
Naturbruksprogrammet 

 
Skogsmaskinförare 
Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och fördjupar dina kunskaper i teknik och biologi. Som 
skogsmaskinförare kombinerar du avancerade maskiner med en fantastisk naturnära arbetsplats. 
En utbildning inom den gröna näringen som verkligen har framtiden för sig. Produkter som tillver-
kas av skoglig råvara blir fler och fler, och skogsbranschen har ett stort behov av kunniga skogsma-
skinförare. Utbildningen sker i nära samarbete med branschen med möjlighet att ta motorsågskurs, 
transport av farligt gods (ADR) och Grönt Kort i skogen (SYN).  

 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
Vi erbjuder minst 15 veckor APL på en arbetsplats i branschen. Att ha APL innebär att du utvecklar 
dina kunskaper på en riktig arbetsplats. När du är färdig har du en yrkesexamen och värdefulla fö-
retagskontakter för framtiden.  
 
Viktigt att tänka på  
Som skogsmaskinförare jobbar du ofta ensam vilket kräver ansvarstagande, initiativförmåga och 
självständighet. Du tycker om skog, miljö och att jobba utomhus. Det är viktigt att du är uthållig och 
beredd på skiftarbete då arbetet i perioder kan innebära långa arbetsdagar.  
 
Antagning  
Du gör val av inriktning i årskurs 9.  
 
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 be-
hörighet till vissa högskoleutbildningar.  
 

 

Inriktning skogsbruk 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 

 



Skogsmaskinförare 

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 skogsbruk 700 poäng 

Marken och växternas biologi 100  

Motor– och röjmotorsåg 1 100  

Mångbruk av skog 

Terrängtransporter 

Virkestransport med skotare 

Skogsskötsel 1 

Virkeslära 

 

100 

100 

100 

100 

100  

  

Programfördjupning 500 poäng 

Serviceteknik—naturbruk 1 100  

Skogsskötsel 2 100  

Skogsmaskiner—specialisering 

Avverkningsmaskiner 

 

200 

100  

 

Övriga kurser        

Individuellt val         

Gymnasiearbete   

 

Summa poäng                            

 

300 poäng 

200 

100 

 

2 500 

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 

 


