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FORDON- OCH TRANSPORTPROGRAMMET 
 

På Fordon- och transportprogrammet får du lära dig yrkets grunder i våra 
välutrustade verkstäder samt ute på företag. På Sågbäcksgymnasiet erbjuder vi 
inriktningen personbil. Det behövs idag mer utbildad arbetskraft inom 
fordonsbranschen! 
 
INNEHÅLL 
En snabb teknisk utveckling sker inom fordonsbranschen. Din utbildning hos oss ska därför, inte bara 

ge dig en stark och varierande kunskapsbas, utan även utveckla din förmåga till fortsatt lärande i 

arbetslivet. Branschen kräver att du ska vara en duktig mekaniker, som även behärskar elektronik och 

datasystem. Bilindustrin är en internationell bransch och en stor del av manualer och annan text är på 

engelska. Som fordonsmekaniker kommer du att ha mycket kontakt med kunder och därför är även 

servicekänsla och självkännedom viktiga delar under utbildningen. 

 
INRIKTNINGAR 
På Sågbäcksgymnasiet har vi inriktningen personbil. 

 

APL - Lärling 

Under utbildningen kommer du att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) i fordonsbranschen, 

vilket ger dig en god inblick i ditt yrkesval.  

Observera att alla elever på Fordon- och transportprogrammet går över till att bli lärlingar i åk 3. Det 

innebär att du i åk 3 genomför halva tiden av din utbildning på ett företag. 

 

EFTER UTBILDNINGEN 

Dina studier på Fordons- och transportprogrammet gör dig anställningsbar med stora möjligheter till 

arbete direkt efter examen som t.ex. personbilsmekaniker, systemtekniker, reservdelshanterare, 

bilförsäljare eller med rekond, karosseri och underhåll.  

 
 
På vår hemsida kan du läsa mer:  
www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet 

  

Programmet kan ge dig grund-
läggande högskolebehörighet! 

http://www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet


 
 

PROGRAMSTRUKTUR  
 

Gymnasiegemensamt, 600 p 
Engelska 5, 100 p 
Historia 1a1, 50 p 
Idrott och hälsa 1, 100 p 
Matematik 1a, 100 p 
Naturkunskap 1a1, 50 p 
Religionskunskap 1, 50 p 
Samhällskunskap 1a1, 50 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p 
 
Programgemensamt, 400 p 
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200 p 
Fordonsteknik - introduktion, 200 p 
 

INRIKTNING: PERSONBIL  
Inriktningskurser, 400 p 
Personbilar – basteknik, 100 p 
Personbilar – service och underhåll 1, 100 p 
Personbilar – service och underhåll 2, 100 p 
Personbilar – verkstad och elteknik, 100 p 
 

Programfördjupning, 800 p 
El- och hybridfordon 1, 100 p 
El- och hybridfordon 2, 100 p 
Personbilar – system och diagnosteknik 1, 200 p 
Personbilar – system och diagnosteknik 2, 100 p 
Personbilar – chassi och bromsar, 100 p 
Personbilar – kraftöverföring, 100 p 
Personbilar – förbränningsmotorer, 100 p 
 
Individuellt val, 200 p 
Gymnasiearbete, 100 p 
 
 

   Totalt: 2500 p 

 

 Du som vill välja NIU, 
Nationella idrottsutbildningar 

 
Kurser i individuella valet utgår och ersätts 
med kurser från ämnet specialidrott. 
Kontakta din SYV om ev. utökat program! 

 


