
Gymnasiearbetet

Ett kvitto på att eleven är 

förberedd för vald 

yrkesutgång



Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet ska visa att 

eleven är förberedd för det

yrkesområde som gäller för

den valda yrkesutgången.

Planering, genomförande och

utvärdering.

Det ska pröva elevens förmåga

att utföra vanligt förekommande

arbetsuppgifter inom 

yrkesområdet. 



Gymnasiearbetet ≠ Projektarbete

• Olika innehåll för 
yrkesprogram och 
högskoleförberedande 
program

• Inriktas mot 
yrkesutgången 

• Betyg E eller F



Gymnasiearbetet

Yrkeskunskaper

som eleven redan har…?



Vem ansvarar för vad?

• Ytterst lärarens 

ansvar

• Handledare ska 

vara medbedömare 

om arbetet förläggs 

på en arbetsplats

• Skolverket tar fram 

exempel

• Lokala programråd 

föreslås medverka



Skolverkets arbete med exempel

• 45 olika utkast har tagits fram under en 
expertkonferens

• Utkasten bearbetas nu av Skolverket i 
samråd med:

− De nationella programråden

− Huvudexperter och experter

− Olika referensgrupper 



Skolverkets arbete just nu

Exempel på frågor:

• Vilka skillnader i upplägg mellan program och 

yrkesutgångar är befogade?

• Vad ska arbetet bedöma förutom det som 

redan är bedömt i kurser? 



Skolverkets arbete just nu

Exempel på fler frågor:

• Hur ser ett gott exempel ut? 

• Likvärdighet?

• Var går gränsen för när det inte är ett 

gymnasiearbete?



Skolverkets arbete just nu

Det är inte ett gott exempel om det

• inte omfattar 100p

• inte omfattar vanligt förekommande 
arbetsuppgifter

• inte bedömer elevens planering, 
genomförande och utvärdering



Skolverkets arbete just nu

Det är heller inte ett gott exempel om det

• liknar ett projektarbete för mycket

• liknar ett examensprov för mycket



Vad händer sen?

2012

• Exempel på gymnasiearbeten

• Diskussionsunderlag

• Kommentarmaterial och FAQ

2013 – 2014

• De första eleverna i Gy 2011 genomför 
sitt gymnasiearbete



År  2014

Läraren skriver kvittot

Läraren är ansvarig för arbetet



Med stöd av…

• Skolverket

• Lokal 

bransch

• Kollegor 



Gymnasieboken



Nätverk

Kollegialt samarbete 
mellan skolor är lika 
angeläget nu som 
tidigare.

Hur gör ni? Så här 
gör vi.

Fortbildning i 
yrkesämnet.



Nätverk

Skolverket vill hjälpa till att 

bygga kollegiala nätverk 

runtom i landet, bl a genom att 

lyfta goda exempel.

Hjälp oss att hitta dem!



Gruppdiskussion



Mål för gymnasiearbete på 
yrkesprogram

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är 

förberedd för det yrkesområde som gäller för 

den valda yrkesutgången. Det ska pröva 

elevens förmåga att utföra vanligt 

förekommande arbetsuppgifter inom 

yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras 

på ett sådant sätt att eleven planerar, 

genomför och utvärderar sin uppgift. 

Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt 

yrkeskunnande i företagsliknande 

arbetsformer.


