
Teknikprogrammet vänder sig 
till dig som vill lära dig hantera 
både befintlig teknik och ut-
veckling av ny teknik. Du får 
lära dig att analysera behov, ut-
veckla idéer och konstruera.
Utbildningen lägger grunden 
för fortsatta studier i teknik och 
naturvetenskap på högskolan.

Din framtid bestämmer du över!
Med Teknikprogrammets sto-
ra utbud och många valmöj-
ligheter är du garanterad en 
bred utbildning. TE förbereder 
dig både för högskoleutbild-
ning och kommande yrkesliv 
eftersom datorer och teknik 
genomsyrar programmet. Pro-
grammets nyckelord är teknik, 
entreprenörskap, design, pro-
duktutveckling och naturveten-
skap!

Teknikprogrammets kärna är 
den teknik som människan ska-
pat och människans förhållan-
de till denna teknik!

VI ERBJUDER FÖLJANDE
INRIKTNINGAR PÅ TE:
Design och produktutveckling
Denna inriktning ger kunskaper 
om och färdigheter i design och 

produktutveckling där dator-
styrd design samt konstruktion 
är centralt. Det ingår också stu-
dier i designprocesser och de-
signmetodik.
Informations- och medieteknik
Denna inriktning ger kunska-
per om och färdigheter i infor-
mations-, kommunikations- och 
medieteknik. Den ger också 
kunskaper i programmering, 
webbutveckling, dator- och 
kommunikationsteknik samt di-
gital media.

Teknikvetenskap
Denna inriktning ger kunskaper 
om och färdigheter i teknikve-
tenskapens arbetsmetoder och 
verktyg för matematisk model-
lering, simulering, styrning och 
reglering. Den ska fördjupa 
kunskaper i och om teknik, ma-
tematik och fysik.

TEKNIKCOLLEGE
 - ett kompetenscentra där 
kommuner, skola och företag 
samverkar för att öka attrak-
tionskraften och kvalitén på de 
utbildningar som är berörda. 
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“Jag valde att gå på TE eftersom jag  tycker 
om att jobba inom IT. Dessutom är det 
ett oerhört brett program som ger fina 
 möjligheter att få jobb i framtiden.”

Israa Alasmar TE18
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TE POÄNGPLAN 2019

TEKNIKPROGRAMMET
Kursnamn (Poäng) Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 1100p

Engelska 5-6 (200p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1c, 2c och 3c (300p)

Samhällskunskap 1b (100p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1-3 (300p)*

Historia 1a (50p)

Religionskunskap 1 (50p)

Programgemensamma karaktärsämnen, 400p

Fysik 1 (150p)

Kemi 1 (100p)

Teknik 1 (150p)

Inriktningskurser

Inriktning Design och produktutveckling; TEDES, 300p

Bild och form 1a1 (50p)

CAD 1 (50p)

Design 1 (100p)

Konstruktion 1 (100p)

Inriktning Information- och medieteknik; TEINF, 300p

Dator- och nätverksteknik (100p)

Programmering 1 (100p)

Webbutveckling 1 (100p)

Inriktning Teknikvetenskap; TETEK, 300p

Fysik 2 (100p)

Matematik 4 (100p)

Teknik 2 (100p)

Programfördjupningar, 400p. Exempel:

Digitalt skapande (100p) (obl. TEINF)

Engelska 7 (100p)

Entreprenörskap (100p)

Kemi 2 (100p)

Matematik 4 (100p) (obl. TETEK)

Matematik 5 (100p)

Medieproduktion 1 (100p) (obl. TEINF)

Mekatronik 1 (100p)

Produktionskunskap 1 (100p)

Psykologi 1 och 2a (100p)

Samhällskunskap 2 (100p)

Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)
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