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Innehåll
Framtidens 
innovationer 
börjar här. 
NTI Gymnasiet erbjuder framtidssäkrade 
utbildningar för morgondagens utmaningar.

Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter 
och utmaningar inom alla branscher. Vi ger dig digital 
spetskompetens och kunskap inom ny teknik, något du 
kommer att ha stor nytta av i framtiden.

Vår vision

Vår vision är att vara det ledande gymnasiet i Värmland 
inom tech, science, webb och IT. Hos oss är ny teknik 
öppen och tillgänglig för alla elever.

Våra lokaler

Vi har helt nya lokaler som är uppdaterade för att 
matcha vår vision om att bli den ledande gymnasie-
skolan inom tech. Hos oss finns tillgång till VR, en 
esportsal och ett makerspace som ständigt utvecklas.

Gemenskapen

I kombination med att vår skola växer och vår satsning 
på den tekniska utvecklingen har vi valt att lägga stort 
fokus på att behålla vår familjära atmosfär – där männ-
iskan bakom teknologin spelar störst roll. 

Esport

Kombinera dina studier med esport som utökad kurs! 
Du djupdyker i taktik, samarbete och teori under ledning 
av vår coach. 
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NTI Gymnasiet Karlstad är alternativet för 
dig som söker en IT-profilerad gymnasieut-
bildning. Men vi är mer än bara ett gymna-
sieval – vår undervisning är framtiden! 

Aldrig tidigare har efterfrågan på kunskap 
inom IT varit så stor och vårt pedagogiska 
arbetssätt matchar de krav och förvänt-
ningar på kompetens som universitet och 
näringsliv ställer. Vi bedriver dessutom ett 
målinriktat elevhälsoarbete. Vi fångar upp 
elever på ett tidigt stadium och arbetar 
med extra anpassningar för att alla ska få 
förutsättningar att klara målen. Allt detta 
750 meter från centralstationen. 

NTI Gymnasiet har tillsammans med sina 
systerskolor NTI Vetenskapsgymnasiet och 

NTI Handelsgymnasiet skolor över hela 
Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap 
och innovation. 

Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett 
program, digital spetskompetens och kun-
skaper i ny teknik redan på gymnasiet. 

Vi skapar miljöer, metoder, forum och 
samarbeten som utvecklar förståelsen för 
den föränderliga värld vi lever i. Samhällets 
digitalisering skapar nya möjligheter och ut-
maningar inom alla branscher. Förståelsen 
för teknikens och digitaliseringens roll är 
vad som förenar och driver oss, och det NTI 
Gymnasiet vill uppmuntra hos våra elever, 
oavsett vad de väljer att göra i framtiden.

NTI Gymnasiet Karlstad

Fakta om skolan

En verklighetsnära 
utbildning med 

framtiden i fokus.

Vi är skolan för dig som vill gå en utbildning i framkant. Hos oss rustas 
du med färdigheter som gör dig redo för steget efter gymnasiet 

– vad det än är. 

KONTAKTA OSS

Orrholmsgatan 4, 652 15  Karlstad

Tel: 054-14 62 44  |  Mail: karlstad@ntig.se

ntigymnasiet.se/karlstad

Elever
Ca 220

----------

Adress
Orrholmsgatan 4, 652 15  Karlstad

----------

Kontakt
karlstad@ntig.se  |  054-14 62 44

----------

Hemsida
ntigymnasiet.se/karlstad

----------

Sociala medier
instagram.com/ntikarlstad

facebook.com/ntikarlstad
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”Jag har skrivit ut mycket 

i 3D till exempel. Då 

jobbar vi först i Tinkercad 

som är ett program där vi 

gör själva 3D-modellen, 

sen printar vi ut. Men vi 

spelar även VR, meckar 

med arduino och micro-

bits och programmerar 

robotarmar. 

Att få ha möjligheten 

till alla 3D-printers och 

annat som går att göra här 

tycker jag är väldigt coolt 

faktiskt.

Det är helt klart en 

fördel med NTI, att det 

finns inget som stoppar 

en. Lärarna sätter inte 

gränser och man får hjälp 

och stöd med sina idéer.”

Vad kan man 
egentligen göra 
i Makerspace?

Eleven John
berättarVill du bygga din egen 

robot eller 3D-printa ett 
nytt skal till din mobil?

Hur används Makerspace?
Vi använder Makerspace i många 
kurser och även i  gymnasiear-
beten. Vi testar till exempel kon-
struktioner, bygger drönare och 
3D-printar ut egenkonstruerade 
produkter. 

Varför har skolan ett Makerspace?
Vi är en skola med framtiden i fokus 
och ska ligga i framkant när det 
gäller teknologi och digitalisering. 
Det är vårt uppdrag att ge dig 
som elev tillgång till modern och 
relevant teknik.

I vårt Makerspace utrustat med den senaste tekniken är 
det bara fantasin som sätter gränser.

På nästan alla våra skolor finns ett Makerspace. Det är som en high tech-
verkstad full av modern teknik och utrustning. Här finns 3D-printers, 
robotar, VR-set och mycket annat.

Vårt unika Makerspace

Läs mer på: ntigymnasiet.se/makerspace
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Vill du bli ingenjör,  
programmerare eller 
tech-entreprenör?

Framtidsmöjligheter

Ingenjör, Spel- och mjukvaruutvecklare, 3D-tekniker, Teknisk specialist, 

Entreprenör, Lärare m.fl.

Informationsteknik
Teknikprogrammet

Om du tycker teknik är kul och siktar högt är teknik-
programmet ett bra val. 

Du kommer att lära dig programmering och arbeta med den senaste utrust-
ningen i vårt Makerspace, exempelvis med teknikdesign och 3D-printing. Du  
får även kunskap om tekniska processer och hur man kan använda digital  
teknik som ett redskap för teknisk utveckling. Samtidigt läser du ämnen som 
matte, fysik, kemi och teknik vilket ger dig en bred behörighet till vidare studier. 

Kanske är ditt mål att läsa till civilingenjör på teknisk högskola eller arbeta som 
utvecklare? Oavsett dina planer rustas du för en framtid inom tech. En bransch 
som förändras snabbare än någonsin, och som ivrigt väntar på nya talanger! 

Inriktning TE: Informationsteknik
Programmet ger en bred behörighet 
till vidare studier. Programmet är 
perfekt för dig som gillar program-
mering, matematik och fysik, men 
efter avslutad utbildning kommer 

du att ha bred behörighet till vidare 
studier samt ha goda kunskaper 
för att söka spännande jobb inom 
teknikbranschen.
Fördjupning: Software

Poängplan & mer info

Inriktning  
TE: Informationsteknik
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Vill du bli IT-tekniker, 
IT-konsult eller 
programmerare?

Framtidsmöjligheter

IT-tekniker, Spelutvecklare, Nätverkstekniker, Programmerare,  

IT-arkitekt, Teknisk säljare m.fl.

IT & Nätverk
El- och energiprogrammet

Om datorer och IT är din grej borde du välja el- och energi-
programmet. 

Genom vår inriktning får du en bred, praktisk IT-kompetens som gör dig efter-
traktad inom IT-branschen, som är i stort behov av arbetskraft. Du kommer 
jobba i vårt IT-labb med datorsystem, programmering och nätverk, samt göra 
mycket praktik på spännande IT-företag. 

Programmet är från och med höstterminen 2023 både yrkes- och högskoleför-
beredande, vilket innebär att du antingen kan börja jobba direkt efter examen 
eller studera vidare. Du har däremot möjlighet att välja bort högskolebehörig-
heten om du vill satsa helt på att bli yrkesförberedd istället!

Inriktning EE: IT & Nätverk
Programmet har fokus på nätverks-
kurser i en virtuell miljö samt service 
och bemötande. Detta gör att du blir 
väl förberedd inför praktiken (APL) 

på 15 veckor – och mycket attraktiv 
för nätverksbranschen efter avklarad 
examen. I åk 3 har du möjlighet att 
göra 3 veckors APL utomlands.
Fördjupning: Infrastructure

Poängplan & mer info

Inriktning  
EE: IT & Nätverk

Ps. Fr.o.m. HT 2023 får 
du grundläggande hög-

skolebehörighet inom 
alla yrkesprogram.

10 11



Vill du bli UX-designer, 
musikproducent eller 
copywriter?

Framtidsmöjligheter

Digital designer, Animatör, Marknadskoordinator, Musikproducent, 

Ljudtekniker, Artist m.fl.

Design & Media | Musik
Estetiska programmet

Om du är kreativ och gillar digitalt skapande är estetiska  
programmet helt rätt val.

Det är ett program där du kan ägna dig åt din passion samtidigt som du får 
grundläggande högskolebehörighet. Hos oss får du använda de senaste 
digitala verktygen och programvaran, samt får stöd och handledning för att 
förverkliga just dina kreativa idéer.

Du får också lära dig mer om de estetiska uttrycksformerna och får fördjupad 
kunskap inom konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. 

Inriktning ES: Musik
Programmet ger dig möjlighet till en 
framtida karriär som bl.a. ljudtekniker, 
musikproducent eller t.ex. musiker. 
Du lär dig använda datorn som 
huvudinstrument och att mixa och 
mastra musik med datorn som verk-
tyg. Du utvecklar naturligtvis även 
ditt eget skapande! Programmet ger 
dig grundläggande behörighet till 
högskola och universitet.
Fördjupning: Music Production

Inriktning ES: Design & Media
Är du intresserad av media, kom-
munikation och IT i digitala miljöer 
– som hur webbsidor är utformade 
och hur man bäst når ut till önskad 
målgrupp? Då är NTI det självklara 
valet. Du får lära dig hur media och 
samhälle fungerar tillsammans och 
påverkar varandra och hur du skapar 
mediaproduktioner som exempelvis 
film och webbsidor.
Fördjupning: Front End

Poängplan & mer info

Inriktning  
ES: Design & Media

Inriktning  
ES: Musik
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Elevintervju

Hej Salah, varför valde du teknikprogrammet?
Jag älskar tech. Jag vill få höga meritpoäng och 
plugga till IT-civilingenjör.

Vad kul! Så vad vill du göra i framtiden?
I första hand vill jag plugga till IT-civilingenjör och 
i andra hand hårdvaruutvecklare. Och självklart ska 
jag jobba i mitt egna företag i Mellanöstern, det är 
min dröm.

Berätta lite om ditt program!
Teknikprogrammet är mycket programmering, matte 
och fysik. Jag jobbar med hårdvara, mjukvara och med 
mycket problemlösning, vilket är kul. Man kan även 
välja att lära sig om entreprenörskap, som jag gjorde. 

Vad är roligast, tycker du?
Det roligaste är att det är mycket programmering  
och att man får tillgång till mycket teknik och dator- 
program. Det finns många möjligheter att utvecklas. 
Jag har till exempel byggt och programmerat en 
robot i Makerspace, som vi sedan tävlade med  
i RoboChallenge. Det var väldigt roligt, och det är  
kul att vi har tillgång till sånt.

Om du skulle hitta på en ny teknisk lösning, 
vad skulle det vara?
Jag vill lösa sötvattenproblemen i världen. Det kan-
ske är en svår utmaning, men jag vill försöka hjälpa 
de platser där det inte finns så mycket färskvatten. 
Sedan hade jag också gärna velat utveckla till exem-
pel solenergi eller eldrivna bilar så att all bränsle och 
elförsörjning i världen blir miljövänligt utan olja. 

Hur skiljer sig NTI från andra skolor?
Här på NTI har du tillgång till allting som har med tek-
nik och framtiden att göra. Du har fräscha lokaler. Du 
får tillgång till egen dator som du kan arbeta hemma 
på om du vill. Man får möjlighet att ta gratis certifikat 
också, vilket jag gjorde förra veckan.

Har du något tips till blivande gymnasieelever?
Du passar på teknik om du gillar framtidens tech, spel, 
robotar och hårdvara till exempel. Här utvecklar du dig 
för framtiden, med hjälp av modern teknik. Vi läser nog 
inte lika mycket böcker som andra gymnasium kanske 
gör, vi jobbar mycket praktiskt med problemlösning, 
datorer och programmering. 

Salah Al-Hassan går andra året på Teknikprogrammet på NTI Gymnasiet Karlstad.

”Här utvecklar du dig för 
framtiden, med hjälp av 

modern teknik. ” 

”Jag vill lösa sötvattenproblemen i världen. Det 
kanske är en svår utmaning, men jag vill försöka hjälpa 

de platser där det inte finns så mycket färskvatten.”
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Öppet hus
27 oktober 17.00-19.00
29 oktober 13.00-15.00
26 januari 17.00-19.00

VIP-kväll 20 april 18.00-20.00

Anmäl dig: ntigymnasiet.se/karlstad/oppet-hus

Elev för en dag
Ta chansen att följa en klass under en skoldag. 
Träffa elever, lärare och ställ alla dina frågor.  

ntigymnasiet.se/karlstad/prova-pa-dag

Kontakta oss
NTI Gymnasiet Karlstad

Orrholmsgatan 4, 652 15  Karlstad
054-14 62 44  |  karlstad@ntig.se

ntigymnasiet.se/karlstad


