
Fordons– och transportprogrammet 

 
Lastbilsförare 
Det första året är du i skolans verkstadslokaler och lär dig grunderna för att kunna jobba i fordons-
branschen. Du lär dig om säkerhet, verktyg och hur olika fordon är konstruerade. Det andra och 
tredje året får du möjlighet att läsa för B-, C– och CE körkort samt YKB vilket idag krävs för att ar-
beta som lastbilsförare. Du lär dig att köra truck och att lasta och lossa olika typer av gods. Du stu-
derar de lagar och förordningar som gäller för trafik och transport.   
 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
Vi erbjuder 15 veckor APL  på ett transportföretag i årskurs 2 och 3.  Att vara på ett företag ger dig 
kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter erbjuder 
vi APL–platser som ofta leder till jobb direkt efter studenten.   
 
Viktigt att tänka på  
Jobbet som lastbilsförare kräver noggrannhet och punktlighet. Det är också viktigt att du är ser-
viceinriktad, vid lastning och lossning träffar du många kunder. Lastbilsförare är samtidigt ett själv-
ständigt yrke som kräver att du är bra på att planera och organisera dina uppgifter. 
 
Antagning  
Inriktning transport startar i åk 2.  Du  väljer inriktningen i årskurs 1. Finns det fler sökande än plat-
ser avgör betyg från årskurs 1.  I samband med antagning sker också medicinska undersökningar. 
 
Högskolebehörighet 
På Uppsala yrkesgymnasium Jälla kan du välja kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 för 
grundläggande behörighet till  högskolan. Vi erbjuder också Matematik 2a, Samhällskunskap 1a2, 
och Historia 1a2 som utökade kurser. Kurserna krävs för behörighet till vissa högskoleutbildningar.  
 

 

 Inriktning Transport 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 



Yrkesutgång lastbilsförare 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng 

Engelska 5 100  

Historia 1a1 50  

Idrott och hälsa 1 100  

Matematik 1a 100  

Naturkunskap 1a1 50  

Religionskunskap 1 50  

Samhällskunskap 1a1 50  

Svenska 1 eller 

Svenska som andraspråk 1       

                              

100 

  

  

Programgemensamma ämnen 400 poäng 

Fordonsteknik—introduktion 200  

Fordons– och transportbranschens 

villkor och arbetsområden 

 

200  

Inriktning 500 poäng 

Yrkestrafik 1a 200  

Yrkestrafik 1b 

 

300  

  

Programfördjupning 800 poäng 

Maskinell godshantering 200  

Godstrafik 200  

Godstransporter—specialisering 100  

Fordonskombinationer—

godstransporter 

200  

Lastbilsmonterad kran 

 

100  

 

Övriga kurser        

Individuellt val         

Gymnasiearbete   

 

Summa poäng                            

 

300 poäng 

200 

100 

 

2 500    

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 

 


