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MTU är en av Sveriges äldsta friskolor, vi har sedan 1997 
utvecklat vår pedagogik för att möta upp skolverkets, 
universitetets och branschens krav på vilka kunskaper
och förmågor en ungdom ska ha vid gymnasiets slut. 
Det krävs engagemang och ambition från både lärare och 
elev för att nå dessa mål.

En skola med höga  
ambitioner sedan 1997 Tillsammans med branschen.

Under utbildningen arbetar vi nära branschen. 
Vi samarbetar tillsammans med företag och 
frilansare som på olika sätt tillgodoser 
utbildningarna med skarpa case. På detta sätt 
håller utbildningarna en hög och 
uppdaterad nivå i en ständigt föränderlig bransch.

MTU har ett stort utbud av specialiseringar inom våra 
program, lärarna har studerat och arbetat inom sin bransch 
och har både kunskap och ett nätverk som gynnar vår 
skola och våra elever. Arbetsmiljön är designad för att 
kunna arbeta på varierade sätt, både främja praktiska och 
teoretiska studier.

You don’t come here 
to be average



En framtid inom digital medieproduktion Var med och utforma framtidens IT-system Det handlar om att påverka
Film, 3D & animation, ljudproduktion, foto, grafisk design, 
spel/karaktärs design.

Spelprogrammering, nätverk, säkerhet, hårdvaruteknik. Miljö, kommunikation, internationella relationer.

På vårt estetiska program med fokus på medieproduktion 
får du lära dig olika strategier genom vilka du, med hjälp av 
de digitala kunskaper du tillgodogör dig under utbildningens 
gång, kan tillgodose dina egna, användares och 
uppdragsgivares krav. Under utbildningen får du genom 
varierade undervisningsmetoder lära dig visualisera och 
kommunicera innehåll i olika digitala kanaler
 – både i praktiken och i teorin, självständigt och i grupp.

• Webbdesign  

• Motion design 

• Idéproduktion  

• Propdesign  

• Spelkaraktär  

• Teknik  

• Ljudinspelning  

• Programvaror 

Estetiska programmet El- & energiprogrammet

Som elev på MTU:s el- och energiprogram får du arbeta med 
en stor bredd av digitala system och teknisk hårdvara. 
Här får du bekanta dig med det mesta inom den 
tekniska- och digitala sfären – allt från persondatorer och 
servrar till nätverksteknik och programmering. 
Under utbildningens gång kommer du kontinuerligt få chansen 
att lära dig om det du i första hand söker hit för – nämligen 
tekniska och digitala färdigheter

Med kunskap att aktivt kunna leda en organisation med
positiv miljöutveckling, en kunskap och förmåga som 
behövs både inom företag och samhälle, nationellt som 
internationellt. Programmet innehåller en bred 
miljövetenskaplig utbildning och en samhällsvetenskaplig 
specialisering.

• Persondatorer  

• Servrar 

• Spelprogrammering  

• APL - Arbetsplatsförlagt lärande 

• Nätverksteknik  

• Molnlagring 

• Installation 

• Styrsystem

• Politik  

• Juridik 

• Ekonomi 

• Samhällsplanering 

• Hållbar utveckling  

• Landskapsarkitekt  

• Beteendevetenskap 

• Miljövetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Estetik och media  -  Bild och form Inriktning: Dator och kommunikationsteknik Inriktning: Medier, information och kommunikation


