
Teknikspets
Teknikprogrammet

Kursplan och programinnehåll * Valbart
Engelska 7 100 p 
Fysik 2 100 p 
Matematik 4 100 p 
Matematik 5 100 p 
Moderna språk 3 100 p     
Moderna språk 4 100 p
Historia 1a2 50 p

Gymnasiegemensamma kurser 1 100 p

Engelska 5 100 p
Engelska 6  100 p
Historia 1a 1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c  100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3  100 p

Programgemensamma kurser, TE 400 p

Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p

Inriktning Teknikspets        700 p

Teknik specialisering, Systemoptimering och AI  100 p
Teknik specialisering, Smarta produkter  100 p
Digitalt skapande 1  100 p
Programmering 1 100 p
Tillämpad programmering  100 p
Gränssnitt 3D 100 p
Konstruktion 1 100 p

Gymnasiearbete 100 p

Individuellt val (väljes ur valbart*) 200 p

Utbildningens kursplan innehåller de gemensamma 
kurser som finns på alla teknikprogram samt våra inrikt-
ningskurser på spetsen. Dina individuella val tillkommer 
och utbildningen ger dig en bred behörighet för en rad 
utbildningsområden och förbereder dig särskilt väl för
studier inom teknik. Du har även möjlighet att läsa upp 
till 30 högskolepoäng under gymnasietiden. En fullständig 
gymnasieutbildning är 2500 poäng men ABB-gymnasiet 
erbjuder möjlighet till ett utökat program för full merit-
poäng och breddad behörighet till vidare studier.

På vår Sverigeunika inriktning på teknikprogrammet får du kompetens inom 
den allra senaste tekniken. Med programmering som grund lär du dig bygga 
lösningar för smarta uppkopplade produkter och system, som finns i hemmet, 
samhället och industrin. Du lär dig använda programmering för att styra 
sensorer, koppla upp dem till molnet och analysera data som genereras. Du 
lär dig samarbeta med andra elever, med företag, högskola och experter på 
området och kan nå längre än på något annat teknikprogram i vårt land.

Sverigeunik utbildning!

”På vanliga teknikprogram känns det som  
att man håller på med den teknik som finns 
just nu men vi håller på med den teknik som 
finns i framtiden.” 
            - Elev på Teknikspets



Teknikspets mot smarta 
system och produkter

Utbildningen låter dig, på egen hand och i grupp, testa och 
utveckla idéer samt lösa skarpa uppdrag. Du får designa och 
programmera produkter och koppla upp dem mot molnet, 
konstruera och programmera robotar och utveckla dem  
vidare mot en mer avancerad nivå. Inriktningen innehåller 
700 poäng teknik och har stort fokus på programmering. 
Utöver två rena programmeringskurser ingår även mycket 
programmering i övriga kurser. 

Under år två och tre bygger du på dina kunskaper med AI (ar-
tificiell intelligens) och behandling av mer data. Samarbetet 
med företag ökar och du får större utrymme för innovation 
och utveckling, särskilt i gymnasiearbetet. Efter utbildningen 
kommer du att behärska områden som Internet of Things, 
Cloud, AI och hur framtidens system och tjänster byggs från 
dessa områden.

Efterfrågan på nyfikna, innovativa och tekniskt kunniga 
medarbetare med vår inriktning är stor i både befintliga fö-
retag och nya som växer fram på marknaden. Hos oss får du 
lära dig allt från början utan att särskilda förkunskaper krävs. 
Det viktiga är att du tycker om teknik och matematik och är 
nyfiken på den teknikutveckling som nu förändrar världen.

Inom teknikspets läser vi kurserna i block genom olika  
projekt. I projektet ”En ljus idé” får du exempelvis designa och 
bygga en lampa samt förse den med styrning via app, rörelse 
eller annat. I projektet ingår kurser som Teknik 1, Program-
mering 1 och Konstruktion 1. Att läsa kurserna i block är en 
förutsättning för arbete i projekt med mer sammanhäng-
ande tid på schemat – Ett arbetssätt som bidrar till bättre 
studiero och mindre stress. 

Samarbete genomsyrar utbildningens arbetssätt och du får 
lära dig att driva projekt enskilt och i grupp. Innovation och 
entreprenörskap är naturliga inslag och du tränar din kreati-
va förmåga under hela utbildningen.

I spetsutbildningen har du möjlighet att läsa upp till 30  
högskolepoäng. Lärare från Mälardalens Högskola ger  
lektioner och föreläsningar både hos oss och på högskolan. 
Du får en unik chans att prova på högre studier och få extra 
kunskaper inom den senaste tekniken. Exempel på kurser 
som vi erbjuder är: Grundläggande programmering i Python 
(7,5 hp) och Cloud Computing (7,5 hp) i år 2. År 3 kan du läsa 
Samarbetande robotar (7,5 hp). 

Vår samverkan med MDH gör utbildningen sannolikt till  
Sveriges mest ambitiösa spetsutbildning, men du väljer  
själv om och hur mycket du vill bygga på.

Inriktningskurserna Läs kurser på högskolenivåArbetssättet

www.abbgymnasiet.se 
Robotvägen 4, 721 36 Västerås

Öppet Hus 2021/2022

Lördag 20 november kl. 12:00 - 15:00 
Tisdag 30 november kl. 18:00 - 20:00 
Torsdag 13 januari kl. 18:00 - 20:00

Prova-på-dagar

Upplev vår skola på plats och träffa lärare och 
elever under en halvdag. Läs mer och boka på 
www.abbgymnasiet.se.

Besök oss på 
ABB-gymnasiet!
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