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1. Inledning 
Denna redovisning är en slutrapport av försöksverksamheten med gymnasial lär-
lingsutbildning som reglerades genom förordning (2007:1349)om försöksverksam-
het med gymnasial lärlingsutbildning, i det följande kallad förordningen1. Försöks-
verksamheten inleddes hösten 2008 och avslutades våren 2013.2 Redovisningen 
omfattar en uppföljning och analys av försöksverksamheten samt utgör ett av åtta 
delmål i regeringsuppdraget om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning.3 

Ett antal studier och rapporter om försöksverksamheten har genomförts under 
tiden för försöket. Nationella Lärlingskommittén, som tillsattes 2008, gav olika 
forskare uppdrag att följa och studera försöket. De olika studierna presenterades i 
tre olika betänkanden till regeringen.4  Skolverket har redovisat statsbidragets an-
vändning samt studier om elevers deltagande, erfarenheter och studieresultat från 
2012.5  

Underlag för denna redovisning bygger i huvudsak på följande fyra rapporter (se 
bilagor): 

- Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning ur ett pedago-
giskt/didaktiskt perspektiv (Stockholms universitet). Bilaga A. 

- Arbete efter gymnasial yrkesutbildning (Skolverket). Bilaga B. 

- Försöksverksamhet med lärlingsutbildning i gymnasieskolan. (Statistiska 
Centralbyrån). Bilaga C. 

- Statsbidrag för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning (Skol-
verket). Bilaga D. 

 

2. Sammanfattning 
 Intresset för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning var stort 

hos skolhuvudmännen och ledde till att tilldelningen av platser blev större än 
regeringen planerat. 

                                                 
1 Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. 
2 Det fanns dock ett 60-tal elever som gick ett fjärde eller femte läsår under läsåret 13/14. De om-
fattades också av statsbidraget under hösten 2013. 
3 U2012/757/GV Uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning  

4 Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb, SOU 2010:75 

  Gymnasial lärlingsutbildning - med fokus på kvalitet! SOU 2011:72  

   Gymnasial lärlingsutbildning - hur blev det? SOU 2009:85 

 
5 Rapport 373 Gymnasial lärlingsutbildning de tre första åren 2008 – 2011, Skolverket 

http://www.regeringen.se/download/69536f19.pdf?major=1&minor=179960&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
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 Ett krav i förordningen för att skolhuvudmännen skulle få delta var att de inrät-
tat lärlingsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Där dessa lärlingsråd 
fungerade enligt förordningen gick lärlingsutbildningen bättre än i de fall där 
lärlingsrådet endast existerade på papperet. I många fall vilade huvudparten av 
ansvaret på yrkesläraren. 

 Intresset hos arbetslivet var varierande. De branscher som redan hade avtalsre-
glerat lärlingssystem som färdigutbildning efter gymnasieskolan visade lite in-
tresse medan verksamheter inom till exempel handel var mera välkomnande till 
försöksverksamheten.  

 Inom försöket hade skolan möjlighet att erbjuda eleven kärnämnen i mindre 
omfattning än i skolförlagd utbildning. Syftet med detta var att ge utrymme till 
den stora omfattningen av arbetsplatsförlagd utbildning. Trots detta erbjöd 
många skolor kärnämnen inom lärlingsutbildningen i samma omfattning som 
för de elever som gick skolförlagd utbildning.  Detta ledde till att många lär-
lingselever fick en tyngre arbetsbörda än elever som gick utbildningen skolför-
lagd. 

 Ca 80 procent av yrkesämnena var arbetsplatsförlagda. I de flesta fall var det 
endast yrkesämnen som lades ut på arbetsplatsförlagd utbildning. 

 Möjligheten att etablera ett gott samarbete mellan yrkeslärare och handledare 
försvårades i många fall av att yrkesläraren inte gavs möjlighet att följa elevens 
kunskapsutveckling på arbetsplatsen. 

 Yrkeslärarens roll förändrades i flera fall till att i större grad än tidigare även 
innefatta organisatoriska och administrativa uppgifter. 

 Lärlingarna har i högre utsträckning etablerat sig på arbetsmarknaden än de 
elever som gått skolförlagd utbildning. Detta gäller i högre grad för kvinnor än 
för män.  

 Avhopp och avbrutna studier har varit större för lärlingarna än för elever som 
gått utbildningen skolförlagd. 

 Generellt sett är studieresultaten lägre för lärlingarna än för elever som gått 
utbildningen skolförlagd. 

 Förändringar i regleringen av statsbidraget har påverkat fördelningen av stödet 
mellan skola och arbetsplats. 

 Kvalitetsgranskningar gjorda av Skolinspektionen6 och Skolverkets studie av 
den nu pågående gymnasiala lärlingsutbildningen7 visar på flera utmaningar 

                                                 
6 Rapport 2013:02, Gymnasial lärlingsutbildning. En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning, Skol-
inspektionen 
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problem liknande de som fanns under försöksverksamheten. Olika insatser för 
att förbättra förutsättningarna för gymnasial lärlingsutbildning inom Gy 2011 
har genomförts den senaste tiden, såsom handledarutbildning, etablerandet av 
apl-utvecklare och Lärlingscentrum.  

3. Uppdraget 
Skolverket har haft i uppdrag att följa upp och analysera försöksverksamheten med 
gymnasial lärlingsutbildning. Uppdraget har också varit att, där så är lämpligt, jäm-
föra med yrkesutbildning som huvudsakligen är skolförlagd. 

Uppföljningen ska bland annat behandla: 

- kvaliteten och omfattningen av det arbetsplatsförlagda lärandet, 

- kursplanernas tillämpning och funktion, dels den särskilda kursplanen om 
1250 gymnasiepoäng som kunde tillämpas i försöksverksamheten, dels van-
liga kursplaner, 

- elevernas etablering på arbetsmarknaden, 

- genomströmning, studieavbrott och byte av studieväg, 

- planering, uppföljning, bedömning och betygssättning av det arbetsplatsför-
lagda lärandet, och  

- användning av statsbidraget. 

Denna del i uppdraget skulle enligt regeringsuppdraget slutredovisas senast den 1 
maj 2014. I Skolverkets regleringsbrev för 2014 ändrades tiden för slutredovisning 
till den 15 oktober 2014 för att ingå som en del av den årliga redovisningen om 
yrkesutbildning till regeringen. 

3.1 Bakgrund   
Höstterminen 2008 inleddes en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbild-
ning. Enligt förordningen som reglerade försöksverksamheten (2007:1349), gjordes 
det möjligt för elever att antingen förena en anställning som syftade till yrkesutbild-
ning med studier i vissa ämnen i gymnasieskolan, eller att studera utan att ha någon 
anställning. 8 En betydande skillnad mot tidigare försöksverksamheter med lär-
lingsutbildningar var att den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen nu skulle 
omfatta minst halva utbildningen. 

Förordningen gällde för utbildning som påbörjades under tiden den 1 juli 2008 – 
den 30 juni 2011. Totalt omfattade försöksverksamheten fem år vilket innebar tre 
startomgångar, höstterminerna 2008, 2009 och 2010. Inför varje startomgång an-

                                                                                                                                   
7 Rapport 397, Utvecklingen av lärlingsutbildningen, Skolverket 
8 Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, 1 § 
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sökte skolhuvudmän om ett visst antal platser för elever de avsåg erbjuda utbild-
ning som gymnasiala lärlingar.  

Trots att berörda parter på arbetsmarknaden visade ett varierat intresse var intresset 
från huvudmännen större än väntat, framförallt från de enskilda aktörerna. Trots 
att dessa var färre dominerade de i elevantal. Till den första ansökningsomgången 
hade regeringen budgeterat för 4000 platser. Tack vare det ökade intresset tillsköts 
medel för ytterligare 1000 platser. Till de två följande antagningsomgångarna bud-
geterades för 6000 platser respektive år. 

I huvudmännens ansökningar om deltagande angavs önskemål om antal elevplatser 
som vida översteg den tilldelning som regeringen satt upp för respektive antag-
ningsomgång. Det stora intresset innebar att Skolverket tvingades begränsa tilldel-
ningen av platser till budgeterad nivå.  

Det antal som beviljades deltagande av Skolverket räckte inte till att besätta platser-
na fullt ut. När väl eleverna sökte utbildningen visade sig att deras intresse för lär-
lingsutbildning inte var lika stort som huvudmännen beräknat. En viss omfördel-
ning av platser mellan sökande huvudmän gjordes men trots det fylldes inte plat-
serna. Under de tre antagningsomgångarna antogs 3636, 3837respektive 3636 ele-
ver till lärlingsutbildningen, vilket i jämförelse med tidigare försök ändå var ett för-
hållandevis stort antal.  

Tidigare rapporter om försöksverksamheten har bland annat visat på skillnader då 
det gäller genomströmning, avbrott, avhopp, byte av studieväg och jämförelser av 
studieresultat mellan lärlingar och elever som i huvudsak gått utbildningen skolför-
lagd. Nationella Lärlingskommittén, som hade i uppdrag att följa och stödja för-
söksverksamheten utifrån ett arbetslivsperspektiv, redovisade tre betänkanden med 
förslag till utvecklingsinsatser av försöksverksamheten.9 Även de nationella pro-
gramråden har som remissinstanser i lämnat synpunkter i olika frågor för att ut-
veckla lärlingsförsöket. 

Under den femårsperiod som försöksverksamheten pågick, fördelade regeringen ett 
extra statsbidrag om totalt 703 miljoner kronor.  Syftet var att bland annat stimulera 
arbetslivet att engagera sig i försöksverksamheten och bereda platser för de ung-
domar som deltog i försöket. Statsbidraget fördelades till skolhuvudmän från första 
antagningen, utan någon tydlig reglering av hur pengarna skulle användas. Vid den 
första redovisningen till regeringen visade det sig att nästan hela statsbidraget stan-
nade hos huvudmännen och arbetsplatserna fick väldigt liten del av stödet. Detta 
medförde ändringar i regleringen från våren 2011 där en större del skulle gå till 
arbetsplatserna. Statsbidraget höjdes under åren från 25 000 kr per elev och år till 
att slutligen ligga på 40 000 kr per elev och år. Skolhuvudmännens tilldelning för-

                                                 
9 Se not 4 
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blev oförändrad med högst 10 000 kr per elev och år till utvecklingskostnader för 
lärlingsutbildningen.  

Av de elever som påbörjade sin lärlingsutbildning det första året hoppade ca 40 
procent av utbildningen. Eleverna bytte oftast till skolförlagd yrkesutbildning inom 
samma program eller avbröt sina gymnasiestudier helt. Huvudmännen fyllde på 
lediga platser, vilket resulterade i att elever kunde påbörja sin gymnasiala lärlingsut-
bildning i årskurs 2 eller 3. Det förekom också att elever med studiesvårigheter i 
den skolförlagda yrkesutbildningen fick flytta över till lärlingsförsöket.  

3.2 Uppdragets genomförande 
Underlag för denna redovisning utgörs i huvudsak av följande fyra rapporter:  

- Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning ur ett pedagogiskt och 
didaktiskt perspektiv: Stockholms Universitet har på uppdrag åt Skolverket stu-
derat försöksverksamheten årligen med fokus på elevens och lärarens situation 
och erfarenheter. Rapporten, som är den sista i en serie av tre, bygger vidare på 
de två tidigare studierna10, samtidigt som den omfattar försöksverksamheten i 
sin helhet. De två tidigare rapporterna har utgjort underlag för Skolverkets fort-
satta utvecklingsarbete med lärlingsutbildningen.  

Under 2012 påbörjade Stockholms universitet sitt uppdrag att göra en samlad 
uppföljning av försöksverksamheten utifrån tre punkter: Kvalitet och omfatt-
ning av det arbetsplatsförlagda lärandet, kursplanernas tillämpning och funktion 
samt planering, uppföljning, bedömning och betygsättning av det arbetsplats-
förlagda lärandet. I uppdraget ingick även att följa den tredje och sista årskullen 
som lämnade försöksverksamheten våren 2013. De kursplaner som följdes upp 
var dels den särskilda kursplanen om 1250 poäng som kunde tillämpas i för-
söksverksamheten, dels övriga kursplaner. Utvärderingen redovisas i bilaga A. 

- Arbete efter gymnasial yrkesutbildning: I samarbete med Statistiska Centralby-
rån har Skolverket genomfört en enkätundersökning riktad till den första års-
kullen elever i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Resulta-
ten av enkäten redovisas i bilaga B. 

- Försöksverksamhet med lärlingsutbildning i gymnasieskolan.: I en registerstudie 
har Statistiska Centralbyrån jämfört elever inom försöksverksamheten med 
gymnasial lärlingsutbildning för de tre årskullarna 2008, 2009 och 2010 med 
motsvarande elever som gått skolförlagd yrkesutbildning. Resultaten redovisas i 
bilaga C. 

- Statsbidraget för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning och 
dess förändring under tid: Skolverket har sammanställt hur det särskilda stats-
bidraget har använts under försöksverksamhetens fem år. Rapporten visar hur 

                                                 
10 Rapporterna till dessa har inte publicerats 
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förordningsändringar påverkat fördelningen av statsbidraget och vilka övriga 
prioriteringar huvudmännen gjort vad gäller den del som tilldelats dem. Rap-
porten redovisas i bilaga D. 

Under uppdragets gång har en arbetsgrupp träffats för avstämning och erfaren-
hetsutbyten. Gruppen har bestått av projektansvariga och ansvariga på enheterna 
för statistisk och statsbidrag på Skolverket, samt aktuella forskare från Stockholms 
universitet.  

4. Resultat  
Nedan redovisas resultaten av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbild-
ning. Underrubrikerna följer punkterna i regeringsuppdraget11. 

4.1 Kvaliteten och omfattningen av det arbetsplatsförlagda lärandet 
För en arbetsplatsförlagd utbildning av god kvalitet krävs personer på företaget 
som är väl insatta i flera frågor som rör elevens lärande. Det kan till exempel handla 
om bedömning och formativt stöd. En annan förutsättning för ett lyckat arbets-
platsförlagt lärande är att yrkesläraren har möjlighet att verka i sin lärarroll ute på 
arbetsplatsen. 

Förutsättningarna för en bra lärlingsutbildning beskrivs av i rapporten från Stock-
holms universitet.12 Där beskrivs även textens betydelse för lärlingsutbildningen. 
Elever på yrkesprogrammen behöver använda sig av texter, såsom manualer, be-
skrivningar och ritningar. Lärlingen behöver således vara väl förberedd att hantera 
detta ute på arbetsplatserna. 

Det arbetsplatsförlagda lärandet i försöksverksamheten skulle omfatta minst halva 
utbildningen eller minst 1250 poäng. En möjlighet fanns för skolorna att erbjuda en 
lägre omfattning av kärnämnena än i skolförlagd utbildning i syfte att möjliggöra 
den högre graden av arbetsplatsförlagd utbildning. Den lägre omfattningen kärn-
ämnen var valbar för eleverna. Trots denna möjlighet valde en stor del skolor och 
elever samma kurser som för den skolförlagda utbildningen. I en särskild pm13 ut-
tryckte Verket för Högskoleservice att de elever som deltog i försöksverksamheten 
behövde komplettera med kursen Svenska B för att nå grundläggande behörighet 
till universitet och högskola. Detta innebar en större belastning för lärlingarna såväl 
schemamässigt som studiemässigt samt svårigheter att få tiden att räcka till.  

I de allra flesta fall organiserade skolorna utbildningen så att yrkesämnena blev ar-
betsplatsförlagda. Ca 80 procent av yrkesämnena förlades till arbetsplatser.  

                                                 
11 U2012/757/GV Uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning. 
12 Se bilaga 1 till detta dokument 
13 VHS Pm om behörighet för grundläggande behörighet, av bedömningshandboksgruppen 2008 – 
06- 25. 
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Båda dessa organisatoriska faktorer har med stor sannolikhet påverkat elevens möj-
ligheter att lyckas med sina studier och andelen avhopp inom lärlingsutbildningen. 
En möjlig svaghet i det svenska systemet jämfört med traditionella lärlingsländer är 
enligt forskarna att den svenska samverkan mellan skola och arbetsliv bygger på 
frivillighet mellan parterna. 

4.2 Kursplanernas tillämpning och funktion 
Under försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning tog Skolverket fram 
en alternativ kursplan för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Här redo-
visas tillämpning och funktion av den särskilda kursplanen (ALF1201) om 1250 
gymnasiepoäng som kunde tillämpas i försöksverksamheten. 
 

Stockholms universitet visar i sin studie att såväl försöksverksamheten med gymn-
asial lärlingsutbildning som ALF-kursen har mottagits med varierad entusiasm. 
Studien visar att de branscher och utbildningar som redan har så kallad eftergymn-
asial lärlingsutbildning i sin yrkesutbildning, som Byggprogrammet (BP) och Elpro-
grammet(EC), har haft mindre intresse att erbjuda sina elever ALF- kursen.  Han-
dels- och administrationsprogrammet (HP) och i viss mån Omvårdnadsprogram-
met (OP) har visat högre intresse. BP och EC har ansett att ALF-kursen varit allt-
för vag i sin beskrivning av utbildningsinnehåll och kriterier för bedömning och 
betygssättning. Det har funnits en misstanke om att utbildningen inte kommer att 
kunna leva upp till de krav branscherna ställer för eleverna som studerar på de pro-
grammen. HP däremot har haft lättare att ta till sig ALF-kursen. Deras branschor-
ganisation har dessutom tagit fram ett eget utbildningsmaterial för det arbetsplats-
förlagda lärandet inom lärlingsutbildningen.  

 

4.3 Planering, uppföljning, bedömning och betygssättning av det arbetsplatsför-
lagda lärandet 
Regeringen angav i förordningen (2007:1349) de villkor som huvudmännen skulle 
förhålla sig till avseende organiseringen av det arbetsplatsförlagda lärandet inom 
försöksverksamheten. Förordningen föreskrev bland annat att den arbetsplatsför-
lagda delen av utbildningen skulle omfatta minst 1250 gymnasiepoäng.  

För den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen skulle det finnas en eller flera 
kursplaner. Skolhuvudmannen skulle efter samråd med lärlingsråd besluta vilka 
nationella eller lokala kursplaner som skulle tillämpas. 

Förordningen angav vidare att planering av elevernas utbildning samt anskaffning 
av arbetsplatser skulle ske i samråd med arbetslivet i lärlingsråden. Lärlingsrådens 
uppdrag och förslag på sammansättning reglerades i ett särskilt kapitel. I intervjuer 
gjorda av Stockholms universitet med lärare och handledare framkommer dock att 
lärlingsråden ofta var en pappersprodukt utan den tänkta funktion förordningen 
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föreskrev. Ansvaret för organisering av lärlingsutbildningen lades ofta på yrkeslära-
ren. 

Samverkan mellan skolans yrkeslärare och arbetsplatsens handledare tycks ha varit 
avhängigt olika faktorer.  En tydlig framgångsfaktor har varit lärarens möjlighet att 
besöka arbetsplatsen för att föra samtal med eleven och handledaren. På så sätt får 
läraren en möjlighet att bedöma elevens utveckling och inlärning. I de fall detta inte 
varit möjligt har lärarens möjlighet till arbete med uppföljning, bedömning och 
betygsättning innehållit brister.  

Såväl Stockholms universitet som Statistiska Centralbyrån14 visar i sina rapporter att 
det finns ett antal utvecklingsbehov för att uppnå en högre kvalitet i det arbets-
platsförlagda lärandet i allmänhet och lärlingsutbildningen i synnerhet.  

Där det redan funnits ett skolförlagt yrkesprogram då man påbörjade sitt delta-
gande i försöket, har det varit enklare att organisera lärlingsutbildningen. För de 
skolor som enbart startat yrkesprogrammet i lärlingsform har det varit en större 
utmaning. Det har handlat om såväl lärarresurser som möjligheten att komplettera 
med skolförlagd inlärning av delar i elevens utbildning som inte var genomförbara 
på arbetsplatser. 

Betygsättning av de kurser som omfattats av arbetsplatsförlagd utbildning till viss 
del eller i sin helhet har inte varit okomplicerad. Yrkeslärarens möjlighet att besöka 
eleven på arbetsplatsen har spelat stor roll vid betygsättningen. Underlag för be-
tygssättning har ofta inte varit tillräcklig och betygssättning har i ett antal fall base-
rats enbart på det eleven lärt sig på skolan. I flera fall har även kvaliteter som inte 
berörs i betygskriterier, exempelvis hur eleven utvecklats i sin sociala mognad, haft 
påverkan på betygssättningen. Mera om resultatet i bilaga A. 

4.4 Elevernas etablering på arbetsmarknaden  
Skolverket har i en tidigare studie följt upp lärlingsförsöket gällande elevernas erfa-
renheter och studieresultat.15 Där studerades faktorer såsom deltagande, erfarenhet-
er och genomströmning hos samtliga lärlingar i de tre årskurserna. Dessutom redo-
visades elevernas studieresultat för den första årskullen.  
 
Underlaget till denna slutrapport är en ny studie som baserats på en enkätunder-
sökning genomförd mellan november 2013 och februari 2014. 2,5 år hade då gått 
sedan elevkullen som påbörjade sina studier hösten 2008 lämnat gymnasieskolan 
2011. Syftet med undersökningen var att ta reda på svaret på följande frågor: I vil-
ken grad hade lärlingsutbildningen lett till en anställning? Fick elever som deltog i 
lärlingsutbildningen jobb inom det yrke som de utbildats för? Hur etablerade sig 

                                                 
14 Se bilaga 1 och 3 till detta dokument 
15 Rapport 373, se not 5 
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dessa elever jämfört med andra yrkeselever som gått en i huvudsak skolförlagd yr-
kesutbildning? 
 
För att kunna jämföra de två kategorierna elever har gruppen lärlingar i undersök-
ningen enbart bestått av elever som påbörjade sina studier som nybörjare hösten 
2008, genomgick hela sin utbildning i lärlingsform och fick slutbetyg som lärling. 
Jämförelsegruppen påbörjade sin skolförlagda utbildning hösten 2008 och genom-
gick utbildningen som skolförlagd yrkesutbildning.  

Av 4460 slumpmässigt utvalda elever från Skolverkets elevregister var den totala 
svarsfrekvensen 41,5 procent. 

Svaren ger information som tyder på skillnader mellan de båda grupperna elever. 
Studien visar att elever som gått lärlingsutbildningen i högre grad har etablerat sig 
på arbetsmarknaden än de elever som gått en skolförlagd yrkesutbildning. Skillna-
derna är störst för kvinnor. Samtidigt har flera män än kvinnor från skolförlagd 
utbildning gått vidare till fortsatta studier. Mer om resultaten finns i bilaga B. 

4.5 Genomströmning, studieavbrott och byte av studieväg 
Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Skolverket tagit fram uppgifter avseende 
faktorer såsom genomströmning, studieavbrott och byte av studieväg.  

Totalt antogs 11 109 elever till försöksverksamhetens tre antagningsomgångar 
2008, 2009 och 2010.  

Resultaten i denna mätning visar liknande resultat som redovisades i Rapport 37316, 
nämligen att en högre andel elever hoppat av eller avbrutit sina studier inom lär-
lingsgruppen än bland elever som gick motsvarande skolförlagd yrkesutbildning.  

Jämförelser gjorda när det gäller slutbetyg och slutbetyg med grundläggande behörighet till 
högskolestudier visar på en tydlig skillnad till nackdel för eleverna inom lärlingsutbild-
ningen. Resultaten visar sig vara lägre för lärlingar än för elever som går motsva-
rande program som skolförlagd utbildning.   

Mer om resultaten redovisas i bilaga C. 

4.6 Användningen av statsbidraget 
Storleken för det särskilda statsbidraget som utgick för deltagande i försöksverk-
samheten angavs i regeringens budgetproposition för 2008 och beskrevs som ett 
stöd till bland annat arbetslivet för att engagera sig i försöksverksamheten med 
gymnasial lärlingsutbildning. Statsbidraget riktades till skolhuvudmännen som fick 
ansöka om detta två gånger per år mot redovisning av antalet elever som deltog i 
försöket.  

                                                 
16 Se not 5 
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Skolverket har i förordningen (2007:1439) haft som uppdrag att till regeringen re-
dovisa på vilket sätt och i vilken omfattning statsbidraget använts av huvudmännen 
årligen. Skolverket har här redovisat en samlad bild av hur statsbidraget använts 
under hela försöksverksamheten och de förändringar i reglering som skett samt på 
vilket sätt det påverkat användningen av statsbidraget.  

I den första redovisningen till regeringen framgick det att endast en mindre del av 
statsbidraget kommit arbetslivet till del på det sätt som varit avsikten enligt budget-
propositionen. Åtgärden från regeringen blev ändringar i förordningen som öron-
märkte olika delar av statsbidraget till huvudmannen respektive arbetsgivare.  

I nästföljande regeringsredovisningar konstaterades att stora förändringar skett som 
gynnat i första hand arbetsgivare. I anslutning till införandet av Gy 2011 höjdes 
statsbidraget så en större summa gick ut till arbetsgivarna. Ändringen omfattade på 
samma sätt försöksverksamheten under den resterande tid den pågick.  

Processen kring hanteringen av statsbidraget har inte varit helt problemfri. Vissa 
arbetsgivare har avstått från bidraget bland annat på grund av att det varit för kom-
plicerat att administrera, medan andra har sett statsbidraget som en möjlighet att 
frilägga resurser för handledning. Även om många arbetsgivare inte ansett att stats-
bidraget varit avgörande för att ta emot och utbilda ungdomar har huvudmännen 
påtalat vikten av ett ökat stöd för att kunna fortsätta utvecklingen av lärlingsutbild-
ningen inom Gy 2011. Processen med rekvirering av statsbidrag har till viss del 
ansetts onödigt krånglig. Skolverket har tidigare föreslagit till regeringen att man 
bör förenkla förfarandet och byråkratin i ansökan av statsbidrag.  

Mer om resultaten redovisas i bilaga D. 

5. Skolverkets slutsatser  
I den gymnasiala lärlingsutbildning som idag utgör en av två utbildningsvägar inom 
alla nationella yrkesprogram är förutsättningarna och villkoren på många sätt an-
norlunda än under försöksverksamheten. Trots det så visar såväl Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning av den gymnasiala lärlingsutbildningen inom Gy 201117 som 
Skolverkets rapport från 2013 om utvecklingen av den gymnasiala lärlingsutbild-
ningen inom Gy 201118 att det finns behov av ytterligare utveckling av lärlingsut-
bildningen. 

Denna slutredovisning av försöksverksamheten har gett värdefulla kunskaper som 
kan vara av värde även för dagens lärlingsutbildning. Som framgår har mycket re-
dan gjorts för att förbättra förutsättningarna för lärlingsutbildningen. En så stor 
förändring inom utbildningssystemet som lärlingsutbildningen innebär, är en 
tidskrävande process. Resultatet vad gäller genomströmning, avhopp/avbrott och 

                                                 
17 Se not 6 
18 Rapport 397, se not 7 
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studieresultat för den första årskullen elever inom Gy 2011 kommer att visa om 
insatserna som gjorts hittills har gett avsedd effekt.  

Samverkan skola – arbetsliv 
Olika studier har påvisat att en väl fungerande samverkan mellan skola och arbets-
liv är en av nycklarna till framgång. Ett av villkoren för deltagande i försöksverk-
samheten var ett etablerat lärlingsråd. I förordningen (2007:1349) fanns även angi-
vet lärlingsrådets uppdrag och sammansättning. Utvärderingen gjord av Stock-
holms universitet visar att dessa lärlingsråd existerade bara som pappersprodukt på 
många skolor. 
 
Stockholms universitet gör även en jämförelse med samverkan mellan parterna i 
traditionella lärlingsländer och det svenska systemet. I de traditionella lärlingslän-
derna är samverkan mellan parterna ofta reglerad medan den svenska samverkan 
sker i stora drag genom frivillighet. Det innebär också att organiseringen av utbild-
ningen bygger på entusiastiska eldsjälar såväl på skolorna som på arbetsplatserna.  

Skolverket anser att en tydligare reglering av de lokala programråden enligt den 
modell som gällde för lärlingsråden under försöksverksamheten skulle ge bättre 
förutsättningar för samverkan mellan skola och arbetsliv. Programrådens arbete 
skulle också vara en del i skolans kvalitetsarbete och utvärderas löpande. Detta 
borde gälla för all yrkesutbildning på gymnasial nivå, i synnerhet inom lärlingsut-
bildningen där en så stor del av lärandet sker utanför skolan. 

Kvaliteten och omfattningen av det arbetsplatsförlagda lärandet 
Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning reglerades förutom av den 
särskilda förordningen (2007:1349) även av den då gällande skollagen och gymnasi-
eförordningen. Enligt förordningen skulle det för den arbetsplatsförlagda delen av 
den gymnasiala lärlingsutbildningen finnas en eller flera kursplaner. Skolinspektion-
ens kvalitetsgranskning av arbetsplatsförlagda utbildningen, apu19 visade dock att det i 
stort sett inte förekom någon kursplanestyrd utbildning på arbetsplatserna.  

Genom Gy 2011 förändrades begreppet apu till apl (arbetsplatsförlagt lärande). 
Även detta ska syfta mot utbildningsmålen och yrkesutgången.  

Omfattningen av den arbetsplatsförlagda utbildningen i försöket definierades som 
minst 1250 poäng vilket innebar minst hälften av utbildningen. Medan vissa utbild-
ningar inte tycktes ha några större problem att leva upp till att arbetsplatsförlägga 
halva utbildningen hade andra stora svårigheter med detta. Utbildningarna inom 
elprogrammet är ett exempel där branschorganisationen många gånger ansett att de 
haft svårt att kunna erbjuda eleverna 15 veckors apu, vilket är minimum för yrkes-
utbildningarna på gymnasiet. Vad gäller lärlingsutbildningen anser man från elbran-

                                                 
19 Rapport 2011:2, Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, 2011:2, Skolinspektionen 
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schen att det innebär stora svårigheter att ha en lärlingsutbildning under det första 
läsåret. 

Såväl då det gäller kvaliteten som omfattningen av apu och apl är samverkan mellan 
skola och arbetsliv en avgörande faktor. Även om det idag satsas på att förbättra 
kommunikationen mellan skola och arbetsliv behövs det fortsatta insatser för att 
underlätta samverkan kring utbildningen. Parterna behöver gemensamt arbeta med 
utbildningsfrågorna. Omfattningen av apl i dagens lärlingsutbildning har blivit mer 
flexibel genom regeländringar, vilket kan möta olika verksamheters förutsättningar 
att aktivt delta i elevens lärande på arbetsplats.  

Kursplanernas tillämpning och funktion, dels den särskilda kursplanen om 1250 
gymnasiepoäng som kunde tillämpas i försöksverksamheten, dels vanliga kurs-
planer 
Kursplanen ALF1201 om 1250 poäng mottogs på varierande sätt. Handels-och 
administrationsprogrammet och i viss mån Omvårdnadsprogrammet hade inga 
större problem att anpassa den till sina verksamheter och vad man kunde lära inom 
dem, medan andra program och branscher visade måttligt eller inget intresse alls. 
den. Trots att det fanns möjlighet att underlätta för lärlingen genom att ge en 
mindre omfattning med kärnämnen, minst 500 poäng, valde många skolor att ge 
samma omfattning av kärnämnen som vid skolförlagd utbildning, med tillägg av 
historia 50 poäng. Även eleverna själva valde i många fall detta alternativ. Följden 
blev bland annat en utbildning som inte självklart gagnade eleverna. Detta kan vara 
en orsak till den stora mängd avhopp och avbrott som rådde bland lärlingarna un-
der försöket.  

I dagens lärlingsutbildning används samma ämnesplaner för lärlingar som för elever 
som går utbildningen skolförlagd. Målet för utbildningen liksom omfattning och 
innehåll av gymnasiegemensamma ämnen är de samma oavsett form. Skolinspekt-
ionens kvalitetsgranskning av lärlingsutbildningen i Gy 2011 liksom Skolverkets 
egen kvalitetsgranskning av utbildningsformen20, visar på fortsatta svårigheter för 
de elever som går som lärlingar.  

Det kan vara så att det behöver finnas en skillnad mellan de två utbildningsformer-
na som gör det möjligt att nå samma utbildningsmål på olika sätt och så likvärdigt 
som möjligt. Detta skulle behöva utredas vidare. 

                                                 
20 Se not 6 och 7 
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Planering, uppföljning, bedömning och betygssättning av det arbetsplatsförlagda 
lärandet 
Planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet inom försöksverksamheten skulle 
enligt förordningen till stor del ske i samråd med de lokala lärlingsråden. Förord-
ningen föreskrev även att lärlingsråden  

ska medverka till att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv samt bidra till ett lärande i 
arbetslivet med hög kvalitet, bistå huvudmannen då det gäller att ordna lärlingsplatser för den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Lärlingsrådet ska vidare vara behjälpligt för att ut-
forma avtal mellan berörda parter och bedöma om den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen 
motsvarar de nationella målen samt om arbetsplatserna som tar emot eleverna har kompetenta 
handledare. 

Trots den regleringen över samverkan mellan skola och arbetsliv hamnade ansvaret 
för planering, uppföljning, bedömning och betygsättning av de kurser som var ar-
betsplatsförlagda till stor del hos ansvarig yrkeslärare som genomförde detta till-
sammans med handledaren på arbetsplatsen.  

I huvudsak har det rört sig om karaktärsämnen som blivit arbetsplatsförlagda me-
dan kärnämneskurserna i sin helhet varit skolförlagda. Detta har medfört att för att 
kunna arbetsplatsförlägga halva utbildningen med enbart karaktärsämnen har 80 
procent av dessa varit förlagda på arbetsplats, vilket också ställt höga krav på ar-
betsplatsen. Fördelningen av såväl kärnämnen som karaktärsämnen har av den an-
ledningen skiljt sig avsevärt mellan lärlingsutbildning och den skolförlagda motsva-
righeten. 

Inom Gy 2011 är regleringen av det arbetsplatsförlagda lärandet betydligt svagare 
och ansvaret kring planering, uppföljning, bedömning och betygssättning av de 
ämnesplaner som ingår, ligger fortfarande till stor del hos den enskilda yrkesläraren. 
En tydligare beskrivning av de lokala programrådens ansvar skulle ha betydelse för 
kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. 

Samverkan mellan skolans yrkeslärare och arbetsplatsens handledare kring uppfölj-
ning och bedömning av elevens lärande och utveckling tycks ha varit avhängigt 
olika faktorer. En framgångsfaktor har varit lärarens möjlighet att besöka arbets-
platsen för att föra samtal med eleven och handledaren och på så sätt få en möjlig-
het att bedöma elevens utveckling och inlärning. Där sådana möjligheter getts före-
faller denna del av organiseringen av den arbetsplatsförlagda utbildningen fungerat 
bra eller mycket bra, medan i de fall där detta inte varit möjligt har också lärarens 
möjlighet att göra en uppföljning, bedömning och senare en betygsättning inneburit 
svårigheter. 

En annan svårighet inom försöksverksamheten var att avgöra vilka delar av utbild-
ningen som skulle arbetsplatsförläggas och i vilken omfattning. Den svårigheten 
finns även inom dagens lärlingsutbildning. Därför blir det svårt att göra en rättvis 
bedömning av vad eleven lärt sig från respektive kurs och till vilken kvalitet. Olika 
former av bedömningsstöd för yrkesutbildning, i form av matriser, filmmaterial och 
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liknande har tagits fram i Gy 2011. Effekten av dessa skulle behöva följas upp för 
såväl den skolförlagda yrkesutbildningen som den gymnasiala lärlingsutbildningen.  

Skolverket har i en tidigare redovisning inom detta regeringsuppdrag visat på tre 
möjliga upplägg av särskilda ämnesplaner för det arbetsplatsförlagda lärandet inom 
gymnasial lärlingsutbildning samt utvecklande av ett digitalt stödverktyg för an-
passning av de nuvarande kurserna till apl. Skolverket förordade en digital lösning 
som skulle utprovas i samarbete med intresserade branscher och skolhuvudmän.  

Etablering på arbetsmarknaden 
När det gäller elevernas etablering på arbetsmarknaden har det visat det sig att de 
elever som gått hela sin utbildning som lärlingar och erhållit ett slutbetyg har större 
etableringsgrad än elever som gått samma yrkesutbildning skolförlagd. Etableringen 
för kvinnliga lärlingar har visat sig även i huvudsak vara mera gynnsam än för de 
kvinnor som gått utbildningen skolförlagd. 
 
De elever som gått skolförlagd yrkesutbildning förefaller att i större grad än lärling-
arna, fortsätta studera efter sin gymnasieutbildning. Anledningarna till att färre lär-
lingar valt att studera vidare kan vara flera. En av flera möjliga anledningar till detta 
kan vara den information som gavs elever och föräldrar om att gymnasial lärlings-
utbildning lämpade sig för elever som betraktades som skoltrötta. Det beskrevs 
som elevens sista chans i vissa fall. I de fall där man däremot från skolans sida in-
sett att det redan från början krävdes väldigt mycket av motivation hos eleven har 
det visat sig också att eleven gjort stora framsteg, lyckats i sina studier och i sin 
etablering i arbetslivet. 
 
Skolverket instämmer i regeringens bild av vikten av att etableringen på arbets-
marknaden för unga människor är av avgörande betydelse och bör uppmuntras 
ytterligare, för att på så sätt motverka ungdomsarbetslösheten. Arbetsmarknadens 
parter bör vidareutveckla sin samverkan för att finna lämpliga vägar till etablering. 
Yrkesutbildningen bör tydligare beskrivas som en etablering på arbetsmarknaden 
som kan leda till såväl anställning som vidare studier. Informationen till elever i 
tidig ålder och till föräldrar i detta avseende bör förtydligas. 

Genomströmning, studieavbrott och byte av studieväg 
Liksom i den tidigare nämnda Rapport 373 21 visar denna redovisning att eleverna 
inom lärlingsförsöket skiljde sig från de som gick skolförlagd utbildning. Lärlings-
eleverna tycks ha utgjort en grupp elever som behövt mera tid för att ta sig igenom 
sin yrkesutbildning. Ett förhållandevis stort antal som sökte utbildningen var elever 
som tidigare studerat på gymnasieskolan, till exempel inom det dåvarande Individu-
ella programmet.  

                                                 
21 Se not 5 
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Studieavbrott och byten av studieväg var mera omfattande för lärlingarna än för 
elever som påbörjade sina yrkesutbildningar inom skolförlagda yrkesprogram. 
Detta kan sannolikt vara en effekt av att information gick ut om att lärlingsutbild-
ningen i stora drag riktade sig till ungdomar som ansågs vara skoltrötta. En annan 
påverkande faktor kan ha varit en vilja från såväl huvudmän som elever och föräld-
rar att lärlingarna skulle studera samma kurser som de elever som gick skolförlagd 
utbildning. Därigenom blev lärlingsutbildningen mer betungande än vad som var 
avsikten från början. 

Skolverket anser att informationen i grundskolan rörande gymnasial lärlingsutbild-
ning på yrkesprogrammen behöver vara så saklig som möjligt för att hjälpa eleven 
till den utbildning som passar bäst. 

5.1 Slutord 
Försöksverksamheten ingick inte naturligt i de nationella yrkesförberedande utbild-
ningarna utan reglerades till större del av en egen förordning. Detta innebar stora 
skillnader mellan två utbildningsvägar mot samma utbildningsmål. Den lärlingsut-
bildning som idag ingår i gymnasial yrkesutbildning är till skillnad från försöksverk-
samheten en av två utbildningsvägar inom samma yrkesprogram mot samma yrkes-
utgång. Trots det är det viktigt att uppmärksamma de skillnader som ändå finns 
och som kan ha betydelse för huruvida eleven ska lyckas nå sitt utbildningsmål. 

 Lärlingens större omfattning av apl jämfört med den elev som går utbildningen 
skolförlagd innebär att lärlingen har tillgång till lärande i en verklighetsbaserad 
miljö, i större omfattning och därmed större tillgång till experthjälp. Däremot 
har lärlingen mindre tillgång till lärare och stödresurser på skolan. Vissa upple-
ver att lärlingen har sämre förutsättningar att nå behörighetsnivån för högsko-
lestudier. Frågan är hur man kan minska risken för avbrott. Ska det vara möjligt 
att förlägga lärlingsutbildningen flexiblare och till exempel låta sommarjobb 
ingå i utbildningen för att på så sätt ge mera tid?  

 En anledning till den stora rörligheten inom lärlingsutbildningen kan med stor 
sannolikhet härröra sig till på vilket sätt lärlingsutbildningen framställts för ele-
ver och föräldrar. Därför är det också högst troligt att med en genomtänkt 
satsning på vägledning och information till rätt målgrupper kan man höja statu-
sen på lärlingsutbildningen samt också få eleverna att söka en utbildning som 
passar dem.  

 
Skolverkets rapport från hösten 2013 visade att antalet lärlingar fortsatte att 
minska.22 Våren 2010 gick cirka 3600 elever lärlingsutbildning i årskurs 1. Våren 
2013 hade detta antal minskat till 1800. 40 procent av eleverna som gick årskurs 1 

                                                 
22 Skolverket: rapport nr 397 från hösten 2013 om utvecklingen av lärlingsutbildningen i Gy 2011 
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höstterminen 2011 hade hoppat av nästa läsår. Många av de som hoppade av bör-
jade istället på ett skolförlagt yrkesprogram. Dåligt rykte, kvalitetsbrister, oro för att 
stänga dörrar till högskolan och brist på stöd från branschorganisationer var några 
troliga orsaker till att inte fler elever valde lärlingsutbildning.  
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning i Gy 2011 
genomfördes hösten 2012.23 Eleverna i undersökningen gick då sin tredje termin 
och hade etablerat sig på sina arbetsplatser och passerat det vägskäl där många 
hoppar av. Resultaten av granskningen visar att det är en utbildning som håller på 
att hitta sin form och att eleverna är mycket nöjda med sin utbildning, speciellt den 
arbetsplatsförlagda delen. Kvalitetsgranskningen visar dock på stora skillnader i 
kvalitet mellan skolorna samt stor variation i vilken grad skolor samverkar med 
arbetslivet. 

Efter dessa rapporter har ett stort antal åtgärder för att förbättra förutsättningarna 
för inte minst lärlingsutbildningen gjorts. Bland annat har satsningar för att ut-
veckla kvaliteten på apl och lärlingsutbildning inletts liksom regeländringar för att 
bättre anpassa lärlingsutbildningen som utbildningsform. Handledarutbildning, apl-
utvecklare samt inrättandet av ett Lärlingscentrum är ytterligare riktade insatser 
som redan kan ha bidragit till ett ökat intresse för lärlingsutbildning på gymnasie-
nivå. Vid senaste rekvireringen av statsbidrag visade det en uppgång av antalet lär-
lingar med ca åtta procent jämfört med terminen innan. 

Den första årskullen gymnasiala lärlingar inom Gy 2011 har nu gått ut gymnasie-
skolan. Det finns anledning att så snart som möjligt granska vilka förändringar som 
skett jämfört med försöksverksamheten och föreslå ytterligare utvecklingsinsatser 
för att vidareutveckla kvaliteten i lärlingsutbildningen. En närmare studie och ana-
lys bör göras vad gäller regleringen av den nuvarande lärlingsutbildningen i jämfö-
relse med den skolförlagda motsvarigheten av respektive yrkesprogram, eftersom 
lärlingsutbildningen och den skolförlagda yrkesutbildningen är två varianter av 
samma utbildning mot samma yrkesexamen i dagens yrkesprogram. Vidare bör det 
i samverkan med berörda parter skapas gynnsammare förutsättningar för den an-
svarige yrkesläraren att inom sin tjänsteutövning även innefatta tillräcklig tid för att 
besöka och verka ute på arbetsplatserna. 

 

                                                 
23 Se not 7 
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Bilaga A Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning ur ett pedagogiskt/ 
didaktiskt perspektiv (Stockholms Universitet) 

Bilaga B Arbete efter gymnasial yrkesutbildning (Skolverket) 

Bilaga C Försöksverksamhet med lärlingsutbildning i gymnasieskolan. (Statistiska 
Centralbyrån) 

Bilaga D Statsbidrag för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning (Skol-
verket) 

 
 


