Framtidsdrömmar

Tage Råhlen

läser andra året på Naturvetenskapsprogrammet. Han känner att
programmet har varit rätt val för honom.
Tage känner att han har utvecklats mycket sen han började första året på Holavedsgymnasiet. Det blir en hel del plugg
och man lägger ner tid på skolan, men
ämnena är intressanta.
– Jag ser det inte riktigt som plugg utan
mer intresse. Det är spännande när det
man studerar är relaterat till verkligheten
och baserat på den forskning som bedrivs, säger Tage.
Han trivs bra i klassen och tycker att
sammanhållningen är riktigt bra, vilket
gör att studierna känns lättare.

Tage drömmer om
att bli biokemist
Tage Råhlén åkte, tillsammans med
tre klasskompisar, till Stockholm
för att delta i Svenska Kemistsamfundets Berzeliusdagar. Något
som stärkte hans planer för framtiden som biolkemist.

Tidigare

i år fick Tage, Jesper Pettersson,
Jonathan Samuelsson och Tahaui Tanja
Elou chansen att besöka Stockholms
Universitet för de beryktade Berzeliusdagarna. Eleverna fick genom stipendium
från företag i Tranås åka upp till Stockholm. Tages resa fick genom ett stipendium från Tranås Energi och efter resan
besökte Tage dem för att berätta om vad
de hade fått lära sig och officiellt tacka för
stipendiet.
Berzeliusdagarna kretsar kring kemi
och alla dess sammanhang. Under två dagar uppdateras blivande och nuvarande
forskare om den forskning som bedrivs
på svenska universitet och högskolor,
men även om lärosätenas kemiutbildningar. Tage och hans klasskompisar fick
lyssna på intressanta föreläsningar rörande kemi och träffa andra gymnasieelever
som fascineras av kemi.
– Mellan föreläsningarna hade vi chansen att besöka de uppställda montrarna
där universiteten och högskolorna fanns
representerade. Då kunde man passa på
att ställa frågor om deras utbildningar,
berättar Tage.

Nästa år när det är dags att söka vet Tage

mer. Han tänker att biokemi eller kemiteknik kan vara intressanta områden att
fördjupa sig i. Kemiteknik är intressant då
man kombinerar befintlig vetenskap med
ny forskning och få göra saker som ingen
annan gjort förut, menar han.
– KTH skulle passa bra eftersom pappa
bor i Stockholm och jag trivs där, förklarar
Tage.
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