
Vill du ha ett jobb som syns i framtiden? Då ska 
du bli byggare. Det är du som är med och ska-
par olika byggnationer såsom bostadshus, broar, 
hamnar och vägar. Du kommer definitivt att sät-
ta spår i din omgivning. Låter det spännande? 
Välj då Bygg- och anläggningsprogrammet!

Det som gör byggbranschen extra spännande är alla olika 

yrkesmöjligheter. Ungefär en halv miljon människor job-

bar inom den här branschen idag i Sverige.

Nya byggnader, som t.ex. bostadshus och fabriker kom-

mer alltid att behöva byggas. Om du blir byggare får du 

möjlighet att skapa och underhålla allt detta.

Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både 

inom- och utomhus. Dessutom förändras och utvecklas 

arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel. Detta 

ställer stora krav på ett flexibelt förhållningssätt och 

kontinuerlig kontakt med arbetslivet. Du måste kunna 

arbeta självständigt och tillsammans med andra. Arbetet 

ska genomföras ergonomiskt, hälsosamt och säkert för att 

förebygga förslitning och arbetsskador. Du får kunskap 

om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser.

Du får vara med och bygga på riktigt, både i skolan och 

ute på byggföretag. Under första året varvas teori och 

praktik. Alla elever provar på att vara snickare, murare, 

anläggare, målare, plåtslagare och betongarbetare. I ettan 

får du också vara ute och praktisera på olika företag.

Under utbildningens gång specialiserar du dig i något 

av byggbranschens yrken. På Nobelgymnasiet kan du bli 

anläggare, murare, målare, plåtslagare eller snickare. 

I årskurs två och tre kommer du att läsa gymnasiege-

mensamma kurser och yrkesteori i skolan. Dessutom gör 

du praktiska övningar för att träna dig i yrket. En ganska 

stor del av utbildningen kommer att ligga ute på företag 

i form av arbetsplatsförlagd utbildning (APL). 
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GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN 600 POÄNG

Kurser som finns på alla yrkesprogram:

Engelska 5 ................................................................................100 p
Historia 1a:1 ...............................................................................50 p
Idrott och hälsa 1 .....................................................................100 p
Matematik 1 .............................................................................100 p
Naturkunskap 1a:1 ....................................................................50 p
Religionskunskap 1 ....................................................................50 p
Samhällskunskap 1a:1 ..............................................................50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .................................100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG

Kurser som finns på alla bygg- och anläggningsprogram 

i Sverige:

Byggrund 1 ...............................................................................200 p
Byggrund 2 ...............................................................................200 p

GYMNASIEARBETE 100 POÄNG

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. 

Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Gymnasiearbete .......................................................................100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 
500–800 POÄNG

Här kan du välja mellan de kurspaket som skolan tar 

fram för att bredda och fördjupa din utbildning.

INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder 

inom det individuella valet. Du kan läsa fler programspe-

cifika kurser, komplettera din högskolebehörighet eller 

välja kurser bara av rent intresse.

Vi erbjuder alltid Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 

3 samt Engelska 6, för dig som vill få grundläggande 

behörighet till universitet och högskolor. Dessa kurser 

kan du välja inom individuellt val (200 p) och utökad 

studiekurs (100 p).

INRIKTNINGAR 400–700 POÄNG

Inför andra året söker du en inriktning. Varje inriktning 

har ett begränsat antal platser, så intagningen sker på de 

betyg du fått på kurser som du avslutat första året.

Husbyggnad

Husbyggnadsprocessen ...........................................................200 p
Husbyggnad 1...........................................................................100 p
Husbyggnad 2...........................................................................200 p
Husbyggnad 3...........................................................................200 p

Mark och anläggning

Anläggningsprocessen .............................................................200 p
Anläggning 1 .............................................................................100 p
Anläggning 2 .............................................................................100 p

Måleri

Måleriprocessen .......................................................................200 p
Måleri 1 .....................................................................................200 p

Plåtslageri

Plåtslageriprocessen................................................................200 p
Plåtslageriteknik.......................................................................100 p
Ventilationsplåtslageri 1  .........................................................100 p

Tänkbara yrken

• Betongarbetare

• Golvläggare

• Murare

• Glastekniker

• Plattsättare

• Träarbetare

• Beläggningsarbetare

• Målare

• Plåtslagare

Vidareutbildningar

• Projektledare inom 

   bygg- och installation

• Anläggningsingenjör

• Byggnadsingenjör

• Trähusprojektör

• CAD-konstruktör


