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 REPORTAGE: SVETSARE  

OM DU VILL JOBBA SOM

Tillhör du dem som förnyar, förbättrar och sätter färg 
på tillvaron? Vill du skapa något som håller?  
Drömmer du om en färgstark miljö? Gillar du att  
arbeta praktiskt? Då kanske den här utbildningen är 

något för dig. Här får du bygga, renovera och måla.
Yrkesgymnasiets Bygg- och anläggningsprogram ger en modern byggutbildning som 

matchar det som är aktuellt inom branschen idag. Du får viktig branscherfarenhet 
och företagskontakter som ökar dina möjligheter att få jobb. Utifrån dina intressen 
kan du forma din utbildning själv: målare, snickare, murare, betongarbetare eller 

golvläggare – vad passar du bäst som?

Möjliga fördjupningar som byggnadsarbetare*

 » BETONGARBETARE
Att vara betongarbetare är ett fysiskt krävande arbete 
och innebär att du arbetar med gjutning och armering 
av betongkonstruktioner för husbyggnader eller för 
broar och vägar.

 » SNICKARE
Att vara snickare innebär att du jobbar med träarbete 
i hela eller delar av ett byggprojekt. Det är ett hantverks-
jobb som är omväxlande eftersom arbetsuppgifterna 
varierar.

 » GOLVLÄGGARE
Att vara golvläggare innebär att du har ett inomhus-
jobb i byggbranschen, vilket är unikt. Som golvläggare 
arbetar du med golvbeläggningar av olika material 
som t ex plast, linoleum och parkett. 

 » MURARE
Att vara murare innebär att du arbetar inom ett av 
världens äldsta yrken. Dina arbetsuppgifter är t ex 
att bygga upp husets väggar, klä taket med tegel och 
ibland plattsättning.

Medellön för en byggnadsarbetare:28.400 krper månad (SCB)

BYGGNADSARBETARE

  YRKESGYMNASIET: BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA) 

Byggnadsarbetare
Bygg  
och anläggning 1 ..............200
Bygg  
och anläggning 2 .............200

Programämnen 
400 poäng

Inriktning  målare
Måleriprocessen .............200
Måleri 1 ..............................200
Måleri 2 .............................200
Måleri 3 .............................200
Måleri 4 .............................200
Måleri 5 .............................200

Snickare/Träarbetare
Trä 1 .....................................100
Trä 2 ....................................100
Trä 3 ....................................100
Betong 1 .............................100
Entreprenörskap..............100

Betongarbetare
Betong 1 .............................100
Betong 2 ............................100
Betong 3 ............................100
Trä 1 .....................................100
Entreprenörskap..............100

Murare
Mur- och putsverk 1 .........100
Mur- och putsverk 2 ........100
Mur- och putsverk 3 ........100
Trä 1 .....................................100
Entreprenörskap..............100

Golvläggare
Golvläggning 1 ..................100
Golvläggning 2..................100
Golvläggning 3.................200
Entreprenörskap..............100

Inriktning/profil 
1 200 poäng

200p

Individuella val

2 500 p

600p

Gymnasiearbete

Inriktning  byggnadsarbetare
Husbyggnads- 
processen .........................200
Husbyggnad 1 ...................100
Husbyggnad 2 .................200
Husbyggnad 3 .................200

Fördjupning  
inom yrket ...............500

Gemensamma ämnen

100p

Byggnadsarbetare
Bygg  
och anläggning 1 ..............200
Bygg  
och anläggning 2 .............200

Programämnen 
400 poäng

Inriktning  målare
Måleriprocessen .............200
Måleri 1 ..............................200
Måleri 2 .............................200
Måleri 3 .............................200
Måleri 4 .............................200
Måleri 5 .............................200

Snickare/Träarbetare
Trä 1 .....................................100
Trä 2 ....................................100
Trä 3 ....................................100
Betong 1 .............................100
Entreprenörskap..............100

Betongarbetare
Betong 1 .............................100
Betong 2 ............................100
Betong 3 ............................100
Trä 1 .....................................100
Entreprenörskap..............100

Murare
Mur- och putsverk 1 .........100
Mur- och putsverk 2 ........100
Mur- och putsverk 3 ........100
Trä 1 .....................................100
Entreprenörskap..............100

Golvläggare
Golvläggning 1 ..................100
Golvläggning 2..................100
Golvläggning 3.................200
Entreprenörskap..............100

Inriktning/profil 
1 200 poäng

200p

Individuella val

2 500 p

600p

Gymnasiearbete

Inriktning  byggnadsarbetare
Husbyggnads- 
processen .........................200
Husbyggnad 1 ...................100
Husbyggnad 2 .................200
Husbyggnad 3 .................200

Fördjupning  
inom yrket ...............500

Medellön för en 

målare:

25.400 kr
per månad (SCB)

 YRKESGYMNASIET: BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA)  

* Utbudet på skolorna kan variera  
baserat på branschens efterfrågan.

PROGRAMMET I KORTHET

 » EFTER GYMNASIET
Byggnadsarbetare: Du kan efter gymnasiet börja 
arbeta som lärling. Lärlingstiden är 6 800 timmar. 
Efter tre år på Yrkesgymnasiet med minst E i alla 
ämnen får du tillgodoräkna dig 2 800 timmar. Alla 
gymnasielärlingar som uppnått färdig utbildningstid 
får yrkesbevis.
Målare: Du kan efter gymnasiet börja arbeta som 
lärling. Efter tre år på Yrkesgymnasiet med minst E i 
alla ämnen får du tillgodoräkna dig 3 000 timmar. 

 » MÖJLIGA YRKEN
Utbildningen förbereder dig för att jobba som 
byggnadsarbetare, snickare, murare, betongarbetare, 
golvläggare eller målare.

 » HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj Svenska 2 och Svenska 3 i ditt individuella val 
samt utöka studieplanen med Engelska 6 (100p) så 
får du grundläggande behörighet till högskolan.

 » DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Företagande och entreprenörskap.

 » KÖRKORT
Oftast krävs B-körkort för att kunna få jobb inom 
branschen.   Därför erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev 
ett startpaket för körkort.

/ MÅLARE
OM DU VILL JOBBA SOM


