
MARK & ANLÄGGNING

LÄRLING
Bygg- och 
anläggningsprogrammet

ETT RÖRLIGT YRKE
Mark och anläggning passar dig som gillar att ha 
många olika arbetsuppgifter och vill arbeta med 
allt från att bygga vägar till att anlägga gräsmat-
tor. Här lär du dig även om markarbeten för järn-
vägar, ledningar, husgrunder och gröna ytor. Du 
lär dig dessutom om platt-, asfalt- och stenbelägg-
ningar. Efter studenten kommer du att kunna ta 
jobb som t.ex. beläggningsarbetare, järnvägstek-
niker och väg- och anläggningsarbetare.

EN BRANCH I UTVECKLING
Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet 
sker både inomhus och utomhus. Dessutom för-
ändras och utvecklas arbetsmetoder, material, 
verktyg och hjälpmedel. Som anläggningsarbe-
tare arbetar du oftast utomhus och du använder 
många olika typer av maskiner i arbetet – allt 
från tunga anläggningsmaskiner, hjullastare och 
grävmaskiner till tekniskt avancerade specialin-
strument för mätning. 

FÖRDELAR MED ATT VARA LÄRLING
Att läsa som lärling är det bästa sättet att få ta 
del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste 
tekniken. Inte minst får du erfarenheter att lägga 
till i ditt CV och möjligheterna till sommarjobb 
och anställning ökar. Du har dessutom möjlighet 
till lärlingsanställning och kan söka en extra 
lärlingsersättning på CSN. Du har också möjlighet 
att läsa in allmän högskolebehörighet.

HUR GÅR DET TILL?
När du går lärlingsutbildning går du i en lärlings-
klass med elever från alla yrkesprogram. Minst 
halva tiden av de tre åren är du på en arbets-
plats. Du får en yrkesexamen och möjlighet till 
allmän högskolebehörighet och du får förhöjt 
CSN med 1000 kr/månad för att täcka mat och 
eventuella reseutgifter. 

PASSAR LÄRLINGSUTBILDNING MIG?
För att lyckas bra på en arbetsplats krävs att du är 
motiverad och intresserad av yrket. Det är extra 
viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar och 
vara nyfiken, kommunikativ, vara bekväm med vux-
na och sköta dina studier. Du behöver också vara 
beredd att göra hela arbets dagar eftersom du följer 
arbetsplatsens tider.

KRAV PÅ APL-PLATSEN
Vi ställer även krav på arbetsplatsen. Det ska finnas 
en lämplig handledare som gått handledarutbild-
ning. Arbetsmiljön ska vara godtagbar och följa 
skolans värdegrund och arbetsmomenten ska vara 
kopplade till skolans kurser. 

Vill du jobba med markarbeten och förbereda för vägar, järnvägar, husgrunder  
och parker, eller med asfalt- och stenbeläggningar? I så fall kan inriktningen  
mark och anläggning på bygg- och anläggningsprogrammet vara något för dig.



Hör av dig till oss med frågor eller om du vill komma på besök! 
Lärlingskoordinator: ann-sofi.sinkkonen@mark.se

* Arbetsplatsförlagt lärande, praktik
** Svenska, matematik, engelska, idrott
*** Religion, naturkunskap, samhällskunskap, historia, idrott
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