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Det bästa med portalen enligt mig har varit kapiteluppdelningen. Exempelvis YKB kan nog ganska lätt kännas 

stort och bli förvirrande, eller rent av skrämmande för en del elever. Jag gillar pedagogik där man delar upp 

saker i mindre beståndsdelar. Som grund, diskussions- eller arbetsunderlag tycker jag att det är lysande.

TOMAS FORSMAN, KUNSKAPSCOMPANIET”

GYMNASIEPORTALEN INNEHÅLLER MATERIAL  och övningar som du som 
gymnasielärare kan använda i undervisningen för elever som går transportinriktningen 

på Fordons- och transportprogrammet. Innehållet är omarbetat och uppdaterat under 2020 
med tolv nya kapitel och helt nytt arbetsmaterial.

Materialet ger eleverna en allmän orientering till rollen som yrkesförare genom:

Du vet väl att TYA erbjuder läromedel för 
Transportprogrammet?

TRANSPORTBRANSCHEN  
Eleverna ska få en överblick över de villkor som gäller  
inom transportbranschen. De ska också få kunskap  
om de generella krav som ställs på yrkesföraren.

KUNDSERVICE  
Kapitlet ger möjlighet att reflektera över hur den anställdes 
beteende, arbetskvalitet och fordonsunderhåll påverkar  
och speglar ett företags profil och varumärke. 

LASTVIKTER  
Ge eleverna kunskaper om de lagar och bestämmelser  
som reglerar fordonets last och vikt vid transporter på väg. 

ARBETSMILJÖ  
Eleverna får en allmän orientering inom området  
arbetsmiljö, relaterat till rollen som yrkesförare. 

ARBETSTIDSREGLER  
Ge verktyg för att utveckla kunskaper, samt kunna  
redogöra för och tillämpa arbetstidsregler utifrån  
nationella och internationella lagar, förordningar  
och andra gällande regelverk.

FARLIGA  TRANSPORTER  
Eleverna får insikt i och kunskaper om transporter  
av farligt gods och ska känna till de lagar och  
bestämmelser som reglerar hantering och märkning.

GODS  
Få kunskap om hur gods bör förpackas utifrån hur  
olika emballage är uppbyggda allt för att undvika  
skador och underlätta transport.

GRÄNSLÖSA  TRANSPORTER  
Ge eleven kunskaper som är viktiga för att de utifrån  
ett trafiksäkert sätt ska kunna köra och transportera  
fordon och gods som avviker från grundreglerna.

HÅLLBARA  TRANSPORTER  
Utveckla kunskaper och färdigheter för hur  
man planerar och genomför transportuppdrag.

LASTSÄKRING  
Detta kapitlet ger eleverna kunskaper som är viktiga  
för att de yrkesmässigt ska kunna arbeta med och följa  
de lagar och bestämmelser som reglerar lastsäkring. 

TRAFIKSÄKERHET  
Eleverna ska få kunskap om olika olycksrisker, hur olyckor  
kan förebyggas, hur de ska agera i en olyckssituation  
samt hur man ger första hjälpen till skadade. 

YRKESTRAFIK  
Eleverna ska utveckla kunskaper om yrkestrafik och dess  
olika indelningar och förutsättningar och få en uppfattning  
om vilka lagar och regler som styr yrkestrafiken.

→ Kunskaper om de lagar och bestämmelser som finns
→ En förståelse för betydelsen för individ, företag och samhälle
→ Inspiration till att aktivt arbeta med respektive ämnesområde

Utöver läromedel hittar du arbetsuppgifter, instruktionsfilmer, information om regler och bestämmelser  

samt kunskapstester som kan utföras enskilt eller i grupp. Det behövs bara en licens per utbildare/skola.  

Prata med din skolledare som registrerar sig och köper en skollicens i TYAs webbshop.

UTBILDNINGSMATERIALET ÄR UPPDELAT I  DESSA TOLV KAPITEL:

https://shop.tya.se/

