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Lärlingscentrum

Regeringen har gett Skolverket i 
uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. 

Målet är fler gymnasiala lärlingar och 
ökad kvalitet i det arbetsplatsförlagda 
lärandet.



Lärlingsutbildningens andel av all yrkesutbildning hösten 2012
Redovisning för årskurs 1 elever efter bostadskommun. Proce

Riket: 3,8 procent
1 413 lärlingar av

35 428 i all yrkesutbildning



Lärlingscentrum

Lärlingscentrum ska:
• stimulera anordnandet av gymnasial lärlingsutbildning genom 

insatser riktade till huvudmän, arbetsgivare och 
branschorganisationer,

• främja ungdomars intresse för gymnasial lärlingsutbildning,
• ge stöd och råd till huvudmän, branschorganisationer, arbetsgivare 

bl.a. när det gäller att organisera utbildning på arbetsplatser, 
anordna handledarutbildning, utforma utbildnings-kontrakt samt i 
fråga om uppföljning, kvalitetssäkring och dokumentation av det 
arbetsplatsförlagda lärandet, och

• stimulera samverkan mellan skola och arbetsliv, särskilt regionalt, 
för att säkra att arbetslivets behov beaktas vid utformningen av 
utbildningarna.



Lärlingscentrum

- Lärlingscentrum ska arbeta aktivt, 
uppsökande, utåtriktat och konsultativt med 
insatser riktade till olika målgrupper.

- Centrum ska genomföra implementerings-, 
utvecklings- och kommunikationsinsatser av 
olika slag.

- Bildandet av centrumet ska innebära en tydlig 
ingång till Skolverket i frågor om 
lärlingsutbildning.



Gymnasial lärlingsutbildning

• Ett sätt att studera ett nationellt 
yrkesprogram. 

• Halva utbildningen ska vara förlagd till 
en eller flera arbetsplatser.

• Omfattningen av det arbetsplatsförlagda 
lärande ska räknas från och med det 
läsår som eleven påbörjar 
lärlingsutbildningen. 

• Eleven kan påbörja lärlingsutbildning det 
första, andra eller tredje läsåret. I 
gymnasiesärskolan kan en elev även 
påbörja lärlingsutbildning under det 
fjärde läsåret. 

• Utbildningskontrakt ska upprättas 



Gymnasial lärlingsutbildning

Statsbidrag för gymnasial lärling
Statsbidrag lämnas för elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning 
och där ett utbildningskontrakt har upprättats. 

Statsbidraget är uppdelat i tre delar och omfattar bidrag till

• genomförande av lärlingsutbildning (10 000:-/år/elev)

• ersättning till arbetsplatsen (47 000:-/år/elev)

• arbetsplatsen har en utbildad handledare (10 000:-/år/elev)

Dessutom får eleven 1000:-/månaden extra i studiebidrag från CSN



Lärlingsvux

Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
Statsbidraget är uppdelat i tre delar och omfattar bidrag till:

• genomförande av lärlingsutbildning (50 000:-/år/plats)

• ersättning till arbetsplatsen (40 000:-/år/plats)

• utbildning av handledare på arbetsplatsen (3 500:-/handledare)



Framgångsfaktorer 1

• En uttalad och tydlig strategi för att etablera kontakter 
med arbetslivet samt en medvetenhet om arbetslivets 
kompetensbehov. 

• Tid och resurser avsatta för regelbundna besök av 
yrkesläraren och att arbetsplatsen är medveten om sitt 
åtagande. De handledare som ska leda eleven måste 
vara väl införstådda med sin uppgift och ha fått utbildning 
för sitt uppdrag.

• Modeller för att formulera utbildningens kurser till 
moment som praktiskt kan genomföras på arbetsplatsen 
samt kriterier för bedömning av dessa. 
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• Stöd för att höja elevernas motivation är en 
viktig gemensam uppgift för skolan och 
arbetsplatsen. Gymnasial lärlingsutbildning är 
krävande utbildningsform och det krävs 
motivation för att lyckas. 

• Ett systematiskt kvalitetsarbete krävs för att 
utvärdera och utveckla lärlingsutbildning både i 
skola och på arbetsplats

Framgångsfaktorer 2



Handledarintroduktion
Apl-utvecklare

Stöd för strategisk 
apl-utveckling

https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/922354068?op=frameset&tab=personaldetails&proj=920570794
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/922999363?op=frameset&tab=personaldetails&proj=920570794
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/923368194?op=frameset&tab=personaldetails&proj=920570794
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/922032174?op=frameset&tab=personaldetails&proj=920570794
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/922289601?op=frameset&tab=personaldetails&proj=920570794


Generell handledarintroduktion höst 2014

Yrkes-
kunskaper, 
yrkeskultur, 

yrkesidentitet 
och yrkesspråk

Styrdokument 
och apl:s roll i 
utbildningen

Handledarens 
roll och ansvar

Stödja lärande 
och utveckling

Ungdomars 
attityder och 
värderingar

Lärande, 
handledning 
och reflektiva 

samtal

Arbetsmiljö och 
risker

Kvalitet i 
utbildningen och 

bedömning



Apl-utvecklare 
stödjer systematisk samarbete skola ― arbetsplats

Stödjer systematiskt 
kvalitetsarbete om 

arbetsplatsförlagt lärande

Stödjer kartläggning 
av arbetsplatser

Stödjer lokala 
programråd

Stödjer bedömning 
av elevens 

prestationer i apl

Stödjer samverkan 
mellan skola och 

arbetsplats

Stödjer 
handledarutbildning





Uppdrag om utveckling av kvalitet i 
yrkesintroduktion 2013 ‐ 2016

Kartläggning och 
uppföljning

Dokumentation av 
yrkeskunskaper

Utveckling av 
yrkesintroduktion 
av varierande 

längd

Statsbidrag

• Kartläggning av utbildning inom 
yrkesintroduktion (sökbara 
utbildningar, praktik/apl, lokala 
arbetslivet m.m.)

• Elevernas etablering på 
arbetsmarknaden

• Fortsatta studier på yrkesprogram

• Underlätta elevernas etablering på 
arbetsmarknaden

• Revidering av föreskrifter
• Ta fram stödmaterial om 

dokumentation av yrkeskunskaper



Uppdrag om utveckling av kvalitet i 
yrkesintroduktion 2013 ‐ 2016

Kartläggning och 
uppföljning

Dokumentation av 
yrkeskunskaper

Utveckling av 
yrkesintroduktion 
av varierande 

längd

Statsbidrag

• Utveckla yrkesintroduktion av 
varierande längd

• Stödja skolorna i arbetet med 
planering, individanpassning, 
kvalitetssäkring och samverkan med 
det lokala arbetslivet

• Bidrag till skolorna för 
utvecklingsprojekt

• Minst 21 miljoner årligen under 
projektperioden

• Fokus på att öka samverkan med 
arbetslivet och öka måluppfyllelse



Webbstöd

Kvalitet i Apl
Kort om - yrkesutbildning
Elevens arbetsmiljö
Gymnasieinfo.se

http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/ResultSet?upp=0&w=NATIVE('multi+ph+words+''kort+om+yrkesexamen''')&order=native('dateweb/Descend')
http://www.skolverket.se/skolformer/yrkesutbildning/apl-och-larlingsutbildning/ansvar-for-elevernas-arbetsmiljo
http://gymnasieinfo.se/


Att vara lärling

• Att vara lärling
• Jobbet är skolan
• Fortsätta studera



Ta emot en lärling på arbetsplats

• Handledaren
• Trepartssamtal
• Utbildningskontrakt



Skolans roll vid lärlingsutbildning

• Skolan organiserar
• Programråd
• Utbildningskontrakt
• Statsbidrag



Gymnasial lärlingsutbildning

• Likvärdig med den 
skolförlagda
yrkesutbildningen

• Bygger på god 
samverkan



Erfarenheter: Systematiskt 
kvalitetsarbete

Nulägesanalys

Målbeskrivning

Insatser 

Utvärdera 
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