
Fordons- och transportprogrammet 
Utbildningen passar dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning och som är intresserad 
av  fordon och teknik. Du kan även välja kurser som ger dig grundläggande högskole- 
behörighet. Första året innehåller mycket teori och det lägger grunden för samtliga 
 inriktningar som du sedan väljer till år 2. I den här branschen behöver du kunna samarbeta 
med kollegor och tycka om att prata med kunder. 

Inriktning personbil
Den snabba tekniska utvecklingen i fordonsbranschen ställer krav på att du som arbetar inom 
yrket har en teknisk förståelse för att kunna utföra service, underhåll och felsökning. Även om 
dagens fordon är tekniskt avancerade, så finns det många praktiska uppgifter att behärska 
som byte av bromsklossar, växellådor med mera. En personbilsmekaniker bör därför vara 
både praktiskt och tekniskt lagd.

Inriktning lastbil och mobila maskiner
Inom inriktningen lastbil och mobila maskiner arbetar du med service, underhåll och 
 felsökning i tunga fordon som lastbilar, anläggningsmaskiner och bussar. Du fördjupar dig  
i kurser om dieselmotorer, hydrauliska och pneumatiska system. 

Inriktning transport
Inriktningen transport utbildar blivande lastbilschaufförer. Här kan du få de behörigheter som 
yrket kräver. I vår fordonspark finns många typer av fordon och det ger dig stora möjligheter 
att övningsköra, men också att få lära dig mer om olika växellådor och motorer.

Inriktning karosseri och lackering
Karosseri och lackering är en lärlingsutbildning från årskurs 2. Det betyder att du gör dina 
yrkeskurser på olika företag. Bilskadereparatörer och lackerare arbetar med krockskadade 
och rostskadade fordon. De kan också arbeta med ombyggnationer av fordon. Något som 
är viktigt i de här yrkena är noggrannhet.

Vill du veta mer? 
Kontakta Studie-yrkesvägledare Carin Ahlbäck,  

021-39 75 71, carin.ahlback@vasteras.se
Du kan också besöka oss på www.vasteras.se/edstromska



Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5  100
Engelska 6*  100
Historia 1a1    50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1    50
Religionskunskap 1    50
Samhällskunskap 1a1    50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1   100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2*  100 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*  100

Programgemensamma kurser
Branschens villkor och arbetsområden  200
Fordonsteknik- introduktion  200

Övrigt gemensamt
Gymnasiearbete  100

Inriktningskurser lastbil och  
mobila maskiner 
Basteknik  100
Service och underhåll 1  100
Service och underhåll 2  100
Verkstad och elteknik  100

Programfördjupning
Förbränningsmotorer  200
El- och hybridfordonsteknik 1  100
Kraftöverföring  100
Chassi och bromsar/Hydraulik  200
System- och diagnosteknik 1  100
Lastbilar- System   100

Individuellt val
Entreprenörskap  100
Servicekunskap  100

Inriktningskurser karosseri och  
lackering
Riktningsteknik- introduktion  200
Lackeringsteknik- introduktion  200

Programfördjupning karosseri
Karosserikonstruktioner och inredning    200
Riktbänkssystem                                   200
Skadebesiktning och produktionsflöde    100
Skarvnings- och sammanfogningsteknik  300

*Kursen kan väljas bort, se text om nyhet.

Preliminär poängplan. Pågående förändringar hos Skolverket gör  
att poängplanen kan ändras till hösten 2023. Se text om nyhet. 

Programfördjupning lackering
Karosserikonstruktioner och inredning  200
Baskurs i lackering  300
Lackeringssystem  200
Produktionsflöden  100

Individuellt val
Entreprenörskap   100
Service och bemötande   100

Inriktningskurser personbil
Basteknik  100
Service och underhåll 1  100
Service och underhåll 2  100
Verkstad och elteknik  100

Programfördjupning
Förbränningsmotorer  100
El- och hybridfordon 1  100
Personbilar - kraftöverföring  100
Personbilar - chassi och bromsar  100
Personbilar - System och diagnosteknik 1 200
Personbilar- System och diagnosteknik 2 100
Flerbränslefordon   100

Individuellt val
Entreprenörskap  100
Service och bemötande   100

Inriktningskurser transport
Yrkestrafik 1a  200
Yrkestrafik 1b  300

Programfördjupning
Maskinell godshantering  200
Godstrafik  200
Fordonskombinationer- godstransporter   200
Godstransport- specialisering  100

Individuellt val
Hantering av varor och gods  200

Nyhet – hösten 2023
Från hösten 2023 ska kurser för grundläggande 
 högskolebehörighet ingå i programstrukturen för alla 
 yrkesprogram. Det innebär att omfattningen utökas från 
start men att elever får möjligheten att välja bort  kurser. 
Alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen och 
fullständig gymnasieutbildning om 2 500 poäng. Det 
kommer även finnas möjligheter att uppnå grund läggande 
behörighet inom ramen för 2500 poäng. Valet görs under 
första gymnasieåret och mer information får du från 
 skolan. Programstrukturen ska gå på remiss under vecka 
43 till 46, förändringar kan därför ske. Pr
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