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Teknikprogrammet

Vi fördjupar oss i:

● Teknik
● Matematik
● Fysik

“Teknikprogrammet utbildar 
dig inom dagens teknik och 
förbereder dig för den 
kommande tekniken.”



Ämnen som läses av alla på programmet

● Matematik 1-3
● Fysik 1a
● Teknik 1
● Kemi 1
● Svenska 1-3
● Engelska 5-6
● Idrott och hälsa 1
● Religion 1, Samhällskunskap 1 och Historia 1a1
● Individuellt val 200 p (bild, specialidrott, m.m.)
● Gymnasiearbete



På vår skola finns två inriktningar

Teknikvetenskap:

● Teknik 2
● Matte 4
● Fysik 2
● Matte 5
● Programmering
● Cad 1 och 2
● Engelska 7 eller UF

Produktionsteknik:

● Mekatronik
● Produktionskunskap
● Produktionsutrustning
● Robotteknik
● Programmering
● Cad 1 och 2
● Engelska 7 eller UF



Studiebesök och laborationer varvar mycket teori



Skugga gärna en elev.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Torbjörn 
Nilsson: torbjorn.nilsson@malung-salen.se

mailto:torbjorn.nilsson@malung-salen.se


Frågor, funderingar?
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Frågor

● Vad gör man på teknikkurserna på gymnasiet?

Man testar på lite olika tekniska moment. Vissa kurser så går man djupare in i vissa delar så som programmering, 
robotteknik osv.

● Behöver man älska matte?

Nej det behöver man inte men man måste vara beredd på att det är en hel del matematik i programmet samt att det 
går på ganska hög fart. Det kommer även in matematik i de andra ämnena såsom i fysik, teknik och kemi.

● Går det att gå hockeyprofilen och läsa teknik?

Ja det gör det.

● Ingår det design på teknikprogrammet?

Som individuellt val kan man läsa några kurser som handlar om design så som kursen digitalt skapande. Men det 
berörs även i de olika teknikkurserna.


