
TEKNIKPROGRAMMET

plugga teknik

Tillsammans med BRS Networks ger vi dig möjligheten att 

bli certifierad fiber- och nätverkstekniker.

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

O C H  F Ö R D J U PA  D I G  I N O M
Spel- och programutveckling
Fiber- och nätverksteknik
eller Teknikvetenskap



VILL DU VARA MED 
OCH FORMA FRAM-

TIDENS TEKNIK?
Om du är intresserad av datorer och

teknikutveckling passar Teknikprogrammet 

dig. Du får lära dig om hur tekniken pro-

duceras, utvecklas, används och påverkar 

människor och vår livsmiljö.

Är du nyfiken på hur hemsidor, program 

och spel fungerar och skapas? Då är den här 

profilen för dig. På Spel- och programut-

veckling lär du dig utveckla appar, både för 

mobilen, webben och datorn. Vi

tittar även på hur spel är designade

och du får skapa dina egna.

Fiber- och nätverksteknik är profilen för 

dig som gillar att arbeta praktiskt och är 

intresserad av hur tekniken bakom internet 

och webben fungerar. Du får arbeta ute i 

fält tillsammans med BRS Networks och 

testa på hur det är att arbeta med

installation och underhåll.

 

Mattesnille eller bara väldigt intresserad av 

teknik och fysik generellt? På inriktningen 

Teknikvetenskap får du fördjupa dig i tek-

nikens många delar och du arbetar dig mot 

att t.ex. gå en ingenjörsutbildning på

universitet eller högskola.

FÖRSTA ÅRET
I ettan läser du gymnasiegemensamma 

ämnen och har praktiska workshops för 

att testa på att programmera spel, göra 

teknikinstallationer och jobba med enkorts-

datorer. När du fått testa på teknikens 

olika delar kan du lättare välja inriktning 

till år två. 

ANDRA ÅRET
Nu har du valt inriktning och eventuell 

profil och börjar fördjupa dig inom antingen 

Informations- & medieteknik, Teknikve-

tenskap, Spel- och programutveckling eller 

Fiber- och nätverksutveckling. Under år två 

får du även chansen att jobba med ett eget 

UF-företag (Ung Företagsamhet) där ni 

analyserar behov, utvecklar en idé, desig-

nar, konstruerar, producerar, använder och 

säljer en tjänst eller produkt.

TREDJE ÅRET
Tredje året läser du fördjupningskurser 

inom din inriktning/profil så att du blir väl 

förberedd för exempelvis studier eller en 

karriär inom natur- och teknikområdet. Har 

du valt att läsa Fiber- och nätverksteknik 

blir du anställningsbar direkt. Under ditt 

sista år gör du ditt gymnasiearbete inom ett 

teknikområde som intresserar dig.

plugga teknik

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 1100 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Historia 1a1, 50 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1c - 3c, 300 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 400 P

Fysik 1a, 150 p

Kemi 1, 100 p

Teknik 1, 150 p

INRIKTNINGAR 300 P

INFORMATIONS- & MEDIE-

TEKNIK

Dator- & nätverksteknik, 100 p

Programmering 1, 100 p

Webbutveckling 1, 100 p

TEKNIKVETENSKAP

Fysik 2, 100 p

Matematik 4, 100 p

Teknik 2, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

400 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!


