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Syfte 

”Högre krav och kvalitet”

Bättre förberedelse

Fler når målen

Högre grad av 

anställningsbarhet



Individualisering



Två examina



Två vägar mot yrkesexamen
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Program-
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gemensamma 

ämnen

Gymnasiearbete



Möjligheter

Skolan och näringslivet/branschen skapar 

tillsammans en utbildning som motsvarar 

den kompetens som efterfrågas och 

behövs.

Programfördjupningen om 500 – 900 

poäng ger en yrkeskompetens som gör 

eleven anställningsbar och efterfrågad.



Programfördjupning

Ger utrymme för specialisering mot 

yrkesutgångarna

Svarar mot krav som branscherna ställer

Goda möjligheter för huvudmannen att välja inom 

ett brett utbud av nationella kurser



Ämnesplaner

betygsättning

lärarens

myndighetsutövning

Bedömning

Skola

föreläsningssal

klassrum

grupprum

lokal för praktisk

undervisning

Ämnesplaner

kurser

kunskapskrav

verksamhet 

lämplighet

handledare

lämpliga kursavsnitt

APL

Individualisering



Med APL i lärandet ser det inte ut så här

Individualisering



Programråd

”För yrkesprogrammen ska det finnas ett

eller flera programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv”

Gymnasieförordningen 1 kap. 8 §.



Lokala programråd

Formerna för rådet regleras inte

Uppgifter: bistå huvudmannen när det 

gäller apl, utformning och bedömning av 

gymnasiearbeten samt eventuellt 

”godkänna” yrkesutgångar

Minst 15 veckors apl som ska vara 

planerade när eleven startar sin utbildning



Lärarens roll vid APL

•Organisatör

•Administratör

•Myndighetsutövare

•”Kulturbrygga”

•Handledarutbildare

(Försöksverksamheten med gymnasial 
lärling

- ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv

Stockholms universitet/Skolverket)
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Frågor

Skolverkets upplysningstjänst

08 – 527 332 00

upplysningstjansten@skolverket.se



Yrkesutbildning som 
leder till 

anställningsbarhet!

Yrkesutbildning





Arbetsplatsförlagt lärande 

4kap. 14 § För en elev som deltar i 
arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en 

handledare på arbetsplatsen. Som handledare får 
bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper 
och erfarenheter för uppdraget och som även i 
övrigt bedöms lämplig. Förordning (2010:2039)



Profilera utbildningen

•Kurser ur programfördjupningen

•Individuellt val

•Samarbete med näringslivet

•Lokal anpassning



Efterfrågade kompetenser förändras

1900-talets ökade krav på generella 
kompetenser

GY-2011 mer specifik förberedelse för 
arbetsliv eller högskolestudier

Men generella kompetenser är 
fortfarande viktiga



Utmaningar för branscherna

• Delta aktivt i de lokala programråden

• Analysera kompetensbehov för framtiden

• Föra fram kompetensbehoven och 
jämföra med tillåtna respektive föreslå 
nya kurser



Utmaningar för skolan

• Fatta beslut om vilka yrkesområden 
eller yrkesutgångar skolan ska erbjuda

• Bilda lokala programråd tillsammans 
med respektive bransch

• Se till att programråden hålls vid liv 
och att fattade ”beslut” förs vidare till 
ansvarig beslutsfattare

• Hålla sig ajour med en europeisk och 
nationell jämförelse (EQF/NQF)



Mer information

www.skolverket.se/gy2011


