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Hantverksprogrammet   LÄRLING 

Inriktning Övriga hantverk   

 

Om utbildningen 

Du får lära dig ditt hantverks historia och tradition och utveckla dina kunskaper och 

färdigheter inom det yrke du valt att bekanta dig med närmare. Med handledning av en 

yrkesman, din handledare, får du lära dig ett hantverk från grunden. 

Många hantverkare arbetar i små företag eller startar eget. Du får därför även en insikt om 

hur det är att starta och driva ett företag.  

 

Bra att tänka på  

Det finns ett flertal olika yrken att välja på under inriktningen övriga hantverk, om det är något 

särskilt yrke du funderar på och är intresserad utav– hör av dig till SYV eller 

lärlingskoordinatorn på skolan.   

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Lärlingsutbildning 

Att läsa en utbildning i lärlingsformat innebär att du kommer genomföra minst 50% av din 

utbildning på APL.  Att vara ute på en arbetsplats ger dig kunskaper i yrket, 

arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra APL-

platser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen. 
 

Högskolebehörighet 

På hantverksprogrammet kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du 

kurserna svenska/svenska som andraspråk 2, svenska/svenska som andraspråk 3 samt 

kursen engelska 6. Kurserna väljer du när du börjat på utbildningen och de läses i åk 2 och 

3. Matematik 2a erbjuds som utökad kurs, den kan behövas för att komma in på vissa 

högskoleutbildningar.  

 

Exempel på yrken 

• Silversmed 

• Guldsmed 

• Bössmakare 

• Glasblåsare 

• Keramiker 

• Sadelmakare 

• Urmakare 

• Smed 

 



 

   

Larlingsutbildningen.uppsala.se 
 

Lärlingsutbildningen  
 

 

Poängplan 

 

Gymnasiegemensamma ämnen    600 poäng 

Engelska 5                        100 

Historia 1a1                           50 

Idrott och hälsa 1                       100 

Matematik 1a                        100 

Naturkunskap 1a1                         50 

Religionskunskap 1                                    50 

Samhällskunskap 1a1                          50 

Svenska 1 eller                    

Svenska som andraspråk 1  100 

 

 

 Programgemensamma ämnen        400 poäng 

Entreprenörskap  100 

Hantverk – introduktion  200 

Tradition och utveckling  100 

 

Inriktning             500 poäng 

Hantverksteknik 1  200 

Hantverksteknik 2  200 

Material och miljö   100 

 

Programfördjupning                         700 poäng 

Hantverksteknik 3  200 

Hantverksteknik 4  200 

Formgivning 1  100 

Personlig försäljning 1  100 

Utställningsdesign 1  100 

 

Övriga kurser            300 poäng 

Individuellt val                        200 

Gymnasiearbete                       100 

 

Summa poäng                     2500 

Du har även möjlighet att välja till 

kurser för högskolebehörighet.  

Lärlingsutbildningen innebär att 50% 

av undervisningstiden ligger ute på 

företag. 

 


