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programplan  bygg- och anläggninsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5  100 p
Historia 1a:1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  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 ämnen  400 p
Bygg och anläggning 1  200 p
Bygg och anläggning 2  200 p

Inriktningar:
anläggningsfordon  900 p
Anläggningsförare - process  100 p
Anläggningsförare 1  200 p
Anläggningsförare 2  200 p
Anläggningsförare 3  200 p
Anläggningsförare 4  200 p

Husbyggnad  700 p
Husbyggnadsprocessen  200 p
Husbyggnad 1  100 p

Husbyggnad 2  200 p
Husbyggnad – ombyggnad  200 p

Mark och anläggning  500 p
Anläggningsprocessen  200 p
Anläggning 1  100 p
Anläggning 2  200 p

Måleri  400 p
Måleriprocessen  200 p
Måleri 1  200 p

Plåtslageri  400 p
Plåtslageriprocessen  200 p
Plåtslageri – grunder 100 p
ventilationsplåtslageri 1  100 p

Programfördjupningar  300–800 p
Här ges några exempel:
Arkitektur - hus  100 p
Bergsprängning  200 p
Elementmontering  100 p
Golvläggning 1  100 p
Mur- och putsverk 1  100 p
Kulturplåtslageri  100 p
Design 1  100 p

Individuellt val  200 p
Inom det individuella valet kan du välja 
kurser för att bli behörig till högskole-
studier. På bygg- och anläggningspro-
grammet måste du utöka ditt program 
med 100 p för grundläggande behörighet 
till högskolan. 

Gymnasiearbete  100 p
Gymnasiearbetet fungerar som ett
kvitto på att du är förberedd för ditt
yrkesområde. Du måste ha ett godkänt
gymnasiearbete för att få ut din examen.

aPl
På detta program har man minst 15 veckor 
APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik).

Garanterat valbara kurser
Garanterat valbara kurser inom det indi- 
viduella valet är: En 6, Sv/Sv som andra-
språk 2 och 3, någon Idrott och hälsa 
kurs, någon Estetisk kurs.  
KäLLA: SKoLvERKEt. 
GyMNASIEGUIDEN RESERvERAR SIG 
FöR EvENtUELLA äNDRINGAR EFtER 
tRycKDAtUM

arga snickaren anders öfvergård:  
Gör det du själv vill!
Berätta om vägen till ditt jobb!   

– Jag har nog alltid vetat att jag skulle 
bli snickare. Min farfar hade finsnickeri och 
pappa var byggingenjör. På gymnasiet gick 
jag det som då hette fyraårig teknisk linje, 
med bygginriktning, och efter studenten 
började jag jobba på byggen direkt. Men sen 
har jag både haft egen byggfirma, drivit  
krogar och jobbat på reklambyrå. 

Hur ska man tänka inför sitt gymnasieval 
tycker du?

– Man ska göra det man själv vill och 
inte det som andra tycker. Gå bygglinjen om 
det känns rätt, men läs in extrakurserna så 
att du kan vidareutbilda dig efteråt om du 
vill det. om man har en bra grund att stå 
på så kan man testa andra grejer, och alltid 
komma tillbaka.

Hur ska man vara för att trivas som snickare? 
– Man ska ju gilla att gå upp på morgo-

nen. Sen ska man tycka om att arbeta med 
både händer och huvud. och att byta miljö, 
man kan vara på ett bygge i allt från en 
vecka till några månader. 

Vad är roligast respektive svårast med  
ditt jobb? 

– Det roligaste är variationen, att man får 
göra så många olika saker. och det svåraste 
är nog planeringen. Att få olika yrkesgrup-

per att jobba samtidigt är inte alltid lätt. När 
man leder ett projekt behöver man ha koll 
på allt från hur målarna vill ha det till vad 
elektrikerna behöver. Man blir aldrig fullärd 
i det här yrket.

Hur hamnade du på TV?
– Jag var hemma hos en kund som job-

bar på ett produktionsbolag som berättade 
om idén. Anledningen till att jag sa ja är 
att jag får vara mig själv i programmet, och 
att vi filmar det som faktiskt händer. Det är 
inget fusk. Sen är jag inte så arg som folk 
kanske tror. Däremot så är det typiskt hant-
verksarbetet att man löser problem på en 
gång. Jag vill hjälpa människor att komma 
igång igen. 

Bygger du mycket hemma också?
– Jag har byggt många hus till mig själv, 

men nu anlitar jag även andra byggare. 
vilket yrke man än har ska man inte göra 
det jämt, det är bra att få lite distans till det. 
Men det är jätteroligt att bygga!

Vad gör du själv om tio år?
– Ingen aning! och det tycker jag är 

spännande. Idag har jag byggfirma och ett 
produktionsbolag, för att det är roligt just 
nu. vem vet vad som känns kul om tio år? 
AMELIE FURBoRG

Foto: MAGNUS SELANDER/KANAL 5

Läs mer på:
www.skolverket.se
www.gymnasieguiden.se

Efter utbildningen har du en yrkes-
examen och kan därför börja arbeta 
direkt inom bygg- och anläggnings-
branschen. vill du specialisera 
dig ytterligare innan du börjar 
arbeta kan du välja att läsa vidare 
på yrkeshögskola. Du kan även läsa 
vidare vid högskola eller univer-
sitet om du väljer att komplettera 
programmet med högskoleförbere-
dande kurser.

Efter gymnasiet är det vanligt att 
man blir lärling hos exempelvis ett 
byggföretag eller måleriföretag. 
Under din tid som lärling får du lön 
och får möjlighet att utveckla din 
teknik och lära dig hur yrket fung-
erar i praktiken. Lärlingsplatser är 
speciellt vanligt inom måleribran-
schen där du efter att ha gått klart 
din lärlingsutbildning får avlägga 
ett gesällprov. Blir du godkänd på 
gesällprovet får du ditt yrkesbevis 
och är då kvalificerad målare.

☞ Efter gymnasiet


