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Förord
Idag sker merparten av den grundläggande yrkesutbildningen i offentligt finansierade skolor. Sverige lämnade under 1930- och 1940-talen den arbetsplatsförlagda grundutbildningen och övergick till yrkesskolor. De senaste åren har
intresset för att återuppta lärande på arbetsplatser växt och hösten 2008 startade
en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Minst halva tiden av
gymnasiestudierna är förlagd till arbetslivet och skolhuvudmannen får under
försöksperioden en förstärkt ersättning om 25 000 kr per elev och läsår. Skolverket beslutar om rätt att deltaga i försöket samt utbetalning av särskilt statsbidrag
för att stimulera verksamheten. Skolverket rapporterar årligen till regeringen
omfattningen av försöksverksamheten och hur statsbidraget har används. Rapporteringen har huvudsakligen ett huvudmanna/anordnar perspektiv.
Denna rapport syftar till att följa upp lärlingsutbildningen utifrån elevernas
perspektiv. Rapporten ska ge svar på frågor som: Hur många deltar? Vilka program går de? Hur många fullföljer? och Vad tycker eleverna om utbildningen?
Denna rapport ska ses som en första redovisning av försöksverksamheten med
eleverna i fokus. Framöver kan fylligare redovisningar göras om studieresultat
och verksamhet efter gymnasiestudierna.
Vi vill tacka Tema Gruppen Unga, ett projekt som stöds av Europeiska Socialfonden, som delfinansierat enkätstudien och rikta ett särskilt tack till insamlingsledaren på Statistiska centralbyrån Mattias Fritz.
Rapporten vänder sig till alla som deltar i diskussionen om gymnasieskolans
utformning. Skolverkets förhoppning är att såväl elever, personal som huvudmän för landets gymnasieskolor ska ha intresse för resultaten.
I projektgruppen som letts av Sven Sundin har Lina Collin, Karin Hedin,
Carolina Lindqvist, Kajsa Thunholm och Lisa Tönus ingått.
Stockholm i april 2012

Anna Ekström
Generaldirektör

Sven Sundin
Projektledare
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1

Rapportens bakgrund,
syfte och disposition

1. Rapportens bakgrund, syfte
och disposition
Hösten 2008 startade en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.
Bakgrund och regler för deltagande framgår av Nationella Lärlingskommitténs delbetänkande Hur blev det? SOU 2009:85. Nationella Lärlingskommittén
har som uppdrag att i första hand främja den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och följa upp lärlingsförsökets resultat, måluppfyllelse och funktion
utifrån näringslivets behov.
Skolverket beslutar om vem som har rätt att delta i försöket samt betalar ut
särskilt statsbidrag för att stimulera verksamheten. Skolverket rapporterar årligen till regeringen omfattningen av försöksverksamheten och hur statsbidraget
har används. Den rapporteringen utgår huvudsakligen från huvudmännens och
anordnarnas perspektiv.
Den här rapporten följer upp lärlingsutbildningen utifrån elevernas perspektiv och ska ge svar på frågor som
• Hur många deltar?
• Vilka program går de?
• Hur många fullföljer?
• Vad tycker eleverna om utbildningen?
Denna rapport ska ses som en första redovisning av försöksverksamheten med
eleverna i fokus. Framöver kan fylligare redovisningar göras om elevernas studieresultat och verksamhet efter gymnasiestudierna.
Rapporten vänder sig till alla som deltar i diskussionen om gymnasieskolans
utformning. Skolverkets förhoppning är att elever, personal och huvudmän för
landets gymnasieskolor ska ha intresse för resultaten.
Rapporten har följande disposition: Kapitel 2 ger en summarisk översikt om
yrkesutbildning i Sverige de senaste årtiondena. I kapitel 3 presenteras rapportens empiri och några centrala begrepp. Kapitel 4 och 5 redovisar vilka lärlingarna är utifrån registeruppgifter om elever i gymnasieskolans yrkesutbildningar.
Kapitel 6 innehåller lärlingarnas uppfattning om rekrytering, den skol- respektive arbetsplatsförlagda utbildningen samt framtidsplaner. Kapitel 7 behandlar
avhopp och studieresultat, och kapitel 8 innehåller några kommentarer och frågor.
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2

Kort historik om
lärande på arbetsplatser

2. Kort historik om lärande på arbetsplatser
År 1971 samlades all gymnasial utbildning i en och samma skolform, det s.k.
linjegymnasiet. Ett trettiotal yrkesutbildningar inrättades och dessa var som regel tvååriga till en början. Dessa utbildningar kompletterades med specialkurser
som allt som oftast krävde en tvåårig utbildning i botten. Specialkurserna var
yrkesutbildningar och varade i allmänhet två terminer. Linjegymnasiet inrättade
under senare delen av 1980-talet på försök treåriga yrkesutbildningar.
Gymnasieutbildningen förändrades under första delen av 1990-talet. Linjegymnasiet ersattes av programgymnasiet och ämnesbetyg ersattes av kursbetyg.
Den relativa betygsskalan, med betygen 1–5, ersattes med målrelaterade betyg
på varje kurs, icke godkänd till mycket väl godkänt. Genom inrättandet av de
individuella programmen (IV) blev övergången av elever från grundskolan till
gymnasieskolan nära nog total. De uppgifter som Skolverket publicerar årligen
mäter direkttövergången mellan grundskola och gymnasieskola till över 98 procent. Till detta kommer att hälften av dem som inte går över direkt påbörjar
gymnasiestudier efter ett års studieuppehåll.
För yrkesutbildningarna i gymnasieskolan, som alla blev treåriga vid införandet av programgymnasiet, har flera försök gjorts att stärka det arbetsplatsförlagda lärandet. De individuella programmen som inrättades 1992 kunde
redan från början ha stort inslag av lärande på en arbetsplats. Ett fåtal skolor
utnyttjade denna möjlighet och utbildningen kallades då lärlingsutbildning. I
slutet av 1990-talet kunde 15 skolor prova lärlingsutbildning i ett pilotprojekt
och under projekttiden fick skolorna ett mindre statsbidrag för att underlätta
verksamheten.
Pilotprojektet följdes av ännu ett försök att förstärka det praktiska inslaget.
Till en början fick skolor ett statsbidrag om 15 000 kronor per elev och år för
att stimulera lärande i arbetslivet (LIA), men när statsbidraget upphörde avtog
intresset hos skolorna.
Inför den föreslagna gymnasiereformen GY-07 föreslog man att alla yrkesutbildningar skulle få ett lärlingsspår, men reformen avbröts. Efter en gymnasieutredning, Framtidsvägen SOU 2008:27, infördes lärlingsutbildning först som
en försöksverksamhet hösten 2008 och som permanent valbart alternativ sedan
hösten 2011. De huvudmän som deltagit i försöksverksamheten med gymnasial
lärlingsutbildning fick ett statligt bidrag om 25 000 kronor per elev och läsår,
förutom den ordinarie ersättningen för yrkesutbildningen från elevens hemkommun. Denna ersättning delades upp i två lika delar och betalades ut i oktober
respektive april varje läsår.
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Diagram 2.1:

Elever i gymnasieskolan 1971–2011 samt prognos för 2012–2018. Antal.
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3

Empiri, avgränsningar och
några centrala begrepp

3. Empiri, avgränsningar och några centrala
begrepp
Uppgifterna i denna rapport baseras dels på registeruppgifter, dels på en elevenkät genomförd våren och försommaren 2011. Sverige har liksom övriga nordiska länder unika möjligheter att utvärdera olika verksamheter genom personnummerbaserade register, uppgifterna i denna rapport baseras på avidentifierade
register. Vi har använt många data ur flera register för att kunna följa utvecklingen över tid. Nedan beskrivs datamaterialet, vilka avgränsningar som gjorts
och några centrala begrepp.
3.1 Registeruppgifter
Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om utbildning för barn, ungdomar och vuxna, och har databaser uppbyggda för alla gymnasieelever. I dessa
finns uppgifter om studier i grundskola och gymnasieskola samt studieresultat
i båda skolformerna. Dessutom finns information om folkbokföring och vissa
uppgifter om föräldrarna.
Den ordinarie elevrapporteringen som sker månatligen till Centrala studiestödsnämnden (CSN) har under försöksperioden inte fungerat fullt ut. Underrapporteringen till CSN för lärlingsutbildningen är omfattande och uppgick i
oktober 2010 till cirka 25 procent. Skolverket har därför kompletterat studeranderegistret med uppgifter som lämnats i samband med utbetalning av statsbidrag för lärlingsförsöket. Det är dessa förädlade registeruppgifter som vi har
använt för redovisningen i kapitel 4, 5 och 7.
3.2 Enkät till deltagarna
För att fånga elevernas, lärlingarnas, uppfattning om utbildningen gjordes en
enkät till lärlingar som våren 2011 gick i andra och tredje årskursen. För att
få kontakt med eleverna tog Skolverket hjälp av personal vid huvudmännens
skolor. Eleverna ombads att svara på en webbenkät med ett fyrtiotal frågor om
rekryteringen till utbildningen, förhållanden i skolundervisningen och den arbetsplatsförlagda undervisning samt vilka framtidsplaner eleverna hade. Nettopopulationen omfattade 163 skolor med 2 683 elever i gymnasial lärlingsutbildning. Vi erhöll 1 373 svar via webbenkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på
51,2 procent. Vikter har beräknats så att svarande elever på en skola också får
representera bortfallet på skolan. I bilaga 1 finns en utförligare beskrivning av
enkätundersökningen.
3.3 Avgränsningar och centrala begrepp
Merparten av utvärderingen bygger på registeruppgifter. Skolverket har Statistiska centralbyrån till hjälp för att hålla bästa kvalitet på uppgifter om stude16 GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING DE TRE FÖRSTA ÅREN 2008–2011

rande, studieresultat och bakgrund. Vi har lagt ned mycket arbete på att koppla
samman statsbidragsansökningarna med uppföljningsdata. Men skyddad identitet och ofullständiga personuppgifter har medfört att 40–60 personer per lärlingskull inte gått att koppla samman med det ordinarie uppföljningssystemet.
Definitioner
Lärling. Elev som huvudmannen rapporterat till Skolverket för att få statbidrag för under försöksverksamheten. Denna elev följer en utbildning där minst
hälften av lärandet sker på en arbetsplats, dvs. cirka 50 veckor under de tre
studieåren.
APU-elev. Ungdomar som studerar på gymnasieskolans yrkesutbildningar. Vi
gör här ingen skillnad mellan elever som har 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU) eller olika varianter av förlängt lärande på en arbetsplats, t.ex.
lärande i arbetslivet (LIA) eller arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Medieutbildning. I försöket med gymnasial lärlingsutbildning har endast ett
fåtal elever gått på medieprogrammet. Medieprogrammet som skapades i början av 1990-talet vid programgymnasiets tillkomst har under alla år varit både
yrkesförbe-redande och studieförberedande. Men arbetsmarknaden för medieutbildade på gymnasienivå har varit begränsad och en stor andel av eleverna
har fortsatt med högre studier. I den reviderade gymnasieskolan GY-11 har utbildningen som eget programmet utgått. I redovisningen i denna rapport ingår medieeleverna bara inledningsvis i kapitel 4, i övriga redovisningar och vid
jämförelser mellan lärlingar och annan yrkesutbildning har vi inte tagit med
medieprogrammets elever.
Yrkeselev. Alla som studerar yrkesutbildningar på gymnasieskolan, såväl lärling
som APU-elev. Här ingår inte elever som inom de individuella programmens
ram följt en yrkesutbildning, s.k. PRIV-elever.
I redovisningen används ofta förkortningar för de olika programmen. I denna
redovisning gör vi ingen skillnad mellan fristående skolors och kommunala huvudmäns utbildningar oavsett om dessa följer ett nationellt program eller är
specialutformade. Skolverkets officiella statistik har de senaste åren alltfler uppgifter som avser innehållet i utbildningarna. Dessa förkortningar används för
innehållet i yrkesutbildningarna:
BF – barn- och fritidsutbildningar
BP – byggutbildningar
EC – elutbildningar
EN – energiutbildningar
FP – fordonsutbildningar
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HP –
HR –
HV –
IP –
LP –
MP –
NP –
OP –

handel- och administrationsutbildningar
hotell- och restaurangutbildningar
hantverksutbildningar
industriutbildningar
livsmedelsutbildningar
medieutbildningar
naturbruksutbildningar
omvårdnadsutbildningar

Jämförbarhet
För att kunna jämföra dem som gått lärlingsutbildning respektive traditionell
”vanlig” yrkesutbildning tar vi bara med elever som påbörjat sin utbildning respektive hösttermin i årskurs 1. Detta innebär att elever som tillkommit efter
hand, i den andra, tredje eller senare terminer, inte ingår vid jämförelser mellan
lärlingarna och andra elever på yrkesutbildningar.
Det finns två kategorier av elever i båda grupperna:
Gamla elever. Elever som innan de påbörjade sin utbildning i årskurs 1 hade gått
gymnasieskolan tidigare. Ungefär hälften av dessa ”gamla” elever hade tidigare
gått på ett individuellt program.
Nybörjare i gymnasieskolan. Elever som inte gått i gymnasieskolan tidigare.
Huvudman
Kommunala och landstingskommunala huvudmän redovisas nästan alltid tillsammans som kommunala huvudmän. Enskilda huvudmän anordnar utbildning i fristående skolor. Dessa båda begrepp används synonymt i rapporten.
Avhopp
Elever som hoppat av en lärlingsutbildning redovisas i två kategorier:
Bytare. Elever som bytt till en annan utbildning med mindre arbetsplatsförlagt
lärande (inte lärling). Här ingår inte elever som bytt mellan lärlingsutbildning
och vanlig yrkesutbildning och återkommit till lärlingsutbildning.
Avbrott. Elever som inte går kvar i gymnasieskolan.
Slutbetyg
Normalt behöver eleverna tre studieår för att hinna slutföra gymnasieutbildningen. I denna redovisning har endast den första kullen, som påbörjade sin
lärlingsutbildning hösten 2008, haft denna möjlighet.
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Grundläggande behörighet
I slutbetyget får eleverna 28–35 kursbetyg som normalt omfattar 2 500 kurspoäng. Om minst 2 250 kurspoäng är godkända och kurserna svenska A och
B, engelska A och matematik A ingår är kraven uppfyllda för grundläggande
behörighet.

Hösten 2008 startade den första årskursen elever i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Den sista elevkullen går ut försöksverksamheten våren 2013.
Regeringen gav Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att fördela och besluta om
antalet platser till skolhuvudmän. I samband med att Myndigheten för skolutveckling
upphörde den 1 oktober 2008 fick Skolverket i uppdrag att administrera och att besluta
om fördelning av antalet platser samt att följa upp omfattningen och användningen
av statsbidraget. Under försöksverksamheten beviljades totalt 17 000 platser och den
sista elevkullen i försöksverksamheten startade sin utbildning hösten 2010. Under
perioden 2008–2010 har huvudmannen fått ansöka om statsbidrag som varit 25 000
kronor per elev och läsår för varje elev som deltar. Från 2011 har huvudmannen sökt
utifrån vilka kostnader de har och därmed kan bidraget variera mellan 0–25 000 kronor. Statsbidraget regleras i förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.
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4

Deltagande i
försöksverksamheten

4. Deltagande i försöksverksamheten
4.1 Antalet lärlingar och könsfördelning
När försöksverksamheten startade hösten 2008 deltog 3 636 elever i utbildningen. Det var nästan 1 400 färre än antalet beviljade platser, men tiden var knapp
inför starten för huvudmännen att finna såväl arbetsplatser som ungdomar till
utbildningen. Redan andra terminen ökade deltagandet med 433 elever, så den
första utbildningskullen i lärlingsförsöket omfattade således 4 069 ungdomar
det första läsåret.
Till denna utbildningskull rekryterades under det andra läsåret 275 nya elever och ytterligare 74 ungdomar tillkom det tredje läsåret. Totalt har alltså 4 418
elever utbildats i den första kullen i lärlingsförsöket.
Den andra utbildningskullen, som startade sin lärlingsutbildning hösten
2009, hade första terminen 3 837 deltagare. Under de tre kommande terminerna tillkom 922 elever. Totalt hade, t.o.m. våren 2011, den andra utbildningskullen 4 759 elever och då återstod två terminer på utbildningen.
Den tredje kullen startade sin utbildning hösten 2010 och hade då 3 636
deltagare. Under vårterminen 2011 tillkom 358 elever varför den tredje utbildningskullen omfattade 3 994 ungdomar totalt.
Diagram 4.1:

Deltagande i lärlingsutbildning åren 2008–2010.

Elever per utbildningskull, utbildningsstart och kön. Antal.
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Det har varit i stort sett lika många deltagare i varje utbildningskull. Allt som
allt har totalt 13 178 elever deltagit i lärlingsförsöket de tre första läsåren. Det
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har varit betydligt fler män än kvinnor i lärlingsförsöket men könsfördelningen
har jämnats ut något under verksamhetens gång. Första utbildningskullen hade
från början 68 procent män medan andelen män i den tredje utbildningskullen
från början var 61 procent.
Under det första utbildningsåret tillkom ungefär 10 procent nya elever och
det gäller alla utbildningskullar. Ytterligare 10 procent ansluter det andra utbildningsåret. I den första kullen, som vi kunnat följa tre läsår, tillkom ungefär 2
procent det sista utbildningsåret.
De tillkommande eleverna hade i stort sett samma könsfördelning som de
ursprungliga eleverna.
Antalet elever som börjat på någon form av yrkesutbildningar respektive hösttermin var 62 120 hösten 2008, 59 273 hösten 2009 respektive 55 151 hösten 2010.
De som deltagit i lärlingsförsöket utgjorde med andra ord 5,9 procent (ht-08), 6,5
procent (ht-09) och 6,6 procent (ht-10) av de som börjat någon form av yrkesutbildning. Av alla som börjat på en yrkesutbildning har andelen män som börjat som
lärling samtliga tre försöksåren varit 7 procent. Motsvarade andel för kvinnor har
ökat från 4 procent första försöksåret till 6 procent det tredje försöksåret.
4.2 Deltagande huvudmän och skolor
Under de tre år som redovisningen omfattar har antalet ungdomar i gymnasieålder minskat. Hösten 2008 började nästan 152 000 ungdomar en utbildning i
årskurs 1. Två år senare hade antalet som började årskurs 1 minskat till omkring
142 000. Samtidigt hade en intresseförskjutning skett så att en allt större andel
av ungdomarna började på studieförberedande utbildningar. Yrkesutbildningarna minskade med nästan 7 000 elever, från 62 000 till 55 000.
Hösten 2008, den första terminen med lärlingsutbildning i gymnasieskolan,
deltog 265 skolor i försöket. Av de totalt 3 636 lärlingarna hade 1 585 kommunal
huvudman, 10 landstingskommunal huvudman och 2 041 elever enskild huvudman. I procent motsvarar detta 44 procent, 0,3 procent respektive 56 procent.
Hösten 2009 deltog 278 skolor i försöket med elever i såväl årskurs 1 som
årskurs 2. Antalet elever som den hösten började en lärlingsutbildning i årskurs
1 var 3 837 varav 60 procent gick på en fristående gymnasieskola.
Det tredje försöksåret, hösten 2010, deltog 302 skolor. Antalet elever som då
påbörjade en lärlingsutbildning i årskurs 1 var 3 636. Av dessa elever gick 69
procent på en fristående gymnasieskola.
Flera utbildningskoncerner har startat lärlingsutbildning och vanligen har etableringen skett i större kommuner. Ett undantag är Baggiumkoncernen1 som redan
före lärlingsförsöket hade en omfattande verksamhet i större städer. Under de tre
försöksåren har verksamheten expanderat och företaget har också startat lärlingsut1

Baggium heter fr.o.m. 1 januari 2012 Praktiska Sverige AB.
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bildningar i förhållandevis små kommuner, t.ex. Aneby, Ekerö, Gnesta, Nykvarn,
Orust, Osby, Storfors, Åmål och Årjäng. Hösten 2010 deltog totalt fler än 10 000
elever i försöksverksamheten, 54 procent av dem i Baggiumkoncernens skolor.

Diagram 4.2:

Huvudman för yrkesutbildning i gymnasieskolan åren 2008–2010.

Jämförelse av elever i årskurs 1 avseende lärling och all yrkesutbildning efter huvudman. Procent.
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Not: Kommunala och landstingskommunala huvudmän redovisas tillsammans. Medieutbildning ingår i beräkningarna.

Diagram 4.2 visar att de fristående skolorna ökat sin andel av såväl lärlingsutbildning som all yrkesutbildning under åren 2008 till 2010. Hösten 2008 stod
friskolorna för 24 procent av all yrkesutbildning, och två år senare hade andelen
ökat till 30 procent. Inom den del som utgjordes av lärlingsutbildning var andelen som drevs av enskilda huvudmän mer än dubbelt så stor och ökade från 54
procent till 69 procent.
4.3 Yrkesutbildning redovisad efter program
Försöksverksamheten med lärlingsutbildning hösten 2008 fick en förhållandevis
kort startsträcka. Ansökan, beslut, planering, rekrytering av lärare, elever och inte
minst handledare på arbetsplatser fick ske parallellt. Detta kan ha påverkat vilka
verksamheter och program som inledningsvis kom att medverka i försöket. Diagram
4.3 visar hur många elever på respektive program som påbörjade en lärlingsutbildning. Redovisningen gäller elever som började i årskurs 1 ht-08, ht-09 och ht-10.
24 GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING DE TRE FÖRSTA ÅREN 2008–2011

Diagram 4.3:
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Byggutbildning var det program som redan första året var överlägset störst med
nästan 800 lärlingar. Fordonsutbildning var till en början näst störst med drygt
500 lärlingar. El, energi, handel, hantverk och industri startade hösten 2008
alla med omkring 300 lärlingar. Livsmedels- och medieutbildningar lockade få
elever.
Under de tre läsåren har framför allt fordons- och industriutbildningar
minskat medan hantverksutbildningar ökat. Program som utbildar för arbete
i huvudsak inom offentlig sektor eller stora arbetsgivare, barn och fritid samt
omvårdnad, hade kanske en längre startsträcka för att få handledare och arbetsplatser att medverka. Men båda dessa program uppvisar inte någon nämnvärd
förändring under de tre år försöksverksamheten har pågått.
Gymnasieskolans yrkesutbildningar har under en följd av år rekryterat olika
många elever. Flest elever har elprogrammet haft. I diagram 4.4 jämför vi yrkesutbildningarnas storlek. Elprogrammets andel av all yrkesutbildning är drygt
14 procent medan elutbildning inom ramen för lärlingsförsöket varit omkring
8 procent. Störst skillnad mellan traditionell yrkesutbildning och lärlingsutbildning har det varit för energiprogrammet. Lärlingsutbildning utgjorde inom
energi ungefär 9 procent av verksamheten medan motsvarande andel inom vanlig yrkesutbildning inte kom upp till 3 procent. Medieutbildning har lockat få
elever inom försöket med lärlingsutbildning, fr.o.m. hösten 2011 har det upphört som eget program och utgör numera inriktningar inom de estetiska och
samhällsvetenskapliga programmen. Redovisningen i diagram 4.4 gäller elever
som började i årskurs 1 på respektive program och studieform höstterminerna
2008, 2009 samt 2010.
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Diagram 4.4:

Yrkesutbildningens storlek i genomsnitt åren 2008–2010.

Redovisning av andel per program för lärlingsutbildning respektive all yrkesutbildning. Procent.
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4.4 Program och kön
Gymnasieskolan är och har länge varit könsuppdelad på de olika programmen.
De 13 olika yrkesutbildningarna kan grovt delas in i fem som starkt domineras
av män, sex som domineras av kvinnor och två med blandad sammansättning.
Pojkprogrammen bygg, el, energi, fordon och industri, har alla omkring eller
mer än 90 procent män. Flickprogrammen barn och fritid, handel och administration, hantverk, livsmedel, naturbruk och omvårdnad, har alla mellan 65 och
90 procent kvinnor. Två utbildningar, hotell och restaurang samt medie, kan
sägas ha blandad sammansättning inom kvoten 40/60. För varje flicka på ett
pojkprogram finns det i allmänhet nio pojkar. För en pojke på ett flickprogram
finns det vanligen två eller tre flickor. Pojkprogrammen är med andra ord mer
könsstereotypa än flickprogrammen.2
Ett av målen med lärlingsförsöket var att motverka den könsuppdelade yrkesutbildningen, men deltagarna i lärlingsutbildningen de tre första åren har
inte nämnvärt påverkat könsuppdelningen. Pojkprogrammen utgör ungefär 41
procent av all yrkesutbildning och flickprogrammen har nästan lika stor andel.
Lärlingsutbildningen däremot domineras av pojkprogrammen och de utgjorde
under de tre åren 57 procent av all lärlingsutbildning. Flickprogrammen har
under samma tid varit 37 procent.
2

Mer om detta finns att läsa i Skolverkets lägesbedömning 2011 del 1 – beskrivande data, rapport
363, s. 88.
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Diagram 4.5:

Yrkesutbildningens könsfördelning åren 2008–2010.

Jämförelse mellan lärlingsutbildning och all yrkesutbildning efter programgrupper och kön. Genomsnitt för elever i årskurs 1 de tre läsåren. Procent.
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Inom pojkprogrammen hade fyra av fem lärlingsutbildningar en ännu skevare
könsfördelning än de vanliga yrkesprogrammen. Endast byggutbildning som är
den största inom lärlingsverksamheten hade en något jämnare könsfördelning –
för lärlingar 13 procent kvinnor och för all byggutbildning 10 procent kvinnor.
På flickprogrammen var könsfördelningen avseende lärlingsutbildning ojämnare i fyra av sex utbildningar. För hantverksutbildningar, en relativt stor grupp
bland lärlingarna, var könsfördelning betydligt jämnare bland lärlingarna, 77
procent kvinnor jämfört med 88 procent kvinnor för all hantverksutbildning.
4.5 Deltagande länsvis
Yrkesutbildningarnas attraktion på ungdomar varierar mellan länen. Störst andel i yrkesutbildning har Norrbottens län följt av Kronoberg och Värmland.
Låg andel studerande i yrkesutbildningar har Stockholm, Örebro och Uppsala.
Diagram 4.6 visar andelen elever i årskurs 1 för varje län fördelade på lärlingsutbildning, yrkesutbildning respektive all gymnasieutbildning. I varje utbildningsgrupp summerar andelarna till 100 procent. I Stockholms län går drygt
20 procent av landets gymnasieelever. Befolkningsstorleken gör också att många
har utbildats på yrkesprogram och deltagit i lärlingsförsöket. Men i förhållande
till befolkningens storlek har ungdomarna i Stockholms län inte utbildat sig i
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söket. Endast omkring 15 procent av all yrkesutbildning och all lärlingsutbildning bedrevs i Stockholms län.
Relativt sin storlek har försöksverksamheten med lärlingsutbildning varit
störst i Västernorrlands och Hallands län. Värmlands, Västra Götalands och
Kalmar län har också haft en relativt stor verksamhet under försöksperioden.
Län med liten aktivitet har varit Jämtland, Dalarna och Jönköping. Se diagram
4.6.
4.6 Deltagandet i lärlingsförsöket i sammanfattning
• De tre första åren med lärlingsförsök i gymnasieskolan har 13 200 elever
deltagit, vilket motsvarade drygt 6 procent av all yrkesutbildning.
• De enskilda huvudmännen, fristående skolor, stod för nästan 70 procent av
verksamheten.
• Lärlingsverksamheten har i första hand lockat män till de redan könsstereotypa programmen.
• Flest lärlingar har byggprogrammet haft. Hantverksprogrammet har successivt lockat allt fler elever.
• Västernorrlands- och Hallands län har haft en förhållandevis stor lärlingsverksamhet, medan Jämtland, Dalarna och Jönköpings län inte deltagit i försöket i samma omfattning.
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Diagram 4.6:
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Jämförelse mellan lärlings-, yrkes- och all utbildning. Procent.
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5. Deltagarnas bakgrund
I detta kapitel redovisar vi vilken bakgrund eleverna som började lärlingsutbildning hade. Bakgrunden ger en ökad förståelse av resultaten som presenteras i
kapitel 7. Uppgifter om tidigare gymnasiestudier, meritvärde från grundskolan
samt socioekonomiska förhållanden ska förhoppningsvis ge läsaren en uppfattning om vilka elever som deltagit i försöksverksamheten med lärlingsutbildning.
Vi jämför också med andra elevgrupper i gymnasieskolan.
5.1 Tidigare gymnasiestudier
Var tredje lärling hade tidigare gått i gymnasieskolan. Omkring 15 procent hade
förut gått ett individuellt program och en något större andel hade erfarenhet av
någon annan gymnasieutbildning. Diagram 5.1 visar att det i stort gäller för
alla utbildningskullar, någon skillnad fanns heller inte mellan kvinnor och män.

Diagram 5.1:

Tidigare gymnasiestudier för lärlingar 2008–2010.

Redovisning för elever som började årskurs 1 respektive hösttermin per kön. Procent.
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Av de cirka 35 procent av lärlingarna som tidigare gått i gymnasieskolan hade
flertalet studerat ett år, omkring 24 procentenheter. Övriga cirka 11 procentenheter hade studerat två år eller mer innan de började sin lärlingsutbildning.
Förutom studier på något individuellt program var erfarenheter från fordonsoch elprogram vanliga.
Jämför man alla elever som påbörjade en yrkesutbildning i årskurs 1 med de
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som började en lärlingsutbildning var det betydligt vanligare att lärlingarna gått
i gymnasieskolan tidigare. Ungefär 20 procent av alla yrkeselever mot omkring
35 procent för lärlingarna. Bland lärlingarna hade 15 procent tidigare gått ett
individuellt program och motsvarande andel bland alla yrkeselever var knappt
10 procent. Andra gymnasiestudier än IV-program var också vanligare bland
lärlingarna, nästan 20 procent jämfört med drygt 10 procent för alla yrkeselever.

Diagram 5.2:

Tidigare gymnasiestudier för yrkeselever 2008–2010.

Jämförelse mellan lärlingsutbildning och all yrkesutbildning för elever som började årskurs 1 respektive hösttermin per kön. Procent.
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I den fortsatta redovisningen benämns de elever som började sina gymnasiestudier för första gången på ett yrkesprogram eller en lärlingsutbildning för nybörjare. De som tidigare gått en annan utbildning benämns ”gamla” elever.
5.2 Meritvärden
Elevernas studieresultat i grundskolan sammanfattas ofta med meritvärde, som
beräknas som poängsumman för de 16 bästa betygen. Högsta poäng är 320 vilket erhålls om eleven fått mycket väl godkänt (MVG) i alla ämnesbetyg. Betyget
godkänt (G) på alla ämnen ger 160 poäng i meritvärde. Jämför man lärlingarna
och alla yrkeselever hösten 2008 framgår att lärlingarna hade markant lägre meritvärde, 162 mot 183. Delar man upp eleverna så att ”gamla” elever, elever som
gått i gymnasieskolan tidigare, jämförs för sig och nybörjare i gymnasieskolan
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jämförs med varandra blir skillnaden mindre. Diagram 5.3 visar meritvärdet för
de elever som gått i gymnasieskolan tidigare, ”gamla” elever. I genomsnitt hade
såväl lärlingar som alla yrkeselever, som tidigare gått i gymnasieskolan, förhållandevis låga meritvärden. Båda grupperna hade också stor andel elever med
meritvärden under 100.

Diagram 5.3:

Meritvärde från grundskolan för yrkeselever som gått i gymnasieskolan
tidigare (gamla elever) samt jämförelse mellan lärlingar och alla yrkeselever som gick i årskurs 1 hösten 2008. Procent.

35

Genomsnittligt meritvärde för elever
som gått i gymnasieskolan tidigare

”Gamla” lärlingsutbildningen
”Gamla” yrkesutbildningen
30

– lärlingar
138
– alla yrkeselever 140

25

20

15

10

5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
–2 –4
–6 1–8 –10 –12 –14 –16 –18 –20 –22 –24 –26 –28 –30 –32
10 21
1
1
1
1
41
1
6
1
1
1
1
1
1
1
8
14
16
18 20
12
24
10
30
28
22
26
Meritvärde

34 GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING DE TRE FÖRSTA ÅREN 2008–2011

Diagram 5.4:

Meritvärde från grundskolan för yrkeselever utan tidigare erfarenhet av
gymnasieskolan (nybörjare) samt jämförelse mellan lärlingar och alla
yrkeselever som gick i årskurs 1 hösten 2008. Procent.
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Diagram 5.4 visar meritvärdet för de elever som var nybörjare i gymnasieskolan.
Dessa elever hade högre meritvärde än de som gått i gymnasieskolan tidigare
(staplarna med höga meritvärden – till höger i diagrammet – är större än motsvarade för ”gamla elever”). Bland nybörjarna märks också att lärlingarna hade
lägre meritvärde än gruppen alla yrkeselever.
Diagrammen visar meritvärden för årskurs 1 elever hösten 2008. I tabellbilaga 1 finns också uppgifter för de två följande årskullarna. Dessa två årskullar
hade i stort sett samma medelvärden och spridning av meritvärden som den
första årskullen.
De som började lärlingsutbildningar hade i allmänhet ett sämre studieresultat
i grundskolan än de som började på vanliga yrkesutbildningar. Om eleven gått
en annan utbildning tidigare i gymnasieskolan var meritvärdet betydligt lägre.
Sammantaget gör detta att lärlingarna kan beskrivas som sämre rustade när det
börjar sin utbildning.
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5.3 Utländsk bakgrund
Ungefär 16–17 procent av eleverna i gymnasieskolan har utländsk bakgrund.
Det är lika vanligt att eleven själv är född utomlands (första generationens invandrare) som att båda elevens föräldrar är födda utomlands (andra generationens invandrare). Elever med utländsk bakgrund studerar i mindre utsträckning
på yrkesutbildningar än svenska elever. Andelen med utländsk bakgrund var i
stort sett densamma för dem som deltog i lärlingsförsöket som för yrkeseleverna
i sin helhet. Omkring 11–12 procent av eleverna hade utländsk bakgrund i båda
grupperna.

Diagram 5.5:

Utländsk bakgrund för elever på yrkesutbildningar åren 2008–2010.

Jämförelse mellan lärlingsutbildning och all yrkesutbildning för elever som började årskurs 1 respektive hösttermin. Procent.
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5.4 Föräldrarnas utbildningsnivå
Studietradition i hemmet, mätt som föräldrarnas högsta utbildningsnivå, är
en av de bakgrundsuppgifter som påverkar ungdomars studieresultat mycket.
Elever som läser yrkesutbildningar i gymnasieskolan kommer ofta från hem där
föräldrarna har kortare formell utbildning. För samtliga elever som gick årskurs
1 i gymnasieskolan hösten 2008 hade 16 procent av eleverna föräldrar som båda
hade högskoleutbildning. Motsvarande andel för elever på studieförberedande
gymnasieprogram var 28 procent och för elever på yrkesförberedande program 7
procent. Det var med andra ord fyra gånger så vanligt att elever på studieförberedande program hade välutbildade föräldrar jämfört med situationen för elever
på yrkesförberedande program. Andelen elever som hade minst en förälder med
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högst grundskoleutbildning var dubbelt så stor bland yrkeseleverna som bland
eleverna på studieförberedande program, drygt 30 procent respektive knappt
15 procent.
En jämförelse mellan alla elever på yrkesutbildningar och lärlingseleverna hösten 2008 visar att lärlingar i regel hade föräldrar med lägre utbildningsnivå. Bland
lärlingar hade nästan 36 procent minst en förälder med endast grundskoleutbildning. Motsvarande andel för alla studerade på yrkesförberedande utbildningar var
knappt 31 procent. Andel elever med minst en förälder som hade högskoleutbildning var bland lärlingar 26 procent och bland alla yrkeselever 32 procent.
Skillnaderna mellan lärlingar och alla yrkeselever minskar markant om man
tar hänsyn till om eleverna var nybörjare eller ”gamla” elever, som hade gått i
gymnasieskolan tidigare. Tabell 5:1 visar utbildningsnivån hos yrkeselevernas
föräldrar.

Tabell 5:1

Föräldrarnas utbildningsnivå för elever i årskurs 1 hösten 2008.

Jämförelse mellan lärlingsutbildning och all yrkesutbildning efter typ av yrkesutbildning samt tidigare
gymnasiestudier. Procent.

Föräldrarnas högsta utbildningsnivå

Båda föräldrarna har högst grundskola

Elever ht 2008
Lärlingar
All yrkesutbildning
Nya
Gamla
Nya
Gamla
Procent
Procent
Procent
Procent
5,3

5,9

4,2

7,6

En förälder har högst grundskola

29,4

31,4

24,7

30,2

Båda föräldrarna har gymnasieskola

43,2

41,5

42

39,9

En förälder har högskola

21,3

20,4

25,5

20,9

Båda föräldrarna har högskola

5,1

4,1

7,6

5,1

Totalt

104,2

103,3

104,1

103,8

Antalet elever i respektive grupp

2 383

1 194

44 115

11 012

Not: Överlappning – en förälder hade grundskola och en förälder hade högskola var för lärlingar 138 elever motsvarande 3,8 procentenheter och för all yrkesutbildning 2 203 elever motsvarande 4,0 procentenheter.
Not: Uppgift om föräldrarnas utbildning saknas för 64 elever bland lärlingar och 777 elever i all yrkesutbildning.
Elever som har läst medieutbildning ingår inte i beräkningarna.

5.5 Deltagarnas bakgrund i sammanfattning
• Ungefär 35 procent av de elever som började en lärlingsutbildning hade gått
i gymnasieskolan tidigare. Motsvarande andel för all yrkesutbildning var 20
procent.
• De elever som gått i gymnasieskolan tidigare hade sämre meritvärde från
grundskolan än de som var nybörjare i gymnasiet. Det gällde såväl lärlingarna
som all yrkesutbildning.
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• Både lärlingarna och alla elever på yrkesutbildningar hade en andel om 11–
12 procent som hade utländsk bakgrund.
• Elever på yrkesutbildningar hade föräldrar med kortare formell utbildning än
elever som läste på studieförberedande utbildningar. Lärlingselever hade lägre
utbildade föräldrar än yrkeselever i allmänhet och lägst utbildningsnivå har
de som redan före lärlingsutbildningen hade gått i gymnasieskolan.
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6

Lärlingarnas
upplevelser

6. Lärlingarnas upplevelser
De elever som våren 2011 studerade som gymnasial lärling i årskurs 2 eller
3 fick via sin skola möjlighet att besvara en webbenkät. Frågorna behandlade
rekrytering, upplevelser av studierna samt för eleverna i årskurs 3 deras framtidsplaner. Nästan 1 400 elever besvarade enkäten och representativiteten blev
drygt 51 procent. I bilaga 1 finns mer att läsa om enkätstudien och deltagande
från skolor och elever. I bilaga 2 finns informationsbrev och frågeblanketten till
eleverna. Det stora bortfallet i enkätundersökningen gör att resultaten måste
tolkas med försiktighet. De elever som besvarat enkäten var de som gått kvar i
försöksverksamheten, många elever hade hoppat av lärlingsförsöket när enkäten
genomfördes, mer om detta i kapitel 7. Enkätsvaren ger alltså inte en fullständig
bild av lärlingarnas upplevelser, och vi gjorde ett försök, delfinansierat av Temagruppen Unga3, för att få avhopparna att besvara frågor om varför de hoppat av.
Tyvärr blev svarsfrekvensen för låg för att resultaten ska kunna redovisas.
6.1 Rekrytering
Eleverna som deltagit i lärlingsförsöket kunde i allmänhet inte söka denna utbildning på vanligt sätt. En elev fick börja på en lärlingsutbildning om hon eller
han hade tagits in på ett nationellt eller specialutformat program som innehöll
yrkesämnen och sedan ansökte om att få övergå till lärlingsutbildningen. Det
var skolhuvudmannen som beslutade om vilka principer som skulle gälla för
övergång till lärlingsutbildningen.4
Skolan var den vanligaste informationskällan
Elever som började på lärlingsutbildningen hade i stor utsträckning fått information om utbildningen via skolan. Två av tre elever angav studie- och yrkesvägledare, annan lärare eller skolan som informationskälla. Personal på såväl
grundskolor som gymnasieskolor har varit involverade. Många som började lärlingsutbildningen hade dessutom gått i gymnasiet tidigare, läs mer i avsnitt 5.1.
Diagram 6.1 visar också att vänner och bekanta samt familjen var de näst vanligaste informationskällorna. Reklam och arbetslivet angavs endast av ett fåtal.

3

Temagruppen Unga är en myndighetssamverkan med stöd av Europeiska socialfonden (ESF)
som ska underlätta övergången mellan skola och arbetsliv. I projektgruppen ingår Ungdomsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Skolverket, Sveriges kommuner och
landsting samt organisationen Communicare.

4

Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.
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Diagram 6.1:

Lärlingarnas informationskällor om utbildningen. Procent.

På vilket sätt fick du kännedom om lärlingsutbildningen?
(Fråga 1 i enkäten, flera svarsalternativ fick anges).
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Eleverna fick själva beskriva hur rekryteringen gått till. Några hade själva aktivt sökt information och andra hade hittat utbildningen när de skulle söka till
gymnasieskolan eller upptäckt lärlingsutbildningen vid informationstillfällen i
grundskolan. En del elever svarade att de fått rådet från sin grundskola att gå
en lärlingsutbildning eftersom de hade låga betyg. Även brev eller telefonsamtal
hem förekom. Ett fåtal elever angav att de inte varit medvetna om att det var
en lärlingsutbildning de valt förrän de börjat på utbildningen. Några hade blivit
erbjudna en plats när de inte kom in på det yrkesprogram de hade valt.
Resultaten för lärlingseleverna kan jämföras med den undersökning Skolverket publicerade i Attityder till skolan 2009 5. Där svarade elever på gymnasieskolan att studiebesök och praktik, tryckt material och studie- och yrkesvägledare
var de viktigaste informationskällorna eller kontakterna inför gymnasievalet.
Därefter angavs internet, kompisar och föräldrar. Allra minst betydelse för elevernas val av gymnasieutbildning hade lärarna, enligt Attityder till skolan 2009.
Möjlighet till jobb lockade många
Två av tre elever svarade att lärlingsutbildningen var deras förstahandsval. På
frågan om varför de valde att gå en lärlingsutbildning var de vanligaste svaren
möjligheten att få jobb, mycket praktik och intresse för ett yrke.
5

Skolverket, Attityder till skolan 2009, rapport 344, 2010.
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Diagram 6.2:

Lärlingarnas anledning till att gå utbildningen. Procent.

Vilken var anledningen till att du valde att gå en lärlingsutbildning?
(Fråga 3 i enkäten, flera svarsalternativ fick anges).
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Den allra vanligaste orsaken till att välja en lärlingsutbildning var möjligheten
att få jobb direkt efter utbildningen. Männen valde i lite högre utsträckning än
kvinnorna en lärlingsutbildning av den anledningen. En nästan lika vanlig orsak
var att det var mycket praktik på utbildningen.
Att utbildningen ledde till det yrke som eleven var intresserad av var också
en vanlig anledning till att välja en lärlingsutbildning. Lite drygt 50 procent av
eleverna svarade att de valde en lärlingsutbildning för att det inte var så mycket teori. Denna anledning uppgavs oftare av elever med låga meritvärden från
grundskolan.
Var tredje lärling var osäker inför valet av utbildning, visste inte vad de ville
utbilda sig till. Att det var vad betygen räckte till angavs som ett skäl av 27
procent av eleverna som började på en lärlingsutbildning. Fler män än kvinnor
svarade att det var vad betygen räckte till, och energiprogrammet var det program där flest elever instämde i påståendet. Elever med låga meritvärden från
grundskolan instämde i högre grad än andra.
Var femte elev, 21 procent, svarade att de valde att gå en lärlingsutbildning
på rekommendation av sin lärare. Elever med låga meritvärden blev i betydligt
högre utsträckning rekommenderade att gå en lärlingsutbildning av sin lärare än
elever med höga meritvärden.
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6.2 Arbetsplatsen som utbildare – elevernas uppfattning
Erfarenhet av flera lärlingsplatser
Nästan två av tre elever (63 procent) hade varit på flera lärlingsplatser. Det var
vanligast att eleven varit på två arbetsplatser, vilket 42 procent av eleverna svarade. En av fyra, 25 procent, hade varit på tre lärlingsplatser, 14 procent på fyra
platser och 11 procent på fem eller fler platser.
Eleverna i årskurs 3 hade oftare varit på flera olika lärlingsplatser än de som
gick i årskurs 2. Det var också vanligare att kvinnor varit på flera platser (73
procent) jämfört med män (56 procent).
Omvårdnadsprogrammet var det program där flest elever svarade att de varit
på flera lärlingsplatser, 87 procent. Energiprogrammet var det program där lägst
andel elever varit på flera lärlingsplatser, endast 43 procent. Ungefär 60 procent
av eleverna på kommunala skolor och 67 procent på fristående skolor angav att
de har varit på flera lärlingsplatser. Eleverna med de lägsta meritvärdena från
grundskolan hade varit på flera lärlingsplatser i mindre utsträckning än eleverna
med de högsta meritvärdena.
Diagram 6.3 visar lärlingarnas anledning till att ha varit på flera lärlingsplatser. Vanligaste orsaken var för att kunna lära sig alla färdigheter i yrket. Detta
angavs som skäl av 32 procent av eleverna. Fler kvinnor än män svarade att de
varit på flera lärlingsplatser av denna anledning.
På omvårdnadsprogrammet svarade 68 procent av eleverna att de varit på
flera lärlingsplatser för att lära sig alla färdigheter i yrket, programmet skilde ut
sig från alla andra med denna höga andel. Även eleverna på naturbruksprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet och livsmedelsprogrammet höll med i
större utsträckning än genomsnittet. Elever på industriprogrammet och elprogrammet höll med i minst omfattning.
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Diagram 6.3:

Lärlingarnas anledning till att vara på flera arbetsplatser. Procent.

Av vilken anledning har du varit på flera lärlingsplatser? (Fråga 6 b i enkäten).
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En av fem elever svarade att de varit på flera lärlingsplatser för att de inte trivdes
eller för att lärlingsplatsen inte var bra. Det var stora skillnader mellan programmen, en av tre angav detta som skäl på handels- och administrationsprogrammet (34 procent), men bara en av tio (11 procent) på omvårdnadsprogrammet.
Dålig personkemi och långt reseavstånd angavs ganska sällan som skäl till att
byta lärlingsplats, och få byten orsakades av att arbetsplatsen inte längre kunde
ta emot en lärling (7 procent). Ett undantag var elprogrammet där 18 procent
av eleverna svarade att de bytt på grund av att lärlingsplatsen inte längre kunde
ta emot dem.
En elev av tio angav andra orsaker till att de haft mer än en lärlingsplats.
Ganska många av dessa elever skrev att skolan lagt upp utbildningen så att eleverna roterade för att få erfarenhet från olika lärlingsplatser. Som orsak till bytet
pekade eleverna annars på omorganisation av företaget, byte av inriktning på
utbildningen eller att det inte fanns tillräckligt med jobb.
Flera handledare
Handledaren är den person som på lärlingsplatsen ska ge eleven fördjupade
kunskaper inom yrkesområdet. Två av tre elever svarade att de haft flera handledare under sin lärlingsutbildning, det vanligaste var att man haft två eller tre
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handledare. Fler kvinnor än män svarade att de har haft fler än en handledare.
Nästan 90 procent av eleverna på hotell- och restaurangprogrammet svarade att
de haft flera handledare. Minst andel med flera handledare uppmättes för elprogrammet och hantverksprogrammet, båda ungefär 60 procent.
Utbildningskontraktet
I försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning skulle skolan upprätta
ett avtal (utbildningskontrakt) mellan sig och berörda lärlingsplatser. Kontraktet
skulle vara underskrivet av eleven, skolhuvudmannen och lärlingsplatsen samt i
det fall eleven var omyndig även av elevens vårdnadshavare. I kontraktet skulle
det framgå vilka delar av utbildningen som skulle genomföras på arbetsplatsen
samt vilken lärare och handledare som ansvarade för den arbetsplatsförlagda
utbildningen.
Fråga 8 i enkäten behandlade hur ofta lärlingarna hade diskuterat innehållet i
sitt utbildningskontrakt med sin lärare. Majoriteten av eleverna kände till kontraktet och hade diskuterat det med sin lärare vid åtminstone något tillfälle. Det
vanligaste var att eleven och läraren diskuterade innehållet varje termin, vilket
35 procent av eleverna svarade. Vidare hade 30 procent av eleverna diskuterat
innehållet en gång, när de skrev under och 12 procent hade haft en diskussion
varje läsår.
Lite drygt 20 procent av eleverna svarade att de inte kände till något utbildningskontrakt. Det var något fler elever på fristående skolor som inte kände till
kontraktet än på kommunala skolor, och något fler män än kvinnor svarade att
de inte kände till utbildningskontraktet.
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Diagram 6.4:

Lärlingarnas medverkan i utbildningskontraktet. Procent.

Hur ofta har du och din lärare på skolan diskuterat innehållet i ditt utbildningskontrakt? (Fråga 8 i
enkäten).
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Fördelning av utbildningstid på skola och arbetsplats
Den arbetsplatsförlagda delen på en gymnasial lärlingsutbildning ska omfatta ungefär minst halva utbildningstiden, dvs. minst 1 250 gymnasiepoäng av 2 500.6
Den övriga tiden läser eleverna kärnämnen och karaktärsämnen på skolan.
Hälften av eleverna svarade att de varit ungefär halva tiden på en lärlingsplats
och halva tiden i skolan. Ungefär 40 procent av eleverna svarade att de varit
betydligt mer än hälften av utbildningstiden ute på en lärlingsplats, på industriprogrammet och fordonsprogrammet svarade mer än hälften av lärlingarna det.
En elev av tio (10 procent) svarade att de varit betydligt mindre än hälften
av tiden på en arbetsplats. Lärlingar på elprogrammet och på fristående skolor
svarade i högre grad än andra att de varit kort tid på en arbetsplats, 25 procent
respektive 19 procent. Diagram 6.5 visar andelen elever som varit mindre än
hälften av tiden på en arbetsplats.
Det fanns skillnader mellan eleverna i årskurs 2 och 3. Betydligt fler elever
i årskurs 2 än i årskurs 3 hade varit ute mindre än hälften av tiden på en på
lärlingsplats.
6

Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.
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Diagram 6.5:

Lärlingar med kort tid på arbetsplatsen. Procent.

Hur stor andel av utbildningstiden har du varit på en lärlingsplats? (Fråga 9 i enkäten, svarsalternativet ”Betydligt mindre än hälften”).
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Förhållanden på arbetsplatsen
Eleverna fick i enkäten ta ställning till tio påståenden om förhållandena på arbetsplatsen. Nästan alla som besvarade enkäten, 94 procent, trivdes i hög grad
eller ganska hög grad med sina arbetskamrater. Nio av tio elever uppgav också
att de haft god kontakt med handledaren och att handledaren förklarade bra.
Mest nöjda var lärlingarna på naturbruks-, bygg-, barn- och fritids- samt omvårdnadsprogrammet. Lärlingarna på elprogrammet var dock mindre nöjda
med såväl arbetskamrater som handledare.
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Diagram 6.6:

Förhållanden på arbetsplatsen. Procent.

Andel som instämmer i hög eller ganska hög grad i respektive påstående. (Fråga 10 i enkäten.)
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Arbetstiderna verkar också ha fungerat bra för de allra flesta, 88 procent instämde i hög eller ganska hög grad. Positivt var också att 85 procent höll med om att
de fått ta eget ansvar för arbetsuppgifter. Barn- och fritidsprogrammet var det
program där störst andel elever höll med om påståendet, i hög eller ganska hög
grad, 91 procent. På elprogrammet var motsvarande andel lägst, 75 procent.
En mycket stor andel av lärlingarna, 84 procent, upplevde också att de fått
prova på nya saker och utvecklas. Allra störst andel var det på barn- och fritidsprogrammet, 94 procent. Betydligt färre höll med om detta på elprogrammet,
75 procent.
När det gällde bedömning av kunskaper höll 69 procent av eleverna med om
att de kände till hur det de gjorde på lärlingsplatsen bedömdes och betygsattes.
Kvinnorna ansåg i högre grad än männen att de kände till detta. Det fanns en
stor spridning mellan programmen. På omvårdnadsprogrammet instämde 83
procent i hög eller ganska hög grad medan eleverna på elprogrammet låg lägst
med 46 procent. Något större andel av eleverna på kommunala skolor än på
fristående skolor svarade att de kände till hur det de gjorde på lärlingsplatsen
bedömdes och betygsattes.
Betyg på alla kurser, även de arbetsplatsförlagda, sätts av elevens yrkeslärare
på skolan.7 Eleverna fick ta ställning till hur väl de tyckte att yrkesläraren kände
7

Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.
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till deras kunskaper. Två av tre elever instämde i påståendet att yrkesläraren på
skolan vet vad jag kan, kvinnorna höll med i högre utsträckning än männen.
Även här fanns skillnader mellan programmen – högst andel elever som höll
med fanns på barn- och fritidsprogrammet, 85 procent, och lägst andel på elprogrammet, 48 procent.
Att handledaren och yrkesläraren samarbetade om utbildningen instämde 58
procent av eleverna i. Kvinnorna tyckte i större utsträckning än männen att ett
sådant samarbete existerade. Lägst andel som instämde i hög eller ganska hög
grad uppmättes för eleverna på elprogrammet, 37 procent.
Lärlingslön, extrajobb och sommarjobb
Det var mycket ovanligt att lärlingarna fick lön under utbildningstiden – endast
en av 15 elever, eller 6,5 procent. Inom bygg-, industri- och hantverksprogrammet hade drygt 10 procent lön under utbildningen. På omvårdnadsprogrammet
hade färre än 1 procent lön. Det var vanligare bland elever i årskurs 3 än i årskurs 2 att få en lärlingslön, och det var vanligare bland män än bland kvinnor.
Mellan kommunala och enskilda huvudmän var det inga skillnader.
Var tredje man och var fjärde kvinna kände i hög eller ganska hög grad att
de utnyttjades som billig arbetskraft. Totalt instämde 30 procent av eleverna i
påståendet, och det var ingen skillnad om eleven gick hos en kommunal eller
enskild huvudman.
Det främsta syftet med lärlingsutbildningen är att höja kvaliteten i yrkesutbildningen.8 Genom en tätare samverkan mellan skola och arbetsliv ska elevernas utbildning bli mer anpassad till arbetsmarknadens behov. Detta i sin tur är
ett sätt att skapa en brygga mellan skolan och arbetslivet och på så sätt underlätta ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden.
Med det som bakgrund blir det intressant att undersöka i vilken mån ungdomarna fått in en fot på arbetsmarknaden redan under sin lärlingstid genom
att arbeta extra på lov och helger. Sådana erfarenheter och kontakter kan vara
värdefulla längre fram när de ska ge sig ut och söka arbete.
Drygt hälften av eleverna, 54 procent, svarade att de någon gång hade jobbat
extra och fått lön under kvällar, helger eller skollov på sina lärlingsplatser. Det
vanligaste var att ha jobbat någon enstaka gång, 27 procent av eleverna angav
detta alternativ. Att de jobbat minst en gång i månaden uppgavs av 14 procent
och minst en gång i veckan av 13 procent av eleverna. Något fler män än kvinnor svarade att de haft extrajobb på lärlingsplatsen. Fler elever på kommunala
skolor än på fristående skolor svarade att de någon gång haft extrajobb på sin
lärlingsplats, 59 procent respektive 47 procent. Byggprogrammet var det program där störst andel elever, 75 procent, svarade att de någon gång jobbat extra
8

Kommittédirektiv för Nationell lärlingskommitté Dir. 2008:106.
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på lärlingsplatsen. För barn- och fritidsprogrammet och omvårdnadsprogrammet var andelen som haft extrajobb omkring 40 procent.
Nästan hälften av eleverna, 49 procent, svarade att de har haft sommarjobb
på någon av sina lärlingsplatser. Fler män än kvinnor svarade ja på frågan, 54
procent respektive 42 procent. Det var vanligare bland eleverna på de kommunala skolorna än på de fristående att ha haft ett sommarjobb på lärlingsplatsen.
Byggprogrammet var det program där flest elever hade haft sommarjobb på sin
lärlingsplats, 70 procent. Låg andel uppmättes för barn- och fritidsprogrammet
och elprogrammet, 25 respektive 31 procent.
Diagram 6.7: Lärlingslön, utnyttjad som billig arbetskraft, extrajobb och sommarjobb
på arbetsplatsen. Procent.
Andel som svarat ja, alternativt i hög eller ganska hög grad på frågor om de har fått betalt som lärling
eller som extra arbetskraft. (Fråga 4, 10g, 11 och 12 i enkäten.)
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Var tredje elev uppgav att de haft annat sommarjobb än på den arbetsplats som
lärlingsutbildningen varit på. Eleverna på barn- och fritidsprogrammet och elprogrammet hade i högre utsträckning än andra haft ett sommarjobb någon
annanstans än på sin lärlingsplats.
Nästan var sjätte elev, 18 procent, svarade att de inte hade haft något sommarjobb alls.
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6.3 Den skolförlagda utbildningen
Eleverna tillfrågades också om den skolförlagda delen av lärlingsutbildningen.
Utbildningen på skolan kan innefatta såväl kärnämnen som yrkesämnen.
Tre av fyra, 76 procent, tyckte att mixen mellan skola och lärlingsplats var
bra. Något fler kvinnor än män höll med om detta. Störst andel elever som
ansåg att mixen mellan skola och lärlingsplats var bra återfanns på barn- och fritidsprogrammet där 87 procent höll med. Lägst andel återfanns på elprogrammet där 63 procent höll med om påståendet.
Två av tre, 69 procent, instämde i hög eller ganska hög grad i att lärarna gav
dem stöd när det behövdes. Lika stor andel svarade att de fått läsa de kurser som
de önskat. Eleverna på elprogrammet var i båda avseendena mindre nöjda. Mer
än hälften, 51 procent, svarade att de inte alls eller i ganska liten grad fick stöd
av läraren. Nästan lika stor andel, 48 procent, hade inte fått möjlighet att läsa
de kurser de önskat.

Diagram 6.8:

Förhållanden i skolan. Procent.

Andel som instämmer i hög eller ganska hög grad i respektive påstående. (Fråga 13 i enkäten.)
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Ungefär hälften av eleverna instämde i påståendet att utbildningen på skolan varit till hjälp på lärlingsplatsen. Drygt var tredje, 38 procent, svarade att
de tyckte att de träffade sina klasskamrater för lite. Var fjärde elev, 28 procent,
tyckte att det var för mycket kärnämneskurser som svenska, engelska och matematik. Åsikterna om kärnämnena gick starkt isär. På hotell- och restaurangprogrammet svarade 14 procent att det var för mycket kärnämnen medan 39
procent av eleverna på fordonsprogrammet tyckte så.
Flera elever skrev kommentarer till frågorna om den skolförlagda utbildningen. Ett problem som flera beskrev var att de inte kunnat läsa de individuella
val och andra kurser för till exempel högskolebehörighet de velat på grund av
svårigheter att få ihop schemat då de varit ute på lärlingsplatsen. Det förekom
också synpunkter på att lärandet i skolan inte hängde ihop med det moment de
arbetade med på lärlingsplatsen. Några ifrågasatte varför de skulle läsa ämnen
som historia och religion medan andra ville ha mer teoretiska ämnen.
6.4 Bedömning av hela utbildningen
Åtta av tio elever var mycket eller ganska nöjda med sin lärlingsutbildning. På
barn- och fritids-, hotell- och restaurang- samt fordonsprogrammet var nio av
tio nöjda med sin utbildning. Minst nöjda var eleverna på elprogrammet där en
av tre svarade att de var ganska eller mycket missnöjda. Kvinnor och de som haft
kommunal huvudman var något mer nöjda med sin utbildning.
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Diagram 6.9:

Lärlingsutbildningen i sin helhet, grad av nöjdhet. Procent.

Upplevd nöjdhet med utbildningen i sin helhet. (Fråga 14 i enkäten.)
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De elever som gått två eller tre år i lärlingsförsöket fick också frågan hur de skulle välja utbildning i dag om de fick välja på nytt. Var femte lärling svarade att de
skulle välja en mer traditionell gymnasieutbildning. Lärlingar på handels- och
administrationsprogrammet uppgav i störst utsträckning att de skulle välja en
annan utbildning, 26 procent. Näst störst andel återfanns bland byggprogrammets lärlingar. Motsvarande andel bland elever som gick på naturbruksprogrammet var endast 9 procent.
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Diagram 6.10: Välja en annan utbildning om man fick välja om. Procent.
Skulle välja en annan gymnasieutbildning än lärling om man valde i dag (Fråga 16 i enkäten.)
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6.5 Den närmaste framtiden
Eleverna som våren 2011 gick i årskurs 3 fick frågan i vilken grad de trodde att
lärlingsutbildningen hade gett dem tillräckliga kunskaper för att klara arbetslivets krav. De allra flesta elever, 86 procent, trodde att lärlingsutbildningen gett
dem tillräckliga kunskaper. På tre program var andelen 90 procent eller mer,
barn- och fritids-, omvårdnads- samt byggprogrammet. Lägst andel som trodde
att utbildningen gett dem tillräckliga kunskaper för att klara arbetslivets krav
återfanns på elprogrammet, 63 procent.
Eleverna i årskurs 3 fick också frågan om de blivit erbjudna anställning på
någon av de lärlingsplatser de varit på, och mer än hälften, 52 procent, hade fått
ett erbjudande om jobb. Diagram 20 visar andelen inom respektive program
som fått erbjudande om anställning. Det fanns stora skillnader mellan programmen, störst andel uppmättes för omvårdnadsprogrammet, 73 procent, och
minst för naturbruksprogrammet, 10 procent. Hög andel med jobberbjudande
hade också bygg-, hotell- och restaurang- samt industriprogrammet, alla med
drygt 60 procent. Anmärkningsvärt var att skillnaden mellan flickprogrammen
omvårdnad och barn och fritid var så stor. På barn- och fritidsprogrammet hade
endast 22 procent av eleverna fått ett erbjudande om anställning.
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Diagram 6.11: Erbjudande om anställning på lärlingsplatsen. Procent.
Andel elever som fått erbjudande om anställning på lärlingsplatsen, för olika program och huvudmän. (Fråga 14 d i enkäten, endast elever som gick årskurs 3 på våren 2011.)
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I genomsnitt hade 35 procent av eleverna planerat att tacka ja till den erbjudna
anställningen, omkring 12 procent hade ännu inte bestämt sig och 6 procent
hade tackat nej. Knappt hälften av eleverna, 46 procent, hade inte fått något
erbjudande om anställning. Fler män än kvinnor hade blivit erbjudna en anställning och fler män än kvinnor planerade att tacka ja, 39 procent respektive med
27 procent. Kvinnorna hade i lite större utsträckning antingen inte bestämt sig
eller tackat nej, se diagram 6.12.
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Diagram 6.12: Erbjudande om anställning på lärlingsplatsen samt lärlingens ställningstagande till erbjudandet.
Procentandel kvinnor och män som valt olika svarsalternativ på frågan om de fått anställningserbjudande på lärlingsplatsen. (Fråga 14 d i enkäten, endast elever som gick årskurs 3 på våren 2011.)
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De elever som inte tackat ja till anställningen fick frågor om vilka framtidsplaner de hade. Omkring 6 procent av eleverna skulle börja på en annan arbetsplats, var fjärde elev, 26 procent, planerade att söka ett jobb som passade med
deras lärlingsutbildning, och omkring 16 procent av eleverna planerade att söka
ett jobb som inte hade anknytning till den lärlingsutbildningen de gått.
Ungefär 7 procent av eleverna planerade att studera vidare på högskolan och
2 procent planerade att studera vidare inom yrkeshögskolan. Omkring 10 procent av eleverna hade inga planer för varken arbete eller studier och av svaren
framgick att de var osäkra på vad de ville göra. Några skulle vara föräldralediga
och andra ville åka utomlands.
Mer än hälften ville ha behörighet till högskolan
Nästan hälften av eleverna, 48 procent, svarade att de skulle få en grundläggande behörighet för studier på högskolan inom sin lärlingsutbildning, dvs. läsa
minst 500 poäng kärnämnen samt kursen svenska B. En av åtta, 13 procent,
planerade att skaffa grundläggande behörighet på annat sätt, t.ex. genom kompletterande studier på komvux. Cirka 40 procent av eleverna planerade inte att
skaffa sig grundläggande behörighet till högskolan.
Fler kvinnor än män svarade att de planerade att skaffa sig en behörighet för
vidare studier, 56 procent jämfört med 46 procent. Ungefär lika många av båda
könen planerade att skaffa sig behörighet via komvux.
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De program där störst andel elever svarade att grundläggande behörighet ingick i lärlingsutbildningen var el-, barn- och fritids- samt hotell- och restaurangprogrammet, 65–70 procent. Motsvarande andel på fordonsprogrammet var 36
procent. På tre program planerade var femte elev att skaffa sig grundläggande
behörighet på komvux: energi-, handels- och administrations- samt naturbruksprogrammet.
Diagram 6.13: Får eller planerar att skaffa grundläggande behörighet för högre studier.
Procent.
(Fråga 15 i enkäten, endast elever som gick i årskurs 3 på våren 2011.)
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Ris och ros från eleverna
• Efter en genomgång av elevernas kommentarer i slutet av enkäten sammanfattade vi dessa positiva och mer kritiska synpunkter:
Positiva synpunkter:
• Att få varva teori och praktik var när det fungerade ett optimalt sätt att lära
sig på.
• Att vara på en lärlingsplats gjorde att man som elev lärde sig mycket om yrket
men också att man utvecklade sig själv, lärde sig ta ansvar och mognade som
person.
• Att få in en fot på ett företag eller annan arbetsplats kan leda till jobb.
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Detta kan förbättras:
• Eleverna var missnöjda med att inte ha kunnat läsa behörighetsgivande kurser inom ramen för sin lärlingsutbildning. Ofta hade praktiska svårigheter
lagt krokben för detta, kurserna på skolan hade krockat med tiden ute på
lärlingsplatsen.
• Vissa elever hade varit utan en lärlingsplats under en lång tid.
• Kommunikationen mellan skolan och lärlingsplatsen hade fungerat dåligt.
• Information och struktur var viktigt och efterfrågades av eleverna.
• Eleverna upplevde ibland att de utnyttjades som arbetskraft utan att få något
för det. En liten lärlingslön hade uppskattats enligt många elever.
• Eleverna saknade den sociala samhörigheten i en vanlig skolklass eller mentorsgrupp.
6.6 Sammanfattning av elevernas synpunkter i enkäten
• De flesta elever som svarade på Skolverkets enkät verkade nöjda med sin
lärlingsutbildning.
• Eleverna i årskurs 2 var generellt något nöjdare med sin lärlingsutbildning än
eleverna i årskurs 3.
• En stor andel av eleverna på omvårdnadsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet var nöjda, speciellt med organisationen av lärlingsutbildningen.
Bra rutiner och god struktur fanns för lärlingsutbildningen och tiden ute på
olika arbetsplatserna.
• Lärlingseleverna på elprogrammet var i flera avseenden mindre nöjda med
sin utbildning. Det gällde t.ex. hur det fungerat i skolan och på lärlingsplatsen. De hade också varit ute på en lärlingsplats i mindre utsträckning än
elever på andra program.
• Andelen tid ute på lärlingsplatser skilde sig även då det gällde huvudmän.
Betydligt fler elever på kommunala skolor än på fristående hade varit ute mer
än hälften av tiden.
• De elever som i störst utsträckning fick erbjudande om arbete efter lär-lingsutbildningen fanns på omvårdnadsprogrammet och byggprogrammet.
• Kvinnorna verkade generellt något mer positiva till lärlingsutbildningen,
både den skolförlagda delen och den arbetsplatsförlagda. De verkade även
vara mer positiva till de teoretiska ämnena.
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7

Studieresultat

7. Studieresultat
I det här kapitlet beskriver vi studiedeltagande och studieresultat och följer de
tre lärlingskullarna så långt som data finns tillgängliga. Det betyder att vi kan
följa den första kullen, som startade hösten 2008, i tre år och få med slutbetyget
efter utbildningen. För de senare kullarna redovisar vi bara studiedeltagande för
två respektive ett läsår.
7.1 Genomströmning
Hösten 2008 deltog 3 636 elever i försöksverksamheten med lärlingsutbildningen,
och ett år senare var 2 693 elever kvar där. Nästan 950 elever eller 26 procent hade
hoppat av sin utbildning. Ytterligare ett år senare, hösten 2010, studerade 2 293
elever som lärlingar och då hade nästan 1 350 elever eller 37 procent hoppat av
lärlingsutbildningen. Våren 2011 fick 1 602 elever slutbetyg, vilket motsvarar 44
procent av dem som startade hösten 2008. Detta betyder att 56 procent saknade
slutbetyg som lärling. Slutbetyg med godkända resultat i de kursbetyg som krävs
för grundläggande behörighet till studier på universitet och högskola hade 1 085
elever eller 30 procent. Diagram 7.1 visar studiedeltagande och slutbetyg för lärlingskullen med studiestart hösten 2008. Under försöksverksamheten har Skolverket betalat statsbidrag terminsvis så lärlingarna går att följa termin för termin.

Diagram 7.1:

Studiedeltagande och slutbetyg efter tre års studier.

Redovisning för elever som påbörjade lärlingsutbildning hösten 2008 terminsvis. Antal.
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Not: I redovisningen ovan ingår de 18 elever som gick lärlingsutbildning på medieprogrammet.
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Behörighet

Den andra kullen i lärlingsförsöket startade sin utbildning på hösten 2009 och
de var då 3 837 elever. Ett år senare var 2 943 kvar i lärlingsutbildning, och nästan
900 elever hade hoppat av (23 procent). Den tredje kullen startade sin utbildning
hösten 2010 och hade då 3 636 deltagare. I bilaga 3 finns mer detaljerade uppgifter
om lärlingarna och deras studieflöde. I stort sett har de tre lärlingskullarna haft
liknande studiedeltagande och avhopp, så långt det varit möjligt att jämföra dem.
7.2 Avhopp från lärlingsutbildningen
Avhopp första studieåret
Hösten 2008 började 3 636 elever en lärlingsutbildning. Ett år senare, den tredje studieterminen, var det 943 elever som inte deltog i lärlingsutbildningen. Av
dessa avhoppare återkom 35 elever till lärlingsutbildning under de kommande
tre terminerna. Hösten 2009 hade 908 lärlingar hoppat av utbildningen för
gott, vilket motsvarar 25 procent.
De allra flesta avhopparna studerade på en traditionell gymnasieutbildning utan
att ingå i lärlingsförsöket. Lite fler än 700 elever eller 21 procent studerade annat
än lärlingsutbildning. Drygt hälften av dem som bytt till vanlig gymnasieutbildning studerade samma program som den lärlingsutbildning de hade påbörjat.
Nästan 200 elever (5 procent) hade avbrutit sin gymnasieutbildning, och i
diagram 7.2 redovisar vi avhopparna från lärlingsutbildningen efter kön, huvudman och erfarenhet av gymnasiestudier före lärlingsstarten.

Diagram 7.2:

Avhopp från lärlingsutbildning första studieåret.

Avhopp till hösten 2009 för lärlingskullen som startade hösten 2008. Redovisning efter kön, huvudman och tidigare gymnasiestudier samt byte till andra gymnasiestudier eller avbrott. Procent.
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Andra kullen som deltog i försöksverksamheten med lärlingsutbildning började
hösten 2009 och var då 3 837 elever. Ett år senare, den tredje studieterminen,
deltog inte 894 elever längre i lärlingsutbildning. Av dessa avhoppare återkom
29 elever till lärlingsutbildning den kommande terminen. Hösten 2010 hade
865 lärlingar hoppat av utbildningen för gott, vilket motsvarar 23 procent.
De flesta avhopparna studerade i stället på en traditionell gymnasieutbildning utan att ingå i lärlingsförsöket, precis som den första kullen. Även i denna
kull var det nästan 200 elever eller 5 procent som hade avbrutit sin gymnasieutbildning och nästan 700 elever eller drygt 17 procent som studerade annat än
lärlingsutbildning. Av dem som bytt till vanlig gymnasieutbildning studerade
mer än hälften samma program som den lärlingsutbildning de hade påbörjat.
Ungefär var fjärde lärling, i såväl den första som den andra kullen, hoppade
av utbildningen inom ett år. De allra flesta bytte till samma yrkesförberedande
program och fick därmed betydligt mindre praktik.
Avhopp andra studieåret
Hösten 2010 deltog 2 293 elever i lärlingsutbildning av dem som tillhörde den
första kullen i lärlingsförsöket. Det betyder att 1 343 elever inte deltog i lärlingsutbildning under den femte studieterminen. Av dessa avhoppare återkom 29
elever till lärlingsutbildning den sjätte terminen, våren 2011. Hösten 2010 hade
1 314 lärlingar hoppat av utbildningen för gott, vilket motsvarar 36 procent.
De flesta avhopparna studerade på traditionella gymnasieutbildningar, precis
som avhopparna året innan. Drygt 550 elever eller 15 procent hade avbrutit sin
gymnasieutbildning och drygt 750 elever eller 21 procent studerade annat än
lärlingsutbildning. Knappt hälften av dem som bytt till vanlig gymnasieutbildning studerade på samma program som den lärlingsutbildning de hade påbörjat.
Diagram 7.3 visar avhopparna från lärlingsutbildningen redovisade efter kön,
huvudman och erfarenhet av gymnasiestudier före lärlingsstarten. Andelen elever som bytt till en annan gymnasieutbildning var i stort densamma den femte
studieterminen som den tredje, omkring 20 procentenheter. Avbrotten hade
däremot ökat från 5 till 15 procent. Störst andel med avbrott (33 procent) uppmättes för elever som redan innan lärlingsstudierna hade gått i gymnasieskolan.
Påfallande stor andel av lärlingseleverna som gått hos en kommunal huvudman
hade bytt till vanlig gymnasieutbildning, drygt 25 procentenheter.
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Diagram 7.3:

Avhopp från lärlingsutbildning de två första studieåren.

Avhopp till hösten 2010 för lärlingskullen som startade hösten 2008.
Redovisning efter kön, huvudman och tidigare gymnasiestudier samt byte till andra gymnasiestudier
eller avbrott. Procent.
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7.3 Slutbetyg från lärlingsutbildning
På våren 2011 hade den första lärlingskullen med start hösten 2008 utbildats i
tre år. Drygt 1 600 elever fick då ett slutbetyg, vilket motsvarar 44 procent. Diagram 7.4 visar genomströmningen för de olika programmen. Störst andel med
slutbetyg hade energiprogrammet (EN) med 61 procent och lägst andel hade
hotell- och restaurang programmet (HR) där endast 32 procent fick ett slutbetyg efter tre års lärlingsutbildning. Det program där störst andel fick grundläggande behörighet, ”examen”, var barn- och fritidsprogrammet (BF) med 38
procent. Lägst andel återfanns bland lärlingar på fordonsprogrammet (FP) med
18 procent.
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Diagram 7.4:

Slutbetyg för lärlingskullen hösten 2008 efter tre års lärlingsstudier.

Redovisning efter program samt med eller utan grundläggande behörighet. Procent.
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Genomströmningen var något högre för kvinnor än för män, 45 procent respektive 43 procent. Elever som gått på fristående skolor hade i högre grad slutbetyg
än elever som hade studerat på kommunala skolor, 47 procent respektive 40
procent. Det var stor skillnad på slutförandegrad mellan elever som var nybörjare i gymnasieskolan och de som gått i gymnasieskolan före lärlingsutbildningen,
53 procent mot 30 procent. Dubbelt så stor andel av nybörjarna hade grundläggande behörighet för studier på universitet och högskola jämfört med dem som
gått i gymnasiet före lärlingsutbildningen, 38 procent respektive 17 procent.
Diagram 7.5 visar studieresultaten för de olika grupperna med redovisning för
om slutbetyget gav grundläggande behörighet eller inte.
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Diagram 7.5:

Slutbetyg för lärlingskullen hösten 2008 efter tre års lärlingsstudier.

Redovisning efter kön, huvudman och tidigare gymnasietudier. Procent.
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7.4 Studieresultat bland lärlingar jämfört med vanliga yrkesprogram
Jämför vi studieresultaten för första kullen i lärlingsförsöket med alla elever som
startade en yrkesutbildning i årskurs 1 på hösten 2008 ser vi att betydligt färre
som gått lärlingsutbildning fick ett slutbetyg efter tre års studier. Bland lärlingar
fick 44 procent ett slutbetyg medan motsvarande andel bland alla studerande på
yrkesförberedande program var 68 procent.
Andelen som fick ett slutbetyg som omfattade kraven för grundläggande behörighet var bland lärlingar 30 procent och för alla yrkeselever 56 procent.
Diagram 7.6 jämförs program för program. Störst skillnad mellan lärlingsutbildning och vanlig yrkesutbildning återfanns för fordons-, hotell- och restaurang-, bygg-, industri- samt naturbruksprogrammen.
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Slutbetyg inom tre år för elever som började yrkesutbildning hösten 2008.

Diagram 7.6:

Redovisning för lärlingar och alla yrkeselever efter program samt med eller utan grundläggande
behörighet. Procent.
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Redovisar man studieresultaten efter kön, huvudman och eventuellt tidigare
gymnasiestudier kommer lärlingsutbildning också då sämre ut. Andelen elever
som fått ett slutbetyg efter tre års studier var i alla grupper mindre för lärlingarna. Män och studerande på kommunala skolor uppvisade de största skillnaderna, se diagram 7.7.
Diagram 7.7:

Slutbetyg inom tre år för elever som började yrkesutbildning hösten 2008.

Redovisning för lärlingar och alla yrkeselever efter kön, huvudman och tidigare gymnasiestudier
samt med eller utan grundläggande behörighet. Procent.
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7.5 Resultaten för de elever som var nybörjare i gymnasieskolan
I tidigare avsnitt har vi visat att lärlingsutbildningen under försöksperioden rekryterat förhållandevis stor andel elever som redan tidigare hade gått i gymnasieskolan, ”gamla” elever. I avsnitt 5.1 framgår att omkring 35 procent av lärlingarna och 20 procent av alla yrkeselever gått i gymnasieskolan tidigare. Hälften
av dessa ”gamla” elever hade tidigare gått ett individuellt program. Eleverna
hade lägre meritvärde från sina grundskolestudier och det var vanligare att deras
föräldrar hade kortare utbildning.
I kapitel 6 skriver vi att ovanligt många lärlingar uppgav att skolpersonal
var informationskälla och delaktig vid rekryteringen. Lärlingsförsöket blev för
många något av ”sista chansen” att klara gymnasieskolan. Självklart tynger denna grupp av ”gamla” elever studieresultaten för lärlingarna.
Vi avslutar därför jämförelsen mellan lärlingar och traditionella yrkeselever
med att visa studieresultaten bara för dem som var nybörjare i gymnasieskolan
hösten 2008. I diagram 7.8 ser man andelen nybörjare som fått slutbetyg efter tre års studier, och när vi tar hänsyn till elevernas tidigare gymnasiestudier
kvarstår stora skillnader i studieresultat mellan de två grupperna. De som gått
lärlingsutbildning hade genomgående sämre resultat, mindre andel hade fått
slutbetyg och uppfyllde kraven för grundläggande behörighet. Störst var skillnaderna för dem som utbildat sig på fordons-, hotell- och restaurang-, bygg- samt
naturbruksutbildningar. Kommunala huvudmän uppvisar också stor avvikelse
mellan lärlingar och de som gått traditionell yrkesutbildning. Kommunala huvudmän hade bland lärlingar sämre resultat än enskilda huvudmäns. Däremot
hade kommunala huvudmän bättre resultat för dem som gått traditionell yrkesutbildning, alltså större andel med slutbetyg.
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Diagram 7.8:

Slutbetyg inom tre år för nybörjare på yrkesutbildningar hösten 2008.

Redovisning för lärlingar och alla yrkeselever efter program samt med eller utan grundläggande
behörighet. Procent.
90
80
70
60
50
40
30
20

Utan behörighet
Med behörighet

10

BF

BP

EC

EN

FP

HP

HR

HV

IP

LP

NP

OP

Män Kv

Kom

Fri

Lär
Yrke

Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke
Lär
Yrke

0
Totalt

7.6 ALF-försök med en stor kurs för karaktärsämnen
Alla elever i gymnasieskolans nationella program läser samma kärnämnen uppdelade på nio kurser. Här ingår t.ex. kurser i svenska, matematik och engelska.
För elever som deltagit i lärlingsförsöket var kraven på kärnämneskurser något
mindre, men en kurs i historia om 50 poäng tillkom. Varje program har därtill ett antal karaktärsämnen som lär eleven programmets syfte. Inom yrkesprogrammen är det kurser om arbetsliv och yrkeskunskaper. Programmets karaktär
lärs i åtta till tolv kurser varierande mellan de olika yrkesförberedande programmen. Under lärlingsförsöket kunde dessa kunskaper sammanföras i en stor kurs,
ALF1201 som omfattade 1 250 poäng. Hälften av de kurspoäng som en fullständig gymnasieutbildning omfattar kunde under försöket alltså ges i en kurs.
Betyg i ALF1201, 1 250 poäng
Av de drygt 1 600 elever som våren 2011 fick ett slutbetyg från sin lärlingsutbildning hade 26 procent fått betyg i ALF1201. Det var stora variationer mellan
programmen. Inom handels- och administrationsprogrammet hade två av tre
denna kurs, men på elprogrammet hade nästan ingen denna kurs i sitt slutbetyg. Det var nästan uteslutande kommunala huvudmän som använt denna kurs
under försöket med lärlingsutbildning, se diagram 7.9.
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Andelen lärlingar med betyg på kursen ALF1201.

Diagram 7.9:

Redovisning efter program, huvudman och kön. Procent.
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7.7 Sammanfattning av lärlingarnas studieresultat
• Var fjärde elev, 25 procent, hoppar av lärlingsutbildningen det första studieåret.
• Ytterligare 10 procentenheter hoppar av det andra året.
• De flesta som hoppar av byter till en traditionell gymnasieutbildning med
mindre praktik, 21 procentenheter.
• Knappt hälften (44 procent) av den första kullen i lärlingsförsöket fick ett
slutbetyg efter tre års studier.
• Färre än var tredje (30 procent) fick ett slutbetyg som uppfyllde kraven för
grundläggande behörighet.
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8. Sammanfattning och slutord
Hösten 2008 startade ett treårigt försök med lärlingsutbildning i gymnasiet där
halva studietiden skulle förläggas på en arbetsplats. För att stimulera verksamheten kunde huvudmannen för utbildningen utöver ordinarie ersättning från
elevens hemkommun få statsbidrag på 25 000 kr per elev och läsår.
Intresset från aktörer och elever blev relativt stort, särskilt jämfört med tidigare försök. Första året deltog 265 skolor och 3 600 elever och 2009 deltog
3 800 elever och 2010 något färre; 3 600 elever.
Totalt deltog 13 200 elever. Siffrorna ska ses mot bakgrunden av att elevkullarna minskade under samma period. Lärlingarnas andel av yrkesutbildning var
drygt 6 procent under försöksåren.
Byggprogrammet har under alla tre åren haft flest elever med ca 800 elever
per år. Fordons-, Handels- o administrations- samt Hantverksprogrammen har
haft 400–500 elever vardera per år. Jämfört med hela gymnasieskolan har Energiprogrammet med utbildning till VVS-montör haft störst andel i lärlingsutbildning.
2008 var andelen lärlingar i fristående skolor mer än dubbelt så stor än i kommunala skolor, 54 procent. De två senare åren ökade andelen till 69 procent.
Den enskilt största aktören har skolkoncernen Baggium varit, som redan tidigare hade lärlingsliknande verksamhet. Hösten 2010 utbildades drygt 10 000
lärlingar och Baggiums Praktiska gymnasieskolor stod för mer än hälften.
Många avhopp
Mer än var tredje deltagare i lärlingsutbildningen var redan elev i gymnasieskolan, antingen på ett annat yrkesprogram eller på ett individuellt program.
Jämfört med annan skolförlagd yrkesutbildning var det dubbelt så många.
Var fjärde elev hoppade av det första studieåret och ytterligare 10 procent
hoppade av det andra året på sin lärlingsutbildning. De flesta bytte till en mer
skolförlagd yrkesutbildning.
Positiva omdömen men dåliga resultat
De elever som stannade kvar i lärlingsutbildningen har i en enkät svarat att de
var ganska eller mycket nöjda med sin utbildning och åtta av tio svarade att de
skulle välja lärlingsutbildningen igen. Eleverna var också nöjda med den arbetsförlagda delen av utbildningen. Handledarna fick ett gott betyg och lärlingarna
upplevde i stor utsträckning att de lärt sig grunderna för att klara ett yrkesliv.
Ett fåtal hade lärlingslön under utbildningen men hälften hade haft extrajobb
och sommarjobb på den utbildande arbetsplatsen. Många uppgav att de hade
jobb på gång.
Lärlingsutbildningen har trots elevernas positiva omdömen haft stora pro72 GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING DE TRE FÖRSTA ÅREN 2008–2011

blem. Mindre än hälften i den första kullen, 44 procent, fick ett slutbetyg efter
tre års studier och endast 30 procent klarade kraven för grundläggande behörighet. I jämförelse med den mer skolförlagda yrkesutbildningen är det ett klent
resultat då motsvarande siffror där är 68 respektive 56 procent.
Förklaringar
Hur ska de många avhoppen förstås? En förklaring kan vara att lärlingarna hade
sämre förkunskaper och att många redan hade provat, och misslyckats, på annan gymnasieutbildning. Ovana vid arbetslivets krav och saknad av jämnåriga
kamrater kommer fram i utvärderingen. Vissa oklarheter rådde kring lärlingsutbildningen och eleverna hade inte fått tillräcklig information om vilka krav
utbildningen ställde.
Delar av arbetsmarknaden har haft ett svalt eller avvaktande intresse för lärlingsutbildningen, särskilt basnäringarna. De har sedan länge branschspecifika
övergångar mellan skola och arbetsliv. Färdigutbildningen sker på arbetsplatsen
med anställning och lön. För andra branscher har försöksverksamheten lett till
nya initiativ.
Skolverket pekar på några förbättringsområden:
• Fördjupad studie och yrkesvägledning.
• Utbildningen behöver utvecklas och anpassas till såväl ungdomars förhållanden som arbetslivets behov.
• Starten på utbildningen bör eventuellt omprövas så att den blir mer skolförlagd under de första terminerna och mer arbetsplatsförlagd de sista.
Skolverket har i uppdrag att fortsätta att följa och stödja den gymnasiala lärlingsutbildningen de närmaste åren. Tillsammans med Skolinspektionen kommer Skolverket att ge förslag till förbättringar av kvaliteten.
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Bilagor

Bilaga 1
Enkätundersökningens genomförande (teknisk rapport)
Syftet med undersökningen var att låta ungdomar som genomför sin gymnasieutbildning som lärlingar, dvs. halva utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats, komma till tals. Ungdomar som går på gymnasiet är normalt mellan 16
och 20 år. Flertalet av dem som går lärlingsutbildning är unga män.
Ett vanligt tillvägagångssätt för att få svar på en undersöknings frågor är att
kontakta de utvalda via brev eller telefon. Inte sällan nyttjas båda kontaktsätten
i en kombination. Flera utredare och undersökningsföretag vittnar om att svarsviljan blivit sämre de senaste 10–20 åren. Svarsfrekvenser kring 50–60 procent
av de utvalda är i dag allt vanligare. Äldre, kvinnor och välutbildade svarar i
allmänhet oftare på undersökningar. Den grupp som erfarenhetsmässigt är svårast att fånga är unga män, vilket såväl Statistiska centralbyrån som Ungdomsstyrelsen kan vittna om.
Den aktuella undersökningen, riktad till gymnasielärlingar, hade med andra
ord stora svårigheter att vänta. Skolverket inbjöd därför företrädare för huvudmän och centrala skolmyndigheter att diskutera såväl undersökningens uppläggning som frågeställningar. Samtliga företrädare var varse problembilden och
rekommenderade Skolverket att ta hjälp av de gymnasieskolor som ungdomarna
var knutna till. I den förordning som reglerar försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning (SFS 2007:1349) framgår dessutom att skolhuvudmän
är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering. Detta skulle underlätta
datafångsten. Skolverket beslöt därför att utforma undersökningen så att alla
som var gymnasielärlingar våren 2010 skulle kontaktas med hjälp av de skolor
som eleven då utbildades på. Eleverna gick på våren 2010 i årskurs 1 eller årskurs 2. När undersökningen genomfördes på våren 2011 förväntades eleverna
gå i andra eller tredje årskursen. Ungefär hälften hade alltså gått tre år som gymnasielärling och stod inför avslut.
Datainsamlingen
Skolverket upphandlade datainsamlingen av Statistiska centralbyrån och vi hade
uppgifter om vilka skolor, program och elever som var rampopulationen. Undersökningen genomfördes som en webbenkät där paket skickades ut till skolorna
med kuvert med missivbrev och inloggningsuppgifter till eleverna. Paketen innehöll även ett instruktionsbrev till ansvariga för lärlingsutbildning på skolorna
samt avprickningslistor med tillhörande anvisningar. Utskicket skedde 18 april.
Tack- och påminnelsebrev skickades ut till skolorna den 2 maj. Syftet med
det var att skynda på insamlingen för de skolor som ännu inte påbörjat distributionen av elevbreven och skickat in avprickningslistorna, men också att tacka de
skolor som redan utfört det vi bett om.
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Ett nytt paket med nya missivbrev till eleverna samt påminnelsebrev till ansvariga på skolorna skickades ut den 16 maj. Insamlingen avslutades den 21 juni
2011.
Denna kontaktstrategi, med skolorna som mellanled, visade sig ta lång tid
från utskick till inflödesrespons. Att skolorna dels skulle dela ut breven till eleverna, dels fylla i och återsända avprickningslistor i en tid mellan påsk och terminsslut var för mycket begärt för att uppgiften skulle prioriterats på alla skolor.
Bortfall och avgränsning av populationen
Undersökningen var en totalundersökning. Den ursprungliga populationen bestod av 6 834 elever på 263 skolor. Rampopulationen gällde för vårterminen
2010 och en del elever fanns av olika anledningar inte längre kvar på sin utbildning eller skola under våren 2011. Detta fick vi kännedom om via de avprickningslistor som skolorna sände tillbaka till Skolverket samt till viss del via fråga
4 i webbenkäten.
Det var 21 skolor som inte alls hörsammade uppmaningen att medverka i
undersökningen. I ytterligare 36 skolor fanns inte längre någon elev kvar från
våren 2010. Alla hade av olika anledningar slutat. De 206 skolor som återstod
hade tillsammans, när övertäckningen var borträknad, 5 122 lärlingar som undersökningen vände sig till.
Skolor med många elever och flera program hade naturligtvis ett större arbete
att utföra i samband med utvärderingen. I praktiken kom ansvariga lärare för
olika program att bli den naturliga länken till eleverna. På flera skolor ville inte
eller hann inte lärarna förmedla budskapet till eleverna. Det fanns naturligtvis
flera förklaringar till detta. En viktig faktor var svårigheten att nå elever som i
stället för att samlas i skolan fanns på många arbetsplatser. Alla som arbetar med
enkätundersökningar vill undvika situationer där en mellanhand kan påverka
vem som får möjlighet att svara eftersom det inte går att utesluta att mellanhanden väljer ut vissa grupper eller elever.
I 43 skolor deltog endast ett fåtal elever, ofta på något visst program. Risken
för snedvridande resultat var alltså uppenbar och Skolverket beslutade därför att
avgränsa undersökningen till de skolor där minst 25 procent av eleverna hade
besvarat enkäten. Kvar i nettopopulationen blev då 163 skolor med 2 683 kvarvarande elever i gymnasial lärlingsutbildning.
Svarsfrekvens och representativitet
I den avgränsade nettopopulation erhöll vi 1 373 svar via en webbenkät. Det
motsvarar en svarsfrekvens på 51,2 procent. Vikter har beräknats så att svarande
elever på en skola också får representera bortfallet på skolan.
SCB har efter att insamlingen avslutats gjort en teknisk rapport där genomförande och kvalitet beskrivs mera utförligt.
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Bilaga 2 – Enkät
Födelsedata (19XXYYZZ)
Namn
Program
Skola

Löpnummer

Till dig som gick lärlingsutbildning våren 2010
Du är en av de första som gått den nya gymnasieutbildningen med minst hälften av utbildningen på en arbetsplats. Denna utbildning, som också kallas för
gymnasial lärlingsutbildning, kommer att erbjudas alla grundskoleelever från
och med hösten 2011.
Skolverket och många beslutsfattare är intresserade av hur du upplevt din
utbildning.
Vad har varit bra? och
Vad kunde ha varit bättre?
– är frågor som vi vill att du berättar om för oss i en webbenkät.
Frågorna handlar om:
– Hur du började lärlingsutbildningen
– Hur utbildningen har varit
– Vilka framtidsplaner du har
Vi vill att du hjälper oss så att lärlingsutbildningen blir så bra som möjligt framöver. Om du inte gick färdigt lärlingsutbildningen är vi förstås också intresserade av dina synpunkter.
Användarid:
Lösenord:

xxxxxx
xxxxxx

Frågorna hittar du på webbadressen:
www.insamling.scb.se
Logga in med användarid och lösenord.
Din medverkan är viktig
Du tillfrågas för att du tillhör pionjärerna. Det är mycket viktigt att få reda på
hur du uppfattar din utbildning. Det är du själv som avgör om du vill delta eller
inte, men ditt svar kan inte ersättas av någon annans. En hög svarsfrekvens är
av viktigt för att undersökningens resultat ska bli tillförlitligt. Vi hoppas att du
tar dig tid att besvara enkäten utifrån dina erfarenheter. Dina svar skyddas av
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sekretess och redovisningen kommer att göras i tabeller eller diagram så att det
inte går att identifiera enskilda personers svar.
Vi ber dig svara på frågorna så snart som möjligt. Har du problem med att
svara på Internet kan det ofta avhjälpas om du använder webbläsaren Internet
Explorer.
Med vänliga hälsningar
Christina Sandström
Chef för statistikenheten
Skolverket

Sven Sundin
Projektledare
Skolverket

Om undersökningen
Det är din gymnasieskola som gett Skolverket uppgift om att just du gått på en
gymnasial lärlingsutbildning. Vi har valt SCB som undersökningsföretag för att
det borgar för god kvalité. För att inte belasta dig med frågor om uppgifter som
redan finns hos SCB kommer de svar du lämnar att kompletteras med uppgifter
från register.
• Registret över totalbefolkningen: ålder och kön
• Grundskole- och gymnasieregistret: meritvärde, uppgifter om studier i gymnasieskolan
Dina svar är skyddade
Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Numret högst upp till höger på
blanketten är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har
svarat och vilka som ska få en påminnelse.
Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan
materialet överlämnas till Skolverket för fortsatt bearbetning.
Den nu aktuella undersökningen, som vi hoppas du vill medverka i, kommer
att redovisas i en rapport under hösten.
Med din hjälp kommer vi att redovisa elevernas erfarenheter.
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Exempel på hur resultat kommer att redovisas:
Jämförelse mellan lärlingsutbildning och all yrkesutbildning i gymnasieskolan hösten 2008. Redovisning efter program. Procent.
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Om du vill veta mer eller har frågor kontakta gärna:
Sven Sundin, projektledare
Telefon: 08-52 73 33 57
E-post: sven.sundin@skolverket.se
Postadress:
Skolverket, 106 20 Stockholm

Mattias Fritz, undersökningsledare
Telefon: 019-17 62 67
E-post: mattias.fritz@scb.se
Postadress:
SCB, BV/UA, 701 89 Örebro
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LP

Gymnasial lärlingsutbildning

År 2011

Till dig som gick lärlingsutbildning våren 2010
Tack för att du tar dig tid att besvara frågorna. De syftar till att göra lärlingsutbildning bättre.
Vi beräknar att det tar 5 – 8 minuter att besvara frågorna i enkäten.
Frågorna handlar om:
- Hur du började lärlingsutbildningen
- Hur utbildningen har varit
- Vilka framtidsplaner du har
När det i enkätfrågorna står Lärlingsplats menar vi den arbetsplats där du har en handledare. Arbetsplatser
kan se olika ut. Det kan vara ett byggföretag som utför arbeten på olika ställen och det kan vara olika
avdelningar inom ett stort företag. Utgår från den person som handleder dig så blir det lättare att besvara
frågorna.

Så här gör du
För att det skall vara så lätt som möjligt att fylla i dina svar, använd hela bildskärmens storlek. Använd en
bildskärmsupplösning på minst 1024*768. Du navigerar mellan sidorna i blanketten genom att klicka på
länkarna i sidfoten. För att komma vidare i blanketten, klicka på "nästa" nedan. Om du behöver ta en paus kan
du klicka på "spara" och fortsätta senare. När du är klar klickar du på "Skicka till SCB", som du också finner
nedtill på skärmsidan.

Redovisning av resultat
Allra sist får du en fråga om du vill ta del av resultaten. Om du svarar ja, kommer du via e-brev att få en
sammanfattning under hösten.

Utvärdering av din lärlingsutbildning
Frågor om ditt val av lärlingsutbildning

1 På vilket sätt fick du kännedom om lärlingsutbildningen?
Markera ett eller flera alternativ.
Jag fick kännedom genom:
Min familj
Vänner och bekanta
Studie- och yrkesvägledare
Lärare
Information från gymnasieskolan t.ex. öppet hus, mässa
Arbetsliv, företag t.ex. praktikplats
Reklam eller annonser i tidningar, Internet, tv och radio
Annat sätt:

2 Var lärlingsutbildning ditt förstahandsval?
Ja
Nej
Om nej, vad valde du i förstahand:

3 Vilken var anledningen till att du valde att gå på en lärlingsutbildning?
I vilken grad stämmer följande påståenden?
Besvara varje delfråga.
Inte alls/
i mycket
liten grad

I ganska
liten grad

I ganska
hög grad

Helt/i mycket
hög grad

Det var mycket praktik
Möjligheten att få jobb direkt efter utbildningen
Det var vad betygen räckte till
Jag visste inte vad jag ville utbilda mig till
Min lärare sa att det var bra för mig
Utbildningen leder till yrket jag är intresserad av

Det var inte så mycket teori
Eventuella kommentarer:
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4 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?
Markera det alternativ som bäst stämmer in på vad du gör idag.
Studerar som lärling dvs. både skola och lärlingsplats
Studerar som lärling med lön dvs. får en lärlingslön under utbildningen

För dig som inte längre går på en lärlingsutbildning.
Studerar annan yrkesförberedande gymnasieutbildning
Studerar på en studieförberedande gymnasieutbildning
Studerar annat (t ex komvux, folkhögskola)
Arbetar (med lön)
Är arbetslös, söker jobb
Arbetsmarknadsåtgärd (t.ex. projekt inom kommun eller arbetsförmedling)
Annat (ange vad):

5 Vilken årskurs går du nu?
Årskurs 2
Årskurs 3

Frågor om din lärlingsplats
6 Har du varit på flera lärlingsplatser?
Lärlingsplatsen är den arbetsplats där din handledare finns.
Ja

Om ja, ange hur många:

Nej, jag har varit på en och samma lärlingsplats

6b. Av vilken anledning har du varit på flera lärlingsplatser?
Markera ett eller flera alternativ.
För att kunna lära mig alla färdigheter i yrket
Jag trivdes inte, lärlingsplatsen var inte bra
Personkemin stämde inte mellan mig och handledaren
Lärlingsplatsen låg alldeles för långt bort från där jag bor
Lärlingsplatsen kunde inte längre ta emot mig
Annan orsak:

7

Har du haft flera handledare under din lärlingsutbildning?
Som handledare räknas din kontaktperson på lärlingsplatsen.
Ja, antal:
Nej

Det ska finnas ett utbildningskontrakt mellan skolan, lärlingsplatsen och dig.

8 Hur ofta har du och din lärare på skolan diskuterat innehållet i ditt utbildningskontrakt?
Markera ett alternativ.
En gång, dvs. när jag skrev under det
Varje termin
Varje läsår
Jag känner inte till utbildningskontraktet

86 GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING DE TRE FÖRSTA ÅREN 2008–2011

9 Hur stor del av utbildningstiden har du varit på en lärlingsplats?
Ungefär hur stor del av tiden på din lärlingsutbildning har varit utanför skolan?
Betydligt mindre än hälften
Ungefär halva tiden
Betydligt mer än hälften

10 I vilken grad stämmer följande påståenden in på din lärlingsplats?
Utgå från den lärlingsplats som du varit längst tid på och känner till bäst.
Markera för varje påstående hur väl du tycker det stämmer in på dig och din lärlingsplats.
Inte alls/
i mycket
liten grad

I ganska
liten grad

I ganska
hög grad

Helt/i mycket
hög grad

a) Jag har god kontakt med min handledare
b) Jag trivs med mina arbetskamrater
c)

Jag får prova på nya saker och utvecklas

d) Handledaren förklarar bra
e) Yrkesläraren på skolan vet vad jag kan
f)

Handledaren och yrkesläraren samarbetar om min
utbildning

g) Jag känner mig utnyttjad som billig arbetskraft
h) Jag har fått ta eget ansvar för arbetsuppgifter
i)

Arbetstiderna fungerar bra

j)

Jag känner till hur det jag gör på lärlingsplatsen
bedöms och betygssätts
Eventuella kommentarer:

Frågor om arbete med lön på din lärlingsplats
11 Har du haft sommarjobb på någon av dina lärlingsplatser?
Ja
Nej, jag har haft annat sommarjobb
Nej, jag har inte haft sommarjobb

12 a. Har du jobbat extra och fått lön under kvällar, helger eller skollov på din lärlingsplats?
Ja
Nej

Till dig som jobbat extra på lärlingsplatsen

12b. Om ja, ange ungefär hur ofta?
Minst 1 gång i veckan
Minst 1 gång i månaden
Någon enstaka gång
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Frågor om utbildningen på skolan
13 I vilken grad stämmer följande påståenden in för dig?
Besvara varje delfråga.
Inte alls/
i mycket
liten grad

I ganska
liten grad

I ganska
hög grad

Helt/i mycket
hög grad

Det är för mycket kärnämneskurser t.ex. svenska,
a) engelska, matematik
b) Mixen mellan skola och lärlingsplats är bra
c)

Jag har fått läsa de kurser jag önskat

d) Jag träffar mina skolkamrater för lite
e) Lärarna ger mig hjälp och stöd när det behövs
f)

Utbildningen på skolan är till hjälp på lärlingsplatsen
Eventuella kommentarer:

14 Vad tycker du om din lärlingsutbildning så här långt?
Mycket missnöjd
Ganska missnöjd
Ganska nöjd
Mycket nöjd

14b. Tror du att du blir helt klar med lärlingsutbildningen i vår, dvs. att du har läst 2500 poäng?
Ja
Nej
Om nej, vad saknas?

14c. I vilken grad tror du att lärlingsutbildningen ger dig tillräckliga kunskaper för att klara arbetslivets
krav?
Mycket liten utsträckning
Ganska liten utsträckning
Ganska stor utsträckning
Mycket stor utsträckning
Eventuella kommentarer:

14d. Har du blivit erbjuden anställning på någon av dina lärlingsplatser?
Anställning när du är färdig med din lärlingsutbildning.
Markera ett alternativ.
Ja, och jag planerar att tacka ja
Ja, men jag har inte bestämt mig
Ja, men jag har tackat nej
Nej, jag har inte fått något erbjudande
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14e. Vad har du för planer efter din lärlingsutbildning?
Markera ett alternativ.
Börja en anställning som jag blivit erbjuden
Söka jobb som passar min lärlingsutbildning
Söka annat jobb som inte har med min lärlingsutbildning att göra
Studera vidare på högskola
Studera vidare inom yrkeshögskolan
Annat:

Frågor om dina framtidsplaner
15 Planerar du att skaffa dig grundläggande behörighet till högskolan under din lärlingsutbildning?
Det betyder att du läser minst 500 poäng kärnämnen och kursen Svenska B.
Ja, det ingår i min lärlingsutbildning
Ja, på annat sätt t.ex. komvux
Nej

16 Om du fick välja idag: Skulle du välja en lärlingsutbildning?
Ja, samma lärlingsutbildning
Ja, annan lärlingsutbildning Ange vilken:

Nej, jag skulle välja

17 Här finns plats för andra synpunkter på din lärlingsutbildning?



Ja, jag vill ha en sammanfattning av resultaten i höst
Min e-postadress är:

För att skicka in uppgifterna, klicka på "Skicka till SCB" nedan.
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Sverige lämnade under 1930- och 1940-talen den
arbetsplatsförlagda grundutbildningen och övergick till
yrkesskolor. År 1971 samlades både yrkesutbildning och
studieförberedande utbildningar i samma skolform,
gymnasieskolan. De senaste åren har intresset för att
återuppta lärande på arbetsplatser växt och hösten 2008
startade en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Minst halva tiden av gymnasiestudierna är
förlagd till arbetslivet och skolhuvudmannen får under
försöksperioden en förstärkt ersättning om 25 000 kr per
elev och läsår.
Denna rapport är en första redovisning av försöksverksamheten med eleverna i fokus. Empirin utgörs av registerdata och enkätfrågor till eleverna. Här ges svar på frågor
som: Hur många deltar? Vilka program går lärlingarna på?
Hur många fullföljer utbildningen? Och Vad tycker eleverna
om utbildningen?

