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VÅR UTBILDNING
På teknikprogrammet lär du dig om teknik 
och teknisk utveckling. Du löser problem med 
hjälp av experiment och beräkningar.

För att göra kopplingen mellan skola och 
yrkesliv starkare så samarbetar vi med lokala 
fadderföretag. Du kommer att få se hur före-
tagen jobbar med att konstruera och utveckla 
produkter och idéer. Du kommer även att få 
en inblick i vilka möjligheter till attraktiva jobb 
som utbildningen kan ge.

Vi är även med i Teknikcollege för att stärka 
samarbetet med yrkeslivet ytterligare.

På Lagmansgymnasiet erbjuder vi två 
inriktningar, informations- och 
medieteknik samt teknikvetenskap.

Informations- och medieteknik
På den här inriktningen kommer du att 
fördjupa dina kunskaper inom IT. Du kommer 
att få lära dig mer om dator- och webbteknik.

Teknikvetenskap
Den här inriktningen ger dig mer kunskaper i 
bland annat teknik. Men också den matematik 
och fysik som krävs på högskolornas och 
universitetens högre tekniska utbildningar.

LIVET EFTER STUDIERNA
Om du vill studera vidare förbereder teknik-
programmet dig bland annat för högre teknis-
ka utbildningar. För dig som vill jobba direkt 
så kommer kontaktnätet som du får under 
utbildningen att ge goda möjligheter till arbete.

w Engelska 5-6
w Historia 1a:1
w Idrott och hälsa 1
w Matematik 1c-3c
w Religionskunskap 1
w Samhällskunskap 1b
w Svenska 1-3/Svenska som 
andraspråk 1-3

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN

INRIKTNING INFORMATIONS- 
OCH MEDIETEKNIK

INRIKTNING 
TEKNIKVETENSKAP

w Dator- och nätverksteknik
w Webbutveckling 1
w Programmering 1

w Fysik 2
w Matematik 4
w Teknik 2

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN

w Fysik 1a
w Kemi 1
w Teknik 1 INDIVIDUELLT VAL

PROGRAMFÖRDJUPNING 
TEKNIKVETENSKAP

w Individuellt val

w Cad 1-2
w Programmering 1
w Design 1
w Matematik 5 eller Mekatronik

PROGRAMFÖRDJUPNING 
INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK

w Cad 1-2
w Programmering 2
w Tillämpad programmering
w Matematik 4 eller Mekatronik

POÄNGPLAN*

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill 
arbeta med teknikutveckling och som vill ha en 

bred utbildning med goda möjligheter 
att studera vidare.

www.lagmansgymnasiet.se
Allégatan 51, 534 81 Vara | Telefonnummer 0512-311 86

ÖVRIGA KURSER

w Matematik 5 (valfritt)
w Moderna språk (valfritt)
w Historia 1a:2 (valfritt)

*Med reservation för ändringar

GYMNASIEARBETE

w Gymnasiearbete


