
Naturbruksprogrammet 

Arbete med lantbruksmaskiner och lantbrukets växtodling 
Jälla gård omfattar ca 350 hektar odlad jord samt 50 hektar beten och sköts av personal tillsam-
mans med elever. Du får lära dig att bruka jorden och producera spannmål genom det skoljord-
bruk som finns. Du får även lära dig att sköta djuren.  Allteftersom blir du mer specialiserad mot 
lantbruksmaskiner och växtodling.  
 
Utbildningen följer årstiderna. Vi harvar, sår och gödslar på våren, vallskördar på sommaren och 
genomför tröskning och höstbruk på sensommaren och hösten.  Mycket av arbetet utförs med 
hjälp av maskiner som du får lära dig att köra, reparera och underhålla. Du får också lära dig eget 
företagande, dvs starta, driva och avveckla ett UF-företag med ekonomisk redovisning av inköp. 

 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
Vi erbjuder minst 15 veckor APL på en arbetsplats i branschen. Att ha APL innebär att du utveck-
lar dina kunskaper på en riktig arbetsplats. När du är färdig har du en yrkesexamen och värde-
fulla företagskontakter för framtiden.  
 
Viktigt att tänka på  
Jobbet kräver noggrannhet, tålmodighet och självständighet. I takt med utvecklingen i branschen 
tar stora steg framåt förändras även yrket. Du behöver kunna ta beslut, både strategiska som rör 
planeringen av gården och mer dagliga.   
 
Antagning  
Du väljer inriktning  lantbruk i årskurs 9.  Till årskurs 2 väljer du lantbruksmaskiner och växtod-
ling eller lantbruksdjur. 
 
Högskolebehörighet 
På Uppsala yrkesgymnasium Jälla kan du välja kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 för 
grundläggande behörighet till  högskolan. Kursen Biologi 1 ingår i programmet. Vi erbjuder också 
Matematik 2a, Samhällskunskap 1a2, och Historia 1a2 som utökade kurser. Kurserna krävs för 
behörighet till vissa högskoleut-

Inriktning lantbruk—maskin och växtodling 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 

 



Arbete med maskiner och växtodling 

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 

Biologi 1 100  

Entreprenörskap 

Naturbruk 

 

100 

200  

Inriktning lantbruk 700 poäng 

Marken och växternas biologi 100  

Djuren i naturbruket 100  

Lantbruksdjur 1 

Lantbruksmaskiner 1 

Växtodling 1 

Byggnadsunderhåll 

Fordon och redskap 

 

100 

100 

100 

100 

100  

  

Programfördjupning 500 poäng 

Grävmaskiner 200  

Växtodling 2 100  

Lantbruksmaskiner 2 

Serviceteknik—naturbruk 1 

 

100 

100  

 

Övriga kurser        

Individuellt val         

Gymnasiearbete   

 

Summa poäng                            

 

300 poäng 

200 

100 

 

2 500 

    

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 

 


