
FORDONS –OCH  

TRANSPORTPROGRAMMET 

Utbildningens innehåll 

Det första året är du i skolans verkstadslokaler och lär dig de grundläggande kunskaper du behöver 

för att jobba i fordonsbranschen. Du får lära dig hur olika fordon är konstruerade, arbetsmiljö och 

hälsa, verktygslära m.m. Det andra och tredje året läser du inriktningen Personbil. Du får kunskaper i 

funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon.  

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

Vi erbjuder minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) på ett bilföretag. Att ha apl innebär att du 

praktiskt lär dig ett jobb och samtidigt läser de gymnasiegemensamma kurserna (t.ex. matte, svenska 

och engelska) på gymnasieskolan, du varvar dina skoldagar med utbildning på en riktig arbetsplats. 

Tre dagar i veckan spenderar du på en noga utvald arbetsplats och resten av veckan, två dagar, i sko-

lan. När du är färdig har du en yrkesexamen och värdefulla företagskontakter för framtiden.  

 

Högskolebehörighet 

Du erbjuds att läsa Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 för att få en grundläggande behörighet till 

högskolan. Du kan även läsa Matematik 2a som kan krävas för behörighet till vissa högskoleutbild-

ningar.  

 

Förmågor som du som går inriktning Personbil behöver ha 

Jobbet kräver noggrannhet och tålmodighet. I takt med att bilutvecklingen tar enorma steg framåt, 

förändras även yrket. Idag är kunskap inom mekanik, elektronik och IT ett absolut måste för den som 

vill jobba som t.ex. bilmekaniker. Det är också viktigt att du är serviceinriktad då kundkontakter ofta 

är en stor del av jobbet. 

yrkesgymnasium.uppsala.se 

Inriktning 

Personbil 
Yrkesutgång t.ex. bilmekaniker, tek-

niker, kundmottagare, reservdels-

specialist, besiktningstekniker 

Uppsala yrkesgymnasium 

Jälla 



Gymnasiegemensamma ämnen  Inriktningsgemensamma ämnen  

Engelska 5 100 p Personbilsteknik - introduktion  200 p 

Historia 1a1 50 p Reparation av personbilar och lätta transport-

fordon  

300 p 

Idrott och hälsa 1 100 p Summa 500 p 

Matematik 1a 100 p Programfördjupningskurser Skolans val   

Naturkunskap 1a1 50 p Bromsar, kaross och chassi  200 p 

Religionskunskap 1 50 p Komfort- och säkerhetssystem 1a  200 p 

Samhällskunskap 1a1 50 p Motor och kraftöverföring  300 p 

Svenska 1/Svenska som andra språk 100 p Summa 700 p 

Summa 600 p Övriga kurser  

Programgemensamma ämnen  Individuellt val 200 p 

Fordonsteknik - introduktion 200 p Gymnasiearbetet 100 p 

Fordons- och transportbranschens 

villkor och arbetsområden 

200 p Summa 300 p 

Summa 400 p Antal poäng 2500 p 

Poängplan inriktning Personbil 

Uppsala yrkesgymnasium 

Jälla 

För mer information se vår hemsida 

yrkesgymnasium.uppsala.se 


