
Yrkesförarutbildningarna
Ett framtidsperspektiv

Gymnasial ämnesutformning (GÄ) från hösten 2025



Sida 2

Innehåll

• Del 1: Nuläge inom yrkesförarutbildningarna

• Del 2: Ämnesbetyg – en kort bakgrund och hur blir det i praktiken?

• Del 3: Nya ämnen – med utgångspunkt i fordons- och transportprogrammet

• Del 4: Transportstyrelsen regelverk – förändringar med anledning av ämnesbetyg

• Del 5: Utmaningar och frågeställningar – nya ämnen i en sammanhållen utbildning



Sida 3

Nuläge yrkesförarutbildningarna 

inom kommunal vuxenutbildning

Del 1
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Beviljat statsbidrag 2022 
Regionalt yrkesvux yrkesförare

Antal 

samverkande 

kommuner

Sökta platser 

buss

Sökta platser 

lastbil

Sökta platser 

lastbil med 

släp

Sökt belopp Beviljat 

belopp

278 1449 539 2088 323 211 000 

kr

323 211 000 

kr
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Nuläge – några nedslag…

• Huvudmän, kvalité i utbildningen och apl samt 

erfarenheter av Transportstyrelsens tillsyn

• Myndighetsdialoger mellan Skolverket, 

Transportstyrelsen och Skolinspektionen samt 

Arbetsförmedlingen

• Behov av utbildningsplatser inom 

yrkesförarutbildningarna
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Kommunal vuxenutbildning
Förväntningar, utmaningar och vad skapar kvalité?

Huvudmännens 

förutsättningar 
Samverkan mellan 

skolan och det 

lokala och regionala 

arbetslivet

Minst 15 procent 

arbetsplatsförlagt lärande 

(statsbidragsfinansierad 

utbildning)

Lärlingsförlagd 

utbildning

Uppdaterade 

och relevanta 

styrdokument

Relevanta och 

uppdaterade 

läromedel

Stöd från 

Skolverket till 

huvudmän

Stöd från 

branschen till 

skolhuvudmän, 

rektorer och lärare

Tydliga 

karriärvägar

Eleven
Systematiskt 

kvalitetsarbete

Välutbildade 

lärare

Engagerade 

rektorer

Samsyn
Likvärdighet
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Ämnesbetyg 
En kort bakgrund och hur blir det i praktiken?

Del 2
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Skolverkets uppdrag

Ämnesbetyg

• Förbereda för en övergång till ämnesbetyg i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå samt komvux som särskild 

utbildning på gymnasial nivå. Med utgångspunkt i propositionen 

Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 

2021/22:36)

• ”Om myndigheten bedömer att vissa förändringar behöver göras i de 

nationella programmens innehåll och att det är lämpligt att göra dessa i 

samband med en övergång till ämnesbetyg ska Skolverket lämna förslag på 

sådana justeringar.” 
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Vart ska vi?

Ambitionen med ämnesbetyg är att öka djuplärandet och uppfattningen av 

sammanhang genom att fokusera på lärande, ämnesinnehåll, bildning och djup 

snarare än ständig bedömning. Kursutformningen uppfattas som dels 

fragmentiserande för lärandet, dels stressande för såväl elever som lärare

Vad krävs för att komma dit?

Vi ska mot ett system där eleverna får med sig endast ett betyg från varje ämne i 

sin examen och vi ska konstruera ämnen som fungerar med den modellen
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Fokus komvux…

• Utbildningen ska fortsatt utgå ifrån den enskilde elevens behov och 

förutsättningar och mål – flexibiliteten kvarstår 

• Eventuella delnivåer behöver även fortsättningsvis regleras i förordning om 

vuxenutbildning

• Möjlighet att läsa klart påbörjade kurser samt genomgå prövning av äldre 

kursbetyg fram t.o.m. 30 juni 2030 

• Examen för elever som studerat i det tidigare kurssystemet 

• Yrkespaketen kommer anpassas efter ämnesbetyg
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Viktiga datum!

▪ Första remissen ca. februari – mars 2022: 

examenmål, programmål, programstrukturer och de 

gymnasiegemensamma ämnesplanerna (dessa 

beslutas av riksdag eller regering i olika delar)

▪ Andra remiss ca. 23 januari – februari 2023: alla 

övriga ämnesplaner med några undantag samt 

programstrukturerna i de delar som Skolverket 

beslutar

▪ Tillämpning av ämnesbetyg: 1 juli 2025
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Vi börjar med…

Progression i centralt innehåll
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Progression

Progressionen behöver formuleras på ett sätt så att den ger goda 

förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och bildning samt för att 

sätta ett betyg som motsvara elevens kunskaper i ämnet
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Grad av styrka i progressionen

1. Kumulativ innehållsprogression (innehåll som undervisas på en nivå 

ligger till grund för elevernas möjligheter att ta till sig innehåll som 

undervisas på efterföljande nivå) 

2. Fördjupande innehållsprogression (samma fenomen eller färdighet 

undervisas över flera nivåer men utifrån flera aspekter)

3. Breddande innehållsprogression (nya fenomen eller färdigheter 

tillkommer i senare nivåer, men hålls ihop av att de ingår i samma 

ämnestradition)

4. Ökande svårighetsgrad (gradskillnad i komplexitet, mer avancerat, från 

bekant till obekant)



Ex. Ämnet personbilar - service och underhållsteknik 
Enligt dagens modell med kurser

Kursen personbilar –
verkstad och elteknik, 

100 p

Kursen personbilar –
basteknik, 100 p

Kursen personbilar –
service och 

underhållsteknik 1, 100 p

Kursen personbilar –
service och 

underhållsteknik 2, 100 p

- Det går att identifiera en ”huvudprocess” och flera ”delprocesser” i ämnet
- Elevens kunskaper i huvudprocessen och i delprocesserna bedöms i varje kurs 

med några få undantag 

Samma ämne i en gymnasial 
ämnesutformning 



Orientering om rutiner 
för tillsyn

Utför enkel tillsyn

Utför komplett tillsyn 
samt orientering om 
underhållsmetoder

Utför komplett tillsyn 
och underhåll

Utför komplett tillsyn 
och underhåll samt 

enklare reparationer

Nivå 1 
200 p

Nivå 2
200 p

HuvudprocessDelprocess Delprocess

Delprocess

Delprocess Delprocess Delprocess Delprocess
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Ämnesbetygstest

Du får en ny elev som kommer till klassen när ni ska läsa den sista

nivån i ämnet. Är det centrala innehållet för nivån skrivet så att du

kommer att kunna sätta ett ämnesbetyg som svarar mot de

samlade kunskaperna i ämnet, utan att du prövar eleven på de

underliggande nivåerna?

(Ämnesbetyget kommer i det här fallet att omfatta alla poäng i ämnet

till och med den sista nivån, det vill säga om varje nivå motsvarar 100

poäng i ett ämne med tre nivåer får eleven 300 poäng efter att enbart

ha varit med i undervisningen på nivå 3.)

Vad kan du utifrån

elevens prestationer

i relation till det

centrala innehållet i

nivå 2 säga om

elevens kunskaper i

relation till det

centrala innehållet i

nivå 1?
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Styrdokumenten i praktiken – ett perspektiv att ta höjd för när ämnesplaner tas fram

Mindre konkret och/eller 

mindre detaljerat innehåll i 

ämnesplanerna 

leder till minskad styrning

Mer konkret och/eller mer 

detaljerat innehåll i 

ämnesplanerna 

leder till ökad styrning

Större eller mindre friutrymme för professionen och läromedelstillverkarna – hur kan det påverka likvärdigheten?
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Nya ämnen  
Med utgångspunkt i fordons- och transportprogrammet

Gymnasial ämnesutformning (GÄ) från hösten 2025

Del 3
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Digitalisering, teknikutveckling, förändrade yrkesroller och branscher – hållbar 

utveckling i en föränderlig framtid…

Vilken verklighet kommer eleverna att möta år 2025 och de närmaste åren framåt?
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Några nedslag i arbetet
Förutom uppdraget att utforma ämnen för ämnesbetyg – exempel på andra faktorer 

som skapar revideringsbehov

Accelererande 

teknikutveckling på tre 

områden – elektrifiering, 

uppkoppling, och 

automation

Påverkan av 

digitalisering i 

kombination med 

andra teknikskiften i 

fordon och samhälle

Efterfrågan på 

kompetens inom 

fordonsteknikområdet. 

Felsökning och 

diagnostik har ökat 

väsentligt med ”ny” 

teknik

Förändrad 

marknadsstruktur kan 

kräva anpassning inom 

yrkesutbildningen

Ett kundnära arbetssätt 

och kundbemötande 

kan påverkar 

ämnesplanernas 

utseende och innehåll

Ett växande inslag av 

uppkoppling och digital 

teknik i fordonen kräver 

”annan” utbildning och 

kompetens

Utsläppskrav inom 

EU/hållbarare samhälle

Förändrad 

marknadsstruktur 

”ägande och brukande” 

som kräver anpassning 

i utbildningen

Lärarbehörigheternas 

”omfång” och 

branschens krav på 

”spetskompetens” 

kan påverka 

ämnesplanernas 

innehåll och storlek
Förändrade krav för 

yrkesförare
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Framtiden – möjligheter och utmaningar

Vad krävs för att utbildningssystemet ska kunna ”producera den kompetens” 

som fordons- och transportbranschen efterfrågar?

Utbildning på gymnasial nivå

Utbildning inom Yrkeshögskolan

Utbildning inom Högskola och universitet

Grundläggande branschanpassad utbildning

Kvalificerad branschanpassad utbildning

Annan relevant utbildning

Utbildning på gymnasiesärskolenivå Yrkeserfarenheter
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Övergripande perspektiv

I arbetsprocessen måste utbildningen som helhet (från ax till limpa), 

yrkesutgångar och yrkespaket vara utgångspunkten – ett löpande arbete 

under hela processen

• Att utbildningen som helhet har en rimlig och relevant ämnes- och 

strukturlogik för att ge eleven bästa förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen samt för att bli anställningsbar inom de yrken som bedöms 

vara relevanta (SeQF nivå 4)

• Att det skapas bästa förutsättningar för eleverna att kunna ”docka i” 

relevanta karriärvägar inom branschen och utbildningssystemet i den mån 

det är relevant efter slutförd utbildning
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Forts..

• Att bedöma om tänkta yrkesroller finns kvar i samma form när eleverna 

möter arbetslivet efter slutförd utbildning. Kommer det aktuella yrket kräva 

att det ”byggs in” en viss flexibilitet i programstrukturen och i det centrala 

innehållet i ämnena eftersom yrket/yrkesområdet sannolikt utvecklas över 

tid?

• Att utbildningen är ”framtidssäkrad” på programstruktursnivå men även 

inom varje ämne (i viss mån även fokus på yrkesutgångar och yrkespaket). 

Hur långt fram i tiden är rimligt att planera för?

• Hur påverkas yrkeslärarna som arbetar inom utbildningen och de personer 

som just nu går lärarutbildningen samt de potentiella lärare som i framtiden 

kommer att gå lärarutbildningen (kunskapskriterierna i 

behörighetsföreskriften och lärarnas tjänster)? 



Sida 25

Forts…

• Kommer revideringarna kräva att befintliga lärare behöver genomgå 

fortbildning (Vilken roll har branschen)?

• Hur påverkas elever av revideringarna (elever som har en ofullständig 

gymnasieexamen som läser inom kommunal vuxenutbildning, 

motsvarandelistan – hur motsvarar de nya ämnena de ämnen som 

ersätts)?
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Nivå 2, 200 poäng 
(ersätter kursen godstransporter och delar av 

yrkestrafik 1b) 

Nivå 2, 200 poäng
(ersätter kurserna yrkestrafik 1a samt yrkestrafik 1b)

Nivå 2, 200 poäng
(ersätter kurserna fordon och transportbranschens 

villkor och arbetsområden samt fordonsteknik –

introduktion)

Nivå 1, 100 poäng 
(ersätter kursen godstransporter och delar av 

yrkestrafik 1b) 

Fordons- och transportprogrammet
Yrkesutgång yrkesförare godstransporter (FT) 

Yrkestrafik

Godshantering 

– truck

Nivå 1, 100 poäng

Gods

transporter –

skog

Godstransporter

Programfördjupning

Olika valbara fördjupningar

Fordon och transport 

(programgemensamt 

ämne)

Godshantering 

– fordons

monterad 

kran

Nivå 1, 100 poäng

Nivå 1, 100 poäng

Nivå 1, 100 poäng

Nivå 1, 100 poäng 
(ersätter kursen maskinell godshantering)

KAN BYTAS UT

Nivå 1, 100 poäng 
(ersätter kursen godstransporter – specialisering)

KAN BYTAS UT

Nivå 1, 200 poäng 
(ersätter kursen fordonskombinationer –

godstransporter)

Fordons

kombinationer –

godstransporter 

Gods

transporter –

anläggning

Nivå 1, 100 poäng

Nivå 1, 100 poäng

Gods

transporter –

container och 

återvinning

Gods

transporter –

distribution och fjärr

Gods

hantering –

hjullastare

Gymnasiegemensamma ämnen

Nivå 1, 200 poäng 
(ersätter kurserna fordon och transportbranschens 

villkor och arbetsområden samt fordonsteknik –

introduktion)

Nivå 1, 200 poäng
(ersätter kurserna yrkestrafik 1a samt yrkestrafik 1b)

Inriktning transport 400 poäng

Vers. 220914

Gods

transporter –

tank och bulk

Nivå 1, 100 poäng Gods

transporter –

djur

Nivå 2, 100 poäng 
(ersätter kursen maskinell godshantering)

Nivå 1, 100 poäng
Gods

transporter –

special

transport

Nivå 1, 100 poäng
Gods

transporter –

sug- och 

spolbil

Godshantering 

– truck
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Nivå 2, 200 poäng
(ersätter kurserna yrkestrafik 1a samt yrkestrafik 1b)

Nivå 2, 200 poäng
(ersätter kurserna fordon och transportbranschens 

villkor och arbetsområden samt fordonsteknik –

introduktion)

Nivå 3, 100 poäng
(ersätter kurserna persontrafik 1a  och persontrafik 

1b)

Nivå 2, 200 poäng
(ersätter kurserna persontrafik 1a  och persontrafik 

1b)

Nivå 1, 200 poäng
(ersätter kurserna persontrafik 1a  och persontrafik 

1b)

Fordons- och transportprogrammet
Yrkesutgång yrkesförare persontransporter (FT)

Yrkestrafik
Person

transporter –

bår- och 

sjuktransport

Person

transporter

Inriktning transport 400 poäng Programfördjupning Exempel valbara fördjupningar

Fordon och transport 

(programgemensamt 

ämne)

Person

transporter 

– taxitrafik

Nivå 1, 100 poäng

Nivå 1, 100 poäng

Nivå 1, 100 poäng
(ersätter kursen fordons-

kombinationer – persontransporter)

Fordons

kombinationer –

persontransporter

Nivå 1, 100 poäng

Nivå 1, 100 poäng

Person

transporter –

skolskjuts

trafik

Person

transporter –

beställnings

trafik

Vers. 220530

Gymnasiegemensamma ämnen

Nivå 1, 200 poäng 
(ersätter kurserna fordon och transportbranschens 

villkor och arbetsområden samt fordonsteknik –

introduktion)

Nivå 1, 200 poäng
(ersätter kurserna yrkestrafik 1a samt yrkestrafik 1b)
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Yrkesförarutbildningar inom 

kommunal vuxenutbildning
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Specifika vux-ämnen…
Nuvarande vux-ämnen

• Ämnet transportteknik, kursen yrkestrafik – vux (300p)

• Ämnet godshantering, kursen godshantering – vux (100p)

• Ämnet persontransporter, kursen persontransporter – vux (200p)

Föreslagna vux-ämnen från hösten 2025

• Yrkestrafik – vux (200p)

• Godstransporter – vux (200p)

• Persontransporter – vux (300p)

Övriga ämnen och 

kurser som ingår i 

de sammanhållna 

utbildningarna är 

inte framtagna 

endast för komvux

Övriga ämnen som föreslås att 

ingå i de framtida sammanhållna 

utbildningarna är inte framtagna 

endast för komvux
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Nivå 1, 200 poäng
(Förkunskapskrav körkort B) 

Nivå 1, 100 poäng 
(ersätter kursen godstransporter – specialisering)

KAN BYTAS UT

Yrkesförarutbildning godstransporter (kommunal vuxenutbildning) 

Yrkestrafik – vux

Godshantering 

– truck

Nivå 1, 100 poäng

Gods

transporter –

skog

Gods

transporter –

special

transport

Godstransporter 

- vux

Exempel valbara fördjupningar
Inom godshanteringsområdet utbytbara mot 

ämne till vänster

Godshantering –

fordonsmonterad 

kran

Nivå 1, 100 poäng

Nivå 1, 100 poäng

Nivå 1, 100 poäng

Nivå 1, 100 poäng

KAN BYTAS UT

Nivå 1, 200 poäng

Fordons

kombinationer–

godstransporter
Nivå 1, 200 poäng

Gods

transporter –

anläggning

Nivå 1, 100 poäng Gods

transporter –

djur

Nivå 1, 100 poäng
Gods

transporter –

container och 

återvinning

Nivå 1, 100 poäng Gods

transporter –

tank och bulk

Godstransporter 

– distribution 

och fjärr

Sammanhållen utbildning (1)

Vers. 220916

Nivå 1, 100 poäng Gods

hantering –

hjullastare

Valbara fördjupningar
Inom olika typer av godstransporter utbytbara med 

ämnet till vänster

Ingår i sammanhållen utbildning (2)

Nivå 2, 100 poäng Godshantering 

– truck

Nivå 1, 100 poäng
Gods

transporter –

sug- och 

spolbil
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Nivå 2, 100 poäng

Nivå 1, 200 poäng

Yrkesförarutbildning persontransporter (kommunal vuxenutbildning) 

Yrkestrafik – vux

Persontransporter - vux

Exempel valbara fördjupningar

Nivå 1, 200 poäng
(Förkunskapskrav körkort B) 

Nivå 1, 100 poäng Fordons

kombinationer 

– person

transporter

Nivå 1, 100 poäng

Persontransporter –

bår- och 

sjuktransport

Nivå 1, 100 poäng

Persontransporter 

– taxitrafik

Vers. 220328

Sammanhållen utbildning

Nivå 1, 100 poäng

Nivå 1, 100 poäng

Person

transporter –

skolskjuts

trafik

Person

transporter –

beställnings

trafik
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Transportstyrelsen 

regelverk 
Förändringar med anledning av ämnesbetyg

Del 4
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Transportstyrelsens regelverk  
Förändringar och förändringsbehov med anledning av ämnesbetygsreformen

• Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens (förändringar med anledning av 

ämnesbetygsreformen)

• Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens (förändringar med 

anledning av ämnesbetygsreformen)

• Körkortsförordningen (1998:980)

• TSFS 2012:61 (lärarbehörighet, körtester och förordnande samt 

förändringar med anledning av ämnesbetygsreformen)

• TSFS 2012:41 (dokumentation och rapportering samt förändringar med 

anledning av ämnesbetygsreformen)

• TSFS 2020:29 (krav för rapportering, E-betyg och prov)
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Mer exakt…

• 8 kap. 3 § lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens 

• 4 kap 1 § och 11 § körkortsförordning (1998:980) 

• 8 kap. 2 - 3 §§ förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens 

• 6 kap. 3 § p. 8 – 11 TSFS 2012:41 Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser 

• 4 kap. 2 - 4 §§ TSFS 2020:29 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om yrkesförarkompetens 

• Utöver ovan revideringsbehov regleras samråd mellan Skolverket och 

Transportstyrelsen utifrån att Skolverket förändrar alternativt tar fram nya 

ämnen enligt 8 kap. 4 § p. 2 körkortsförordning (1998:980) och 8 kap. 2 § p. 

1 förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens
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Förarprövare – några nedslag

• Ansökningsprocessen inför grundutbildningen – Trafikverksskolan

• Ansökningsprocessen att söka förordnande – Transportstyrelsen

Grundkrav för att gå grundutbildning till förarprövare och för att söka 

förordnande

”Lärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) med huvudsaklig 

inriktning mot yrkesförarutbildning, naturbruksteknik eller anläggningsförare”

(2 kap. 1 § p 1 TSFS 2012:61)
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Referensinhämtning under arbetsprocessen

• Nationella programrådet för fordons- och transportprogrammet

• Branschorganisationer

• Referensskolor 

• Experter

• Företag

• Andra myndigheter

Alla tankar och synpunkter utvärderas…
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Utmaningar och 

frågeställningar

Del 5
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Kommunal vuxenutbildning

• Ämnesutformning – egna ämnen inom vux för yrkesförarutbildningarna?

• Yrkespaket – samma utgångspunkt som gymnasiets yrkesutgångar

Frågeställningar yrkesförarutbildning

1. Kan en elev inom vux läsa ämnen ur fordons- och transportprogrammet och tillgodogöra sig förarbehörigheter?

2. Kan ämnen som är avsedda endast för vux ingå i en elevs yrkesexamen inom komvux?

3. Hur ska ämnen som endast får läsas inom komvux värderas emot kurser som på flera sätt motsvarar kurser inom gymnasieskolan? 
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Förarutbildning inom gymnasieutbildning och 

kommunal vuxenutbildning, ett stödmaterial 

Se länk: 

www.skolverket.se/publikationer?id=7881

http://www.skolverket.se/publikationer?id=7881



