta att våra elever är så  
nöjda med sin skola! 

Följ oss på sociala medier! 
 

Instagram 
@widerstromskagymnasiet

YouTube 
 @Widerstromska gymnasiet
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      Välkommen på 
       informationskvällar!  

           2 december 2020, kl. 19-21
        19 januari 2021, kl. 19-21
        4 februari 2021, kl. 19-21

          5 maj 2021, kl. 19-21

   

Widerströmska gymnasiet      www.huddinge.se/widerstromska 
Hälsovägen 9 samt Blickagången 16    widerstromskagymnasiet@huddinge.se
141 57 Huddinge      


