
Industriprogrammet för dig som ….. 

...är nyfiken på teknik och vill lära dig mer om modern teknik och industriteknisk produktion av 
olika slag. Du får goda baskunskaper i yrket. Här finns det möjligheter till en bred utbildning där 
teori och praktik blandas. Efter utbildningen är du väl rustad för både yrkesliv och framtida studier. 
Utbildningen kan leda till arbete som service- underhållstekniker, maskinreparatör, CNC-operatör, 
svetsare, svarvare och mycket annat. 
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• Driftsäkerhet och underhållsteknik 

• Produkt och maskinteknik/robotteknik 
• Svetsteknik/Robotsvetsning 

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen ska 

eleven kunna arbeta inom områden som maskinell materialbearbetning 

och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning 

och annan sammanfogning. Eleven ska få kunskaper om helheten i 

den industriella verksamheten. 

Inom området industriteknisk produktion ska utbildningen ge kunskaper om arbetets organisation, produktionseko-

nomi, resursanvändning samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Eleven ska lära sig arbeta noggrant, följa regler och 

arbeta kvalitets- och säkerhetsmedvetet. Utbildningen ger kunskaper om hur en idé utvecklas till färdig produkt. 

Eleven ska få insikter i hur materialval och teknik påverkar förbrukning av energi och råvaror och valen  

ska göras med hänsyn till hållbar utveckling. Eleven ska förberedas för fortsatt lärande i yrkeslivet och utveckla för-

mågan till problemlösning och beredskap att möta förändringar. 

 

Inom området industriell teknik ska utbildningen ge kunskaper om sammanhangen i produktionsleden och produkt-

ionsutrustningens funktion, användning och skötsel och om hur produktion och teknik påverkar människor och miljö. 
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Eleven ska reflektera kring resultat och erfarenheter för att utveckla förmåga att planera, genomföra, dokumentera, 

utvärdera och utveckla arbetet. Eleven ska ges möjlighet att överväga och förstå företagandets villkor. Eleven ska 

utveckla kommunikationsförmågan och förståelse för samverkans betydelse i produktionen.  

Arbetslag inom industrin är ofta heterogena där eleven måste samverka med andra individer med annat kön, kultu-

rell bakgrund, ålder, position eller kompetens. Eleven måste utveckla förmågan att ta initiativ, vara lyhörd, arbeta 

självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. Eftersom internationella kontakter och manualer är skrivna på 

engelska ska eleven ges möjlighet till fördjupande studier i engelska. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på 

alla yrkesprogram och den ska utveckla yrkeskunskaper och ge en yrkesidentitet och skapa förståelse för yrkeskul-

turen. Examensmålet gäller både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 


