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Disposition 

1. Statistik 

2. Nya inriktningar inom NB? 

3. Förslag på ändringar i ämnesplaner 

4. Kvalitet i yrkesutbildningen 

5. Yrkesutbildningens år 2016 

6. Betyg och studieresultat 

7. Introduktionsprogrammen 

8. Programinriktat individuellt val 

9. Yrkesintroduktion 

 



Statistik – elever i åk 1 år 2015/16 
Samhällsvetenskaplig  18 370 1 

Naturvetenskapliga  14 318 2 

Språkintroduktion 13 494 3 

Ekonomi 13 044 4 

Teknik  9 279 5 

Estetiska 7 146 6 

Individuellt alternativ 5 335 7 

El- och energi  4 827 8 

Bygg- och anläggning 3 950 9 

Programinriktat individuellt val 3 680 10 

Yrkesintroduktion 3 530 11 

Fordon och transport 3 488 12 



Statistik – elever i åk 1 år 2015/16 
Vård- och omsorg  3 218 13 

Naturbruk  2 845 14 

Barn- och fritid     2 794 15 

Handel- och administration 2 521 16 

Hantverk  2 278 17 

Preparandutbildning 2 039 18 

Restaurang- och livsmedel 1 834 19 

Industritekniska  1 422 20 

Hotell- och turism 1 215 21 

International Baccalaureate 1 150 22 

VVS- och fastighet 1 097 23 

Humanistiska 891 24 



Nya inriktningar inom NB? 

 

Bakgrund: 

 

Yrkesprogramutredningens delbetänkande som 

lämnades våren 2015.   



Nya inriktningar inom NB? 

Regeringsuppdraget: 

Statens skolverk ska med utgångspunkt i 

Yrkesprogramsutredningens förslag om nya 

inriktningar inom naturbruksprogrammet i 

gymnasieskolan (SOU 2015:29) föreslå hur 

många gymnasiepoäng som de nya 

inriktningarna ska omfatta och examensmål för 

programmet. 



Nya inriktningar inom NB? 

• Programgemensamma kurser på 400 poäng 

• Fyra inriktningar: djur, lantbruk, skog och 

trädgård 

• Inriktningsgemensamma kurser på 300 poäng 

• Programfördjupningen är på 900 poäng 

 



 Nya inriktningar inom NB? 

 

1. Skolverket bearbetar remissvar. GD 

beslutar. Svar till regeringen 29 april.   

 

2. Regeringen äger därefter frågan.  

  
  



 Nya inriktningar inom NB? 

 

Om regeringen beslutar enligt 

Skolverkets förslag kommer därefter 

Skolverket att besluta om 

inriktningskurser och om nya ämnen 

och kurser.   

  
  



Förslag på ändringar i ämnesplaner 

• Djur för forskningsändamål (nytt ämne) 

• Djurparksdjur (nytt ämne) 

• Djur (borttagande av kurs) 

• Skog, mark vatten (minskning av kurser) 

• Lantbruksdjur (smärre justeringar) 

 

Remissförfarande pågår 

Beslut av Skolverket 

 



Kvalitet i yrkesutbildningSatsningar för att 

höja kvalitén i apl 

Handledarintroduktion 
Apl-utvecklare 

Stöd för strategisk  

apl-utveckling 

https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/922354068?op=frameset&tab=personaldetails&proj=920570794
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/922999363?op=frameset&tab=personaldetails&proj=920570794
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/923368194?op=frameset&tab=personaldetails&proj=920570794
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/922032174?op=frameset&tab=personaldetails&proj=920570794
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/922289601?op=frameset&tab=personaldetails&proj=920570794


Kvalitet i yrkesutbildningen 

Skolverkets hemsida: Från skola till arbetsliv 

Arbetsplatsförlagt lärande (ansvarsfördelning, arbetsmiljö, 

ersättning vid personskada) 

Stöd i utvecklingsarbetet (apl-handledarutbildning, nationella 

apl-utvecklare)  

Betyg och bedömning 

Lärlingsutbildning  

Yrkesutbildning i Europa 

  

 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildningar
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildning-europa


Lärlingscentrum 

Skolverket har startat ett lärlingscentrum med mål att få 

fler lärlingar och öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda 

lärandet. Centret byggdes upp under 2014. 

Lärlingscentrum ska arbeta aktivt, uppsökande, utåtriktat 

och konsultativt med insatser riktade till olika målgrupper. 

Centret ska utveckla lärlingsutbildningen och 

kommunicera på olika sätt med huvudmän, skolor, 

branscher och företag. 

 

 



Europass – tillägg till yrkesexamen 

Europasstillägget ger information om de 

yrkeskvalifikationer som en person har efter att 

ha avlutat ett yrkesprogram.   Informationen 

kompletterar examensbeviset och beskriver 

personens yrkeskunnande i form av kunskaper 

och färdigheter. 

Europass - tillägg till yrkesexamen finns på 

Skolverkets webb. 

 

 



Yrkesutbildningens år 2016 

Skolverkets insatser är bland annat:  

• Medverkar vid Yrkes-SM 10 – 12/5 och Euroskills 1 – 3/12 

• Vidareutveckla gymnasieinfo.se 

• Synas på skolverket.se 

• Skolverket deltar på ett antal gymnasiemässor 

• Konferenser för SYV i grundskolan 

• Inspirationsmaterial till skolor 

 

 

 



Betyg och studieresultat 

•  Sökväg: 

 

• Statistik & utvärdering 

• Statistik i tabeller 

• Gymnasieskolor 

• Betyg och studieresultat 

• Läsår 2014/15 

 

 



Betyg och studieresultat 

         NB   Yrkesprogram 

Gymnasieexamen   71,0 %   69,9 % 

 

Examen med grund- 

läggande behörighet  54,5 %   40,5 % 

 

 

 



Betyg och studieresultat 

Betyg i matematik 

      NB   Yrkesprogram 

Betyg A    4,0 %     1,9 % 

Betyg E       44,4 %         55,4 % 

Betyg F    2,7 %     4,6 %  

 

4,0 är näst högst bland alla yrkesprogram 

 

 

 



Betyg och studieresultat 

Betyg i engelska 

      NB   Yrkesprogram 

Betyg A    5,5 %     2,6 % 

Betyg E       31,5 %      38,5 % 

Betyg F    3,3 %     3,4 %  

 

5,5 är högst bland alla yrkesprogram 

 

 

 



Betyg och studieresultat 

Betyg i gymnasiearbetet 

      NB   Yrkesprogram 

Betyg E       97,5 %      96,7 % 

Betyg F    2,5 %     3,3 %  

 

 

 



Betyg och studieresultat 

Betyg i biologi 1 

      NB   

Betyg A       6,1 %     

Betyg F    3,8 %  

 

 



Betyg och studieresultat 

Betyg i entreprenörskap och naturbruk 

         Betyg A 

Entreprenörskap           8,6 %     1/ 

Naturbruk       10,6 %  2/  

 

1/ Plats 13 av alla 55 programgemensamma ämnen på 

yrkesprogrammen 

2/ Plats 3 av alla 54 programgemensamma ämnen på 

yrkesprogrammen 

 

 

 



Introduktionsprogrammen – 
struktur och innehåll 

 



  Gymnasieförordningen 

En elevs individuella studieplan 

ska bl.a. innehålla uppgifter om 

• studieväg 

• kurser 

• grundskoleämnen 

• andra insatser 
(1 kap. 7 §) 



Den individuella studieplanen 

Andra uppgifter som kan inkluderas: 

-Elevens utbildningsmål 

-Utbildningens planerade längd 

-Delar av kurser 

-Praktik 

-Annan yrkesutbildning 
 



Programinriktat individuellt val – syfte och innehåll 

• Syftar till studier på ett yrkesprogram, så snart som möjligt. 

• Saknar behörighet till ett nationellt program 

• Utbildning inriktat mot ett nationellt yrkesprogram 

• Innehåller grundskoleämnen och kurser från 

yrkesprogrammet, apl 

• Utformas för grupp av elever, innehållet fastlagt i förväg 

 



Programinriktat individuellt val – 
Var är eleverna efter 1 och 2 år? 

Efter ett år (ht 2013) 

Samma program

På yrkesprogram

På
högskoleförberedan
de program

På (annat)
introduktionsprogra
m

Ej i gymnasieskolan

Efter två år (ht 2014) 

Samma program

På yrkesprogram

På
högskoleförberedan
de program

På (annat)
introduktionsprogra
m

Ej i gymnasieskolan



Yrkesintroduktion – syfte och innehåll 

• Syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden eller 

till studier på yrkesprogram 

• Ska innehålla huvudsakligen en yrkesinriktad utbildning: 

kurser från yrkesprogram, annan yrkesutbildning, praktik/apl 

• Kan även innehålla grundskoleämnen och andra insatser 

• Kan utformas för en grupp eller för en enskild elev 

• Utbildningens längd är inte fastställd 

 



Yrkesintroduktion - det 
huvudsakliga innehållet 

Huvudsaklig innehåll i elevernas 

studieplaner 

Andel skolenheter 

Gymnasiekurser i yrkesämnen 47  

Grundskoleämnen 24 

Praktik 18 

Kurser i gymnasiegemensamma 

ämnen 

2 

Andra insatser 1 

Annan yrkesutbildning 1 



Vägvalsfrågor på yrkesintroduktion 

Integrerat med 
nationella 
program Särskilda grupper 

Först IMIND, 
sedan IMYRK IMYRK prova 

på/basår 

Krav på svenska 
Studiehandledning/ 

språkintegrering 

Paket 
Smörgåsbord 



Modeller för yrkesintroduktion 
av varierande längd 
 

1. Etappindelad utbildning 

2. Ämnesstudier och praktik 

3. Introduktion med efterföljande  

 yrkesutbildning 

4. Särskild yrkesutbildning 



1. Etappindelad utbildning 



2. Ämnesstudier och praktik 



3. Introduktion med 
efterföljande yrkesutbildning 



  4. Särskild yrkesutbildning 
  

Yrkeskurser Arbete 



 

 
Tack för er uppmärksamhet! 

 

www.skolverket.se 

 

http://www.skolverket.se/

