
Går du igång på matte och fysik och vill bli civilingenjör? 
Brukar du fundera på tekniken bakom prylarna och vilka 
tekniska lösningar som kommer att � nnas i framtiden? Är du 
dessutom kreativ och idérik? Sök Teknikprogrammet! 

Teknikprogrammet passar dig som vill jobba med datorn som främsta 
verktyg. Här får du utveckla ditt logiska tänkande och lära dig hur teknik 
påverkar människor och miljö. Du lär dig hur man kopplar fysik, matematik 
och kemi till teknik och tekniska processer. Du lär dig även att analysera 
behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda och åter-
vinna tekniska produkter.

Hos oss kan du välja mellan två inriktningar:
Design- & Produktutveckling är för dig som vill jobba från idé till färdig 
produkt till exempel som formgivare. Du arbetar kreativt och problem-
lösande inom bild och form, design- och produktutveckling. CAD-program 
och 3D-skrivare är verktygen för ditt digitala skapande.
Teknikvetenskap är för dig som vill hitta nya lösningar och som gärna vill 
utveckla framtidens teknik. Matematik är ditt huvudämne och du fördjupar 
dina kunskaper inom teknik och fysik. Du läser även simulering, styrning 
och reglering.
Tillsammans med de gymnasiegemensamma ämnena och dina 
individuella val läser du matematik, fysik, kemi och teknik. På Design- & 
Produktutveckling läser du design, bild, CAD och konstruktion. På Teknik-
vetenskap läser du mer matematik och fysik. Inriktningen ger dig även 
kunskap inom programmering och datorstyrd produktion.

Därför ska du läsa Teknik på just Thomasgymnasiet
Teknik är programmet för dig som kanske siktar på en karriär som civil-
ingenjör. Det är även ett program för dig som inte har bestämt dig ännu 
för vad du ska göra efter gymnasiet och därför vill ha en bred utbildning. 
Vi ger dig även möjlighet att läsa Biologi 1 & 2 samt Kemi 2 inom ditt 
individuella val. Inom ramen för 
Teknikcollege har du möjlighet att 
läsa mer än 2500 p. Kurser som skolan 
tar fram i samverkan med näringslivet.

www.thomasgymnasiet.se
facebook/thomasgymnasiet
@thomasgymnasiet

Thomasgymnasiet 
– en skola för alla!
Thomasgymnasiet erbjuder 
både yrkes- och högskoleför-
beredande program. Vi rekom-
menderar alla våra yrkespro-
gramelever att välja kurser som 
ger grundläggande högskolebe-
hörighet inom ramen för deras 
individuella val.

Oavsett vilket program du 
väljer, kan du sätta guldkant på 
dina studier genom att välja en 
av våra tre akademier: Idrotts-
akademin, Musikakademin eller 
Digitala Medieakademin.

Du som inte har behörighet 
till något nationellt gymnasie-
program, kan gå något av våra 
introduktionsprogram. Du som 
behöver extra stöd kan gå till 
Mattestugan eller Carpe Diem.

Nu har vi också programråd/
advisory boards på alla våra 
program, rådgivare som arbetar 
med programmens långsiktiga 
utveckling utifrån arbetsmark-
nadens behov.

Välkommen att söka hit, 
du också!

TEKNIKCOLLEGE MÄLARDALEN

TEKNIK MAKE IT FOR 
THE FUTURE!


