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Detta gör lärlingscentrum
• Stödjer huvudmän och skolor samt arbetsgivare som tar 

emot gymnasiala lärlingar 
• Utvärderar
• Ger råd och stöd
• Konferenser och mötesplatser



1846
Skråväsendet upphör



2011

Gymnasial lärling

Vux-lärling
YH-lärling

Traditionella lärlingar
inom arbetslivet



1846
Skråväsendet upphör

Industrialiseringen
Lärlingsmodellen lever kvar 

inom avancerade 
hantverksyrken

1900-
Fabriksarbetarna saknar 

yrkesutbildning
Problem…

Lärlingar fanns men användes som billig 
arbetskraft. Svårt att hitta kompetens.

1918
Infördes Lärlings- och 

yrkesskolor

1930-40-talen
Nya försök att införa 

yrkesskolor

1970-talet
Grundskolan, 

Linjegymnasiet
Yrkesutbildningen blir i stort 

sett helt skolförlagd



Historiska mönster i den svenska 
yrkesutbildningen

• Yrkesskolor kompenserar vid lågkonjunkturer

• Svag koppling mellan yrkesskolor och 
arbetsplatser

• Saltsjöbadsandan – parterna skulle själva 
komma överens om att lösa arbetsmarknadens 
villkor. 



1980
Försök med gymnasial 
lärlingsutbildning (3000 

elever)

1996
Nytt försök som hamnade 

inom IV (39 elever)

2000
Nytt försök med gymnasial 

lärlingsutbildning (308 
elever).

2003
LIA (1500 elever)

2008
Försöksverksamhet med 

gymnasial lärlingsutbildning. 
Stora statsbidrag 
Många avhopp 
(11.000 elever)

2011
Lärling är en reguljär form

(8660 elever)



Gy 2011
En yrkesexamen



Gymnasial lärlingsutbildning
• Ett sätt att studera ett nationellt yrkesprogram. 

• Mer än 50 procent 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. 

• Utbildningskontrakt ska upprättas 



Gymnasial lärlingsutbildning
Statsbidrag
Lämnas för elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning och där ett 
utbildningskontrakt har upprättats. 

Statsbidraget är uppdelat i tre delar, kan ge upp till:

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

• ersättning till arbetsplatsen (37 500:-/år/elev)

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

Dessutom får elever i gymnasieskolan 1000:-/månaden extra i studiebidrag från 
CSN. Gäller ej elever inom gymnasiesärskolan eller elever med en gymnasial 
lärlingsanställning.



Varför lärling?
• Möta elevens behov och önskningar

• Bra pedagogisk modell som många 
elever gynnas av

• APL är en stark lärandemiljö

• Motverka ungdomsarbetslöshet

• Framtida kompetensförsörjning

• Europeiskt samsyn om behovet av 
ökade satsningar på yrkesutbildningar



Spaningar…
Anna Ekström (Uppsala nya tidning 25 mars 2017)

”Vi är på väg mot mer lärlingsförlagd utbildning. Det finns 
många fördelar med det. Samtidigt är det inte lätt att få 
tag på arbetsgivare som har tid och möjlighet att ta emot 
en lärling. Risken är att det blir svårt att ge praktiska 
utbildningar överallt. Därför behövs båda skolformerna…”



Senaste statistiken om lärling

• 9682 gymnasiala lärlingar av 93800 på
yrkesprogram
(8 669 elever jämfört med ht 15) 

• 34 lärlingar på gymnasiesär ht 16 

• 40 anställda lärlingar ht 16



Antal lärlingar; 9682
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Uppföljning av lärlingars 
etablering på arbetsmarknaden

86 % i arbete

1,5 år efter avslutade studier
1182 ungdomar svarade från hela riket



Uppföljning av lärlingars 
etablering på arbetsmarknaden

88 % säger att lärlingsutbildningen varit 
avgörande för att få arbete

75% arbetade inom det område de 
utbildat sig för



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. 

179/5/17 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning

Lärlingskoordinator, 
Samordnare
Gemensamma
programråd

Tjänstefördelning
Besöksjournal
Handledarutbildning!

Lärlingsläraren!
Bedömningsmatriser
Loggbok
Trepartssamtal

Konkreta exempel på hur olika skolor som har en 
etablerad lärlingsutbildning har svarat mot 
Skolinspektionens synpunkter

Reflektioner av Björn Wärnberg - ej Skolverkets material
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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

Gemensamma
lärlingklasser
Rätt information till år 9
PRAO

Uppföljning av resultat
Anställningsbarhet

Konkreta exempel på hur olika skolor som har en 
etablerad lärlingsutbildning har svarat mot 
Skolinspektionens synpunkter

Reflektioner av Björn Wärnberg - ej Skolverkets material


