
IT-PROGRAMMET

IT DESIGN

IT TEKNIK



LÄRARE MED KOLL.

Dina lärare är behöriga och kunniga med stort 
engagemang för eleverna. Flera av lärarna 
har dessutom erfarenhet från näringslivet. 
Genom lärarnas nära anknytning till IT-bran-
schen får du som elev kunskaper som är 
direkt användbara oavsett om du vill studera 
vidare på högskola eller börja arbeta direkt. 

BYGG FRAMTIDEN.

På IT-Gymnasiet utvecklas du från att konsu-
mera IT till att ha kunskapen att producera 
den nya teknologin. Bygg och programmera 
dina innovationer i vårt Makerspace full-
packat med 3D-skrivare och laserskärare.

HOS OSS SKA ALLA TRIVAS.

Stämningen på skolan är viktig. Hos oss ska 
du känna dig sedd, förstådd och accepterad 
som den du är. Att lära sig samarbeta med 
olika människor är en kunskap du har nytta 
av hela livet. 

MER ÄN BOKKUNSKAP.

Kunskap handlar inte bara om vad du lär dig, 
hur du lär dig är lika viktigt. Detta vill vi främja 
genom våra ämnesövergripande events - 
ITG-Awards och ITG Hackaton - där elever 
tävlar mot varandra med sina arbeten, inno-
vationer och skapelser.



Vår skola 
På våra program läser du inte bara om den nya tekniken - du lär dig att använda den också. Därför 
har vi anpassat varje sal efter programmens kurser, förutom de självklara labbsalarna i kemi, fysik och 
teknik kommer du hitta rum för mekatronik, nätverksteknik och datorteknik. Allt kittat med det senaste 
förstås. Samma sak gäller fotostudion, designlabbet och Makerspacet.

Våra elever
Man lär sig bäst när man känner sig trygg och trivs. Därför jobbar vi hela tiden med att skapa en ITG-
anda där våra elever kan vara sig själva och lätt hitta kompisar utanför klass och årskursgränserna. 
Vi har kurser där elever från olika program läser tillsammans parallellt med elevarrangemang som 
beachvolley, fotbollsturnering och skolLAN. 
 
Vår personal
För vår personal betyder ITG-andan att vi jobbar hårt för att utveckla skolan samtidigt som vi har roligt 
tillsammans med våra kollegor. Många av våra lärare ligger i framkant när det gäller att utveckla under-
visningen, bland annat har några av våra lärare utvecklat sina egna lärappar.  Vår personal strävar alltid 
efter att varje skolår ska bli det bästa någonsin. 

Av erfarenhet vet vi att en hög vuxennärvaro utvecklar våra elever och skapar en bra stämning. Bland 
våra vuxna hittar du en skolmorfar, en IT-tekniker och ett elevhälsoteam som stöttar dig när du behö-
ver det. Självkänslan växer när du vet att det finns någon som tar sig tid och tror på dig.

WE 
LOVE 
SPIRIT.



Bred behörighet till vidare studier, till exempel 
civilingenjörsutbildningar eller andra högskole
program.

600 poäng valbara kurser ger dig många  
möjligheter att skapa en personlig utbildning.

Om du gillar naturvetenskap och samtidigt brinner 
för teknik och datorer så är det här programmet 
för dig. 

WE 
LOVE 
INNOVATION.

IT TEKNIK
TEKNIKPROGRAMMET MED INRIKTNING INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK

IT-FÖRDJUPNING
CIVILFÖRDJUPNING

NATURFÖRDJUPNING

För dig med ett brett IT-intresse som drömmer om ett 
framtidsyrke är det här programmet för dig. Syftet med 
IT Teknik är att ge dig en utbildning som näringslivet, 
universitet och högskolor uppskattar och kräver. Under 
din skolgång kommer du exempelvis att lära dig mer 
om webbutveckling, programmering och datorteknik. 
Du kommer också att få möjlighet att studera naturve-
tenskapliga ämnen eller fördjupa dig inom informations- 
och medieteknik.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha bred behö-
righet till vidare studier inom IT, till exempel civilingen-
jörsutbildningar eller andra högskoleprogram samt ha 
goda kunskaper för att söka spännande IT-jobb.

På våren i årskurs 1 väljer du en av tre fördjupningar 
som du sedan läser i tvåan och trean: 

IT-FÖRDJUPNING – för dig som satsar mot en fram-
tid inom systemvetenskap, systemutveckling eller helt 
enkelt vill läsa mer programmering.

CIVIL-FÖRDJUPNING – för dig som vill fortsätta inom 
tekniska utbildningar som t.ex. civilingenjör, arkitekt etc.

NATUR-FÖRDJUPNING – för dig som siktor mot civil-
ingenjör, läkare eller vilken naturvetenskaplig och tek-
nisk utbildning som helst.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN PÅ: IT-GYMNASIET.SE/GOTEBORG

TEINF



POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar.

GYMNASIEGEMENSAMMA 1100

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 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA 400

Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150

INRIKTNINGSÄMNEN 300

Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100

PROGRAMFÖRDJUPNING: IT 400

Webbutveckling 2 100
Gränssnittsdesign 100
Programmering 2 100
Webbserverprogrammering 1 100

PROGRAMFÖRDJUPNING: NATUR 400

Biologi 1 100
Fysik 2 100
Matematik 4 100
Kemi 2 100

PROGRAMFÖRDJUPNING: CIVIL 400

Fysik 2 100
Gränssnittsdesign 100
Matematik 4 100
Webbserverprogrammering 1 100

INDIVIDUELLA VAL 200

Historia 1a2 50
Musik 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Matematik specialisering 100
Programmering 2 100
Gränssnittsdesign 3D 100
Webbutveckling 2 100
Digitalt skapande 1 100
Entreprenörskap 100
Företagsekonomi 100
Biologi 2 100
Moderna språk steg 3 100
Moderna språk steg 4 100
Retorik 100
Engelska 7 100

GYMNASIEARBETE 100

SUMMA 2500



Allt börjar med en idé, men en bra idé är inte mycket 
värd om den inte kan förmedlas till andra. På IT  
Design lär du dig att visualisera och presentera 
dina och andras idéer så att omvärlden kan se 
stor heten i dem. IT Design är utbildningen för dig 
som vill utveckla dina kunskaper inom concept 
art, animation, 3d-formgivning, webbdesign, gra-
fisk produktion och programmering.

Skissteknik, konceptutveckling och projektpla-
nering är centrala delar i utbildningen och viktiga 
verktyg för vidare studier och yrkesliv. Vi arbetar 
främst digitalt, men kryddar med inslag av mer 
traditionell karaktär. Kreativitet och skapande är 
utbildningens fokus och du kommer att ha stora 
möjligheter att utveckla dina färdigheter inom 
design och teknik.

Under dina år hos oss kommer digitalt ska-
pande, bild och berättande stå i centrum. 
Alla projekt, varje bild du gör, varje foto du 
tar och alla  appar och hemsidor du skapar  
kommer bygga din personliga portfolio. Utbild-
ningen ger dig grundläggande högskolebehörig-
het. Efter studenten kan du använda din portfolio 
för att söka vidare till en rad olika designskolor.

WE 
LOVE 
FRONT END.

ESEST
IT DESIGN
ESTETISKA PROGRAMMET MED INRIKTNING ESTETIK OCH MEDIA

Hos oss får du bygga upp en egen portfolio som 
du kan använda till framtida studier eller jobb. 

Du får hitta entreprenören inom dig och möjlighe
ten att starta eget inom ramen för Ung Företag
samhet.

Du arbetar med skarpa projekt med utrustning 
som används i branschen. Du utvecklar din kreati
vitet och färdighet inom flera mediaområden.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN PÅ: IT-GYMNASIET.SE/GOTEBORG

MEDIAFÖRDJUPNING
SAMHÄLLSFÖRDJUPNING



POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar.

GYMNASIEGEMENSAMMA 1150

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA 150

Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50

INRIKTNINGSÄMNEN 400

Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100

PROGRAMFÖRDJUPNING: MEDIA 500

Fotografisk bild 1 100
Webbutveckling 1 100
Grafisk kommunikation 1 100
Gränssnittsdesign 100
Tillämpad programmering 100

PROGRAMFÖRDJUPNING: 
SAMHÄLL 500

Fotografisk bild 1 100
Textkommunikation 1 100
Journalistik, reklam och information 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 2 100

INDIVIDUELLA VAL 200

Gränssnittsdesign 3D 100
Webbutveckling 2 100
Fotografisk bild 2 100
Matematik 2b 100
Matematik 3b 100
Naturkunskap 2 100
Musik 100
Engelska 7 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Retorik 100
Entreprenörskap 100
Digitalt Skapande 2 100

GYMNASIEARBETE 100

SUMMA 2500



På IT-Programmet utvecklar du både de teore-
tiska kunskaper och praktiska färdigheter som 
krävs för att yrkesmässigt arbeta med datorer 
och nätverk. Vi arbetar både med hårdvara och 
mjukvara. Utbildningen är ett yrkesprogram som 
ger dig goda förutsättningar för arbete direkt 
efter examen. Vill du studera vidare kan du välja 
att läsa de kurser som krävs för att få en allmän 
högskole behörighet samt för yrkeshögskola. 
Under utbildningen lär du dig om elektronik och 
digital teknik samt hur datorer och dess kompo-
nenter fungerar. Genom praktiska laborationer 
arbetar vi med installation, administration, under-
håll och reparation av dator- och kommunika-
tionssystem. 

Självständighet, problemlösning, tålamod och 
social kompetens är exempel på förmågor nöd-
vändiga i arbetet med datorer, nätverk och dess 
användare. Arbetet i de olika kurserna utveck-
lar dessa förmågor. Dessutom är 15 veckor av 
utbildningen arbetsplatsförlagt lärande (APL), på  
företag verksamma inom IT-branschen. Tillsam-
mans med skolundervisningen ger det dig en bra 
grund att stå på inför det kommande arbetslivet.

WE 
LOVE 
127.0.0.1.

IT-PROGRAMMET
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET MED INRIKTNING DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

Skolan samarbetar med Cisco, vilket ger dig möj
lighet att ta ITcertifikat på olika nivåer. På så vis 
får du en unik verklighetsförankring i dina studier 
och du får kunskaper som du har användning för 
i arbetslivet. 

Under dina tre år hos oss kommer du prova på 
ITbranschen genom dina 15 veckors arbetsplats
förlagt lärande på olika ITföretag. Vi har ett stort 
kontaktnät och arbeta nära flera företag i bran
schen.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN PÅ: IT-GYMNASIET.SE/GOTEBORG

EEDAT

DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK



POÄNGPLAN

Med reservation för ändringar.

GYMNASIEGEMENSAMMA 600

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA 400

Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100

INRIKTNINGSÄMNEN 400

Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik-och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik 100

PROGRAMFÖRDJUPNING 800

Programmering 1 100
Digital kommunikationsteknik 100
Nätverksteknologier 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Datorsamordning och support 100
Administration av nätverk och server-
utrustning 100
Entreprenörskap 100

INDIVIDUELLA VAL 200

Matematik 2a 100
Matematik 3a 100
Svenska/svenska som andraspråk 2 100
Svenska/svenska som andraspråk 3 100
Engelska 6 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Historia 1a2 50
Musik 100
Företagsekonomi 100
Webbserverprogrammering 1 100
Multimediasystem 100
Programmering 2 100

GYMNASIEARBETE 100

SUMMA 2500



WE 
LOVE 
BUDDIES.





ÖPPET HUS 
Stämningen på skolan är viktig och den kan vara 
svår att läsa sig till i en broschyr. Här handlar det 
om att lita på magkänslan. Därför kan det vara 
bra att ta reda på hur skolan känns på riktigt. 

På våra öppna hus får du möjlighet att träffa 
lärare och elever som kan berätta hur det är att 
gå på IT-Gymnasiet Göteborg. Här kan du ställa 
just dina frågor om skolan.  

Om du missar öppet hus men gärna vill komma 
och se skolan ändå ordnar vi detta. Du kan då 
följa med en klass under en dag eller under 
några lektioner. 

Hör av dig till info.goteborg@it-gymnasiet.se för 
att boka en tid.

www.it-gymnasiet.se/goteborg

ÖPPET HUS

IT-GYMNASIET GÖTEBORG
Origovägen 4

412 58 Göteborg
031 - 741 21 00

www.facebook.com/itggoteborg

WE 
LOVE 
TO SAY 
HELLO!

LÖRDAG 21/10
LÖRDAG 25/11
LÖRDAG 27/1

KL. 11.00 - 14.00
KL. 11:00 - 14:00
KL. 11:00 - 14:00


