
FORDONS- OCH 
TRANSPORTPROGRAMMET
Gillar du teknik på hög nivå? Tycker du om att 
arbeta självständigt? Skulle du vilja köra fjärr-
transporter och se Europa? Vill du lära dig hur 
du med händerna förvandlar en krockskadad  
bil till en glänsande skönhet? Vill du möta fram-
tiden? Allt detta finns för dig på fordons- och 
transportprogrammet.

Alla har vi en relation till fordon av olika slag. Frihet, 

möjlighet att förflytta sig korta eller långa avstånd, kanske 

förarhytten är din framtida arbetsplats. Fordonet kan vara 

en kär ägodel, en hobby eller rentav förknippad med en 

livsstil. Oavsett vilken relation vi har till våra fordon så 

finns behovet av kunskap för underhåll och reparation. 

Utbildningen ger dig kunskaper om tekniken i olika 

fordon. Du lär dig att underhålla och reparera fordon. 

Det kan handla om en enkel service av en bil, ett  

komplicerat el- eller elektronikfel på något fordon,  

reparation av hydraulik eller pneumatik i en lastbil. 

Kanske vill du jobba med att reparera krockskador, 

lackera om skadade detaljer eller bli den som i din last-

bil fraktar reservdelar till den behövande verkstaden 

eller matvaror till affären? Allt beror på ditt val av  

inriktning inom programmet.

Bilar och andra fordon är i dag fyllda med modern teknik; 

datorstyrda system, säkerhetssystem som aktiveras vid 

kollisioner och system som hjälper dig att parkera. Det 

finns massor av spännande saker att lära sig.

En bilverkstad är i dag ofta en ljus och luftig arbetsplats 

med en god arbetsmiljö. Du arbetar i regel självständigt 

men dina arbetskamrater finns nära. Kundrelationen är 

viktig för att du ska göra ditt jobb på rätt sätt. Att jobba 

inom transport eller godshantering är i allra hösta grad 

ett serviceyrke. Utbildningen präglas också av miljö-

tänkande, hållbar utveckling, arbetsmiljö och entre-

prenörskap.
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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 FT-program i Sverige:

Fordons- och transportbranschens  
villkor och arbetsområde  ........................................... 200 p

Fordonsteknik – introduktion  ..................................... 200 p

GYMNASIEARBETE 100 POÄNG
Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. 

Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

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

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR  
500-800 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.

Godshantering

Ger kunskaper inom system för godshantering och  

logistik. Du kommer även att få lära dig lastning,  

lossning med truck och andra typer av maskiner.

Maskinell godshantering  ........................................... 200 p

Lageradministration och terminallogistik  .................... 200 p

Karosseri och lackering

Du blir antingen bilskadereparatör som bland annat 

arbetar med att rikta, svetsa och återställa krockskadade 

bilar med hjälp av både datorer och klassiskt hantverk, 

eller lackerare som spacklar, slipar och lackerar skadere-

parerade karosseridetaljer.

Riktningsteknik – introduktion  ................................... 200 p

Lackeringsteknik – introduktion  ................................. 200 p

Lastbil och mobila maskiner

Du kan antingen bli lastbilsmekaniker och arbeta med 

service, underhåll och reparationer på tunga fordon eller 

maskinmekaniker där du åker ut och arbetar hos kunden.

Maskin- och lastbilsteknik – introduktion  ................... 200 p

Reparation av lastbilar och mobila maskiner  .............. 300 p

Personbil

För dig som vill använda både händer och huvud samtidigt 

för att lösa uppgifter, samt få inblick i det som är viktigt 

ute på verkstäderna. Du får kunskaper om dagens  

kvalificerade arbeten i bilens datorstyrda fordonssystem.

Personbilsteknik – introduktion  ................................. 200 p

Reparation av personbilar och lätta transportfordon  ... 300 p

Transport

En yrkesförarutbildning för transportfordon, samt säker 

hantering av det som transporteras. I utbildningen ingår 

behörigheter för personbil, lastbil, släp och truck. 

Yrkesteknik 1a  ......................................................... 300 p

Yrkestrafik 1b  ........................................................... 200 p
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Tänkbara yrken och vidareutbildningar

Servicetekniker, skadereparatör, lackerare,  

reservdelssäljare, kundmottagare, terminal- 

arbetare, yrkeschaufför, bilelektroniktekniker.


