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Examensmål på yrkesprogram

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar 

yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över 

yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. 

Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

(Liknande i programmålen för nationella 

program i gymnasiesärskolan)
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Apl i styrdokumenten

Skollagen

Ett yrkesprogram ska innehålla arbetsplatsförlagt 

lärande.

Förordningar

Arbetsplatsförlagt lärande: lärande på ett 

program/utbildning/vidareutbildning som

genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför 

skolan

Gymnasieförordningen SFS 2010:2039, 1 kap 3 §

Förordningen om vuxenutbildning 2 kap 26 §
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Arbetsplatsförlagt lärande 

Huvudmannens ansvar

• Skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet. 

• Kvalitetssäkra apl utifrån skolans och myndigheters regelverk.

Rektorns ansvar

• Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser 

och om hur fördelningen över läsåren ska göras.

(4 kap 12 § gymnasieförordningen (2010:2039), 2 kap 27 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 4 kap 8 §

vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år)
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Arbetsplatsförlagt lärande 

Elever – möjligheter och ansvar

Eleverna ska ges inflytande över sin utbildning. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 

del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem.

Handledare på arbetsplatsen

För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på 

arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och 

erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig. 

(4 kap. 9 § skollagen (2010:800), 2 kap. 28§, förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 1 kap. 8 §

gymnasieförordningen (2010:2039), 17-18 §§ förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning)
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Arbetsplatsförlagt lärande 

Lokala programråd och yrkesråd – möjlighet för samverkan

Lokala programråd inom gymnasieskolan och yrkesråd inom regionalt yrkesvux är forum 

för samverkan om yrkesutbildning och apl.

(4 kap. 9 § skollagen (2010:800), 2 kap. 28§ Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 1 kap. 8 §

gymnasieförordningen (2010:2039), 17-18 §§ förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning)



Sida 9

Förordning (2016:937) om statsbidrag för 

regional yrkesinriktad vuxenutbildning 18 §

• Yrkesrådet ska medverka till att utveckla samverkan 

mellan utbildning och arbetsliv och bidra till ett lärande i 

arbetslivet med hög kvalitet. 

• Yrkesrådet ska bistå kommunerna med att belysa 

behoven i arbetslivet och med att ordna platser för 

arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen.

• Yrkesrådet ska också medverka vid uppföljning och 

utvärdering av den arbetsplatsförlagda delen av 

utbildningen.



När apl-platser inte kan 

tillhandahållas
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Gymnasieförordningen SFS 2010:2039, 4 kap 13 §

Förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år 

och statsbidrag för sådan utbildning, 4 kap, 9 §

Om arbetsplatsförlagt lärande inte kan erbjudas på ett yrkesprogram i 

gymnasieskolan eller ett nationellt program i gymnasiesärskolan, får 

utbildningen anordnas bara om

1. planerade platser för arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas 

på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över, 

eller

2. utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats 

utanför skolan.

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska i de fall som avses i första stycket bytas 

ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Innan huvudmannen för en 

gymnasieskola beslutar om detta ska huvudmannen samråda med det 

lokala programrådet…
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Stöd för utveckling av kvalitet i apl
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Filmer om apl för huvudmän och rektorer

• Arbetsplatsförlagt lärande

• Huvudmannens ansvar för apl

• Rektors ansvar för apl

• Bedömning under apl – för återkoppling 

och betygssättning

• Apl i det systematiska kvalitetsarbetet

• Arbetsmiljöansvar för elever på 

arbetsplatser

• Lokala programråd

• Handledaren, en nyckel till kvalitet i apl

• Apl utomlands

Spellista på Skolverkets YouTubekanal
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Handledarutbildning

Handledarutbildning för apl-handledare och 

alla i skolan med ansvar för apl

utbildningar.skolverket.se
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Nationella apl-utvecklare
Boka en nationell apl-utvecklare till din skola för 

stöd med att utveckla rutiner för:

• Systematiskt kvalitetsarbete om arbetsplatsförlagt 

lärande

• Kartläggning för kvalitetssäkring av arbetsplatser

• Bedömning av elevens prestationer i det 

arbetsplatsförlagda lärandet

• Samverkan mellan skola och arbetsplats

• Lokala programråd

• Utveckling av lärlingsutbildning, yrkesintroduktion 

eller TE4

• Trepartssamtal med kvalitet
apl-utvecklare@skolverket.se
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Finns som pdf på 
Skolverket.se

Går att beställa tryckt 
folder
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Tack för idag!

cecilia.wigerstad@skolverket.se




