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EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
Är du en problemlösare? Gillar du praktiskt och 
tekniskt arbete? På el- och energiprogrammet 
kombinerar du skolarbete med praktik och 
skaffar dig tidigt breda kunskaper. 
 
El- och energiprogrammet ger dig möjlighet att 
utveckla dina tekniska och matematiska kunskaper. 
Du får också öva upp din samarbetsförmåga, möta 
kunder, ge service och utföra arbeten såväl på företag 
som i bostäder.  
 

INRIKTNING AUTOMATION 
Med inriktning automation lär du dig att installera 
och reparera styr- och reglertekniska anläggningar 
och att felsöka och reparera elanläggningar för drift 
och underhåll. Du får testa på att programmera, 
installera, felsöka och underhålla automatiserade 
produktionsanläggningar inom industrin. Inrikt-
ningen ger dig goda möjligheter till anställning  
inom industrin, fastighets- eller hisservice. 
 
Yrkesutgång: Automations- eller industrielektriker. 
 

INRIKTNING ELTEKNIK 
Inriktningen elteknik följer det så kallade ETG-
konceptet*. Klarar du ETG-utbildningen kan du 

anställas som förstaårsmontör direkt, utan att gå ett 
fjärde år som lärling. Kraven är lite högre, men du får 
en mer komplett utbildning. Du får också högre lön 
direkt efter yrkesexamen, jämfört med elever från 
skolor som inte har ETG-utbildningen. 

Elteknik har många yrkesvägar men grund-
läggande är att du lär dig att installera och reparera 
elanläggningar, larm och system för tv och datorer. 
Inriktningen ger dig möjlighet till jobb som 
installations- eller serviceelektriker. Du kan också 
fortsätta fortbilda dig inom högspänning, till 
elingenjör, linjemontör eller drift- och underhålls-
elektriker på annan ort efter din gymnasieexamen.  

*Läs mer om ETG på etgsverige.se och på ecy.com. 
 
Yrkesutgång: Installationselektriker. 
 
För elever som påbörjar studier på yrkesprogram från 
och med hösten 2023 kommer grundläggande 
behörighet att erbjudas enligt Skolverkets nya regler. 
 
Vill du veta mer? Kontakta din studie- och 
yrkesvägledare. 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/nobelgymnasiet 
 

             Scanna koden för att läsa  
             om utbildningen på webben. 

http://www.etgsverige.se/
http://www.ecy.com/


 

KONTAKTA OSS  
Marina Bredesen, studie- och yrkesvägledare 
Tel: 054-540 17 28 
E-post: marina.bredesen@karlstad.se 

Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Nokiagatan 20, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 15 00 
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KURSER PÅ EL- OCH ENERGIPROGRAMMET 

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN 600 POÄNG 
Engelska 5  ....................................................................  100 p 
Historia 1a1  ....................................................................  50 p 
Idrott och hälsa 1  .........................................................  100 p 
Matematik 1  .................................................................  100 p 
Naturkunskap 1a1 .........................................................  50 p 
Religionskunskap 1  .......................................................  50 p 
Samhällskunskap 1a1  ..................................................  50 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  ...................  100 p 
 
PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG 
Datorteknik 1a  .............................................................  100 p 
Elektronikmekanik  ......................................................  100 p 
Energiteknik 1  ..............................................................  100 p 
Mekatronik 1  ................................................................  100 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG 
Gymnasiearbete  ...........................................................  100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 
Här väljer du själv bland de kurser som de 
kommunala gymnasieskolorna erbjuder inom 
det individuella valet. Du kan läsa fler program-
specifika kurser, läsa in särskild behörighet eller 
välja kurser bara av rent intresse. 

INRIKTNINGAR OCH PROGRAM- 
FÖRDJUPNINGAR 400–500 POÄNG 

AUTOMATION 

Praktisk ellära  ..............................................................  100 p 
Mät- och styrteknik  .....................................................  100 p 
Mät- och reglerteknik  ..................................................  100 p 
Programmerbara styrsystem  ....................................  100 p 
 
ELTEKNIK 

Elkraftteknik .................................................................  100 p 
Praktisk ellära  ..............................................................  100 p 
Elinstallationer  .............................................................  100 p 
Förnybar energi .............................................................  100 p 
 
Programfördjupningar 300–800 poäng 
 
PROCENTUELL FÖRDELNING AV KURSER 
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