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FORDON OCH TRANSPORT

Få saker är så fascinerande som de enorma maskiner vi kan bygga för 

mänsklig hand. Principen är densamma för de flesta fordon, men för att 

veta hur olika maskiner felsöks och repareras bäst krävs en expert.

Genom att välja inriktning på ditt program får du specifika kunskaper 

kring antingen personbilar, lastbilar eller karosseri och lackering. Du 

får använda händerna i verkstäderna för att på riktigt förstå hur flöden 

hänger ihop inuti motorer. Är du engagerad och talangfull har du 

dessutom möjlighet att ansöka om körkortsstipendium efter första halvan 

av utbildningen och du kan även bli utnämnd till Q-mekaniker. Läs mer 

om fordon och transport på vår hemsida.

KURSER INOM PROGRAMMET

Beroende på vilken inriktning och 
vilka fördjupningskurser du väljer 
formar du din utbildning själv. Kontakta 
studievägledare om du vill veta hur du 
får mer av det som intresserar dig mest.

Dina val

Malin Hansmark
Studie- och yrkesvägledare

0704-34 05 23

malin.hansmark@ystad.se





Inriktningskurser - Personbil 

Personbilsteknik introduktion 200

Reparation av personbilar  
och lätta transportfordon 300

Inriktningskurser - Lastbil och mobila 
maskiner 

Maskin och lastbilsteknik introduktion 200

Reparation av lastbilar  
och mobila maskiner 300

Inriktningskurser - Karosseri  
och lackering 

Riktningsteknik introduktion 200

Lackeringsteknik introduktion 200

Programfördjupningskurser - Personbil 

Bromsar, kaross och chassi 200

Komfort och säkerhetssystem 200

Motor och kraftöverföring 300

Programfördjupningskurser - Lastbil och 
mobila maskiner 

Mobilhydraulik 1 100

Lastbilar och utrustning 300

Mobila maskiner och utrustning 300

Programfördjupningskurser - Karosseri 

Skadebesiktning och produktionsflöden 100

Karosserikonstruktioner och inredning 200

Riktbänkssystem 200

Skarvning och sammanfogningsteknik 300

Programfördjupningskurser - Lackering 

Baskurs lackering 300

Färg och dekorationslackering 100

Lackeringssystem 200

Lackeringsteknik - applicering 100

Produktionsflöden 100

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100

Historia 1a1 50

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1a 100

Naturkunskap 1a1 50

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1a1 50

Svenska 1 100

Programgemensamma ämnen

Fordon och transportbranschens  200 
villkor och arbetsområden 

Fordonsteknik introduktion 200

Väljer du inriktningen karosseri och lackering är du 
gymnasial lärling i åk 2 och 3. Du får 1000 kr extra 
i studiebidrag/månad. Inriktningarna personbil och 
lastbil/maskin erbjuder dig att vara lärling i åk 3.  
#fullpotential #ystadgymnasium #fordontransport

Ett yrkesprogram där du både får 
yrkeskompetens och har möjlighet  
att skaffa dig grundläggande  
behörighet för högskolestudier.


