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I vårt teknikprogram är Du som elev vik�gast! 
Här har vi e� gemensamt ansvar a� utveckla vår miljö �ll något extraordinärt. 
Förutom allmän behörighet ges möjlighet a� skaffa behörighet �ll tekniska och  naturvetenskapliga 
utbildningar på högskola och universitet genom a� du läser flera kurser i matema�k, kemi, biologi och fysik.

Ung Företagsamhets och Teknik College
Hos oss driver samtliga treor företag i kursen Gymnasiearbete vilket följer 
Ung Företagsamhets (UF) riktlinjer. I fram�den ligger även a� vi skall cer�fiera oss för Teknik College. 
Vår förhoppning är a� de�a är klart �ll hösten 2014. Det kommer bl.a. resultera i a� undervisningen 
kommer bedrivas i samråd med näringslivet. E� 4:e år ligger även i fram�den. 
U�ormningen bestäms dock �digast av skolverket år 2015.

Våra två inriktningar är Design och Produktutveckling samt Informa�ons- och Medieteknik.

 

Kontak�nforma�on
www.boden.se
teknikprogrammet@edu.boden.se
facebook: Teknikprogrammet i Boden
Mobil: 070-6201701

Design och Produktutveckling 
är en inriktning som ger dig färdigheter inom designprocess, designmetodik, datoriserad 
digital design samt konstruk�on. Du lär dig skissa, måla, designa och konstruera egna 
produkter u�från kriterier som funk�on, miljö, ergonomi och form. 

 

Informa�ons- och Medieteknik 
är en inriktning mot webben där både 3D visualisering och programmering ingår. 

Du får stora kunskaper om de�a med bred kompetens för dagens moderna webb.

Du får arbeta med programvaror som: Director, Photoshop, 3D Studio Max, Adobe Premiere, 
A�er Effects, Indesign, Dreamweaver m.fl. 

Problemlösning, krea�vitet, Programmering (ex. appar), Webbutveckling och 3D är det du 
kommer a� ägna dig åt under dina år på denna inriktning.

Kurser vi läser

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 

Engelska 6

Svenska 1 

Svenska 2

Svenska 3

Matema�k 1c

Matema�k 2c

Matema�k 3c

Religionskunskap 1 

Samhällskunskap 1b 

Historia 1a

Idro� och hälsa 1 

Gymnasiearbete

Programgemensamma ämnen

Kemi 1

Fysik 1

Teknik

Inriktningsämnen (Design)

Bild och Form 1

Cad 1

Design 1

Konstruk�on 1

Programfördjupningar 400p (Design)

Matema�k 4

Fysik 2

Design 2

Konstruk�on 2

Cad 2 

Bild och Form 2

Miljö- och Energikunskap

Inriktningsämnen (Informa�on)

Datorteknik 1

Programmering 1

Webbutveckling 1

Programfördjupningar 400p 

(Informa�on)

Matema�k 4

Fysik 2

Webbutveckling 2

Programmering 2

Digitalt skapande 

Gränssni�sdesign

Miljö- och Energikunskap

I-val: Två valfria kurser.

Du lär dig även a� konstruera u�från krav på hållfasthet och materialval.

Du förverkligar dina idéer med hjälp av skissteknik, modellbygge och datorstyrd konstruk�on 
(CAD) samt genomför �llverkning i naturlig storlek om det är realiserbart. 

Datorstyrd design samt konstruk�on är centrala i utbildningen.
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