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Sammanfattning 

De nationella programrådens arbete har under perioden kännetecknats av att elva 
av tolv programråd har fått en ny sammansättning av ledamöter. Detta i och med 
att en ny mandatperiod inleddes i september 2013. Nya ledamöter har tillkommit 
vilket har förändrat och berikat diskussionerna, samtidigt som mer mötestid har 
behövt avsättas för information om Skolverkets uppdrag och arbetet i råden. Dag-
ordningen har i hög grad även under denna period präglats av Skolverkets aktuella 
uppdrag, men programråden har även diskuterat hur arbetet i rådet kan utvecklas 
och vilka frågor som bör prioriteras. Skolverket är positivt till programrådens syn-
punkter, förslag och analyser och använder dessa som underlag för beslut och för 
att genomföra olika uppdrag. Flera programråd önskar större inflytande över Skol-
verkets arbete, men då uppdragen är många och ofta genomförs under kortare 
tidsperioder blir programrådens möjligheter att påverka många gånger begränsade. 

Under periodens sex möten har det varit många ärenden av olika karaktär på dag-
ordningen. För en del ärenden är det reglerat att programråden ska höras, såsom 
inför beslut om särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och statsbidrag för 
kompetensutveckling av yrkeslärare.  Andra frågor har rört Skolverkets olika upp-
drag till exempel arbetsplatsförlagt lärande, handledarutbildning, lärlingscentrum, 
introduktionsprogrammen, information om utbildningsvägar och studie- och yr-
kesvägledning samt matematik i yrkesutbildning. En stor del av programrådens 
mötestid har använts till att analysera utbildningen i förhållande till arbetsmark-
nadens behov och göra en årlig översyn av yrkesutgångar och kurspaket. Andra 
myndigheter inom området och även företrädare för yrkesprogramsutredningen har 
deltagit på vissa programrådsmöten. 

Många av de diskussioner, synpunkter och förslag som behandlas i redovisningen 
har även tagits upp i tidigare regeringsredovisningar om de nationella programrå-
den. Förutom frågor som rör kvalitet och innehåll i yrkesutbildningen tar redovis-
ningen särskilt upp ett ökat behov av yrkeslärare och kompetensutveckling av dessa 
upp, problematik kring vissa av yrkesprogrammens inriktningar och yrkesutgångar 
samt områden där fler elever behöver utbildas för att täcka arbetsmarknadens be-
hov. 
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1. Bakgrund 

Skolverket inrättade i maj 2010 nationella programråd för gymnasieskolans tolv 
yrkesprogram på uppdrag av regeringen. I det ursprungliga regeringsuppdraget 
(U2009/5399/G) anges att arbetet i programråden ska syfta till att göra utbild-
ningssystemet mer flexibelt och lyhört för avnämarnas behov för att förbättra 
överensstämmelsen mellan yrkesutbildningens innehåll och efterfrågan på arbets-
marknaden.   

Samverkan med de nationella programråden är nu en etablerad del av Skolverkets 
verksamhet. De nationella programråden får en allt viktigare roll i och med Skol-
verkets ändrade instruktion, där det framgår att myndigheten ska bidra till att trygga 
den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering på 
arbetsmarknaden.  

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2014 (U2014/3699/S) ska myndighetens samver-
kan med de nationella programråden återrapporteras till regeringen. Redovisningen 
ska omfatta resultatet av analyser av följande områden: kvaliteten i det arbetsplats-
förlagda lärandet, elevernas etablering på arbetsmarknaden efter avslutad yrkesut-
bildning, utvecklingsbehov inom yrkesutbildningen mot bakgrund av utvecklingen 
inom respektive yrkesområde och behov av utbildning inom nya områden. Skol-
verket ska, när det är möjligt, göra jämförelser mellan lärlingsutbildning och yrkes-
utbildning som huvudsakligen är skolförlagd.  

 

2. Skolverkets samverkan med de nationella programråden 

2.1 Ny mandatperiod  

Under våren 2013 inbjöd Skolverket arbetslivsorganisationer och myndigheter att 
nominera ledamöter till de tolv nationella programråden för en ny treårig mandat-
period. Skolverket fick in cirka 130 nomineringar från ett åttiotal olika organisat-
ioner, företag och myndigheter, vilket visar på ett stort intresse för samverkan i de 
nationella programråden.  

Skolverket utsåg 89 ledamöter för mandatperioden 1 juli 2013-30 juni 2016. Ytterli-
gare fyra ledamöter har utsetts senare under perioden. Ledamöterna har en tydlig 
anknytning till nationella arbetsgivar-, arbetstagar- och branschorganisationer med 
relevans för programmens yrkesområden. Sex ledamöter arbetar på andra myndig-
heter: Arbetsförmedlingen, Elsäkerhetsverket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Soci-
alstyrelsen och Transportstyrelsen. En tredjedel av ledamöterna är kvinnor. Cirka 
två tredjedelar av ledamöterna var programrådsledamöter även under föregående 
mandatperiod.  

De nationella programråden har en bred representation av företrädare från arbetsli-
vet och ledamöterna har tillsammans god kunskap om de inriktningar och yrkes-
områden som programmet utbildar för. Antalet ledamöter varierar från fyra leda-
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möter i programrådet för vård- och omsorgsprogrammet till elva ledamöter i el- 
och energiprogrammets programråd. I några av de nationella programråden bedö-
mer Skolverket att ytterligare ledamöter kommer att behöva utses under perioden 
för att bättre täcka in programmets yrkesområden.   

2.2 Arbetet under perioden  

Den nya mandatperioden inleddes med en gemensam mötesdag för de tolv pro-
gramråden i september 2013. Skolverket informerade inledningsvis om arbetet i de 
nationella programråden och om några av verkets aktuella uppdrag. Skolinspekt-
ionen var inbjuden för att informera om den kommande kvalitetsgranskningen av 
undervisningen på yrkesprogrammen. På eftermiddagen genomförde programråden 
sina respektive möten.  

Under perioden har ytterligare fem programrådsmöten genomförts för respektive 
programråd. På programrådens möten diskuterar Skolverket och de nationella pro-
gramråden framför allt utbildningen och elevernas möjligheter på arbetsmarknaden 
inom yrkesområdet. Skolverkets övergripande uppdrag för att utveckla, anpassa 
och stödja yrkesutbildning finns återkommande på dagordningen. Några ärenden 
som varit aktuella under perioden är exempelvis tillägget till examensbeviset (euro-
pass), inrättande av ett lärlingscentrum och informationskampanjer samt statsbidrag 
för att stärka yrkesutbildningen bl.a. för kompetensutveckling av yrkeslärare. 

Ledamöterna har bidragit med information, frågeställningar, förslag och olika un-
derlag. Eftersom flera av ledamöter är nya har det under periodens funnits ett 
större behov av information för att sätta in de nya i programrådsarbetet. Nya leda-
möter har också berikat arbetet och bidragit till att nya frågor har aktualiserats.  

Skolverket använder de nationella programrådens synpunkter och förslag i genom-
förandet av de regeringsuppdrag som rör yrkesutbildning. När det gäller beslut om 
särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar, nya kurser samt ansökningar om 
statsbidrag är programrådens synpunkter viktiga i Skolverkets underlag.  

2.3 Utveckling av arbetet  

I utvärderingen som genomfördes 2012 framgick det att programrådens arbete i 
hög grad styrts av Skolverkets många och skilda regeringsuppdrag, och att utrym-
met för programråden att initiera egna frågor därför blivit begränsat. Dessutom såg 
utredarna problem med att programråden förväntas hantera frågor av både strate-
gisk och operativ karaktär.  

Under perioden september 2013 till maj 2014 har dock antalet ärenden för de nat-
ionella programråden snarare ökat än minskat. Detta beror framför allt på att Skol-
verket får alltfler regeringsuppdrag som rör yrkesutbildning där samverkan med 
arbetslivet betonas. Arbetslivets perspektiv och förståelse av de skiftande behoven 
på arbetsmarknaden behövs för att uppdragen ska kunna genomföras med hög 
kvalitet. Skolverket efterfrågar därför programrådens analyser, synpunkter och för-
slag i högre grad än tidigare. De omfattande dagordningarna beror även på att le-
damöterna vill få större möjligheter att påverka Skolverkets arbete som rör yrkesut-
bildning.  
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Skolverket och de nationella programråden har diskuterat hur arbetet kan utvecklas 
och hur inflytandet över dagordningen kan ökas. Programråden är sinsemellan olika 
och har skilda uppfattningar om vilka frågor som bör prioriteras. Bygg- och an-
läggningsprogrammets programråd har exempelvis framfört önskemål om att inte 
bara ta ställning till förberedda frågor, utan önskar en öppnare dagordning för bre-
dare diskussioner. I fordons- och transportprogrammets programråd har en priori-
teringslista tagits fram för programrådets specifika ärenden. El- och energipro-
grammet och industritekniska programmet har flera beröringspunkter och har där-
för haft behov av gemensamma möten och dessutom inbjudit representanter från 
Yrkesprogramsutredningen vid två tillfällen. Hantverksprogrammets programråd 
har vid två tillfällen träffat representanter från Myndigheten för yrkeshögskolan för 
diskussioner om yrkesutgångar och möjliga utbildningsvägar. 

När regeringsuppdrag ska genomföras under kortare tidsperioder, så hinner i bästa 
fall programråden informeras vid ett möte för att sedan få möjlighet att lämna syn-
punkter vid nästkommande möte. Kritik har framförts från vissa av de nationella 
programråden som då menat att de inte har fått medverka i tillräcklig utsträckning. 
I några ärenden har programråd påtalat att Skolverket varit långsamma i sin hand-
läggning till exempel när det gällde att informera vård- och omsorgsprogrammets 
programråd om beslutet angående en kursansökan. Skolverket kommer att se över 
rutinerna för att förhindra att ärenden tar onödigt lång tid. När det gäller uppdrag 
som ska genomföras under kort tid hinner Skolverket inte alltid invänta nästa pro-
gramrådsmöte, men försöker ändå att ge ledamöterna information och möjlighet 
att inkomma med synpunkter.   

Enligt det ursprungliga regeringsuppdraget för Skolverkets samverkan med de nat-
ionella programråden ska synpunkter inhämtas från elever. Dessutom är en mål-
sättning för arbetet att minska könsuppdelningen i gymnasieskolan. I utvärderingen 
av programrådens arbete så framkom att Skolverket och nationella programråden 
inte hade arbetat i tillräcklig utsträckning med dessa uppgifter. Under perioden har 
några programråd genomfört studiebesök på gymnasieskolor och diskuterat utbild-
ningen med elever på programmet. Industritekniska programmets programråd har 
haft möte tillsammans med representanter från olika referensskolor.  

Skolverket anser att de nationella programrådens arbete är mycket värdefullt för 
myndigheten. Skolverkets instruktionsändring har tagits upp i programråden och 
samverkan kring kompetensförsörjningsuppdraget kommer att vara en viktig fråga 
framöver. Nationella programrådet för fordons- och transportprogrammet har 
föreslagit att en strategi för samarbete mellan branscherna och Skolverket kring 
myndighetens nya uppdrag med kompetensförsörjningen tas fram.  

Syftet med de nationella programråden är att inflytande från arbetslivet över yrkes-
utbildningen ska öka, men idag är inflytandet i stort sett begränsat till att vara råd-
givande i Skolverkets uppdrag. Vissa regeringsuppdrag ska genomföras under en 
relativt kort tidsperiod vilket minskar programrådens möjlighet att påverka. I såväl 
utvärderingen som i programrådens diskussioner uttrycks önskemål om större in-
flytande. Varje programråd kan avgöra vilka frågor som ska finnas på dagordningen 
och hur de ska prioriteras, men för att få inflytande i högre grad krävs att program-
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råden får utökat mandat från regeringen. Skolverket är positivt till att arbetslivet vill 
ta mer ansvar för utbildningsfrågorna och kommer i samverkan med respektive 
programråd fortsätta att utveckla arbetet för att öka programrådens möjlighet att 
påverka yrkesutbildningen. 

 

3. Kvaliteten i yrkesutbildningen 

3.1 Lokala programråd  

En av de viktigaste faktorerna för att höja kvaliteten på yrkesutbildningen är väl-
fungerande samverkan mellan skola och arbetsliv, såväl lokal som regionalt. Hur 
sådan samverkan kan stärkas har diskuterats återkommande i de nationella pro-
gramråden.  

Lokala programråd har enligt de nationella programråden en nyckelroll för att ut-
veckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) och när det gäller att få 
fram apl-platser. Andra viktiga ärenden för de lokala programråden är den regionala 
kompetensförsörjningen, skolans utbud av yrkesutgångar och kurser, utformning 
och bedömning av gymnasiearbeten, kompetensutveckling för lärare och handle-
darutbildning.  

Flera arbetslivsorganisationer stödjer på olika sätt tillkomsten av och arbetet i lokala 
programråd, till exempel genom att erbjuda kontaktpersoner från branschen på 
regional nivå, inbjuda till informations- och nätverksträffar, ta fram stödmaterial till 
skolor och i enstaka fall även ge ersättning till branschföreträdare som deltar i lo-
kala programråd. 

De nationella programråden anser att alltför många lokala programråd fungerar 
otillfredsställande. Några ledamöter som har haft kontakter med gymnasieskolor 
har erfarit att lokalt programråd ibland till och med har saknats. Flera nationella 
programråd anser därför att det behövs tydligare riktlinjer och mer stöd till huvud-
män för att utveckla samverkan i lokala programråd. Riktlinjerna kan handla om 
hur de lokala programråden bör organiseras, hur arbetslivet bör vara representerat i 
programråden och vilka frågor som bör finns på dagordningen. Nationella pro-
gramråden betonar att de ärenden som behandlas i de lokala programråden ska vara 
relevanta och meningsfulla även för arbetslivets företrädare och inte stanna vid 
skolfrågor.  

El- och energiprogrammets programråd anser att det vore bra om de lokala pro-
gramråden på en ort eller i en region samordnade sig kring ett program till exempel 
för att kunna arbeta mer strategiskt med apl. Även fordons- och transportpro-
grammets programråd ser behov av regional samverkan mellan huvudmän och 
branscher för att kunna genomföra en mer kvalitativ utbildning med modern tek-
nik.  

Naturbruksprogrammets programråd anser att skolorna ska arvodera ledamöterna 
då det annars kan vara svårt för företrädare från små företag att medverka i lokala 
programråd.  
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Programrådet för vård- och omsorgsprogrammet efterfrågar en starkare koppling 
mellan det nationella programrådet och de lokala programråden, ett önskemål som 
även tidigare har framförts av flera programråd.  

3.2 Yrkeslärarna  

Avgörande för kvaliteten på yrkesutbildningen är att det finns yrkeslärare med rätt 
kompetens att tillgå. Programråden är därför positiva till de statsbidrag som skol-
huvudmän kan söka för utveckling av kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande och de 
bidrag som ger yrkeslärarna möjlighet att vara ute på en arbetsplats. 

Programrådet för industritekniska programmet framhåller att behovet av yrkeslä-
rare inom området är stort. Det finns för få yrkeslärare att tillgå för industritekniska 
programmet och antalet lärare riskerar att minska ytterligare med pensionsavgångar. 
En satsning på kompetensutveckling för yrkeslärarna behövs också menar rådet. 
Handels- och administrationsprogrammets programråd anser att hög kompetens 
hos lärarna är viktig. De behöver vara uppdaterade med aktuella branschkunskaper, 
så att den skolförlagda delen av utbildningen matchar branschens krav.  

Fordons- och transportprogrammets programråd har identifierat flera utvecklings-
områden för att förbättra utbildningens kvalitet. Programrådet önskar bland annat 
fler satsningar på att utveckla och stödja yrkeslärarnas kompetens. Ett gott exempel 
som tagits upp i rådet är att motorbranschen erbjuder kompetensutvecklingskurser 
för yrkeslärare i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.  

Utbildning inom nya områden som energi- och klimatmålet år 2020 för byggsek-
torn, kräver insatser för att höja kompetensen hos lärarna. Berörda branscherna har 
därför ansökt om medel från Energimyndigheten för kompetensutveckling av yr-
keslärare.  

Med anledning av Skolverkets uppdrag att förbättra undervisningen i matematik 
har programråden tillfrågats om synpunkter. Flera programråd menar att matema-
tikkunskaper behövs för yrkesutövningen och ser gärna närmare samarbete mellan 
matematiklärare och yrkeslärare. Hotell- och turismprogrammets programråd ser 
gärna att matematiklärare kommer ut på apl-platserna för att få förståelse för arbe-
tet som pågår och kunna koppla det till undervisningen i matematik. 

3.3 Handledarutbildning 

De nationella programråden är positiva till Skolverkets uppdrag att ta fram en ut-
bildning för handledare och har under perioden bidragit med olika förslag på såväl 
upplägg som innehåll.  

Utformning av handledarutbildning 

Vård- och omsorgsprogrammets programråd har diskuterat omfattningen av hand-
ledarutbildningen och menar att många olika frågor bör behandlas och därför kan 
tre dagar vara lämpligt. Programråden för VVS- och fastighetsprogrammet och 
hantverksprogrammet har å andra sidan farhågor om att utbildningen kan riskera 
att bli alltför omfattande, så att den avskräcker handledare från att delta.  
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Programrådet för hantverksprogrammet anser att en bra handledarutbildning är 
nödvändig för att företagen ska ta emot lärlingar och andra elever på apl. Dessutom 
anser programrådet att det behövs stöd och råd till huvudmän, branschorganisat-
ioner, arbetsgivare när det gäller att anordna handledarutbildning.  

Flera programråd har hänvisat Skolverket till handledarutbildningar som har utar-
betats av olika branscher och som kan användas som goda exempel. Handels-
branschen har exempelvis en webbaserad handledarutbildning och ett utbildnings-
koncept för lärlingar i butik. Inom funktionshinderområdet har en utbildning tagits 
fram med syfte att branschspecifikt koppla ihop skolförlagd utbildning och apl.  

Barn- och fritidsprogrammets programråd har dessutom diskuterat att uppdraget 
att vara handledare skulle kunna vara en möjlig karriärväg till exempel för de som 
jobbar inom funktionshinderområdet.  

Förslag på innehåll i utbildningen 

Vård- och omsorgsprogrammets programråd anser att viktiga delar i en handledar-
utbildning är praktisk pedagogik, bemötande, samverkan skola-arbetsliv, arbetsmil-
jöfrågor, mångfald- och genusfrågor. Dessutom föreslår rådet en särskild lärlings-
modul som kan innehålla fördjupning i styrdokumenten och även täcker in pro-
gramgemensamma ämnen. Även programrådet för barn- och fritidsprogrammet 
menar att samverkan skola-arbetsliv är viktigt att behandla i handledarutbildning. 
Handledarna och deras arbetsgivare bör få förståelse av skolans värld, vad utbild-
ningen syftar till och vilken kompetens eleverna förväntas få med sig. Hantverks-
programmets programråd anser att regelverken kring hur eleverna får arbeta, ar-
betstider under dygnet, hantering av pengar, ensamarbete m.m. måste finnas med i 
utbildningen. Även lagstiftning kopplat till specifika hantverksyrken, försäkrings-
frågor och rekommendationer från till exempel läkemedelsverket samt positiva 
värden som ”vad får jag som företagare när jag tar emot en elev” är viktiga delar i 
utbildningen menar hantverksprogrammets programråd. Handels- och administrat-
ionsprogrammets programråd har understrukit vikten av att branschanpassa de 
material och utbildningar som Skolverket tar fram.  

3.4 Arbetsplatsförlagt lärande (apl) 

Omfattningen av apl 

Programråden har återkommande diskuterat olika problem som finns med den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och hur dessa skulle kunna åtgärdas.  
Restaurang- och livsmedelsprogrammets programråd anser att det finns mycket 
som behöver förbättras när det gäller apl och att fokus i första hand bör ligga på att 
höja kvalitetet på de 15 veckorna apl som minst ska ingå i den skolförlagda utbild-
ningen. Även el- och energiprogrammets programråd har påpekat att frågan om apl 
i den i huvudsak skolförlagda yrkesutbildningen inte får tappas bort i och med 
satsningen på lärlingsutbildning. Programrådet menar vidare att ett stort problem är 
att det finns elever som inte ens får 15 veckor apl. Hotell- och turismprogrammets 
programråd anser att skolor generellt bör erbjuda mer apl än de obligatoriska 15 
veckorna. Elever som har varit längre på en arbetsplats har större chans att få an-
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ställning i branschen menar programrådet och därför bör omfattningen av apl om 
möjligt utökas.  

El- och energiprogrammets programråd anser att eleverna ska få tillfälle att möta 
arbetslivet redan i år 1, men att apl huvudsakligen ska ligga så sent som möjligt i 
utbildningen på programmet, gärna under tredje året, så att eleven har med sig 
grundläggande kunskaper för att få relevanta arbetsuppgifter. I båda fallen är det 
viktigt att kommunicera med arbetsplatsen om förväntningar samt informera om 
elevens kunskapsnivå.  

Fler arbetsgivare ger fler apl-platser  

Tillgången på arbetsplatser framhålls ofta som ett problem. Flera programråd me-
nar att det idag kan vara svårt att hitta lämpliga apl-platser där eleven kan få me-
ningsfulla och relevanta arbetsuppgifter samt god handledning. Antalet arbetsplat-
ser som tar emot elever i apl behöver utökas, därför har programråden diskuterat 
hur fler arbetsgivare kan nås och engageras i yrkesutbildningen. Skolverkets webb-
plats är inte en självklar plats för information till arbetsgivare, så ett förslag är att 
länka från branschernas webbportaler till skolverket.se. Även branschtidningar kan 
användas för att nå arbetsgivare. Programrådet för handels- och administrations-
programmet har föreslagit att kontakter kan tas med företag i samband med att de 
besöker sina grossister. En annan informationskanal skulle kunna vara kommunens 
kompetensplattformar.  

Nationella programrådet för VVS- och fastighetsprogrammet ser gärna en regional 
eller nationell databas för apl-platser. 

Programråden önskar överlag att arbetslivet får ökat inflytande över utbildningen, 
men uttrycker samtidigt en viss oro för att det kan bli ett för stort ansvar. 
Branscher, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer borde driva på företagen mer, 
anser el- och energiprogrammets programråd.  

Ansvar och stöd 

Fordons- och transportprogrammets programråd anser att skolorna måste ta ett 
mycket större ansvar för kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet och se till att 
handledare har den kompetens som krävs för uppdraget. Hotell- och turismpro-
grammets programråd önskar att Skolverket tar fram goda exempel på hur skolor 
tillsammans med branschen kan arbeta långsiktigt för att utveckla apl och handled-
ning på arbetsplatsen. 

Flera programråd ställer sig positiva till en fortsatt utveckling av det digitala stöd-
verktyg som arbetats fram vid Umeå universitet för kvalitetssäkring av det arbets-
platsförlagda lärandet. Inte minst inom den gymnasiala lärlingsutbildningen bör ett 
sådant verktyg vara en god hjälp för att kvalitetssäkra utbildningen menar program-
rådet för VVS- och fastighetsprogrammet. I hantverksprogrammets programråd 
har diskussionerna rört att verktyget behöver vara flexibelt och enkelt för handle-
dare att använda. Vidare föreslår programrådet att en större utprövning genomförs 
innan verktyget lanseras och att även de nationella programråden får möjlighet att 
testa verktyget. Programrådet har en förhoppning om att det i förlängningen skulle 
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kunna vara möjligt att lägga in branschens egna tester till exempel delprov för frisö-
rer och andra gesällprov i ett sådant verktyg.  

3.5 Lärlingsutbildning 

Kvalitetssäkring viktig 

Flera programråd är positiva till lärlingsutbildning, men menar att det finns svårig-
heter att skapa en lärlingsutbildning av hög kvalitet. Bygg- och anläggningspro-
grammets programråd anser att om lärlingsutbildningarna ska bli framgångsrika 
krävs en nära koppling till branschen, och att även branscherna kan behöva stöd. 
Lärlingsutbildningen behöver ofta läggas upp på ett annat sätt än den utbildning 
som huvudsakligen är skolförlagd. Alla programråd anser att det är mycket viktigt 
att säkerställa kvaliteten på lärlingsutbildningen, så att eleven får med sig goda kun-
skaper. Naturbruksprogrammets programråd anser att om lärlingsutbildningen ska 
ha förutsättningar att kunna fungera bra, är det nödvändigt att göra justeringar av 
kurser och innehåll, så att de passar arbetslivets förutsättningar och villkor. Pro-
gramrådet för bygg- och anläggningsprogrammet har diskuterat behov av anpas-
sade ämnesplaner och anser även att yrkeslärarnas roll måste stärkas i lärlingsut-
bildningen. Flera programråd efterfrågar tydligare riktlinjer, bättre uppföljning och 
kvalitetssäkring av lärlingsutbildning.  

Det finns en oro för att lärlingsutbildning kan uppfattas som en mindre krävande 
utbildning än den skolförlagda utbildningen. Flera programråd har tagit avstånd 
från detta synsätt och tydligt markerat att lärlingsutbildning är en minst lika krä-
vande utbildning och att eleverna behöver vara införstådda med vilka krav som 
ställs. När det gäller att ändra attityder till utbildningsformen är nationella program-
rådet för hotell- och turismprogrammet av uppfattningen att det snarare kan vara 
arbetslivet än skolorna som behöver mer information för att vilja erbjuda lärlings-
platser.  

Hantverksprogrammets programråd ser en risk med att ge stimulansbidrag för lär-
lingsutbildning om kvaliteten på arbetsplatserna inte kontrolleras. För att ytterligare 
stärka lärlingsutbildningen anser programrådet att Skolverket bör informera arbets-
givare om utbildningen till exempel att det finns ett statsbidrag för arbetsplatserna 
och hur ämnesplanerna kan användas inom lärlingsutbildningen. Dessutom är in-
nehåll och utformning av utbildningskontrakten är en viktig fråga där programrådet 
vill vara involverat.   

Skolverkets uppdrag att utveckla ett lärlingscentrum har tagits upp under vårens 
möten. Programråden har diskuterat Lärlingscentrums roll och vilka utvecklingsin-
satser som skulle kunna genomföras inom ramen för uppdraget. Några programråd 
menar att de hellre hade sett ett centrum för yrkesutbildning, och inte bara för lär-
lingsutbildning. 

Förutsättningar inom olika yrkesområden 

Inom handelsområdet är många arbetsgivare positiva till att ta emot gymnasiala 
lärlingar menar programrådet, men framhåller vikten av att de blivande lärlingarna 
har med sig grundläggande yrkeskunskaper från skolan innan de kommer ut på apl-
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platsen. Flera programråd har tidigare framfört att eleverna behöver ha viss förstå-
else av yrkesområdet och kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet innan apl.  

Hotell- och turismområdet skulle kunna erbjuda lärlingsutbildning på turistorter 
med intensiva säsonger, men en försvårande omständighet kan vara att hitta bo-
ende för eleverna. Hotell- och turismprogrammets programråd har diskuterat om 
lärlingar på sådana platser skulle kunna få ett särskilt boendebidrag. 

Lärlingsutbildning är särskilt intressant inom hästbranschen. Inom denna sektor har 
under en längre tid många utbildat sig till hästskötare i lärlingsliknande former. 
Inom naturbrukssektorns övriga yrkesområden förekommer lärlingsutbildning i 
begränsad omfattning. För många av naturbruksprogrammets inriktningar och yr-
kesutgångar är det svårt att nå upp till 50 % lärande på arbetsplats menar program-
rådet. Även inom vissa av el- och energiprogrammets respektive barn- och fritids-
programmets yrkesområden kan det vara problematiskt med så stor omfattningen 
av apl. Det bör därför finnas utrymme för flexibilitet menar dessa programråd.  

Nationella programrådet för industritekniska programmet är generellt avvaktande 
inför lärlingsutbildning. Ledamöternas tidigare erfarenheter av huvudmän som an-
ordnat sådan utbildning har varit dålig. 

 

4. Elevernas etablering på arbetsmarknaden efter avslutad yrkes-
utbildning 

4.1 Elever på yrkesprogrammen och arbetsmarknadens behov 

En viktig uppgift för de nationella programråden är att analysera yrkesutbildningen 
i relation till behoven på arbetsmarknaden. Statistiken visar att antalet elever på 
yrkesprogrammen generellt minskar, vilket enligt programråden innebär problem 
med kompetensförsörjningen inom flera yrkesområden. Emellertid anser program-
råden att det finns flera yrkesområden där antalet elever som utbildas motsvarar 
behoven på arbetsmarknaden. Inom vissa områden utbildas till och med för många 
i förhållande till möjligheten att få jobb. Det kan många gånger vara svårt även för 
företrädare från arbetslivet att uppskatta det framtida behovet då branschen och 
behoven förändras. Problembilden är komplex och på ett och samma yrkespro-
gram kan det finnas både yrkesutgångar där efterfrågan är stor och yrkesutgångar 
där det blir betydligt svårare för elever att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtliga 
nationella programråd framhåller därför betydelsen av att varje utbildningsanord-
nare har en nära samverkan med arbetslivet kring vilka inriktningar, yrkesutgångar 
och kurspaket som ska erbjudas.    

Fler elever utbildas än vad som efterfrågas 

Några yrkesutgångar där fler elever utbildas än vad som efterfrågas på arbetsmark-
naden finns på naturbruksprogrammet respektive hantverksprogrammet. På natur-
bruksprogrammets inriktning djur är behovet av elever från yrkesutgångarna arbete 
med hund, djurvård respektive hästskötare-ridning mindre än det antal som idag 
utbildas. Det gäller även arbetsmarknadens behov av elever utbildade mot yrkesut-
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gången jakt- och viltvård inom inriktningen skog. Likaså utbildas för många hår- 
och makeupstylister på hantverksprogrammet i förhållande till efterfrågan.  

El- och energiprogrammet programråd menar att geografiska skillnader gör kompe-
tensförsörjningsfrågan komplex. Inom vissa branscher kan det exempelvis finnas 
ett överskott av kompetens i Stockholm, men ett underskott i resten av landet.  

Programrådet för handels- och administrationsprogrammet konstaterar att det 
finns ett stort behov av arbetskraft inom handelsområdet. Det anställs dock väsent-
ligen fler individer inom handeln än de antal elever som årligen går ut från handels- 
och administrationsprogrammet. Inom handeln är social kompetens, kommunikativ 
förmåga och förmåga att utvecklas viktigt. Ibland föredrar branschen att anställa 
personer som har gått ett högskoleförberedande program då dessa elever i lika stor 
eller större utsträckning anses ha den kompetens som branschen efterfrågar, menar 
programrådet. 

För få elever i förhållande till arbetsmarknadens behov 

Inom flera yrkesområden utbildas dock alltför få elever i förhållande till arbets-
marknadens behov. VVS- och fastighetsprogrammets programråd hyser stor oro 
för framtida kompetensförsörjningen i fastighetsbranschen då alltför få elever ut-
bildas inom inriktningen. Även inom restaurangsektorn finns oro för utvecklingen, 
då man ser en kraftigt ökad efterfrågan samtidigt som antalet elever minskar. 

Vård- och omsorgsprogrammets programråd menar att såväl SKLs (Sveriges 
Kommuner och Landsting) beräkningar som Arbetsförmedlingens prognoser tyder 
på att det kommer bli en stor brist på vårdpersonal, framför allt när det gäller un-
dersköterskor.  

På inriktningen trädgård inom naturbruksprogrammet understiger antalet elever 
vida det antal som branschen behöver. Programrådet anser även att arbetsmark-
naden är god för elever på yrkesutgångarna hästskötare-trav och djurskötare inom 
lantbruk.  

På industritekniska programmet finns det ett stort behov av utbildade elever från 
samtliga inriktningar. Programrådet ser goda prognoser för svetsare, särskilt för 
internationella svetsare. På de övriga inriktningarna finns också stor efterfrågan, 
men där sviker elevunderlaget i ännu högre grad menar programrådet. 

Inom fordons- och transportprogrammet föreligger ett särskilt stort behov av last-
bilsmekaniker och reservdelsspecialister anser det nationella programrådet. Dessu-
tom behöver fler elever utbildas till  bussförare, lastbilsförare och maskinmekani-
ker. Bussektorn är i stort behov av personal och det är enligt programrådet nöd-
vändigt att antalet elever som läser mot yrkesutgången ökar.   

Elever som genomgår väktarutbildningen har mycket stora möjligheter till etable-
ring på arbetsmarknaden menar barn- och fritidsprogrammets programråd. Utbild-
ningen inom programmet fungerar väl och förbereder eleverna för yrket. Dock 
finns problem kopplade till Arbetsmiljöverkets respektive Rikspolisstyrelsens före-
skrifter som rör elevens ålder för att få genomföra apl och behöver lösas för att 
skolor ska kunna erbjuda yrkesutgången väktare.  
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Inom vissa branscher behöver endast ett fåtal elever utbildas varje år för att mot-
svara arbetsmarknadens behov. Det gäller till exempel flera yrken inom inriktning-
en övriga hantverk på hantverksprogrammet. Nationella programrådets analys är att 
det utbildas för få elever inom vissa yrken till exempel tapetserare, kakelugnsma-
kare, skomakare, guldsmed och urmakare. För få elever utbildas dessutom för yr-
ken inom inriktningen finsnickeri. 

Vissa inriktningar erbjuds inte i tillräcklig omfattning 

Det finns flera förklaringar till varför för få elever utbildas inom vissa yrkesområ-
den. En orsak som uppmärksammats av flera programråd är att huvudmän inte 
erbjuder alla inriktningar. Det betyder att även om yrkesprogrammen finns på 
många skolor i landet, så erbjuds inte alla inriktningar i tillräcklig omfattning. Och 
om inriktningen inte erbjuds i närområdet, kanske en intresserad elev istället väljer 
en helt annan utbildning.  

Inriktningen energiteknik på el- och energiprogrammet erbjuds på få skolor i lan-
det. Eleverna från denna inriktning är eftertraktade på arbetsmarknaden pga. stora 
pensionsavgångar och den snabba utveckling i branschen när det gäller förnybara 
energikällor. Ytterligare ett exempel som har uppmärksammats är inriktningen so-
cialt arbete på barn- och fritidsprogrammet som programrådet menar att huvud-
män erbjuder i för liten utsträckning. Elever som har gått utbildningen är efterfrå-
gade av arbetslivet för exempelvis arbete inom funktionshindersområdet. Program-
rådet tror att ett skäl till att inriktningen inte erbjuds i tillräcklig omfattning kan vara 
att det är svårt att få tag på lärare med rätt kompetens.  

Inriktningar riskerar att läggas ned 

Hantverksprogrammets programråd anser att huvudmännen behöver beakta ar-
betslivets behov när de avgör vilka utbildningar som ska finnas i utbudet och hur 
dessa ska utformas. Programrådet har observerat att utbildningar på hantverkspro-
grammet läggs ner när antalet elever minskar, men frågar sig om det minskade elev-
antalet beror på att eleverna inte söker eller på att utbildningen inte finns att söka. 
Vidare har programrådet diskuterat vad elever väljer istället, om den önskade ut-
bildning på hantverksprogrammet inte finns eller tas bort ur utbudet. Liknande 
frågeställningar har diskuterats i flera programråd. Industritekniska programmets 
programråd har under perioden och även tidigare påtalat att om programmet eller 
en viss inriktning läggs ner, så blir det svårt att återuppta den senare eftersom ut-
rustning, material och lärarkompetens kan ha förlorats under tiden. Detta gäller 
även i hög grad för hantverksprogrammet. Ytterligare exempel på inriktningar som 
inte startas eller läggs ner trots att efterfrågan finns, är inriktningarna fastighet, fin-
snickeri och trädgård samt utbildningar för vissa yrkesutgångar inom övriga hant-
verk.  

4.2 Introduktionsprogram, vuxenutbildning och andra utbildningar 

Även gymnasial utbildning inom introduktionsprogram och vuxenutbildning disku-
teras återkommande i de nationella programråden. Utbildning inom introduktions-
programmet yrkesintroduktion har varit aktuellt utifrån Skolverkets uppdrag att ta 
fram exempel på yrkesintroduktion av varierande längd. Förslag på arbetsuppgifter 
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som skulle kunna vara möjliga för elever som har gått introduktionsprogrammet 
har diskuterats i programråden. Inom naturbrukssektorn finns många olika slag av 
arbetsuppgifter som är möjliga inom trädgårdsskötsel, anläggning, beskärning och 
plattsättning. Programrådet menar att sådana arbetsuppgifter i varierande utsträck-
ning kan fungera som tidiga steg och sedan byggas på med ytterligare utbildning 
och arbetserfarenhet. Trädgårdsbranschen erbjuder olika slag av certifikat som även 
skulle kunna användas i detta sammanhang.  Hantverksprogrammets programråd 
ser att elever på yrkesintroduktion kan vara anställningsbara om de har läst de yr-
keskurser som yrket kräver. VVS- och fastighetsprogrammets programråd har lik-
nande förslag och menar att de programgemensamma kurserna samt en introdukt-
ionskurs som ger grundläggande och övergripande kunskaper till exempel ritnings-
läsning och systemkunskap skulle kunna vara en väg till arbete i branschen. 

Fordons- och transportprogrammets programråd anser att frågor som rör yrkesin-
troduktion och vad som kan vara gångbart på arbetsmarknaden bör behandlas lo-
kalt och på individnivå. Programrådet menar att det är svårt att generellt avgöra 
vilka kurser som kan vara lämpliga att läsa inom yrkesintroduktion och att situat-
ionen lokalt bör styra vad som krävs för att bli anställningsbar. 

Vuxenutbildning och utbildningar inom yrkeshögskolan är viktiga för kompetens-
försörjningen och för att ge individen möjlighet att vidareutbilda sig. Gymnasial 
vuxenutbildningen bidrar till kompetensförsörjningen i hög utsträckning när det 
gäller vård och omsorg. Vård- och omsorgsprogrammets programråd har även dis-
kuterat att det finns behov av fortbildning för anställda utan yrkesutbildning som 
arbetar inom vården och ställer sig positivt till olika satsningar för att höja kompe-
tensen hos arbetstagarna som till exempel omvårdnadslyftet.  

Under perioden har yrkesintroduktionsanställningar diskuterats i flera programråd. 
Handels- och administrationsprogrammets programråd har informerat om olika 
åtgärder inom handelsområdet som gör övergången från utbildning till arbete smi-
digare. Exempelvis får elever med gymnasieexamen från programmets inriktning 
handel och service, möjlighet att söka en ettårig yrkesintroduktionsanställning där 
75 % av anställningen utgörs av arbete och 25 % av utbildning. Även i restaurang- 
och livsmedelsprogrammets programråd har yrkesintroduktionsanställningar för 
elever som gått programmet diskuterats.  

Vidareutbildningar inom yrkeshögskolan har stor betydelse för kompetensförsörj-
ningen och har därför funnits på dagordningen för flera programråd.  

4.3 Yrkesutgångar och innehåll i utbildningen 

I samråd med de nationella programråden ska Skolverket anpassa, utveckla och 
förnya utbildningsutbudet och innehållet i utbildningen så att den motsvarar den 
kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. De nationella programråden ser 
årligen över yrkesprogrammens innehåll, struktur och yrkesutgångar. Flera pro-
gramråd har velat se hur ämnen, kurser och programfördjupningspaket framtagna 
för Gy 2011 fungerar under de första åren och därför avvaktat något med att före-
slå förändringar.  
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Yrkesutgångar 

I Gy 2011 tog Skolverket tillsammans med programråden fram förslag på relevanta 
yrkesutgångar och programfördjupningspaket för respektive program. De nation-
ella programråden anser att skolans utbud av yrkesutgångar och programfördjup-
ningspaket är en av de viktigaste frågorna för samverkan i det lokala programrådet, 
eftersom utbildningsutbudet behöver anpassas till lokala och regionala behov. Na-
turbruksprogrammets programråd vill även att skolorna säkerställer att benämning-
ar på de yrkesutgångar som erbjuds har stöd i branscherna.  

Vissa programråd har under perioden uppmärksammat svårigheter med de yrkesut-
gångarna som är föreslagna. Handels- och administrationsprogrammets programråd 
har diskuterat att såväl antalet yrkesutgångar som innehåll och föreslagna kurspaket 
på programmet kan behöva ändras. Dessutom är det bekymmersamt att flera av 
yrkesutgångarna benämns på samma sätt som yrken som kräver högskoleexamen. 
Eftersom handels- och administrationsprogrammet är ett relativt litet program är 
programrådets uppfattning att antalet yrkesutgångar bör reduceras och göras mer 
fokuserade, för att tydliggöra vilka arbetsområden de är avsedda för. 

Programrådet för hantverksprogrammet har diskuterat de yrkesutgångar som idag 
kallas aspirant för att skilja de som är nyutbildade från de som har längre yrkeserfa-
renhet och gesällbrev. Eventuellt kan fler benämningar på föreslagna yrkesutgångar 
behöva ändras. En annan fråga som har diskuterats under perioden är om inrikt-
ningskurserna bör vara fler, så att eleverna läser fler kurser som är direkt riktade 
mot ett visst yrke. 

På barn- och fritidsprogrammets inriktning fritid och hälsa har programrådet disku-
terat breddning av yrkesutgången personlig tränare och olika närliggande alternativ 
som till exempel hälsocoacher och hälsorådgivare. Dessa yrkesutgångar skulle också 
kunna vara möjliga genom nya kombinationer av befintliga kurser menar program-
rådet.  

I el- och energiprogrammets programråd har eventuella ändringar av utbildningen 
för el- och signaltekniker för järnväg tagits upp. Två utgångar kan behövas: eltekni-
ker-järnväg respektive signaltekniker-järnväg. Dessutom behöver påbyggnadsut-
bildningen som gör eleven anställningsbar ansluta bättre med gymnasieutbildningen 
menar programrådet. Ytterligare ett problem som har uppmärksammats är att Tra-
fikverket inte fullt ut godkänner de nationella kurserna i järnvägsteknik, trots att de 
togs fram i samverkan med dåvarande Banverket. Trafikverket godkänner enligt 
programrådet bara att vissa skolor ger kurserna. 

Ämnen och kurser 

I översynen av programmen har förtydliganden eller förändringar av innehållet i 
vissa kurser diskuterats. Uppdraget att utfärda lärarlegitimationer i yrkesämnen har 
även medfört att vissa ämnen och kurser behöver ses över och anpassas.  

Bygg- och anläggningsprogrammets programråd anser att det finns behov av att 
förtydliga vilka behörighetskurser som eleverna bör få med sig i utbildningen på 
programmet. Ett förslag från programrådet är att ta fram ett kommentarsmaterial 
där det framgår vilka behörighetskurser som en huvudman bör erbjuda eleverna på 
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programmet. Programrådet har även diskuterat om det finns behov av nya kurser 
för några av specialyrkena till exempel för plattsättare, golvläggare och glastekniker.  

För vård- och omsorgsprogrammet har flera kurser diskuterats under perioden, 
exempelvis behöver terminologin justeras i någon kurs. Programrådet har även 
konstaterat att ämnet vård och omsorg specialisering kan behöva ses över, eftersom 
det tydligare behöver framgå att kursen är på avancerad nivå. Med anledning av 
lärarlegitimationerna har ett behov av att dela ämnet hälsa tagits upp i programrå-
det. Programrådet är positivt till delningen men har framfört synpunkter på inne-
hållet i de två nya ämnena, till exempel att kursen ergonomi borde innehålla för-
flyttningsteknik specifikt för vård- och omsorgsområdet för att minska yrkesrelate-
rade skador. Ett förslag från programrådet är att Skolverket kan ta fram en allmänt 
hållen ergonomikurs som fungerar för flera program och en specialiserad kurs för 
vård- och omsorgsprogrammet.  

I restaurang- och livsmedelsprogrammets programråd diskuteras behov av förtydli-
ganden i vissa ämnesplaner. Programrådet har uppmärksammat att undervisningen 
på en del skolor genomförs med halvfabrikat och därför önskar programrådet att 
det hantverksmässiga i utbildningen förstärks ytterligare i ämnesplanen.  

Fordons- och transportprogrammets programråd framhåller ett behov av att er-
bjuda körkortsutbildning på andra inriktningar än på inriktningen transport. Beho-
vet gäller i första hand yrkesutgångarna mot personbilsmekaniker, lastbilsmekaniker 
och maskinmekaniker. Även det nationella programrådet för vård- och omsorgs-
programmet har återkommande påtalat behov av körkortsutbildning inom pro-
grammet. 

Det har inkommit några ansökningar till Skolverket om att inrätta en eller flera 
kurser i lokalvård, för att framför allt kunna ges inom gymnasial vuxenutbildning. 
Skolverket har inhämtat synpunkter från programråden för hotell- och turismpro-
grammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. 
Programråden är positiva till att sådan kurs tas fram och har lämnat förslag på in-
nehåll och upplägg. 

4.4 Yrkesutbildningens attraktionskraft  

Uppfattningar och attityder 

Intresset bland elever för att söka ett visst yrkesprogram överensstämmer inte alltid 
med arbetsmarknadens behov. Det industritekniska programmet är ett exempel och 
programrådet menar att det finns flera förklaringar. 

Söksiffrorna till industritekniska programmet är alltför låga utifrån arbetsmark-
nadens behov. Programrådet menar att det finns flera förklaringar. En är att ung-
domar inte känner till de olika yrkena eller har en otidsenlig bild av industrijobb 
som bullriga och smutsiga. En annan förklaring kan vara frågan om högskolebehö-
righet, att ungdomar vill ha alla dörrar öppna inför framtiden och kanske inte låsa 
fast sig i ett yrkesområde. Programrådet tror också att aviseringen om eventuell 
nedläggning av industritekniska programmet i media, kan ha påverkat söksiffrorna 
negativt. 
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Hantverksprogrammets programråd har uppmärksammat att antalet elever minskar 
framförallt inom finsnickeri, men även på inriktningen textil design. Programrådet 
menar att för att höja attraktionskraften behöver yrkena marknadsföras såsom de är 
idag. När det gäller finsnickeri kan det finnas felaktiga föreställningar om att man 
arbetar i en smutsig verkstad. Programrådet tror att om företagen kommer ut i sko-
lorna och berättar om olika hantverksyrken så kommer elevernas intresse för pro-
grammet öka. Det skulle också vara bra att tydliggöra skillnaden mellan yrkesut-
gången träarbetare inom bygg- och anläggningsprogrammet och finsnickeri inom 
hantverksprogrammet. Även programrådet för barn- och fritidsprogrammet anser 
att branscherna måste bli tydligare i sin information för att öka intresset hos elever-
na för yrkesutbildning. 

När det gäller frågan om att erbjuda elever möjlighet att få grundläggande högsko-
lebehörighet på yrkesprogrammen finns olika uppfattningar hos programråden. 
Bygg- och anläggningsprogrammets programråd är till exempel positiva till att be-
hörighetskurser erbjuds i programfördjupningen och menar att dessa gör elever 
bättre rustade för arbetslivet. Dessutom menar programrådet att det kan bidra till 
att fler flickor söker. Fordons- och transportprogrammets programråd menar där-
emot att när gymnasiegemensamma kurser läggs in i programfördjupningen finns 
risk för att yrkeskurserna konkurreras ut.  

Även om en viss inriktning erbjuds, kan eleverna vara tveksamma till att välja in-
riktningen. Barn- och fritidsprogrammets programråd menar att det är problema-
tiskt för programmet när kommuner uttrycker att de i första hand anställer förskol-
lärare och inte barnskötare. Även om många kommuner ändå anställer barnskötare 
så skapar budskapet oro om möjligheterna att få anställning efter en gymnasieexa-
men. Det finns då en risk att intresserade elever för säkerhets skull väljer annan 
utbildning, med konsekvensen att det blir brist på barnskötare. Att situationen 
dessutom ser olika ut i landet förstärker otydligheten kring yrkesutgången menar 
programrådet. 

När det gäller vård och omsorg har branschen börjat arbeta mer målinriktat med att 
rekrytera elever för att förebygga det kompetensglapp som kan komma i och med 
de stora pensionsavgången som väntas om 5-10 år.  

Information och vägledning 

El- och energiprogrammets programråd menar att studie- och yrkesvägledare är 
nyckelpersoner för att påverka attityder till yrkesutbildning hos elever och föräldrar. 
Det är därför av stor vikt att studie- och yrkesvägledare får bra och konkret in-
formation om yrkesutbildningen och vilka möjligheter som finns på arbetsmark-
naden efter gymnasieexamen. Fordons- och transportprogrammets programråd har 
diskuterat hur studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas. Programrådet vill 
främja en mer positiv attityd till yrkesutbildning i allmänhet, och fordons- och 
transportutbildning i synnerhet.  

Vård- och omsorgsprogrammets programråd har noterat att nästan hälften av sko-
lorna marknadsför programmet med enbart tjejer. Programrådet anser att vid 
marknadsföring av programmet bör samtliga aktörer tänka på att ha båda könen 
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representeras. Dessutom bör en bred bransch med många möjligheter visas upp. 
Programrådet ser mycket positivt på marknadsföringsaktiviteter där man får testa 
på olika yrken.  

Bygg- och anläggningsprogrammets programråd har diskuterat hur man kan bryta 
den ojämna könsfördelningen på programmet. En åtgärd som har föreslagits är att 
fler högskoleförberedande kurser erbjuds, men även att studie- och yrkesvägledare 
på grundskolan tydligare vägleder och informerar om bygg- och anläggningspro-
grammets möjligheter. VVS- och fastighetsprogrammets programråd föreslår att en 
del av de pengar regeringen satsar på informationskampanjen särskilt skulle kunna 
gå till att få fler tjejer att till exempel söka VVS- och fastighetsprogrammet.  

Flera programråd menar att ett sätt att öka antalet elever på programmet skulle 
kunna vara att visa de karriärvägar som finns inom yrkesområdet. Hotell- och tur-
ismprogrammets programråd anser att skolans möjlighet att använda olika kurser ur 
programfördjupningen för att nischa sin utbildning mot en viss spetskompetens 
skulle kunna framhållas bättre. Även inom handels- och administrationsprogram-
met finns behov av att elever kan uppnå spetskompetens exempelvis för kompe-
tensförsörjningen av butikschefer inom handelsbranschen.  

Programrådet för naturbruksprogrammet anser att det angeläget i informations-
kampanjer att uppmärksamma områden där behoven av arbetskraft är stor. 

4.5 Underlag för uppföljning  

De nationella programråden har önskat bättre uppföljning av yrkesprogrammen till 
exempel när det gäller statistik över elevernas val av program, inriktningar och yr-
kesutgångar, men även om utbildningens kvalitet och om den leder till arbete inom 
yrkesområdet. Programråden är därför mycket positiva till att Skolverket har fått i 
uppdrag att följa elevernas etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. 
Programråden har under perioden bidragit med åtskilliga förslag på vad som är 
särskilt intressant att följa upp.  

Bygg- och anläggningsprogrammets programråd har föreslagit Skolverket att in-
hämta elevers synpunkter genom enkäter, intervjuer, inbjudan av elever till nation-
ella programrådets möten och även via de lokala programråden. Programrådet an-
ser även att Skolverket bör göra en särskild studie som syftar till att följa upp flick-
ors etablering på arbetsmarknaden efter yrkesutbildningen. Flera programråd har 
föreslagit att Skolverket ska undersöka hur eleverna har upplevt sin utbildning och 
om utbildningen har förberett dem tillräckligt väl för att ta steget in på arbetsmark-
naden. Det arbetsplatsförlagda lärandet är även intressant att följa upp, till exempel 
vilken betydelse apl kan ha haft för elevens möjligheter till anställning 

Restaurang- och livsmedelsprogrammets programråd har föreslagit att den första 
kullen elever som genomgått utbildningen i Gy 2011 följs upp på ett mer kvalitativt 
sätt. Programrådet för industritekniska programmet föreslår särskilt att det bör 
göras en uppföljning av den första årskullens gymnasiearbeten. Enligt programrå-
det har vissa skolor uppfattat gymnasiearbetet som alltför svårt och omfattande.  
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Överlag efterfrågar programråden användarvänliga statistikverktyg för att följa 
elevutvecklingen på programmen, för olika inriktningar och även yrkesutgångar.  

Hantverksprogrammets programråd har kontinuerligt diskuterat programmet i för-
hållande till yrkeshögskolans utbildningar och önskar statistik på hur många som 
söker vidare till yrkeshögskolan efter den gymnasiala yrkesutbildningen.  

Både hantverksprogrammets och vård- och omsorgsprogrammets programråd har 
framfört intresse av aktuell forskning om yrkesutbildning och om reformen. 

  

5. Utvecklingsbehov inom yrkesutbildningen mot bakgrund av ut-
vecklingen inom respektive yrkesområde  

5.1 Anpassning av utbildningsinnehållet 

Flera programråd börjar se behov av ytterligare kurser för att bredda eller fördjupa 
utbildningen. Idrottsplatspersonal och väktare som utbildas på barn- och fritids-
programmet skulle kunna ges en fördjupad kompetens om fler kurser erbjuds inom 
programfördjupningen. Kompetensen hos en väktare blir bredare om eleven ut-
bildning innehåller larm- och säkerhetsteknik. Idrottsplatspersonal når en bredare 
kompetens om eleverna utbildas för traktorkort och hantering av lättare maskiner. 

Hotell- och turismprogrammets programråd ser ett ökat behov av språkkunniga 
medarbetare med anledning av att turismen från flera länder till Sverige ökar. Frå-
gan om vad skolan kan göra för att påverka eleverna att välja språkkurser framför 
andra alternativ har diskuterats i rådet. Programrådet anser att behoven gäller mo-
derna språk i allmänhet, men tyska synnerhet. Efterfrågan på språkkunskaper gäller 
även de nordiska språken. Vidare uttrycker programrådet oro för att skolornas möj-
ligheter att erbjuda olika språk begränsas av om det finns språklärare att anställa 
och om skolan har ekonomi för att klara små studiegrupper.  

2020 års energi- och klimatmål påverkar hela byggsektorn och berör därför utbild-
ningen på bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet och VVS- 
och fastighetsprogrammet. Framtida medarbetare kommer att fodra kompetens 
bland annat för energieffektivt byggande, vilket kan innebära förändringar i vissa 
ämnesplaner.  

Programrådet för el- och energiprogrammet ser behov av en yrkesutgång mot tele-
teknik, då många utbildade teletekniker inom kort går i pension. Programrådet fö-
reslår att två nya kurser tas fram. 

Fordons- och transportprogrammets programråd ser behov av att utforma nya 
kurser inom foliering av bilar, hybridteknik, kolfiberteknik respektive motorsport. 
Det kan även finnas behov av att definiera en ny yrkesutgång på fordons- och 
transportprogrammet för en kombination av lackering och plåtskador. 

5.2 Samverkan mellan myndigheter  

Skolverket har regelbundet kontakter med Arbetsförmedlingen, Myndigheten för 
yrkeshögskolan och Skolinspektionen kring yrkesutbildning och arbetsmarknads-
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frågor. Representanter från dessa myndigheter har deltagit på flera av programrå-
dens möten. Inom vissa yrkesområden påverkas utbildningen och elevens anställ-
ningsmöjligheter även av andra myndigheters verksamhet och regelverk. Frågor 
även utanför Skolverkets ansvarsområde kommer därför ofta upp i programrådens 
diskussioner. Samverkan behövs mellan Skolverket och flera olika myndigheter bl.a. 
Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen och Univer-
sitets- och högskolerådet för att utreda och lösa problem så att yrkesutbildningen 
kan genomföras.   

Skolinspektionen 

Skolinspektionen har ett viktigt uppdrag när det gäller att kvalitetssäkra utbildning-
en och flera programråd uttrycker höga förväntningar på myndighetens arbete. 
Industritekniska programmets programråd har önskemål om att kvaliteten i apl 
regelbundet kontrolleras av Skolinspektionen. Flera ledamöter uttrycker oro för att 
maskintunga och dyra yrkesprogram dras in eller att skolförlagda praktiska moment 
blir alltför teoretiska av ekonomiska skäl. Även brister i kompetensutveckling bland 
lärarna noteras, men här betonar programrådet även branschens ansvar. Restau-
rang- och livsmedelsprogrammets programråd menar att granskning behövs ef-
tersom det på många håll finns brister i utbildningen och eleverna inte uppnår de 
hantverksmässiga kunskaper som regleras i såväl examensmål som ämnesplaner.  

Bygg- och anläggningsprogrammets programråd är bekymrat över oseriösa aktörer 
på skolmarknaden och anser att Skolinspektionens insatser bör öka. Uppföljningen 
behöver intensifieras och kraven på kvalitet höjas. Branschen kan medverka i att 
bedöma kvaliteten i utbildningen och till exempel bistå med olika kontrollfrågor 
som kan ställas vid en granskning. Även vård- och omsorgsprogrammets program-
råd har tagit upp problem med utbildningsanordnare som exempelvis genomför 
valideringar på ett oseriöst sätt. Därför menar programrådet att Skolinspektionen 
bör ta hjälp av branschföreträdare vid granskningarna.  

Flera programråd önskar en närmare samverkan mellan Skolverket och Skolin-
spektionen, samt större möjligheter för de nationella programråden att ta del av 
Skolinspektionens iakttagelser och bidra med branschkunskaper.  

Myndigheten för yrkeshögskolan  

För att säkra kompetensförsörjningen inom vissa yrkesområden har det varit ange-
läget för några programråd att stämma av de gymnasiala yrkesutbildningarna med 
yrkeshögskolans utbildningar.  

Representanter från Myndigheten för yrkeshögskolan har deltagit vid två av hant-
verksprogrammets programrådsmöten. Programrådet ser det som mycket angeläget 
att diskutera utbildningsvägen från grundutbildning till färdigutbildning på företag 
eller inom yrkeshögskolan. Yrkeshögskoleutbildningar behövs för att nå gesällbrev 
inom flera branscher menar rådet.  

Barn- och fritidsprogrammets programråd anser att gymnasial vuxenutbildning och 
yrkeshögskoleutbildningar är viktiga för att möta arbetsmarknadens behov samt för 
att ge elever möjlighet att vidareutbilda sig för yrken som badmästare och eventper-
sonal. Programråden för vård- och omsorgsprogrammet och VVS- och fastighets-
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programmet ser behov av samverkan med Myndigheten för yrkeshögskolan om 
vidareutbildningar inom respektive yrkesområden. 

Arbetsförmedlingen 

Nationella programrådet för el- och energiprogrammet har betonat vikten av sam-
verkan mellan Skolverket och Arbetsförmedlingen. Ett önskemål som har fram-
förts är att Skolverkets yrkeutgångar bör synkroniseras bättre med Arbetsför-
medlingens information om olika yrken, för att lättare kunna identifiera rekryte-
ringsbehov och genomföra uppföljningar.  

Vård- och omsorgsprogrammets programråd har diskuterat Arbetsförmedlingens 
nya koder för yrkesklassificering och olika konsekvenser av att undersköterska klas-
sificeras i två grupper, omvårdnad respektive sjukhus.  

Naturbruksprogrammets programråd menar att Arbetsförmedlingen inte har till-
räcklig kännedom om arbetsmarknadens behov när det gäller naturbruksområdet. 
Behoven av arbetskraft synliggörs inte hos Arbetsförmedlingen, eftersom företag i 
sektorn oftast använder andra kanaler för anställningsannonser. 

5.3 Mer omfattande förändringar  

Även om de nationella programråden huvudsakligen är nöjda med yrkesprogram-
mets utformning så pågår diskussioner om mer omfattande förändringar av vissa 
program. 

Hotell- och turismprogrammets programråd har under året fortlöpande diskuterat 
inriktningen turism och resor och svårigheten med att definiera yrkesutgångar inom 
detta område. Programrådet föreslår en förändring i programstrukturen där inrikt-
ningen turism och resor tas bort, vilket i så fall medför att programmet inte längre 
har några inriktningar. Genom att ta bort de båda inriktningarna på programmet 
skapas ökade möjligheter för skolorna att i samråd med de lokala programråden 
skapa kurspaket som utmynnar i reell anställningsbarhet för eleven. Programrådet 
tror att skolorna då även blir tydligare i sin information till eleverna om vilka yrkes-
utgångar som är tillgängliga från programmet. 

Handels- och administrationsprogrammets programråd har vid upprepade tillfällen 
diskuterat huruvida det finns ett behov av inriktningen administrativ service. Ar-
betsmarknaden inom administrativa yrken har enligt programrådet förändrats och 
idag är efterfrågan på administrativ personal med gymnasiekompetens relativt säll-
synt. Programrådet menar att det kan vara en förklaring till det låga intresset för 
inriktningen. En närmare koppling till ekonomiprogrammet tror programrådet 
skulle kunna bidra till en bättre matchning mellan gymnasieutbildningen och ar-
betsmarknaden, inom såväl handel som administration. Ett alternativt förslag från 
programrådet är att skapa ett renodlat handelsprogram som erbjuder möjlighet att 
få spetskompetens inom handelsområdet.  

Det kan finnas behov av att dela fordons- och transportprogrammets inriktning 
lastbil och mobila maskiner på två. Programrådet anger att det inom inriktningen 
inte finns tid att utbilda inom båda områdena. Eleverna utbildas därför idag huvud-
sakligen för lastbil, vilket resulterar i att det knappt utbildas några maskintekniker.  
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Dator- och kommunikationsinriktningen anses vara lite av en udda fågel inom el- 
och energiprogrammet enligt programrådet. Utvecklingen inom denna sektor går 
snabbt så varken skolor eller ämnesplaner hinner med. Utbildningen inom dator- 
och kommunikationsinriktningen är teoretiskt tung och det kan därför vara svårt 
för företag som vill ta emot elever på apl. Programrådet har diskuterat om denna 
inriktning kanske skulle tillhöra teknikprogrammet eller vara ett eget program istäl-
let.  

I bygg- och anläggningsprogrammets programråd har diskussioner förts om att 
utveckla teknikspår i programmet, samt hur programmet skulle kunna breddas och 
göras öppet för en bredare målgrupp. 

 

6. Utvecklingsbehov inom yrkesutbildningen när det gäller behov 
av utbildning inom nya områden 

Flera programråd påtalar att yrkesområden förändras till följd av teknikutveckling, 
vilket kan medföra framtida utbildningsbehov i gränslandet mellan två eller flera 
yrkesprogram. Programrådet för industritekniska programmet menar att dagens 
skolstruktur delar in teknikområdet programvis, men tar dåligt hänsyn till hur de 
olika områdena griper in i varandra. Elektronik, automation samt styr- och regler-
teknik är några exempel på teknikområden som finns i flertalet tekniska fält. Pro-
gramrådet efterlyser mer flexibilitet inom skolans programstruktur så att nya tek-
niska områden snabbare och enklare kan erbjudas.  

Flera yrkesprogram kommer att behöva uppdateras utifrån regeringens energi- och 
miljömål samt strategi för renovering av byggnader. Samverkan kommer att behö-
vas mellan programråden för bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energipro-
grammet och VVS- och fastighetsprogrammet för att se över eventuella justeringar 
av program och ämnesplaner. 

I fordonsbranschen kommer nya material och typer av säkerhetssystem som påver-
kar innehållet i yrkesutbildningen. 

Turismområdet är mycket föränderligt. Det är svårt att förutspå behoven på ar-
betsmarknaden och vad det kan komma att innebära för utbildningen på sikt. Pro-
gramrådet menar att det därför är särskilt viktigt att skolorna planerar utbildningen 
i samverkan med arbetslivet lokalt och regionalt. 


