
 

 

Utbildningen är en del av kvalitetssatsningen 
Teknikcollege 

 

TE 

TEKNIKPROGRAMMET 
 

Är du kreativ, gillar teknik och design,  
vill lära dig grunderna i att bygga hållbara 
städer och samhällen och få kunskap om 
interaktiva och digitala medier? Tycker  
du om att kommunicera på olika sätt och 
tror på fortsatt teknikutveckling? Då är 
det här något för dig. 
 
Du läser flera kurser i matematik samt fysik 
och kemi och får också lära dig mer om 
teknik, om hur den utvecklas och hur den 
fungerar i relation till människan. Du får 
kunskap om hela teknik-utvecklingsprocessen; 
från idé till design, konstruktion, produktion, 
distribution, försäljning, service, återvinning 
och analys. 

Programmet ger dig utökad behörighet  
att studera teknik och naturvetenskap på 
universitet och på yrkeshögskola. 

Efter tre år på programmet kan du läsa ett 
fjärde år. Då får du gymnasieingenjörsexamen, 
vilket ökar dina möjligheter att komma ut  
i arbetslivet direkt efter gymnasietiden. 

Teknikprogrammet passar dig som vill: 
• vara med och påverka framtiden 
• läsa vidare efter gymnasiet 
• bli en insiktsfull och praktisk teoretiker 
• utveckla din kreativitet och lösa problem 
• läsa fler kurser i matematik, fysik och kemi 
• få en teknisk förståelse 
• lära dig mer om förhållandena mellan  

människa, teknik, samhälle och miljö 
• få kunskap om interaktiv medie- och  

informationsteknik 
• lära dig programmering. 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/sundsta-alvkullegymnasiet 
 
 
 

Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 



 

KONTAKTA OSS  
Peter Eneljung, studie- och yrkesvägledare 
Tel: 054-540 87 04 
E-post: peter.eneljung@karlstad.se 

Sundsta-Älvkullegymnasiet, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Sävegatan 7, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 18 00 
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KURSER PÅ TEKNIKPROGRAMMET 

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN 1 100 POÄNG 
Engelska 5  .................................................................  100 p 
Engelska 6  .................................................................  100 p 
Historia 1a1  ..................................................................  50 p 
Idrott och hälsa 1  ......................................................  100 p 
Matematik 1c  ............................................................  100 p 
Matematik 2c  ............................................................  100 p 
Matematik 3c  ............................................................  100 p 
Religionskunskap 1  .....................................................  50 p 
Samhällskunskap 1b  ...............................................  100 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  ................  100 p 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  ................  100 p 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  ................  100 p 
 
PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG 
Fysik 1  .........................................................................  150 p 
Kemi 1  ........................................................................  100 p 
Teknik 1  ......................................................................  150 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG 
Gymnasiearbete  ........................................................  100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 
Här väljer du själv bland de kurser som skolan 
erbjuder. Du kan läsa fler programspecifika 
kurser eller komplettera din högskolebehörighet, 
till exempel med biologi 1 eller välja kurser 
bara av rent intresse. Vill du läsa språk steg 3 
ska du anmäla det när du söker till teknik-
programmet. 
 

INRIKTNINGAR OCH PROGRAM-
FÖRDJUPNINGAR 300 POÄNG 

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING 

Bild och form 1a1  ........................................................... 50 p 
Cad 1  ................................................................................ 50 p 
Design 1  ........................................................................  100 p 
Konstruktion 1  .............................................................  100 p 
 
INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK 

Dator- och nätverksteknik  ..........................................  100 p 
Programmering 1  ........................................................  100 p 
Webbutveckling 1  ........................................................  100 p 
 
PRODUKTIONSTEKNIK 

Produktionsutrustning 1  .............................................  100 p 
Mekatronik 1  ................................................................  100 p 
Produktionskunskap 1  ...............................................  100 p 
 
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ – 
ARKITEKTUR 

Arkitektur – hus  ...........................................................  100 p 
Hållbart samhällsbyggande  .......................................  100 p 
Byggnadsverk  ...............................................................  100 p 
 
TEKNIKVETENSKAP 

Fysik 2  ...........................................................................  100 p 
Matematik 4  .................................................................  100 p 
Teknik 2  ........................................................................  100 p 
 
Programfördjupningar 400 poäng 
Här kan du välja mellan kurser som breddar  
och fördjupar din utbildning, ger ökad 
behörighet med matematik 4 och fysik 2  
eller fler inriktningskurser. 
 


