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Arbetsplatsförlagt lärande



Sida 3

Förordningen om vuxenutbildning 2 kap 

Arbetsplatsförlagt lärande

26 § Med arbetsplatsförlagt lärande avses i denna förordning lärande i en 

utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

27 § Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för arbetsplatsförlagt lärande 

och att lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen. Rektorn beslutar om 

hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser.

28 § 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 vara lämplig.



Sida 4

Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning (2016:937 17§, 18§)

För regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd mellan 

företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera 

utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom 

gymnasieskolan.

Yrkesrådet ska:

• Yrkesrådet ska medverka till att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv 

och bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet. 

• Yrkesrådet ska bistå kommunerna med att belysa behoven i arbetslivet och med att 

ordna platser för arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen.

• Yrkesrådet ska också medverka vid uppföljning och utvärdering av den 

arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.



Sida 5

Omfattning av apl inom regionalt yrkesvux 2016:937) 5 §, 11 §:

I vuxenutbildningen är apl ett krav inom statsbidraget för regionalt yrkesvux

• Minst 15 % apl ska förekomma i alla sammanhållna yrkesutbildningar



Sida 6

Omfattning av apl inom lärling

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial 

nivå ska:

1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i ämnen som är 

relevanta för ett yrkesområde, och

2. till minst 70 procent genomföras på en arbetsplats.

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning som särskild 

utbildning på gymnasial nivå ska:

1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiesärskolepoäng i ämnen 

som är relevanta för ett yrkesområde, och

2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

Förordning (2020:469).



Sida 7

Särskilda förutsättningar för lärlingsutbildning 

Regvux förordningen

Utbildningskontrakt

13 § Rektorn ska se till att det för varje elev som genomgår en 

lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux upprättas ett skriftligt avtal som 

undertecknas av den kommun som är huvudman för utbildningen, av 

eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av 

utbildningen förläggs (utbildningskontrakt). I utbildningskontraktet ska det 

anges

1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och 

omfattningen av dessa, och

2. vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen 

som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.



Sida 8

Statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux i 
kombination

Lärlingsvux 2023: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-larlingsvux-2023#h-

Hurstortarstatsbidraget

Lärlingsvux i kombination 2023: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-larlingsvux-kombination-2023

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-larlingsvux-2023#h-Hurstortarstatsbidraget
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-larlingsvux-kombination-2023


Sida 12

Att organisera apl

Före apl-perioden

•Organisation för apl

• Samverkan med arbetslivet

• Anskaffning av apl-platser

•Hela eller delar av kurser

•Handledare

• Förberedelse av elev och handledare inför apl-perioden



Sida 13

Att organisera apl

Under apl-perioden

• Stöd 

• Trepartssamtal och andra möten

• Bedömning av elevers prestationer



Sida 14

Att organisera apl

Efter apl-perioden

•Uppföljning av apl-perioden. elev, handledare och arbetsplats



Erfarenhetsbyte i grupper 

09.15-10.15 inklusive paus 



Sida 18

Förslag på frågor att diskutera!

09.15-09.45

Pass 1 kvalitetssäkring 
av apl

• Hur sker kvalitetssäkringen 
av apl-platser?

• Hur ser samverkan med 

arbetslivet/ yrkesråden ut?

09.55-10.15 

Pass 2 kvalitetssäkring av 
apl 

• Hur följer ni upp elevens lärande 

innan, under och efter apl?

• Handledare



Diskussion och avslut i 

storgrupp 

10.15-10.30



Sida 21

Stöd från Skolverket

• Apl-modulen – Webbaserad utbildning för er skolas apl-utveckling

• Apl och lärlingsutveckling - För processtöd på er skola

• Publikation för apl-stöd - Lathund för utveckling apl apl

• Apl-handledarutbildning - Webbaserad apl-handledarutbildning

• Kvalitet i yrkesutbildning – Stödmaterial till systematiskt kvalitetsarbete för 

gymnasial yrkesutbildning - Skolverket

• Så funkar apl - broschyr vänder sig till arbetsgivare och arbetsplatser som ska möta 

eller funderar på att ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF, under 

arbetsplatsförlagt lärande, apl.

• Lärlingsnätverk vux preliminärt I december

• Fokus yrkesutbildning 17 oktober

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/3d-skola-och-arbetsliv/Gymnasieskola/932-Utveckla-arbetsplatsforlagda-larandet 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/boka-nationella-apl-utvecklare-for-processtod
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2022/planera-genomfor-och-folj-upp-arbetsplatsforlagt-larande
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/skolverkets-webbaserade-apl-handledarutbildning
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigtmaterial/2021/kvalitetiyrkesutbildningstodmaterialtillsystematisktkvalitetsarbeteforgymnasialyrkesutbildning.4.7f8c152b177d982455e213a.html
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2020/sa-funkar-apl
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-gymnasieniva/anordna-utbildning-pa-gymnasial-niva/larlingscentrum-starta-larlingsutbildning#h-Natverkforlarlingsutbildninginomgymnasieskolangymnasiesarskolanochvuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/fokus-yrkesutbildning---digital-konferens



