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TEKNIKPROGRAMMET

Samtliga av Svea Gymnasiums program 
erbjuder en stor mängd kurser som genomförs 

gästföreläsare och företagsbesök samt ett 

Tillsammans skapar vi innovation 
och stärker entreprenörskapet.



Tillsammans skapar vi 

och stärker 
.

Vår övertygelse

Sverige har ett rikt arv av entreprenörskap och innovation. Svea Gymnasium grundades med övertygelsen om 
att Sverige kan bli ännu bättre på att föra detta arv vidare. Entreprenörskap handlar om att inkludera alla, 
oavsett bakgrund, i jakten på nästa stora affärsidé. Ju fler som vågar starta eget, desto större är chanserna att 
nästa stora affärsidé kläcks just i Sverige. Vi vill sporra fler att hitta sin egen unika talang, så att fler 
entreprenörsdrömmar väcks, snarare än släcks.

Vårt uppdrag är att forma och vägleda framtidens unga talanger så att fler vågar och vill starta eget företag
 – direkt efter gymnasiet eller senare i livet.

Våra värderingar: 

Om Svea Gymnasium

Svea Gymnasium är en ny skola, med nya idéer. Det betyder inte att vi inte tror på traditionella skolvärderingar, 
som disciplin, respekt, punktlighet och stilla arbetsro. De är avgörande för allas lärande och utveckling, men vi 
tror på en utbildning där undervisning och skolans fria aktiviteter har en starkare koppling till näringslivet – både i 
Sverige och i världen. Och att mer fokus läggs på att förbereda eleven för företagande, entreprenörskap och 
innovation.

Därför är Svea Gymnasium inte heller organiserad som andra skolor. Skolan har inte bara en rektor, utan även en 
tillsatt vd. Rektorn organiserar och driver skolans pedagogiska arbete, med ansvar för att bygga en vinnande 
skolkultur och främja goda skolresultat. Det rektorn saknar är erfarenhet och kontaktnät från internationellt och 
nationellt näringsliv. Vd ansvarar för att garantera skolans koppling till näringslivet, så att näringslivet är ständigt 

Mångfald (tillhörighet)  

Fokus på individen (individuell utveckling) 

Framåtanda (innovation och motivation).



TEKNIKPROGRAMMET

INRIKTNING: DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
PROFIL: INNOVATION OCH SPELUTVECKLING 
& PRODUKT- OCH WEBBUTVECKLING

Teknikprogrammet är gymnasielinjen för dig med stort intresse för data, innovation och digitala tjänster. 
Under utbildningen, som är högskoleförberedande, får du spetskunskap inom ett fält som är extremt hett 
eftertraktat på arbetsmarknaden. 
 

Teknikprogrammet på Svea Gymnasium får du verktygen för en karriär inom innovation och 
� 

Efter att ha läst det högskoleförberedande programmet är du redo för vidare studier, men också för jobb 

 
Programmet passar särskilt dig som: 
• Söker en utbildning som är både analytisk och kreativ 
• Har stort intresse för data, teknologi och digitala tjänster 
• 
• Förstår och vill utveckla framtidsteknologi 
• Mål med utbildningen 

programmering och utveckling, så får du verktygen som krävs för att starta eget företag, inleda din 

 
• 
• Innovation och spelutveckling 
• 
 
Oavsett vad du vill göra efter studenten, så är Teknikprogrammet ett tryggt gymnasieval, då det är ett 



Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionkunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
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Programgemensamma ämnen

Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
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Inriktning Produktutveckling

Bild och form 1a1 
Cad1
Design 1
Konstruktion 1
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Programfördjupningar

Innovation och spelutveckling
Programmering 1
Programmering 2
Digitalt skapande 1
Digitalt skapande 2 
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Produkt-och webbutveckling
Produktutveckling 1
Produktutveckling 2
Webbutveckling 1
Webbutveckling 2
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100
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100
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100

Starta eget efter Teknikprogrammet 
Efter att ha läst Teknikprogrammet på Svea Gymnasium är du 
redo att starta eget företag. Här formas framtidens vassaste 
innovatörer och du ges alla verktyg som behövs för att kunna 
starta, driva och utveckla ett eget företag. Under dina tre år 
får du praktiska tips och råd längs vägen - allt för att göra dig 
redo att bli nästa stora innovatör inom exempelvis tech. 
 
Studera vidare efter Teknikprogrammet 
Efter din gymnasieexamen från Teknikprogrammet är du 
redo att studera vidare på högre nivå. Programmet är 
högskoleförberedande och ger dig den akademiska grunden 
som behövs för studier på högskola och universitet. 
Teknikprogrammet öppnar dörrarna till många spännande 
utbildningar. 
 
Karriär efter Teknikprogrammet
Du rustas med hett eftertraktade kompetenser inom 
programmering eller utveckling. Jobbmöjligheterna är 
många, men här är några av de saker du kan jobba som. 

TEKNIKPROGRAMMET

Individuellt val

Gymnasiearbete

Tillsammans skapar vi 
entreprenörskap & innovation

För att besöka hemsidan Följ oss på sociala medier



Svea Gymnasium 
– Stockholms nyaste och mest
 innovativa gymnasium

TALANG – INOVATION – FÖRETAGANDE – ENTREPRENÖSSKAP

Vi vill rikta en tacksamhet till alla de män och kvinnor, ingenjörer och entreprenörer som 

utveckling, satt Sverige på världskartan samt till vårt välstånd

att ungdomar som startar företag tidigt har färre arbetslöshetsdagar, får högre inkomst 

Vår vision är att förutom studier så är det andra egenskaper som kan påverka framtiden för 



Tillsammans skapar vi innovation 
och stärker entreprenörskapet.

ett auktoriserat utbildningsföretag via Almega 

För att besöka hemsidan 

Följ oss på sociala medier


