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Fordonsmekaniker grund 
(3år) 

För dig som vill  kombinera studier på IM-programmet 
med utbildning inom fordon. 

 
Tycker du om teknik, bilar, elektronik och att lösa problem? 
Vill du arbeta med både gammal och ny teknik i en modern 
verkstad? 
 
Som fordonsmekaniker arbetar du med att diagnostisera, repa-
rera, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna 
delar och genomföra service av olika fordon. 
 
Moderna fordon består av komplexa system som samverkar för  
säkerhet, framdrivning, motorstyrning för att ge minimal miljö-
påverkan och hög komfort i användandet av ett fordon. 
 
En stor del av yrket innebär kommunikation med fordonets 
olika styrsystem för att kunna ställa rätt diagnos. Därför är det 
viktigt med kunskap om både mekanik och elektronik samt hur 
dessa kan samverka. 

Under utbildningen får du bland annat lära dig om:  
• Hur man utför arbetsuppgifter inom diagnostik, reparation 
och service av personbilar.  
• Hur du dokumenterar ditt arbete.  
• Hur bilen är konstruerad och dess tekniska utrustning.  
• Hur man utför arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvali-
tet, säkerhet och ekonomi.  
• Hur man på ett personligt vis kommunicerar och samverkar i 
sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.  
• Arbetssäkerhet, arbetsmiljö och ergonomi. 

https://munkedal.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasium/introduktionsprogrammen
https://munkedal.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasium/introduktionsprogrammen
https://munkedal.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasium/introduktionsprogrammen
http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html
https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fmedia%2Fcountry_site_se%2Fnews%2F2011%2F03_2011%2F3696_7941_B_456_456.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fen%2Fcountry_site_se%2Fnyheter_information%2Fpressreleaser%2Fdetaljer_51
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Fakta om utbildningen. 
Utbildningstid: Start Ht 2023. Slut Vt 2026 
  
Kurser:  
Fordonsteknik– introduktion  FODFOO0 200p 
Personbilar–verkstad & elteknik SEOPER0  100p 
Personbilar-basteknik     SEOPEB0  100p 
Personbilar-service & UH 1  SEOPER01 100p 
Personbilar-service & UH 2  SEOPER02 100p 
Personbilar-Förbränningsmotor. REPPER0  100p 
Personbilar– kraftöverföring   REPPES0  100p 
Personbilar-chassi & bromsar REPPEO0  100p 
Personbilar-system & diagnos 1 REPPER01 200p 
Sevicekunskap 1    FÖSSEV01 100p 
       Summa:       1200p 
 
I kombination med yrkeskurserna studeras grundskole-
ämne inom svenska/svenska som andra språk,  
matematik och engelska.  
Är du behörig i ovanstående ämnen, så görs en individu-
ell lösning för dina vidare studier. 
För att arbeta inom- och med fordonsreparationer krävs 
god fysik för att undvika arbetsskador. Inslag av fysiska 
aktiviteter finns inom ramen för utbildningen.  
Arbetsförlagt lärande (APL) ingår och det innefattar att 
lärare tillsammans med handledare på en arbetsplats  
bedömer yrkeskunskaperna. 
 
Ansökan: Du ansöker via Antagningen Fyrbodal: 
antagning.fyrbodal.se 

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska  
medel erhålles samt tillräckligt antal studerande. 
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