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Presentation Innehåll

• Lärare för Fordonstekniken, klasser 19A-19B.

• Ämnet syfte.

• Läromedel Teori.

• Exempel på upplägg kring undervisning.

• 19A-19B 2019-2020 års utbildningssteg/planering (kan justeras).

• Kunskapskraven / Betyg.

• Frågor.



Presentation FT
Undervisande lärare.

Palle H.Hreggvidsson, Lärare: Fordonsteknik, Verkstad.

Tel: 076 338 59 16

Mail: palle.h@vfg.se

Olof Nilsson, Lärare: Fordonsteknik, Teori.

Tel: 073 332 12 58

Mail: olof.nilsson@vfg.se
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Ämnets syfte.
• Ämnets Syfte: Kursen fordonsteknik – introduktion, Kurs kod: FODFOO0.

Undervisningen i ämnet fordonsteknik grundläggande, ska syfta till att eleverna 
utvecklar tekniskt kunnande och intresse för teknik. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla förmåga att utföra enklare service på och reparationer av fordon samt 
förmåga att hantera verktyg och utrustning.

• Ämnets syfte. fordons- och transportbranschen Kurs kod: FORFOD0

Undervisningen i ämnet fordons- och transportbranschen ska syfta till att eleverna 
utvecklar förståelse av fordons- och transportbranschens roll i samhället och vad 
det innebär att arbeta inom de olika branscherna. Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om de yrkesområden som finns inom branscherna 
och de villkor som gäller för de olika yrkesområdena. 



Läromedel

• BASbok, Studiebok läs och Digitalt.

• Motorbranschens villkor, Studiebok läs och Digitalt.

• Teoriuppgifter Skrivbok läs och Digitalt.

• Dessa läromedel kan kombineras och anpassas efter eleven behov 
med det digitala läromedlet som har uppläsningstjänst. 



Exempel på upplägg undervisning.

Fordons huvudkomponenter, Uppdelat med motor, drivlina, 
chassikomponenter och bromsar, El, m.m.

Teori: Basbok och Branschkunskapens olika avsnitt 1-21, digitalt eller 
att göra uppgifter i skrivbok, eleven får välja/prova vilket som för 

eleven är det bästa för sin inlärning, en anpassning.

•Utvalda Filmer som är relevant med/för respektive utb fas

•Praktiskt: Verkstad att följa de teoretiska avsnitt i utb mtrl och 
omvandla det till arbetsuppgifter, i verkstaden ingår även att göra 
dokumentation med praktisk redovisning. 



VFG Klasser1 2019-2020 utbildningssteg.
Följa Läromedel för respektive Teoristeg och omvandla till Grundläggande övningar i Verkstaden så det följer 

Skolverkets Centrala innehåll för Kurserna Transp FORFOD0 och Fordtek FODFOO0.

• 1.   Fas18, Arb-miljö, Brand, LABC.
• 2.   Fas12, Verktyg Maskiner. (del grupparbete + redovisning) 
• 3.   Fas17, Rostskydd och Lackvård. 
• 4.   Fas1, Fordonstyper, Historik. (del grupparbete + redovisning)
• 5.   Fas2, Motorkonstruktion.
• 6.   Fas14, Smörjsystem.
• 7.   Fas2, Bränslesystem.
• 8.   Fas2, Tändsystem.
• 9.   Fas2, Avgaser, Luftföroreningar.
• 10. Fas7, Fjädrar o Hjul.



• 11. Fas6, Hjulupphängning.

• 12. Fas5, Bromsar, tunga fordon.

• 13. Fas10, Pneumatik. (Bromsar)

• 14. Fas11, Hydraulik. (Bromsar)

• 15. Fas4, Transmission. (delar av)

• 16. Fas8, Kaross.

• 17. Fas19, Kvalitetskunskap.

• 18. Fas3, Ellära, system, Fas9 Tillbehör. (delar av)

• 19. Fas13, Mätteknik, Tekno. (delar av)

• 20. Fas15, Maskinelement. (delar av)

• 21. Fas16 Sammanfogningsteknik. (delar av)

• 22. Fas20, It Fordonsbranschen.



• VFG Klasser 2019-2020 utbildningssteg. 

• Följa BAS boken för respektive Teoristeg/följd och omvandla till Grundläggande övningar i 
Verkstaden så det följer Skolverkets Centrala innehåll för Kurserna Transp FORFOD0 och 
Fordtek FODFOO0.

• (Hitta svaren i BAS boken och Branschkunskapsboken för T-uppgifterna)

• (Färg = Delar av ett ämne, extra uppgifter)

•

• (Fas=avsnitt i Basboken)                                             (T=Teoriuppgifter)

1. Fas18, Arb-miljö, Brand, LABC, T1,2,3,12,12,13,17

2. Fas12, Verktyg Maskiner,T18,19,Grp arb T,(Börja i Verkstad

3. Fas17, Rostskydd och Lackvård, T9,10, Palle start Teori Em.

4. Fas1, Fordonstyper, Historik, T4,6,7,11,11, (Grp arb Teori.)

5. Fas2, Motorkonstruktion, T22,25,26,27,28 (extra uppgifter)

6. Fas14, Smörjsystem, T40

7. Fas2, Bränslesystem, T14,14,23,24,

8. Fas2, Tändsystem, T23,

9. Fas2, Avgaser, Luftföroreningar, T23,

10. Fas5, Bromsar, tunga fordon, T33,34, Palle Teori 14.30-15.40



Kunskapskraven
• Betyget E.

• Eleven beskriver översiktligt fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt 
förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i 
arbetslivet. Dessutom beskriver eleven översiktligt medarbetarens roll samt villkor för 
anställning och företagande inom branscherna.

• Betyg D = uppfyller helt E och delvis C.

• Betyget C.

• Eleven beskriver utförligt fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt 
förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i 
arbetslivet. Dessutom beskriver eleven utförligt medarbetarens roll samt villkor för 
anställning och företagande inom branscherna.

• Betyg B = uppfyller helt C och delvis A.

• Betyget A.

• Eleven beskriver utförligt och nyanserat fordons- och transportbranschernas utveckling och 
vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de 
samverkar i arbetslivet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat medarbetarens 
roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.


