
Utbildningen finns på

FORDONS- & 
TRANSPORTPROGRAMMET (MTU)
Yrkesprogram | 2500 poäng
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

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/Svenska som andraspråk 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Fordons- och transportbranschens 
villkor och arbetsområden 

200 Fordonsteknik - introduktion 200

Gillar du teknik och vill jobba med bilar? 
Då passar MTU – Motorbranschens tekniska utbildning – förmodligen dig! 

KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Engelska 6, 100 Svenska 2/SvA 2, 100 Svenska 3/SvA 3, 100

Motorbranschens Tekniska Utbildning | MTU: Valbar 300 poäng

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

Personbilsteknik - Basteknik 100
Personbilar - Service & underhåll 1 100

Personbilar - Service & underhåll 2 100
Personbilar - Verkstad & elteknik 100

PERSONBIL

Lackeringsteknik - introduktion 200 Riktningsteknik - introduktion 200

INRIKTNINGARBSG

Chassi och bromsar   100
Förbränningsmotorer   100
Kraftöverföring    100
System och diagnosteknik 1  200

System och diagnosteknik 2  100
El- och hybrid fordon 1   100
El- och hybrid fordon 2   100

KAROSSERI OCH LACKERING

Programfördjupning - Bilskadereparatör
Karosserikonstruktioner & inredning  200
Riktbänkssystem 200
Skarvnings - & sammanfogningsteknik 300

Valbar kurs 100
Engelska 6 eller 
Skadebesiktning & produktionsflöde

Programfördjupning - Lackerare
Baskurs i lackering 300
Färg och dekorationslackering 100
Lackeringssystem 200
Lackeringsteknik - applicering 100

Valbar kurs 100
Engelska 6 eller Produktionsflöden

Programfördjupning - Personbil

MTU är en fordonsteknisk utbildning som utvecklats i samverkan med Motorbranschens Riksförbund 
och vänder sig speciellt till dig som vill jobba med service, reparationer och underhåll av fordon 
inom transportbranschen. Du väljer mellan två inriktningar – Karosseri och lackering eller Personbil. 
Utbildningen kombinerar teoretiska studier med praktiskt arbete i skolans bilverkstad och ute på 
företag.

Fordons- och transportprogrammet är ett brett program med relativt stora skillnader mellan de 
olika inriktningarna. Tillsammans med MTU utbildar vi moderna fordonstekniker som väl motsvarar 
de olika kompetenskrav en verkstad ställer på mekaniker idag. För att kunna motsvara en hög och 
relevant utbildningsnivå samarbetar vi med ledande företag i motorbranschen.

Programfördjupningen erbjuder stora möjligheter att specialisera dig. Dessutom har du 20-40 veck-
ors utbildning ute på en arbetsplats, så kallat APL. Detta är ett mycket viktigt inslag i utbildningen 
som ger dig erfarenheter och även kontakter som du kan dra nytta av när du söker jobb.
 
Här får du garanterad praktikplats, möjlighet till högskolebehörighet, grundläggande behörighet 
under förutsättning att du väljer rätt kurser samt en utbildning som är utformad i samarbete med 
branschen. Du får även en del av din körkortsutbildning betald av oss. 

Med reservation för förändringar i poängplanen

kunskapsforbundet.se


