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Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) i lärlingsform 

En utbildning där målet är att öppna dörren till arbete inom bygg- och anläggningsbranschen. 

På Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) lär du dig grunderna i något av alla de yrken som finns 

inom byggbranschen. BA är för dig som vill ha ett omväxlande arbete med många möjligheter. 

Resultatet av ditt arbete blir påtagligt och bestående. Du skapar något för framtiden. Bygg- och 

anläggningsarbete är ofta lagarbete, där många olika hantverk samverkar på vägen från idé till 

slutbesiktning. Det är viktigt att kunna fungera självständigt inom detta team. 

Som lärling hos oss kan du inrikta dig mot flera olika yrken. Du får dessutom en grundlig översikt 

om de olika yrkesområden som i övrigt finns knutna till BA. 

Första tiden i skolan lär du dig grunderna i ditt yrke och går därefter ut på praktik tre dagar per 

vecka. I yrkesteorin lär du dig bland annat viktiga saker om arbetsmiljö, olika byggmaterial och 

verktygens namn och användningsområden. 

Exempel på yrkesutgångar är väg- och anläggningsarbetare, snickare, målare, plåtslagare m.fl. 

Gymnasial lärlingsutbildning i Uppsala kommun 

Uppsala kommuns gymnasiala lärlingsutbildning är en utbildning för dig som vill uppleva mer av 

arbetslivet redan på gymnasiet. Din utbildning är skolförlagd två dagar i veckan och 

arbetsplatsförlagd de övriga tre dagarna. Du läser lika många gymnasiepoäng och ofta samma 

kurser som de elever som har en helt skolförlagd utbildning, men huvuddelen av dina 

yrkeskurser läser du på arbetsplatsen genom att praktiskt utföra arbetsuppgifter. Lärare från 

skolan besöker regelbundet dig och din handledare på arbetsplatsen för att stämma av att allt 

fungerar, att du gör framsteg och för att kvalitetssäkra utbildningen. 90% av de elever som läst i 

denna studieform på andra orter har efter utbildningen gått vidare till arbete eller fortsatta 

studier. 

 

Vad förväntas av mig som elev? 

Det krävs inga förkunskaper av dig inom det yrkesområde du vill utbilda dig mot, vi lär dig från 

grunden. Vi förväntar oss däremot att du har en motivation och vilja att lära dig. Det krävs för att 

du ska orka med en arbetsplats utmaningar tre dagar i veckan och samtidigt kunna fokusera på 

de övriga ämnena i skolan. Utbildningens mål är att göra dig anställningsbar inom valt 

yrkesområde vilket innebär att du i slutet av utbildningen ska kunna utföra i stort sett samma 

arbetsuppgifter som om du vore anställd. Låter det intressant? Då är detta den utbildning som 

passar dig! 
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Inriktningar på BA 

Mark och anläggning 

Du lär dig om markarbeten, platt- och stenbeläggningar m.m. Inriktningen ger möjlighet till jobb 

som t.ex. väg- och anläggningsarbetare. 

Husbyggnad 

Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader och andra anläggningar. Inriktningen ger 

möjlighet till jobb som t.ex. golvläggare, murare, glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare. 

Måleri 

Du lär dig om ny- och ommålning, uppsättning av olika väggbeklädnader och färg. Inriktningen ger 

möjlighet till jobb som t.ex. byggnadsmålare. 

Efter gymnasieutbildningens slut 

BA är ett yrkesprogram och ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta inom 

byggbranschen direkt efter gymnasiet. Dock kräver branschen att du gör en lärlingstid om 

ytterligare 2 000–4 000 timmar innan du är färdigutbildad. Under tiden är du anställd med lön 

enligt ett lärlingsavtal. 

Programmet ger dig behörighet till yrkeshögskola. 

För att uppnå högskolebehörighet behöver du läsa till vissa kurser. Prata med SYV om du behöver 

vägledning. 

Examensmål 

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och 

anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, 

byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning 

vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete 

påverkar samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper om 

ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande. Utbildningen ska också ge kunskaper 

om branschens olika yrken och arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande, 

vilket ger en god grund för samverkan på arbetsplatsen och med kunder. 
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Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. 

Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel. Detta ställer 

krav på ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska därför 

utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga. De ska kunna arbeta självständigt och 

tillsammans med andra. Arbetet ska genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt 

för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Utbildningen ska ge kunskaper om 

arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser. 

Bygg- och anläggningsbranschen hanterar stora ekonomiska värden. Arbetet genomförs utifrån 

kundens beställning och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra bestämmelser. 

Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra, 

dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med tidsenliga metoder och hjälpmedel. Eleverna ska 

kunna välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner med hänsyn till säkerhet samt 

miljö, kvalitet och ekonomi, både när det gäller produktions- och livscykelkostnader. Utbildningen 

ska även utveckla elevernas förmåga att lösa problem i det dagliga arbetet och att ta till vara 

erfarenheter av tidigare byggprojekt. 

Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av sin egen och yrkets betydelse i arbets- och 

samhällslivet. I samarbetet på arbetsplatsen och i kundrelationer ställs krav på 

kommunikationsförmåga och förståelse för andra människor och andra yrkesgrupper. Eleverna 

ska därför i alla ämnen arbeta med att utveckla sitt språk och få möjlighet att möta och diskutera 

olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället. 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår 

yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda 

lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter 

inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, 

genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna 

möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 

 


