
teknikprogrammet 
med spelutveckling
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Teknikprogrammet med inriktning  
informations- och medieteknik

Möjlighet till

Idrotts-
specialisering



På Arlandagymnasiet är kunskap och lärande i fokus, och som elev möts du av engagerade 
lärare och skolpersonal. Undervisningen präglas av positiva och höga förväntningar, vilket 

får dig att växa och utvecklas. Arlandagymnasiet är en plats för möten och gemenskap, där du 
kommer att få kontakter för livet. För oss är det viktigt att du som elev känner dig stolt över 
din skola och att din gymnasietid hos oss ger dig förutsättningar att ta dig dit du vill! 

Studieförberedande program
Arlandagymnasiet erbjuder flera studieförberedande program med olika inriktningar, med 
fokus på internationella och globala frågor, kreativitet och innovationskraft. De studie- 
förberedande programmen på Arlandagymnasiet rustar dig inför dina vidare studier genom 
att du får djupa ämneskunskaper och en god studievana.   

Yrkesprogram
Våra yrkesprogram på Arlandagymnasiet har tät samverkan med arbetslivet, genom vilken du 
som elev får värdefulla kontakter inför ditt fram tida yrkesliv. På samtliga yrkesprogram finns 
självklart möjlighet att läsa till grundläggande högskole behörighet. Utöver det finns på flera av 
våra yrkes program möjlighet att erhålla ett branschgodkänt certifikat inom ett specialområde, 
vilket ökar dina möjligheter till jobb efter gymnasiet.

Idrottsspecialisering
För dig som vill satsa på din idrott under gymnasietiden 
erbjuder Arlandagymnasiet nationell idrottsutbildning i 
fotboll och handboll samt lokal idrottsutbildning i inne-
bandy, ishockey och e-sport. 

Engagemang
Arlandagymnasiet har flera elevföreningar som du kan 
engagera dig i utifrån dina intressen. Några av de fören-
ingar som finns på skolan är Skol-IF, musikföreningen 
och FN-föreningen. 

Välkommen till 
Arlanda gymnasiet

Certifierad FN-skola
Arlandagymnasiet är en certifie-
rad FN-skola. Det innebär att vi 
har åtagit oss att upprätthålla 

den värdegrund 
och de idéer om 
mänskliga rättigheter 
och solidaritet med 
världens alla länd er 
som FN står för. 

Alla Instagram-foton har tagits av skolans elever och personal.

FN-skola

Arlandagymnasiet rustar dig för framtiden. Vi erbjuder ett brett utbud 
av unika utbild nings vägar oavsett om du har siktet inställt på ett jobb 
direkt efter gymnasiet eller på att studera vidare. 



spelutveckling. Utbildningen 
passar dig som är intresserad av 
att lära dig av spel, utveckla spel 
och analysera spel. Du får djupa 

På Arlandagymnasiets teknik-
program med inriktning in-

formations- och medieteknik får 
du fördjupad kunskap i området 

Spelbranschen är i en otrolig utvecklingsfas och växer 
så det knakar. Svenska spelutvecklare står sig högt 
på den internationella scenen och många av de i dag 
erkända spelföretagen kommer från Sverige. 
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Möjlighet till

Idrotts-
specialisering

ämneskunskaper inom webb 
och programmering som gör dig 
redo för framtiden!

Teknikprogrammet är studie- 
förberedande och efter utbild-
ningen kan du studera vidare 
inom teknik- och naturvetenskap, 
men även inom andra områden. 
Du har möjlighet att läsa kurser 
som ger dig behörighet till de allra 
flesta ingenjörsutbildningar på 
universitet och högskola.

På Arlandagymnasiets teknik-
program möter du kunniga 
engagerade lärare som ställer 
höga krav och hjälper dig vidare 
i studierna.

Ta dig 
dit du vill



Framtida arbetsmarknad

Mjukvaru- & systemutvecklare 
Systemanalytiker 
IT-arkitekter
Programmerare
Spelutvecklare
Spelgrafiker
Animatör
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Årskurs 1
I årskurs 1 får du grundläg-
gande kunskaper i att utveckla 
webb sidor och vi arbetar med 
HTML5. Under året bekantar 
du dig med Adobe-paketet med 
bland annat Photoshop och 
Illustrator. 

Årskurs 2
I årskurs 2 arbetar vi vidare med 
webbutveckling och programme-
ring. Du får lära dig programme-
ring i Java och JavaScript. Under 
vårterminen besöker vi Uppsala 
Universitet.

Årskurs 3
Tredje året arbetar vi intensivt 
med spel  utveckling. I kursen 
Tillämpad programmering får 
du fördjupad kunskap om och 

förståelse för kod och logik 
i spel. Du får lära dig 

att göra spelmiljö 
och karaktärer. Vår 
utvecklingsmiljö är 
Unity och Blender. 
Du får kunskaper 

i hur en dator är 
uppbyggd och i nätverk. 

I kursen använder vi oss av 
Raspberry PI. Under året åker 
vi på en studieresa till Finland 
och besöker bland annat. Åbo 
Akademi. Du får under året 
tillfälle att fördjupa dig i ett 
av dig valt område när du ska 
genomföra ditt gymnasiearbete 
med inriktning mot spelutveck-
ling och Virtuell Reality, VR. 
På programmet har vi en egen 
VR-studio som du får använda 
och utveckla program till.

Från nybörjare 
till expert genom 

tre roliga år



Arlanda Teknik/spelutveckling  
programplan
Gymnasiegemensamma 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a 1 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

Gymnasiearbete 100

Programgemensamma 400
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150

Inriktningskurser 300
Dator och nätverksteknik 1 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100

Programfördjupning 400
Digitalt skapande 1 100
Webbserverprogrammering 1 100
Tillämpad programmering 100
Webbutveckling 2 100

Individuellt val 200
Fysik 2 100
Matematik 4 100

Ansökningskod: TEINF-ARN

år 3
Fördjupad kunskap  

i spelprogrammering  
och digitalt skapande.

Foto: Torhald Privéus

Foto: Kari Kohvakka

Foto: Kari Kohvakka

år 2
Vidare kunskaper  
i webbutveckling  

och programmering  
i Java.

år 1
Grundläggande  

utbildning   
i HTML5 och CSS3.



Idrott TE

NIU Fotboll / Handboll
NIU programfördjupning 400
Matematik 4 100
Fysik 2 100
Idrottsspecialisering 1 100
Idrottsspecialisering 2 100

NIU individuellt val 200
Idrottsspecialisering 3 100
Tränings- och tävlingslära 1 100

LIU Ishockey / Innebandy / 
E-sport
LIU programfördjupning 400
Matematik 4 100
Fysik 2 100
Digitalt skapande 1 100
Webbutveckling 2 100

LIU individuellt val 200
Idrott och hälsa 1 – specialisering 100
Idrott och hälsa 2 – specialisering 100

LIU utökade kurser 100
Träningslära 1 100

Ta dig dit du vill!
Vill du satsa på din idrott utan att skolan blir lidande? 
Vill du ha alla möjligheter att studera vidare efter 
gymnasiet utan att avstå från att satsa på idrotten? 
Hos oss hör idrott och studier ihop. Oavsett om du 
går den lokala idrottsutbildningen (LIU) eller den 
nationella idrottsutbildningen (NIU) erbjuder Arlan-
dagymnasiet dig som vill satsa på både studier och 
idrott den möjligheten. Du kan utöva idrotterna fot-
boll, handboll, innebandy och ishockey på samtliga 
högskoleför beredande program samt på två av våra 
yrkesprogram program, vilka är handelsprogrammet 
och barn- och fritidsprogrammet. 
Vi erbjuder dig professionella 
tränare från idrottslivet. 

Nationell idrottsutbildning (NIU)
Arlandagymnasiet har blivit godkänt att bedriva 
nationell idrotts utbildning i idrotterna fotboll och 
handboll. Siktar du på att nå elitnivå inom din 
idrott, är detta utbildningen för dig. Ett nära sam-
arbete mellan skola, tränare och hemmet skapar de 
bästa förutsättningarna.  

Lokal idrottsutbildning (LIU)
Arlandagymnasiet erbjuder lokal idrottsutbildning i 
innebandy, ishockey och e-sport. Den lokala idrotts-
utbildningen håller hög kvalitet och eleverna har 
möjlighet till lika mycket träningstid som elever som 
går den nationella idrottsutbildningen. 

Det bästa av två världar
På Arlandagymnasiet möts det bästa av två olika 
världar. Från skolan får du engager ade lärare som 
med flexibla och kreativa arbetsformer hjälper dig 
framåt i dina studier. Från idrotten får du välut-
bildade och professionella tränare som är vana att 
arbeta i skolmiljö och samtidigt verkar på distrikts- 
eller nationell nivå. Du får dessutom support och 
utbildning i sådant som mental träning, fysiologi 
och kost.  Med hjälp av digitala verktyg kan du 
följa utbildningen på skolan, hemma eller på trä-
ningsläger i Sverige eller utomlands.

Arlanda Idrott 
Idrottsutbildning på gymnasienivå- för dig 
som vill satsa på både studier och idrott



Förklaringen till det är nog att alla 
lärare gav oss mycket eget ansvar, 
och samtidigt de rätta verktygen 
för att lyckas.

Vad gör du om fem år?
– Planen just nu är att plugga 

på KTH till hösten. Så om fem 
år kommer jag precis ta examen. 
Jag har dock märkt att nya dörrar 
öppnas hela tiden när man inte 
pluggar, så allt kan hända!

Vad tycker du var bra med 
Arlanda gymnasiet?

– Motiverande lärare som in-
spirerade mig att ta tag i plugget. 
Möjligheten att kunna kombi-
nera min IT-utbildning med att 
spela musik var en nyckel till 
framgång. Jag uppmanar alla att 

J ag går en ledarskapsutbildning 
på halvtid och ska precis börja 

jobba halvtid på ett redovisnings-
företag inom ekonomi och IT.
 
Hur var det att gå på Arlanda-
gymnasiet? 

– Det var väldigt roligt! Jag njöt 
av gymnasietiden istället för att se 
fram emot att den skulle ta slut. 

Vad betyder utbildningen du 
fick för din framgång?

– Jag är mycket nöjd med mitt 
val av utbildning då jag fick en 
bred högskoleförberedande 
utbildning samtidigt som jag 
kunde hålla på med något jag var 
intresserad av. Jag blev alltid ut-
manad och märkte att jag kunde 
prestera mer än vad jag trodde. 

hitta en förening som passar. Det 
kan vara med musik, idrott eller 
annan. Det är ett bra sätt för att 
bredda sin sociala krets på skolan 
samt kunna variera vad man gör 
i skolan.

Vad vill du ge för råd till en 
elev som ska börja på teknik-
programmet?

– Det börjar alltid med att du 
ska vilja lära dig. Fokusera på vad 
en lärare vill förmedla och försök 
ta till dig det. Det är alltid ditt 
ansvar att försöka göra det bästa 
av alla situationer, även om det 
inte alltid är lätt.

– Mitt råd är därför att du hittar 
vad du tycker är kul i programmet 
och försök fördjupa dig inom 
det. Både under och efter skoltid. 
Förr eller senare kommer du att 
märka att det smittar av sig på 
andra kurserna, då de oftast går 
hand i hand.

Arlandagymmnasiet gav Pierre Segerström möjligheten att 
kombinera studier med sitt musikintresse. En perfekt mix 
som gav honom rätt förutsättningar att lyckas.

” Det börjar alltid 
med att du ska vilja 
lära dig.”

Möjlighet till

Idrotts-
specialisering



Så här söker du
Gå in på www.gyantagningen.se

Logga in med ditt personnummer och det lösenord som du har fått hemskickat 
(om du behöver hjälp med att skaffa ett lösenord så kontaktar du din SYV eller 
Gymnasieantagningen)

Välj Arlandagymnasiet och Teknikprogrammet 
(TEINF-ARN)3

1

2

www.arlandagymnasiet.se

Ansök på:
www.gyantagningen.se 

Sökväg TEINF-ARN
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