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TEKNIK ÄR FRAMTIDEN 

Teknikprogrammet är en modern och bred ut

bildning  där  du  utvecklar  många  olika  för

mågor. Du kommer  att  få nya kunskaper  om 

teknikutveckling  från  idé  till  färdig  produkt. 

Teknikutveckling  innebär  att  an alysera  behov, 

utveckla  en  idé,  designa,  konstruera,  produ

cera,  använda,  sälja  och  återvinna.  Utbild

ningen  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  engelska  7,  mate

matik  4,  fysik  2  och  teknik  2. Du  lär  dig  att 

använda matematiska modeller, simulera, styra 

och  reglera  för  att  förstå  hur man  tänker  och 

arbetar med teknik.

TRYGG OCH KREATIV STUDIEMILJÖ 

Stenungsund  strax  norr  om Göteborg  på  den 

vackra  västkusten  ger  dig  inspiration  och 

många  intryck.  Ett  stenkast  bort  finns  salta 

bad,  naturstigar  och  nybyggd 

friskvårdsanläggning med  simhall,  idrottsplats 

och ishallar.

GYMNASIEARBETE  

I  slutet  av utbildningen  ska du göra  ett  gym

nasiearbete  som  utgår  från  viktiga  kunskaps

områden på programmet. 

GYMNASIEINGENJÖR 

Under ditt ärde år varvas studier i skolan med 

arbetsplatsförlagt  lärande,  APL,  i  tolv  veckor. 

Fokus  ligger  på  att  omsätta  teoretiska  ku

nskaper  till  praktisk  erfarenhet.  Utbildningen 

är både yrkes och högskoleförberedande. Efter 

utbildningen blir du gymnasieingenjör!

EFTER GYMNASIET 

Teknikvetenskap  är  en  inriktning  främst  för 

dig  som  tänker  fortsätta  att  studera  på 

högskolans  tekniska  utbildningar. 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.
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
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

Gymnasiearbete 100

Individuellt val 200

PROGRAMGEMENSAMA ÄMNEN

Fysik 1a 150

Kemi 1 100

Teknik 1 150

Produktutveckling 100

INRIKTNINGSÄMNEN

Design 1 100

Teknik 2 100

Konstruktion 1 100

Miljö och energikunskap 100

Fysik 2 100

Matematik 4 100

Engelska 7 100

2.600 poäng
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VILKA ÄR VI?

Teknik och Industriprogrammen är en del 

av Stenungsunds kommun. Närmare be

stämt sektor Utbildning, avdelning Gym

nasium, enhet 4. Rent fysiskt återfinns vi i 

lokalerna på Nösnäs. Vi är också en del av 

Teknikcollege Göteborgsregionen.  Men 

för enkelhets skull kan ni hitta oss som 

@tcstenungsund på webben!

SE VÅRA ELEVERS VARDAG! 
FÖLJ OSS NU! 


