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Gå FT-programmet, så satsar du på en fram�d full av möjligheter!

Personbilsmekaniker – Mer än a� bara byta olja
Personbilsmekaniker arbetar med allt från högteknologiskt finlir �ll handfast skruvande 
på lä�a fordon. I takt med a� bilutvecklingen tar enorma kliv framåt, förändras även yrket 
bilmekaniker. Kvar finns de genuina motorkunskaperna och den stora yrkesstoltheten, 
men nu när våra fordon består av e� stort antal ihopkopplade datorer som måste samverka, 
ställs det helt andra krav på den som ska reparera dem.
I dag är kunskap inom mekanik, elektronik och IT e� absolut måste för den som vill jobba som 
bilmekaniker. Dessutom blir det allt vanligare a� bilmekaniker har mycket kontakt med kunder, 
så det är en klar fördel om du är en trevlig prick också!

Transpor�eknik
Som yrkesförare kan du få arbeta med en mängd olika och spännande uppdrag. 
Köra långväga �ll utlandet, persontransporter, skogstransporter, distribu�on i storstadsmiljö 
eller transporter av farligt gods för a� nämna några. Som yrkesförare får du hantera nya 
tekniska lösningar och träffa många människor. E� arbete som innebär stor frihet och också 
stort ansvar. Som yrkesförare får du e� mycket varierande arbete. E� arbete som ger dig 
stor frihet, låter dig hantera avancerade tekniska lösningar i framkant och som öppnar 
upp mängder av utvecklingsmöjligheter. Fram�den ser också ljus ut! 
Det behövs minst 5 000 yrkesförare varje år under en lång �d framöver.

Hos oss kan du läsa in grundläggande universitets behörighet
Du får möjlighet a� e�er avslutad yrkesexamen läsa vidare på universitet. 
Vi erbjuder möjlighet �ll allmän universitetsbehörighet genom a� välja kurserna 
Svenska 2 och 3, och Engelska 6. 
Möjlighet finns a� välja fler kurser för a� få y�erligare behörighet �ll e� val på Universitet.

Lastbil- och maskinmekaniker – Stora fordon
Lastbilsmekaniker är yrket för dig som bara nöjer dig med det största och vill arbeta med allt 
från högteknologiskt finlir �ll handfast skruvande på tunga fordon.
Större fordon = större och roligare utmaningar!
Som lastbils- maskinmekaniker gör du repara�oner, service och felsökning av tunga fordon. 
Arbetet kräver kunskap inom mekanik, elektronik och IT. Moderna fordon består av e� stort 
antal ihopkopplade datorer, därför måste lastbils- maskinmekaniker vara datorsmarta. 
Kundkontakter blir allt vanligare vilket ställer krav på social kompetens.
Jobbet som lastbils- maskinmekaniker är o�a otroligt varierande. 
Det kan handla om allt ifrån a� byta e� par bultar �ll a� gro�a in sig tre olika programvaror 
och göra en digital felsökning. Då dina kunder i de allra flesta fall är företag som behöver 
ha sina lastbilar/maskiner ute på vägarna för a� kunna tjäna pengar är det vik�gt a� du 
jobbar snabbt och effek�vt och a� du är en social typ med känsla för service och kundvård.

Dessa kurser är gymnasiegemensamma
Svenska 1 �����
Engelska 5�����
Matema�k 1a�����
Idro� och hälsa1�����
Historia 1a1�����
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a����
Naturkunskap 1a1�����

Dessa ämnen är programgemensamma
Fordonsteknik- Introduk�on ����
Fordons- och transportbranschens 
villkor och arbetsområden�

Inriktningsämnen
Lastbil och mobila maskiner����
Maskin- och lastbilsteknik- introd.�
Rep. av lastbil och mobila maskiner���

Personbilsteknik
Personbilsteknik- Introduk�on����
Repara�on av personbilar och 
lä�a transpor�ordon��

Transpor�eknik
Yrkestrafik 1a�����
Yrkestrafik 1b�����

Fördjupningar inom programmet(700)
Lastbil och mobila maskiner
Lastbilar och utrustning����
Mobila maskiner och utrustning����
Anpassning och mont. av utrustning���
Lastbilsmont. hydraulik o pneuma�k���
Mobil hydraulik 1�����

Personbilsteknik
Motor och kra�överföring����
Bromsar, kaross och chassi����
Komfort och säkerhetssystem 1a����

Transpor�eknik
Maskinell godshantering����
Godstrafik�����
Fordonskombina�oner- godstransp.
Godstransporter- spec.��
Persontrafik 1A
Persontrafik 1B
Persontransporter spec.
Fordonskomb. persontrafik�
�
�Individuella val (200)
Entreprenörskap�����
Mobil hydraulik 2�����
Styr- och övervakningssystem����
Komfortsystem�����
Komfort- och övervakn.system 1b���
Lastbilsmonterad kran����

Gymnasiearbetet�����
APL (arbetsplatslärande) minst 15v. ingår 
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Du läser följande ämnen på 
FT-programmet

Kontaktuppgi�er:
Bert-Erik Andersson 070-262 08 43
bert-erik.andersson@edu.boden.se
Rolf Nilsson 070-590 15 58
rolf.nilsson@edu.boden.se
Kari Ken�ämaa 070-208 71 55
kari.ken�amaa@edu.boden.se
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