
EL- OCH 
ENERGIPROGRAMMET
Tycker du om att ta reda på hur saker och  
ting verkligen fungerar? Skulle du vilja lära  
dig att få en robot att göra det du vill eller på 
bästa sätt kunna bygga upp ett datornätverk? 
Eller så kanske du vill få elen levererad till ett 
hus med förnyelsebar el och energi, som till 
exempel solceller? Trivs du med att lösa  
problem både teoretiskt och praktiskt?  
Då kan denna utbildning vara något för dig. 

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter 

examen kommer du att ha de kunskaper som behövs  

för att arbeta med system för antingen energi-, miljö- 

och vattenteknik, dator- och kommunikationssystem, 

eller för att arbeta som elektriker inom installation  

eller eldistribution. 

Utbildningen ska träna dig i att använda rätt material 

och verktyg samt att kunna planera och utvärdera ett 

arbete. Allt ditt kunnande ska bygga på ett ansvar mot 

miljön. Att kunna utföra korrekta beräkningar är en 

förutsättning i ditt yrke. Så därför får du chans att  

utveckla dina matematiska kunskaper.

Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- 

och datorbranscherna ställer krav på goda språk- 

kunskaper. Manualer och facklitteratur är till exempel 

ofta skrivna på engelska – därför ger dig denna  

utbildning kunskaper som gör att du även blir  

förberedd för att kunna jobba utomlands.  

Utbildningen utvecklar din förmåga att samarbeta  

med andra, möta kunder, ge service och att skickligt 

utföra arbete både på företag och i människors hem. 

Arbetsmiljöfrågor kommer att ha en central plats på 

el- och energiprogrammet, samtidigt som utbildningen 

även ger dig kunskaper om företagandets villkor  

och ekonomi.
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GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN 600 POÄNG
Kurser som finns på alla yrkesprogram:

Engelska 5  ............................................................... 100 p

Historia 1a:1  .............................................................. 50 p

Idrott och hälsa 1  ..................................................... 100 p

Matematik 1  ............................................................. 100 p

Naturkunskap 1a:1  ..................................................... 50 p

Religionskunskap 1 ..................................................... 50 p

Samhällskunskap 1a:1 ................................................ 50 p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  ...................... 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG
Kurser som finns på alla el- och energiprogram i Sverige:

Datorteknik 1a  ......................................................... 100 p

Elektronikmekanik  .................................................... 100 p

Energiteknik 1  .......................................................... 100 p

Mekatronik 1  ............................................................ 100 p

GYMNASIEARBETE 100 POÄNG
Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. 

Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Gymnasiearbete  ....................................................... 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 
300-800 POÄNG
Här kan du välja mellan de kurspaket som skolan  

tar fram för att bredda och fördjupa din utbildning.

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG
Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder 

inom det individuella valet. Du kan läsa fler program-

specifika kurser, komplettera din högskolebehörighet 

eller välja kurser bara av rent intresse.

Vi erbjuder alltid svenska/svenska som andraspråk 2 och 

3 samt engelska 6, för dig som vill få grundläggande 

behörighet till universitet och högskolor. Dessa kurser 

kan du välja inom individuellt val (200 p), utökad studie- 

kurs (100 p) eller inom programfördjupning (100 p).

INRIKTNINGAR 400-500 POÄNG

Inför andra året söker du en inriktning. Varje inriktning 

har ett begränsat antal platser, så intagningen sker på de 

betyg du fått på kurser som du avslutat första året.

Automation

Som industrielektriker installerar och monterar du  

elutrustning samt kontrollerar, underhåller och  

reparerar el- och automationsutrustning. Tänkbara  

yrken: automations-/processtekniker, industrielektriker, 

mekatroniker. 

Praktisk ellära  .......................................................... 100 p

Mät- och styrteknik  ................................................... 100 p

Mät- och reglerteknik  ................................................ 100 p

Programmerbara styrsystem  ..................................... 100 p

Dator- och kommunikationsteknik

För dig som vill arbeta med datorer. Du lär dig dator-

kommunikation, nätverksteknik, PC-datorer och opera-

tivsystem. Tänkbara yrken: nätverkstekniker, teknisk 

säljare, supporttekniker och servicetekniker med flera.

Dator- och nätverksteknik  .......................................... 100 p

Elektronik och mikrodatorteknik  ................................ 100 p

Kommunikationsnät  .................................................. 100 p

Nätverksteknik  ......................................................... 100 p

Elteknik

Du jobbar fritt och självständigt med nybyggen,  

industrier, ROT, butiker, hem – alla ställen där el  

finns. Du kan bli elektriker, larm-, el-, hiss- eller  

svagströmsmontör, service-, fastighets- eller drifttekniker.

Elektroteknik  ............................................................ 100 p

Praktisk ellära  .......................................................... 100 p

Elinstallationer  ......................................................... 200 p

Kommunikationsnät  .................................................. 100 p

KURSER PÅ EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
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