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programplan  fordon- och transportprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5  100 p
Historia 1a:1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  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 ämnen  400 p
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden  200 p
Fordonsteknik – introduktion  200 p

Inriktningar:
Godshantering  400 p
Maskinell godshantering  200 p
Lageradministration och
terminallogistik  200 p

Karosseri och lackering  400 p
Riktningsteknik - introduktion  200 p
Lackeringsteknik - introduktion  200 p
 

lastbil och mobila maskiner  500 p
Maskin- och lastbilsteknik, introd.  200 p
Reparation av lastbilar och
mobila maskiner  300 p

Personbil  500 p
Personbilsteknik, introduktion  200 p
Reparation av personbilar och
lätta transportfordon  300 p

Transport  500 p
yrkestrafik 1a  200 p
yrkestrafik 1b  300 p

Programfördjupning  500–800 p
Här ges några exempel:
Maskinell godshantering  200 p
Färg och dekorationslackering  100 p
Produktionsflöden  200 p
Fordonskombinationer – 
godstransport   200 p
Motor och kraftöverföring  300 p

Individuellt val  200 p
Inom det individuella valet kan du välja 

kurser för att bli behörig till högskole-
studier. På fordons- och transportpro-
grammet måste du utöka ditt program 
med 100 p för grundläggande behörighet 
till högskolan.

Gymnasiearbete  100 p
Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto 
på att du är förberedd för ditt yrkesom-
råde. Du måste ha ett godkänt gymnasie-
arbete för att få ut din examen.

aPl
På detta program har man minst 15 
veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande 
= praktik).

Garanterat valbara kurser
Garanterat valbara kurser inom det  
individuella valet är: En 6, Sv/Sv som  
andraspråk 2 och 3, någon kurs i Idrott 
och hälsa, någon Estetisk 
kurs.
KäLLA: SKoLvERKEt. 
GyMNASIEGUIDEN RESERvERAR SIG 
FöR EvENtUELLA äNDRINGAR EFtER 
tRycKDAtUM

rasmus fridlund:  
Jag vill ha koll på tekniken
Hej Rasmus! Vem är du?

– Jag är 18 år gammal och har 
just börjat tredje och sista året på 
Fordons- och transportprogrammet 
på Nifsarpskolan i Eksjö. På fritiden 
skruvar jag med mina egna bilar 
och umgås med min tjej. Jag har 
fyra egna bilar. två av dem går att 
köra och de andra har jag mest för 
skojs skull. 

Berätta om utbildningen!
– Jag läser inriktning personbil. 

Det är en bra utbildning som passar 
oss som är tekniska, men kanske 
inte gillar att plugga så mycket. tre 
heldagar i veckan är vi i verkstan, 
en dag har vi egen studietid och en 
dag läser vi de vanliga ämnena. vi 
har en del läxor, och om man vill gå 
högskolan sen måste man ju plugga 
mer och läsa till kurser i svenska, 
matte och engelska. 

Vill du plugga vidare efter 
gymnasiet?

– Man vet ju inte vad som händer 
i framtiden, och det är alltid bra 
att ha möjligheten att läsa om man 
vill. De flesta i min klass läser inte 
extrakurserna, men jag har inte 
bestämt mig om jag ska läsa extra 
nu i trean eller inte.

Vad är det som lockar med bilar?
– Jag älskar teknik, att få veta 

hur saker och ting fungerar. Det är 
mitt stora intresse.  Min favoritbil 
just nu är min egen BMW E30. Det 
är ingen dyr fin bil utan den är kul 
att fixa med. Sen har jag en fin Audi 
tt också, men den går inte att göra 
lika mycket med. 

Vad tror du att du kommer göra  
i framtiden?

– Drömmen vore att kunna 
försörja sig som bilbyggare, alltså 
att renovera och bygga om bilar. 
Annars skulle jag gärna ha en egen 
bilverkstad efter att ha varit anställd 
några år.

Du och ett team från din klass vann 
en tävling på en bilmässa på Elmia 
förra året – berätta! 

– Det var en tävling där lagen på 
tid skulle genomföra en broms-
renovering med bland annat byte av 
bromsbelägg och bromsskivor. vi 
vann en av dagsfinalerna, och priset 
var en ny volvo v40. Den bilen ska vi 
bygga om och styla till nästa påsk 
då den premiärvisas på mässan.
tExt: AMELIE FURBoRG

Foto: tIDNINGEN BILSPoRt

Efter att ha tagit studenten från Fordons- 
och transportprogrammet kan du börja 
jobba direkt, exempelvis som mekaniker, 
yrkesförare, lagerarbetare eller termi-
nalarbetare. Enligt Arbetsförmedlingens 
prognoser kommer det att vara brist på 
både bilmekaniker och lastbilsmekani-
ker de närmaste åren.

Du kan även fortsätta studera på yrkes-
högskola efter gymnasiet. om du vill 
kunna plugga vidare på högskolan efter 
studenten behöver du utöka ditt program 
under gymnasietiden för att få behörighet.

☞ Efter gymnasiet

Läs mer på:
www.skolverket.se
www.gymnasieguiden.se

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 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 ämnen 500 p
Skärgårdsnavigation 100 p
Fritidsbåtsteknik, saknas i kursplan 100 p
Båtel 1 100 p
Marinelektronik 1 100 p
Marinmotor-introduktion 100 p

Inriktningar:
El och elektronik 300 p
Elektronik och mikrodatorteknik 100 p
Båtel 2 100 p
Motorelektronik 100 p

programplan marinteknikutbildningen
Service och reparation 300 p
Konstruktion och reparation 1 200 p
Intervallservice 100 p

Programfördjupningar 800 p
Här ges några exempel: 
Kustnavigation och säkerhet 100 p
Fartygsbefäl 100 p
Radiokommunikation till sjöss 50 p
Entreprenörskap 100 p
Konstruktion och repration 2 200 p
Plast och lamineringsteknik 100 p
Saknas i kursplan 200 p
Fysik 1b:1 och 1b:2 150 p
Hantverk-introduktion 200 p
Marinelektronik 2 och 3 200 p
Motorelektronik 1 och 2 200 p
Diagnos och reparation 100 p
Nyinstallation 100 p
Maskinbefäl 100 p
Matematik 2a 100 p

Individuellt val 200 p 
Inom det individuella valet kan du välja 
kurser för att bli behörig till högskole-
studier.

Gymnasiearbete 100 p
Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på 
att du är förberedd för ditt yrkesområde. 
Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete 
för att få ut din examen.

APL
På detta program har man minst 15 veckor 
APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik).. 

Garanterat valbara kurser:
En 6 / Sv / Sv som andraspråk 2 och 3, 
någon kurs i idrott och svenska, någon 
estetisk kurs. 

KÄLLA: SKOLVERKET.
GYMNASIEGUIDEN RESERVERAR SIG
FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR EFTER
TRYCKDATUM


