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BYGG- OCH  
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 

Vill du ha ett framtidsyrke? Som byggare  
är du med och skapar bostadshus, broar, 
hamnar och vägar och kommer definitivt  
att sätta spår i din omgivning. Låter det 
spännande? Välj då bygg- och anläggnings-
programmet! 
 
Eftersom yrkesskickligheten till stor del sitter i  
dina händer får du på bygg- och anläggnings-
programmet träna mycket på de praktiska 
momenten. Utbildningen bygger på en hantverks-
tradition, men utvecklas hela tiden med ny teknik 
och nya material. För att du ska bli säker i ditt 
framtida yrke får du prova på hela kedjan av 
arbetsuppgifter – från planering till utvärdering  
och reflektion. 

På bygg- och anläggningsprogrammet bygger  
du en bred och stabil grund att stå på om du  
vill arbeta inom byggbranschen. Under första året 
får du prova på alla de inriktningar vi erbjuder. 
Inför årskurs två väljer du sedan vilken väg du  
vill gå. Oavsett inriktning är ungefär hälften av 
utbildningen i årskurs två och tre, sammanlagt 32 
veckor, praktik förlagd på företag i byggbranschen. 

INRIKTNINGAR VI ERBJUDER 

• Husbyggnad – trä 
• Husbyggnad – mur 
• Mark och anläggning 
• Måleri 
• Plåtslageri 
 
Efter gymnasiet är det vanligt att arbeta som lärling  
en period, cirka 2 000–4 000 timmar, innan du får  
fullt betalt. 

Visste du att: Bygg- och anläggningsprogrammet 
på Nobelgymnasiet är rekommenderat av bygg-
industrins yrkesnämnd (BYN). Detta är en garanti 
för att vår utbildning håller extra hög kvalitet. 

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. 



 

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 

 

Au
gu

st
i 2

02
2 

 

KURSER PÅ BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 

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 
Bygg- och anläggning 1  ...............................................  200 p 
Bygg- och anläggning 2  ...............................................  200 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 400–700 POÄNG 

HUSBYGGNAD – TRÄ 

Husbyggnadsprocessen  ..............................................  200 p 
Husbyggnad 1  ...............................................................  100 p 
Husbyggnad 2  ...............................................................  200 p 
Husbyggnad 3  ...............................................................  200 p 
 
HUSBYGGNAD – MUR 

Mur- och putsverk 1 – grundmurar  ...........................  100 p 
Mur- och putsverk 2 – murverk  .................................  100 p 
Mur- och putsverk 3 – puts .........................................  100 p 
 

MARK OCH ANLÄGGNING 

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

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

Plåtslageri – grunder  ..................................................  100 p 
Plåtslageriprocessen  ..................................................  200 p 
Byggnadsplåtslageri 1  ................................................  200 p 
Ventilationsplåtslageri 1  ............................................  100 p 
 
Programfördjupningar 500–800 poäng 
 
PROCENTUELL FÖRDELNING AV KURSER 
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