
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inriktningskurser och moment  inom  byggutbildningen 
Kurser för utbildningen 

Anläggare 
Anläggning 1 
Anläggning 2 
Anläggningsprocessen 

Enklare övningar inom 
Stensättning 
Gröna ytor 
Vägbyggnad 
Ledningsbyggnad 
Ritningar och avvägning 

Betongarbetare 
Husbyggnad 1 
Husbyggnad 2 
Husbyggnadsprocessen 

Jordkällare, hela byggprocessen (formsättning, armering, 
gjutning samt inredningen). Trappform (utsättning, formbyggnad 
och armering. Murning (prova på mureri och kakelsättning). 
Väggarmering Ritningsläsning för yrket 
 

Träarbetare 
Husbyggnad 1 
Husbyggnad 2 
Husbyggnadsprocessen 

 
Jordkällare, hela byggprocessen (formsättning, armering, 
gjutning samt inredningen). Trappform (utsättning, formbyggnad 
och armering. Murning (prova på mureri och kakelsättning). 
Förrådsstugor (bjälklag, stommar, beklädnad samt tak). 
Ombyggnader (mellanväggar o.d.) 
 

Murare 
Husbyggnad 1 
Husbyggnad 2 
Husbyggnadsprocessen 

Jordkällare, hela byggprocessen (formsättning, armering, 
gjutning samt inredningen 
Murning av block fasad och kakelsättning). 
Putsning 
 

Målare 
Måleri 1 
Måleri 2 
Måleriprocessen 

Skyddning, nedtagning tapet, patentning, bredspackling 
avslipning, förlimning bredspacklad yta, vävsättning och målning 
Underbehandling för tapet och tapetsering 2ggr 
Målning snickerier 
Målning Tak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Bygg och anläggningsprogrammet 



 

Fördjupningskurser och moment inom byggutbildningen 
Kurser i utbilningen 

Anläggare 
Stensättning 
Gröna ytor 
Vägbyggnad 
Ledningsbyggnad 
Lågform platta på 
mark 
Anläggningsprocessen 

Ritningar 
Markbeläggning 
Mönsterläggning 
Kantsten 
Anläggning och skötsel av gräsmattor  
Markuppbyggnad 
Utsättning  avvägning 
Förekommande  moment vid ledningsbyggnad 
I övrigt förekommande arbeten inom yrket  

Betongarbetare 
Lågform platta på 
mark 
Väggar och pelare 
Bärlag 
Golv 
Bygga i trä 
Husbyggnadsprocessen 

Betongbearbetning, slipning, glättning, manuellt och med maskin 
Armering utifrån ritning och armeringsförteckning. 
Formsättning traditionellt och prefab. 
Isolering 
Platta på mark, grunder mm 
I övrigt förekommande arbeten inom yrket 
Armering , gjutning, lagning,  

Träarbetare 
Trä 1 stommar 
Trä 2 beklädnad 
Trä 3 Montage 
Husbyggnadsprocessen 
Lågform platta på 
mark 
Väggar och pelare 
 

Stommar: uppregling ytter och innerväggar, takkonstruktioner. 
Förekommande isoleringsarbeten. Bjälklag. 
Beklädnad: skivmaterial, fasader 
Montage: Fönster, dörrar, inredningar (kök o.d.) samt 
uppsättning sakvaror. 
Ombyggnad: Vattenskador, renoveringsarbeten samt 
tillbyggnader, altaner mm 
Grunder: Lågformar, platta på mark (värmegrund) 
I övrigt förekommande arbeten inom yrket 

Murare 
Mur och putsverk 1 
Mur och putsverk 2 
Specialyrken 1(kakel) 
Täskikt våtsum 
Husbyggnadsprocessen 

 
Fördjupade kunskaper i de moment som gjorts i inriktningen 
och i övrigt förekommande arbetsuppgifter i yrket så som 
putsning, fasadmurning, kakling, öppna spisar mm 
 
 
 
 
 

Målare 
Måleri 3 
Måleri 4  
Måleri 5 
Måleriprocessen 

 
Fördjupade kunskaper i de moment som gjorts inom inriktningen 
och i övrigt förekommande arbetsuppgifter i yrket. 
Utvändigmålning, tapetsering, gipsspackling, målning väggar och 
tak, våtrum, fönstermålning (renovering av fönster), rostskydd. 
Momenten gäller både nyproduktion och renovering. 
 
 

 


