
TEKNIK ÄR FRAMTIDEN

Teknikprogrammet är en modern utbildning inom tek-
nik, produktion och utveckling. Utbildningen ger dig 
behörighet till högskolestudier främst inom teknik men 
även inom andra områden.

TEKNIKVETENSKAP

Teknik finns överallt omkring oss utan att vi tänker på det 
och den är en drivande faktor i vårt moderna samhälle. 
På teknikprogrammet får du arbeta både teoretiskt och 
praktiskt, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att 
utveckla nya och kreativa lösningar och du lär dig om 
teknikens utveckling i samhället. 

Du utvecklar även din förmåga att analysera, se samband 
och dra slutsatser för att bättre förstå tekniska system.  
Du läser matematik 4, fysik 2 och kursen teknik 2. Du lär 
dig att använda matematiska modeller. simulera, styra 
och reglera för att förstå hur man tänker och arbetar 
med teknik. 
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TETEK

Du lär dig att använda matematiska modeller. simulera, 
styra och reglera för att förstå hur man tänker och arbe-
tar med teknik. 

GYMNASIEARBETE

I slutet av utbildningen ska du göra ett gymnasiearbete 
som utgår från viktiga kunskapsområden på program-
met.

EFTER GYMNASIET

Teknikvetenskap är en inriktning främst för dig som tän-
ker fortsätta att studera på högskolans tekniska utbild-
ningar. Hos oss får du en bred utbildning som ger dig 
behörighet till högskolan. 

Teknikprogrammet öppnar dörrar för dig som tycker om 
att arbeta kreativt och vill skapa lösningar för framtidens 
tekniska behov.

 



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1100  poäng

Engelska 5  100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN  400  poäng

Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150

ÖVRIGT 300  poäng

Gymnasiearbete  100
Individuellt val  200

INRIKTNING
TEKNIKVETENSKAP 700  poäng

Design 1 100
Teknik specialisering  100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Fysik 2 100
Matematik 4 100
Teknik 2 100

SUMMA  2500  poäng
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