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Bakgrund

Nordiska Ministerrådets program Hållbar nordisk välfärd, 
som pågick mellan 2013 och 2015, handlade om att hitta 
nya välfärdslösningar för människor i Norden. Lösningarna 
ska bidra till ökad kvalitet och jämlikhet i utbildning, arbete 
och hälsa för Nordens invånare. Programmet initierade 
såväl samarbete genom konkreta insatser, som nordiska 
plattformar för dialog och kunskapsutbyte. Det treåriga 
projektet Lärande på arbetsplats i Norden är ett av 17 
projekt under det gemensamma paraplyet. Lärande på 
arbetsplatsprojektet (LPA-projektet) har omfattat många 
olika aktörer från Norden, vilka regelbundet har träffats 
och utbytt idéer och erfarenheter om kvaliteten inom 
lärande på arbetsplats. Genom att följa det lokala utveck-
lingsarbetet från nationell och nordisk nivå har projektet 
bidragit till lärande och utveckling även på nationell nivå.

Målet med projektet har varit att möta de utmaningar 
som de nordiska länderna står inför när det gäller att säk-
ra lärlings- och praktikplatser, öka kvaliteten inom lärande 
på arbetsplats samt öka andelen som fullföljer utbildning 
på gymnasial nivå.
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1  Koordinatorerna var i Danmark: Regina Lamscheck-Nielsen; Moeve, Finland: Harriet Bystedt, Österbottens  
Yrkesakademi, Färöarna: Eydun Gaard, Yrkisdepilin, Island: Helen Gray, IDAN, Norge: Marianne Westbye,  
Utdanningsdirektoratet, Sverige: Gunilla Rooke, Skolverket, Åland: Bodil Regårdh, Ålands landskapsregering

Projekt på gång
Arbetsmodellen som har använts i detta projekt 
bygger på att alla nordiska länder samt de själv- 
styrande områdena Åland och Färöarna hade natio-
nella projekt på gång. Syftet med dessa projekt var 
antingen reformering eller utveckling av yrkes- 
utbildningen för unga och vuxna. Myndigheterna 
samverkar i projektet genom ett nätverk för yrkes- 
utbildning som också har utgjort styrgrupp. Sverige 
var ordförandeland i Nordiska Ministerrådet när 
uppdraget utformades och i Sverige gav Utbildnings-
departementet Skolverket i uppdrag att leda projektet.  
Projektledare var Margaretha Allen, Skolverket

Koordinatorer och lokala aktörer
Varje land och självstyrande område utsåg var sin 
koordinator,1 som skulle hålla ihop arbetet i samverkan 
med respektive styrgruppsmedlem. Därefter utsåg 
varje land och område tre lokala aktörer eller grupper 
av aktörer, vilka har varit de direkta deltagarna i pro-
jektet. Aktörerna har kommit från en mycket bred 
målgrupp av intressenter när det gäller lärande på 
arbetsplats. Det har varit skolor, regioner med skol- 
ansvar, branschrepresentanter, nationella yrkes- 
kommittéer/programråd, företagarföreningar, uni-
versitet och högskolor och representant för nordiskt 
nätverk för vuxnas lärande.

Lokala projekt
Aktörerna formulerade utifrån en mall för strategiskt 
kvalitetsarbete sitt nuläge och vart de ville komma 
under projekttiden. De har alltså bedrivit sitt eget  
arbete parallellt med det övergripande projektet. 
Under tiden har de kunnat hämta intryck från andra 
länders aktörers arbete. I några fall har aktörerna haft 
direkta uppdrag från myndigheterna att antingen testa 
pågående reformarbete eller utveckla nytt innehåll 
inom området lärande på arbetsplats.

Mötesplatser
Formen för idé- och erfarenhetsutbytet har fram-
förallt varit fysiska mötesplatser, där aktörerna har 
kommit samman under två dagar för dialog och  
kunskapsöverföring. Varje land/område har ansvarat 
för var sin mötesplats och dessa har genomförts under 
två år. Under mötesplatserna har den ena dagen varit 
en sluten träff och den andra en öppen dit externa 
gäster har inbjudits. De öppna dagarna har också 
innehållit seminarier med exempel från respektive 
land/område. I några fall har myndigheterna bidragit 
med egen finansiering för ytterligare utvidgning av 
mötesplatsen. Inför varje mötesplats har texter om 
olika teman med utgångspunkt i lärande på arbets-
plats tagits fram av koordinatorerna. Denna rapport 
är en sammanfattning av texternas innehåll.

MODELLEN FÖR NORDISK SAMVERKAN I LPA-PROJEKTET

Projektledare och koordinatorer i LPA-projektet
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Former för samverkan  
mellan utbildning och arbetsliv 

 DANMARK
Danmark har ett väletablerat växelutbildningssystem. 
Vanligvis pågår cirka 2/3 av en yrkesutbildning i  
en praktikverksamhet, där eleven är anställd och 
utbildas med överenskommen arbetsgivarbetald 
elevlön. Fördelningen av skol- och arbetsplatsbaserade 
utbildningsperioder avtalas lokalt och pågår i stort 
sett alltid blockvis. Periodernas antal och lärandemål 
är fastlagda i vägledande utbildningsförordningar. 

Systemet bygger på yrkesutbildningslagen under 
Undervisningsministeriet (UVM). De samarbets-
parter som samarbetar tätast är de nationella arbets-
givar- och arbetstagarförbunden samt föreningen 
för Danska Yrkesskolor. Lagreglering och löpande 
utveckling beslutas i konsensus av Rådet för de 
grundläggande yrkesinriktade utbildningarna (REU). 
Lagen omsätts till regler och vägledande utbildnings-
förordningar i de ”faglige udvalg” med godkännande 
av UVM. Faglige udvalg är organ sammansatta i 
paritet med branschinriktade organiserade sekretariat 
som också står för godkännande av praktikverksam-
heter. Arbetsmarknadens parter är därmed praktiskt 
involverade i utformning, löpande utvärdering och 
vidareutveckling av utbildningarna. EUD-systemet 
genererar således i hög grad arbetsmarknadsrelevanta 
utbildningar och anställningsbara yrkesutbildade. 

Utvecklingen följs tätt via nyckeltalsmätningar, 
som skolorna är skyldiga att leverera data till. Med 
utgångspunkt i dessa kan framskrivningar göras, vilka 
kombineras med prognoser för arbetsmarknads- 
utvecklingen. Som en följd av detta har en lång räcka 
insatser startats för att förebygga en brist på cirka  
33 000 yrkesutbildade år 2020.

Akilleshälen är systemets konjunkturberoende 
och hot om potentiella brister när det gäller praktik-
platser: I konjunkturstarka tider är verksamheterna 

vanligtvis villiga att anställa elever, medan konjunk-
turnedgång nästan ögonblickligen medför brist på 
praktikplatser. Systemet har visat en stabilt positiv 
effekt på direktövergång till anställning och den 
danska ungdomsarbetslösheten är en av de lägsta i 
EU. Systemets popularitet har emellertid smittat av 
sig på många andra utbildningar och sociala insatser, 
där man önskar att i långt högre grad knyta till sig 
arbetslivet genom praktikperioder. Det pressar verk-
samheterna på deras utbildningskapacitet och medför 
också tvivel om nödvändigheten av arbetsgivarbetald 
elevlön.

I praktiken – samspel  
mellan skola/verksamheter
Ansvaret för elevens utbildning är fördelat mellan 
skola och praktikverksamhet. En god dialog är 
avgörande för att skapa ett sammanhang för varje 
elev. Olika intressen och problematik ska identifieras, 
eftersom verksamhetens rational primärt är ekono-
miskt betingad, medan yrkesskolans rational handlar 
om utbildning till en bestämd bransch och om med-
vetenhet om medborgarskapet. Följande konkreta 
strukturer och insatser stödjer måluppfyllelsen:

Yrkesskolornas styrelser (Erhvervsskolernes  
bestyrelser) består av skolans ledning och repre-
sentanter från arbetslivet, eventuellt med ytterligare 
andra resurspersoner eller politiska representanter 
från kommun/region.

Lokala utbildningskommittéer (Lokale uddannelses- 
udvalg (LUU)) Varje utbildning har lokalt egna råd 
med arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. 
LUUerna godkänner lokala utbildningsplaner, är 
ansvariga för det praktikplatsuppsökande arbetet och 
förhåller sig till lokala utvecklingsinsatser.
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Praktikplatskonsulenter (Praktikpladskonsulenter) 
Alla yrkeskolor har deltids- eller heltidskonsulenter, 
vars uppgift består av att skaffa praktikplatser och att 
ge råd till verksamheter kring elevupplärning.

Personliga studieplaner (Personlige uddannelsesplaner) 
De danska yrkesutbildningarna använder en per-
sonlig utbildningsplan för varje elev. Lagen säger att 
utbildningsplanerna ska utarbetas i samverkan mellan 
skolan, eleven och så vitt möjligt praktik- 
verksamheten.

Programråd (de faglige udvalg) 
De faglige udvalg beskriver praktikmål för varje 
utbildning. Dessa praktikmål ska lokalt konkretiseras 
i förhållande till de möjligheter till lärande som finns 
i varje verksamhets arbetsuppgifter och i förhållande 
till elevens yrkesmässiga nivå och behov. I sakens  
natur ligger att samma yrkesutbildning kan variera 
för varje elev eftersom driften i verksamheten kan 
vara väldigt olika. Arbetsgivarnas ”praktikerklae-
ringer” med avkryssning och bedömning av elevens 
uppnåelse av praktikmålen ska säkra att varje elev 
lär det han/hon ska. Danmarks Evalueringsinstitut 
EVA gav år 2013 ut en rapport om samspelet mellan 
skolor och praktikverksamheter. Flera av slutsatserna 
förde fram behovet av att optimera utformningen av 
praktikmål och deras mer konsekventa användning 
i dialog mellan skola, elev och praktikverksamhet 
(bland annat genom elevsamtal).

Kompetensutveckling av verksamheternas utbildare 
År 2008 inrättade de faglige udvalg möjlighet till 
kompetensutveckling för yrkesutbildade medarbetare,  
med lönebidrag från arbetsgivarna. Kurserna är långt 
ifrån implementerade, men de erfarenheter som 
gjorts visade på positiva effekter.

Avslutande prov (Afsluttende pröver).  
En yrkesutbildning avslutas med ett omfattande 
yrkesprov/svenneprov. Proven genomförs vanligen  
på skolorna, där branscherna bidrar med censorer/
skuemestere. De faglige udvalg organiserar och för- 
bereder censorerna på deras uppgift.

Administrativa verktyg (Administrative vaerktøjer) 
Dialogen och planeringen stöds av den nationella 
onlineplattformen Elevplan med användarspecifikt 
tillträde för undervisare, verksamhetens utbildnings-
ansvarige och elev. Andra verktyg stöttar exempelvis 
det praktikplatsuppsökande arbetet.

Pedagogiska lärformer (Paedagogiske virkemidler) 
Under åren har skolorna utvecklat en lång rad pedago-
giska lärformer för skola/arbetslivssamverkan. Port- 
folioarbete främjar helhetstanken och elevens med- 
ansvar för denna. Man arbetar också med att hämta in 
skolanpassade arbetsuppgifter från verksamheten in  
i undervisningen, partnerskap om elevuppgifter etc. 

Dessutom kan nämnas arrangemang med mäster-
skap (skills), som branscher och skolor arrangerar 
tillsammans. Många utvecklingsprojekt berör också 
verksamheterna. Frivilliga mentorer för unga med 
särskilda behov erbjuds av arbetsmarknadens parter. 

Engagemang i branscherna
Branscherna tar ett stort ansvar för utbildning av 
elever. Arbetsgivarorganisationer såväl som fack- 
förbund fungerar som påverkansparter och driver 
aktivt kampanjer för elevutbildning.

Villkor för praktikutbildning ingår också i för-
handlingar om överenskommelser. Det finns ingen 
utbildningsplikt för verksamheter, men det diskute-
ras om sociala klausuler med krav på praktikplatser 
borde finnas med vid större upphandlingar inom det 
offentliga. Det är tankeväckande att 80 % av praktik-
platserna utgörs av små/medelstora verksamheter.

Aktuell utveckling
Som en följd av avtalet mellan regeringen och alla 
folketingets partier blev 50 så kallade ”praktikcentre” 
etablerade på landets yrkesskolor år 2013. Elever, 
som inte har lyckats får ett vanligt praktikavtal med 
en verksamhet har i de större och i de flesta utbild-
ningar möjlighet att bli antagen på ett praktikcenter. 
Via praktikcentra har skolorna ansvar för att sätta 
ihop en sammanhållen utbildning för eleven med en 
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kombination av olika kortare praktikperioder,  
eventuellt med stöd av skolbaserad praktik.

Praktikcentra kan således fånga upp elever vid 
perioder eller lokal förhållanden med brist på prak-
tikplatser. Därmed kan yrkesutbildningen (EUD) 
erbjuda den länge önskade utbildningsgarantin i de 
stora betydelsefulla yrkesutbildningarna. Samtidigt 
ska praktikcentra bidra till ett samlat kvalitetslyft av 
praktikutbildningarna, bland annat via ett konsekvent 
arbete med praktikmål. Allt som allt förväntas praktik-
centra bidra till att många fler väljer yrkesutbildning.

 FINLAND
Nationell nivå
Arbetslivsrepresentanter deltar när de nationella 
målen formuleras i regeringsprogrammet. Dessutom 
deltar de när behovet av kunnande och utbildning 
prognostiseras både nationellt och regionalt, t.ex. i 
utbildnings- och examenskommissioner, rådgivande 
kommittéer och genom konsultativa processer. 
Arbetslivsrepresentanterna deltar aktivt när examens-
grunderna utarbetas på nationell nivå och i utfor-
mandet av kraven på yrkesskicklighet i examens- 
grunderna. Examensgrunderna inom den yrkes- 
inriktade grundutbildningen reformerades 1 augusti 
2015. Reformen av examensgrunderna innebar  
en fortsättning av arbetet med att koppla grund- 
examina inom den yrkesinriktade grundutbildningen 
starkare till arbetslivet och att examina kan avläggas 
på ett mångsidigare sätt, samt att examensdelar från 
andra grundexamina kan tas in på ett flexibelt sätt 
i den egna grundexamen. Till dessa delar hör t.ex. 
delar som stödjer entreprenöriell kompetens, hållbar 
utveckling samt hälsa, säkerhet och funktionsför-
måga, vilka stärker betydelsen av nyckelkompetenser 
för livslångt lärande.

Regional nivå
På regional nivå deltar företagsrepresentanter i 
arbetet med skolornas läroplaner, i regionala kommit-
téer och i planeringen och genomförandet av inlärning 

i arbetet, yrkesprov och examenstillfällen. Detta möj-
liggör kontinuerlig dialog och respons från arbetslivet.

Inlärning i arbetet
Det tätaste och mest omfattande samarbetet mellan 
utbildning och arbetsliv sker i samband med genom- 
förande av inlärning i arbetet och yrkesprov. En 
del av studierna som ingår i grundexamen avläggs 
utanför skolan (läroanstalten). Eleven (studerande) får 
möjlighet att bekanta sig med olika arbetsplatser och 
-miljöer samt uppleva olika arbetssätt, då arbets-
platshandledare delar med sig av sina erfarenheter. 
Inlärning i arbetet innebär att en del av utbildningen 
förläggs på arbetsplatser i autentisk arbetsmiljö.  
I varje yrkesinriktad grundexamen ingår minst  
30 kompetenspoäng inlärning i arbetet.

Inlärning i arbetet grundar sig på ett skriftligt avtal 
mellan läroanstalten och arbetsgivaren, där läro- 
anstalten svarar för de praktiska arrangemangen. De 
studerande deltar också själva i planeringen, utvär-
deringen och genomförandet av inlärningen i arbetet. 
Genom inlärning i arbetet närmar sig utbildningen 
arbetslivets krav, företagens rekrytering underlättas och 
studerandes övergång till arbetslivet blir smidigare.

Yrkesprov
Ett yrkesprov är en arbetssituation som skolan, 
arbetslivet och de studerande tillsammans planerar, 
genomför och bedömer. Med hjälp av yrkesprov går 
det att bedöma hur väl den studerande har uppnått 
kraven på yrkesskicklighet i de yrkesinriktade grund- 
examina och därigenom också den yrkesskicklighet 
som förutsätts i arbetslivet. Den studerande påvisar 
oftast sin yrkesskicklighet i praktiska arbetsuppgifter 
i slutet av perioden inlärning i arbetet. Yrkesprov 
förekommer under hela utbildningstiden i samtliga 
yrkesinriktade examensdelar. De ordnas i första hand 
på arbetsplatserna i samband med inlärning i arbetet. 
Yrkesprovtillfället kan variera i längd och består av 
samma arbetsuppgifter som studerande utför under 
inlärning i arbetet-perioden. Den studerande övar på 
centrala arbetsmoment och visar sen vid yrkesprovet 
vad han eller hon behärskar.
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Organ som svarar för planeringen  
och genomförandet av yrkesprov
För planeringen och genomförandet av yrkesprov ska 
utbildningsanordnaren tillsätta ett eller flera organ, 
där medlemmarna företräder utbildningsanordnaren, 
lärarna och de studerande samt arbets- och närings- 
livet inom respektive bransch eller branscher. Organet  
godkänner planerna för genomförande och bedöm-
ning av yrkesprov som utgör en del av utbildnings-
anordnarens läroplan, övervakar yrkesprovsverksam-
heten samt fattar beslut om bedömare av yrkesprov. 
Organet behandlar också rättelseyrkanden som gäller 
bedömningen av studerande. Utbildningsanordna-
ren beslutar om organets övriga uppgifter, arbetssätt 
och beslutsfattande samt om arvoden till organets 
medlemmar.

Arbetsplatshandledare
Inlärning i arbetet är en viktig del av yrkesinriktade 
studier. Detta förutsätter att det finns en arbetsplats-
handledare som stödjer och handleder den stude-
rande på arbetsplatsen. Som arbetsplatshandledare 
varierar rollerna; allt från planerare, handledare, 
coach, samarbetspartner till utvärderare.

Arbetsplatshandledarutbildningen baseras på 
Utbildningsstyrelsens rekommendation och om- 
fattar 3 studieveckor. Utbildningen arrangeras som 
utbildnings-, diskussions- eller handledningstillfällen 
antingen i skolans utrymmen eller i de fall där det 
handlar om enmansföretag eller branscher som tids-
mässigt har svårt att delta i informationstillfället, kan 
utbildningen genomföras på arbetsplatsen.

Läroavtalsutbildning
Man kan avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller 
en yrkes- eller specialyrkesexamen som läroavtals- 
utbildning. Läroavtalet baseras på ett tidsbundet  
arbetsavtal mellan arbetsgivaren och en studerande 
som är minst 15 år. Utbildning i yrket sker på arbets-
platsen. En individuell studieplan upprättas för den 
som deltar i läroavtalet. Läroavtalsutbildningens teori- 
studier ordnas oftast vid någon skola (läroanstalt). 

Examen kan även avläggas som fristående examen 
som tas emot av en examenskommitté.

Genom läroavtalsutbildning kan ungdomar skaffa 
sig utbildning huvudsakligen genom lärande i arbete 
och genom att arbeta. Läroavtalsutbildningen lämpar 
sig speciellt för de ungdomar som vill göra någonting 
och lära sig, men inte nödvändigtvis är intresserade 
av skolarbete.

Under läroavtalsutbildningen har de unga möjlig-
het att bekanta sig med det praktiska arbetslivet och 
arbetsuppgifter redan under studietiden. På så sätt 
har de efter utexamineringen en mycket verklig- 
hetstrogen bild av det kommande arbetet. Läro- 
avtalsstuderandena har under studietiden möjlighet 
att visa arbetsgivaren vad de kan och bekanta sig med 
arbetsplatsen. På så sätt har de bättre möjligheter att 
få jobb efter läroavtalsutbildningen än de som har 
genomgått yrkesutbildning i läroanstaltsform.

MER INFORMATION

 http://www.oph.fi/startsidan

 www.studieinfo.fi

 FÄRÖARNA
Samarbetet mellan skola och arbetsliv pågår på 
flera nivåer. Både på det strategiska planet i form av 
yrkesutbildningsrådet (erhvervsuddannelsesrådet), den 
operativa nivån i form av yrkeskommittén (det faglige 
udvalg), yrkesutbildningsskolorna, som är självägande 
institutioner där arbetslivet har sina medlemmar i 
skolstyrelsen, och till sist samarbetet mellan skola, 
elev och verksamhet.

På den sista nivån har Färöarna inte följt samma 
modell som Danmark, som har sin elevplan som 
samarbetsverktyg. Det pågår arbete med att få fram 
ett instrument för detta samarbete, men hur detta ska 
se ut är ännu inte beslutat.

Denna styrkedja har stor betydelse för arbetslivets 
påverkan på hela systemet och på samverkan mellan 
skola och arbetsliv.
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Självägande institutioner  
– Tekniska skolor och Handelsskolor
Styrelsen för de självägande institutionerna är 
sammansatt av sju medlemmar, varav arbetslivet har 
majoriteten med fyra medlemmar jämt fördelat på 
arbetsgivare och arbetstagare. På Teknisk skole är  
det Hantverksmästarföreningen och Hantverkar-
fackförbundet, som väljer sina medlemmar och på 
samma sätt på de merkantila skolorna är det repre-
sentanter från respektive intressenter som är medlem-
mar i styrelsen. Detta medför att arbetslivet har stort 
inflytande på själva ledningen av skolan, vilket också 
ger ringar på vattnet ner i systemet. 

Yrkesutbildningsrådet  
(Erhvervsuddannelsesrådet)
På samma sätt som arbetslivet har påverkan på yrkes- 
skolorna har yrkesutbildningsrådet på överordnad nivå 
påverkan på myndigheterna, när det handlar om att 
utforma regelverket omkring yrkesutbildningssystemet 
och själva yrkesutbildningen. Yrkesutbildningsrådet 
är sammansatt av arbetsmarknadens parter, som har 
rösträtt, medan yrkesskolorna har möjlighet att delta 
i yrkesutbildningsrådet utan rösträtt.

Yrkeskommittén  
(Fagligt udvalg)
Yrkeskommitténs uppgifter är att på operationell nivå 
utforma det yrkesmässiga innehållet i yrkesutbild-
ningarna och godkänna lärlingsplatserna. Yrkeskom-
mittén är också sammansatt av arbetsmarknadens 
parter. Efter behov deltar skolorna i ärendehanteringen, 
när det gäller ärenden som rör skolorna t.ex. behandling 
av utbildningsplaner för varje utbildning m.m.

Samarbete mellan elev,  
skola, arbetsliv och myndighet
Ovanstående beskriver hur arbetsmarknadens parter  
har påverkan på systemet rörande samarbetet mellan 
skola och arbetsliv. Det görs genom lag och för-
ordningar om vem som kan ta emot lärlingar ute i 
verksamheterna och styrelsen av yrkesskolorna, vilket 

är på överordnad nivå. När det handlar om samarbetet 
mellan skola/elev/verksamhet saknas redskap för detta.

Reformeringen av yrkesutbildningen på Färöarna 
fokuserar på ett antal mål:
• Att säkra att utbildningen utvecklas på ett riktigt   

sätt med utgångspunkt i gällande regler.
• Att säkra samarbetet och kommunikationen  

mellan skola, elev, lärlingsplats och myndighet.
• Att säkra att eleven når uppsatta yrkesmål under   

lärlingstiden och att lärandeprocessen utförs på ett   
riktigt sätt. 

Färöarna söker en lösning med ett system som ska 
vara enkelt att använda och administrera av såväl 
lärling, skola, lärlingsplats och myndighet. En variant 
som diskuteras är att ansluta till den danska platt- 
formen Elevplan.dk.

En stor del (cirka 70 %) av en färöisk yrkes- 
utbildning genomförs ute på en lärlingsplats, och 
en mindre del på skola. Samarbetet mellan elev och 
lärlingsplats är en förutsättning för en kvalitetsmässig 
utbildning under hela utbildningstiden.

Ett webbaserat pedagogiskt verktyg för elever, 
lärlingsplats, lärare och vägledare på skolorna skulle 
möta en del av de utmaningar som finns kring 
yrkesutbildningen. Målet är att stötta varje lärlings-
plats och eleven vid anpassningen av utbildningen, 
samtidigt som skolan skulle få möjlighet till diffe-
rentiering och flexibilitet. Ett användbart kommuni-
kationsverktyg tillsammans med ett tydligt uppdrag 
för kontaktlärare och vägledare kommer att säkra att 
eleven/lärlingen får en god utbildning på lärlings- 
platsen och i skolan.

En arbetsgrupp bestående av medlemmar från 
Yrkesutbildningsrådet, yrkeskommittén, yrkesskolan 
och myndigheten har fått i uppdrag att ta fram ett 
förslag till en elevplan/undervisningsbok/loggbok.

Vad gör skolorna just nu?
För att hålla kontakten med lärlingsplatserna, anord-
nar skolorna en årlig ”mästar”afton, vilket betyder att 
verksamheterna bjuds in till skolan för att diskutera 
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gemensamma frågor och problem rörande yrkes- 
utbildningen. Skolan arrangerar också Öppet hus 
varje år, vilket har samma mål, men där andra än 
verksamheterna har möjlighet att delta, t.ex. blivande 
elever och föräldrar.

Varje yrkesskola på det tekniska området har 
en vägledare, som arbetar halva tiden med vägled-
aruppgifter. Dessa uppgifter omfattar både läs-, 
utbildnings- och yrkesvägledning. Uppgifterna 
varierar mycket från elev till elev och från bransch till 
bransch. Det är t.ex. vägledarens uppgift att besöka 
verksamheten, om en elev inte klarar av en skol-
period, för att göra upp en ny utbildningsplan för 
eleven. Det är knappa förhållanden på Färöarna, och 
därför har ”mästaren” själv gått på skolan och känner 
avdelningschefen för utbildningen, vilket medför 
ett kortare avstånd från skolan till mästaren också 
vägledningsmässigt. Det sker också titt som tätt att 
mästare vänder sig till skolan, för att undersöka om 
eventuella elever är intresserade av deras verksamhet.

 ISLAND
Samverkan mellan skola och arbetsliv  
inom det formella skolsystemet på Island 
Samspelet mellan skola och arbetsliv är uppbyggt på 
olika sätt beroende på de olika branscherna. Yrkes-
utbildningssystemet kan i allmänhet uppdelas i två 
huvudsystem som kommer att behandlas här. Yrkes-
programråd i alla kategorier ger Kultur- och utbild-
ningsministeriet råd i frågor om yrkesutbildning på 
gymnasienivå. I yrkesprogramrådet finns representan-
ter för arbetsgivare, löntagare och skola.

1. Yrkesutbildning som organiseras av skolan  
i samarbete med arbetslivet – (Statlig modell  
i samarbete med yrken).

a) Hälso- och sjukvårdsyrken. Studietiden är i 
genomsnitt 2–4 år. Yrkesutbildningsplatserna är i 
allmänhet statliga eller kommunala. Skolan godkän-
ner yrkesutbildningsplatsen eller praktikplatsen. Den 
praktiska delen av utbildningen uppdelas i två delar. 

Den första delen definieras som en kurs eller kurser 
i skolan och kan omfatta en hel termin. Eleven är då 
på en arbetsplats men gör projekt eller arbetsupp-
gifter som utvärderas av skolan. Den senare delen 
utförs ofta i slutet av utbildningen och kan omfatta 
totalt 4 månader. Eleven anställs då i verksamheten. 
Han antecknar i den därtill avsedda studieresultats-
boken, något som utgör ett gemensamt ansvar för 
verkamhetschefen och eleven och den utvärderas av 
skolan. Det gäller förordningar om hälso- och sjuk-
vårdsyrken, som är generellt reglerade yrken. Islands 
socialstyrelse utfärdar legitimation för hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

b) Gröna yrken – florister, plantskole- och trädgårds-
arbetare, parkanläggare (reglerat yrke). Studietiden 
är i genomsnitt 3–4 år. På utbildningsplatsen måste 
det finnas en kompetent handledare som skolan god-
känner. Yrkesutbildningsläraren bär ansvaret för att 
eleven utför de projekt och arbetsuppgifter som anges 
i studieresultatsboken. Eleven ska ha avslutat åtmins-
tone 12 veckor av den arbetsplatsbaserade utbild-
ningen, innan den skolbaserade utbildningen börjar. 
Det förutsätts att eleven ska arbeta på yrkesutbild-
ningsplatsen under sommaren mellan de teoretiska 
terminerna. Eleven avslutar den återstående praktiska 
utbildningen efter att han avslutat den teoretiska 
utbildningen. Det ingås ett avtal mellan skolan, elev-
en och arbetsplatsen om elevens arbetsplatsbaserade 
utbildning. Eleven anställs som personal på yrkes- 
utbildningsplatsen. Eleven för dagbok och registrerar 
arbetstider. Dagboken utvärderas av skolans lärare. 
Personliga besök av skolans fackansvarige är till stor 
nytta för då kan eventuella frågor eller problem lösas 
med samtal. Kontakten mellan arbetsplatsens hand-
ledare och skolan bör förstärkas. Det kan vara stor 
skillnad på kvaliteten på elevernas handledning mel-
lan olika arbetsplatser. Det kan också vara en nackdel 
att vissa arbetsplatser är små och att eleverna därför 
inte får tillräckligt varierande träning. Detta problem 
har ofta lösts med att eleverna cirkulera mellan olika 
arbetsplatser.1

1 
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c) Sociala yrken: Studietiden är i genomsnitt 2–3 år.  
Det rör sig i allmänhet om skolvärdinnor/värdar. 
Den arbetsplatsbaserade utbildningen sker inom de 
kommunala skolorna. Utbildningsskolan godkänner 
yrkesutbildningsplatsen. Den yrkesplatsbaserade 
utbildningen uppdelas i två delar. Den första delen 
definieras som en terminskurs i skolan. Då är eleven 
på arbetsplatsen men gör arbetsuppgifter och projekt 
som utvärderas av skolan. Den andra delen görs ofta 
i slutet av utbildningen och omfattar 4 månader. 
Eleven är då anställd i verksamheten. Han fyller i den 
därtill avsedda studieresultatsboken, något som är ett 
gemensamt ansvar för verksamhetschefen och eleven.

d) Yrken inom turism: Den arbetsplatsbaserade 
utbildningen organiseras av skolan och det ingås ett 
avtal mellan skolan och ett företag. Studietiden är i 
genomsnitt ett år, två terminer i skola och tre måna-
ders arbetsplatsbaserad utbildning i ett turistföretag. 
 a. Media: IT-teknik, datorteknik, nätverksteknik 

och Webbteknik. Studietiden är i genomsnitt  
3 år och sker till största delen i skolan. Arbets-
marknadsparter håller föreläsningar.

 b. Handels- och administrationsyrken: Studie- 
tiden är i genomsnitt 2 år, varav 10 veckor i  
arbetsplatsbaserad utbildning. Den organiseras  
av skolan och det ingås avtal mellan skolan och 
ett företag. 

2. Reglerade yrken (Stats- och yrkes-/arbetsmarknads- 
styrt system)

a.  Bygg- och anläggningsyrken
b.  Metall- och maskinyrken
c.  Informations- och mediayrken
d.  Matproduktions- och restaurangyrken
e.  Fordonsyrken
f.   Elyrken 
g.  Design- och hantverksyrken
h.  Hudterapeutyrken

Den genomsnittliga studietiden är 3–4 år. Uppdel-
ningen mellan den arbetsplatsbaserade utbildningen 
och den skolbaserade varierar från 24 veckor i 
arbetslivet till totalt 126 veckor beroende på yrken. 

Generellt reglerade yrken tillhör det tudelade studie-
systemet med skolbaserad och arbetsplatsbaserad  
utbildning. Skolan utfärdar examensbevis från 
skolan. Arbetslivet (Arbetsmarknadsministeriet) 
utfärdar lärlingsbevis eller yrkesbrev när en yrkeselev 
har avlagt ett nationellt lärlingsprov, vilket genomförs 
och utvärderas av en lärlingsprovsnämnd, som är 
representant för arbetslivet. Skolorna ansvarar för den 
skolbaserade utbildningen medan arbetslivet ansvarar 
för den arbetsplatsbaserade utbildningen. Det tas 
hänsyn till lagen om reglerade yrken, där en mästare 
spelar en bestämd roll för yrkeselevernas arbets-
platsbaserade utbildning. Det ingås ett avtal mellan 
de fyra parterna; eleven, företaget eller mästaren, 
Utbildningsministeriet och skolan. Förordningen om 
arbetsplatsbaserad utbildning och yrkesutbildning 
styr innehåll och kvalitetssäkring i yrket. Förordning 
om lärlingsprov styr hur lärlingsprovet genom-
förs. Elevtillståndsnämnder arbetar i enlighet med 
förordning och utvärderar företag som vill ha elever 
enligt bestämda kvalitetskrav. Utbildningsministe-
riet ger tillstånd till företag att ta emot elever enligt 
elevtillståndsnämndernas regler. Det förutsätts att en 
elev använder en studieresultatsbok och att eleven 
ansvarar för den. Det finns ca 30 försöksutgåvor i lika 
många yrken. Eleverna avlönas enligt kollektivavtal.

Förordning om den arbetsplatsbaserade utbild-
ningen och yrkesutbildning styr innehåll och kvali-
tetssäkring i yrkena.

Studie- och yrkesrådgivare 
De spelar en allt större roll i diskussionen om yrkes-
utbildning och deras roll i samband med yrkes- 
utbildningen kommer troligen att fortsätta att öka. 
Här är några exempel på studie- och yrkesrådgivarnas 
viktigaste uppgifter idag: 
• Det har tillsatts en nämnd om presentation av 

yrkesutbildning och detta är ett projekt på 3 år. 
I denna nämnd har studie– och yrkesrådgivare 
representanter. 

• Yrkesutbildningens dag – Dagur starfsmenntunar. 
Studie- och yrkesrådgivarnas förbund har bestämt 
att instifta en Yrkesutbildningens dag. Det kommer 



13

att anordnas olika evenemang och aktiviteter i 
samband med denna dag.

• En hantverkstävling (IceSkills) som är en stor  
händelse där representanter för elever i olika yrkes- 
och hantverksutbildningar tävlar om priser. Det 
sker samtidigt en presentation av yrkesutbildningen. 

• Studie- och yrkesrådgivare som arbetar för intres-
seorganisationer i näringslivet har börjat organisera 
besök i skolorna för att presentera yrkena. 

• Näringslivets utbildningscenter, som ägs av intres-
seorganisationer har webbplatser som presenterar 
utbildning och yrke, med betoningen på yrkena.

• Studie- och yrkesrådgivare som arbetar för närings-
livet gör organiserade besök i företag och infor-
merar yrkesutbildade om vidareutbildning, men 
uppmuntrar också icke yrkesutbildade att informe-
ra sig om formella yrkesvägar och bistår t.ex. med 
utvärdering av kompetensnivåer.

• Studie- och yrkesrådgivare som arbetar för närings- 
livets intresseorganisationer intar en ledande  
ställning när det gäller att genomföra kompetens- 
nivåutvärdering.

 NORGE
I Norge är yrkesutbildningen en integrerad del 
av den offentliga grundutbildningen. Gymnasial 
yrkesutbildning (videregående opplaering) omfattar all 
kompetensgivande utbildning mellan grundskolan 
och högre utbildning. Yrkesutbildning är gymnasial 
utbildning i skola och verksamhet som leder fram till 
fagbrev, svennebrev eller annan yrkeskompetens.

Huvudmodellen för yrkesutbildning på gymnasial 
nivå är två år i skola och två år i verksamhet. Det 
finns möjligheter att utforma flexibla vägar knutna 
till huvudmodellen. De två lärarenorna skola och 
verksamhet är likvärdiga. Utbildningen bygger på ett 
tätt samarbete mellan arbetsmarknadens parter och 
utbildningsmyndigheterna. Som en av de centrala 
principerna för grundutbildningen i Norge ingår 
samarbete med lokalsamhället. 

Nationell nivå
Den norska yrkesutbildningen bygger på den klas-
siska lärlingstraditionen, där utbildningen av lärlingar 
sker i verksamheten. I Norge har det offentliga en 
större roll än i land som förespråkar den klassiska 
modellen. Styrdokument som läroplaner fastställs av 
centrala myndigheter i samarbete med arbetslivs- 
organisationerna som är representerade i parts- 
organen. Skolan har ansvaret för en större del av 
utbildningen, verksamheterna har ansvaret efter att 
lärlingskontrakt har tecknats och det offentliga finan-
sierar en större del av utbildningen i verksamhet än i 
land Norge ofta jämför sig med. Yrkesutbildningen 
har bland annat som mål att möta arbetslivets behov 
av kompetens och utbildningen är en integrerad del 
av grundutbildningen.

Den gymnasiala utbildningen i Norge är per  
1 augusti 2015 organiserad i tre studieförberedande 
och nio yrkesinriktade utbildningsprogram.2

På nationell nivå är partssamarbetet organiserat 
genom Samarbeidsrådet for yrkesopplaering (SRY) och 
nio faglige råd på central nivå (ett för varje yrkes-
utbildningsprogram). SRY och de faglige råden är 
reglerade i skollagen. Kunnskapsdepartementet utser 
SRY, Utdanningsdirektoratet utser de faglige råden 
efter delegation från departementet och är sekretariat 
för både de faglige råden och SRY. Medlemmarna i 
SRY och de faglige råden utses efter förslag från orga-
nisationerna. SRY och råden är rådgivande organ  
till direktoratet och Kunnskapsdepartementet och 
utses för en fyraårsperiod. Mandatet till de faglige 
råden och SRY är bland annat att de ska arbeta  
för kvalitet och utveckling av yrkesutbildningen och 
de kan föreslå ändringar inom alla områden som 
omfattar yrkesutbildningen oavhängigt på vilken 
förvaltningsnivå saken avgörs. På den del av utbild-
ningen som pågår i verksamhet ska särskild vikt 
läggas vid parternas förslag. Representanter för  
fagliga råd ska ta tillvara hela kompetensområdet  
som respektive utbildningsprogram består av.  

2 http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/
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Rådsmedlemmarna tar emot förslag från intresse- 
organisationer för varje utbildningsprogram.3 

År 2011 utarbetades riktlinjer för samarbetet mel-
lan arbetslivets parter och utbildningsmyndigheterna. 
Samarbetet betecknas ofta som trepartssamarbetet. 
Med dessa riktlinjer är målet bland annat att stärka 
samarbetet, effektivisera ärendehanteringen och öka 
information och kunskap om det som sker inom 
yrkesområdet.

Prosjekt til fordypning
Som en del av erbjudandet och styrdokumenten för 
utbildningen inom yrkesutbildningen är prosjekt til 
fordypning. Projekt til fordypning (PTF) infördes 
med Kunnskapsløftet år 2006 och utgör en väsent-
lig del av yrkesutbildningen de två första åren av 
utbildningen. PTF är ett ämne där eleverna genom 
praktiskt arbete kan testa och fördjupa sig i aktuella 
läroämnen. Genomförandet av PTF kräver ett nära 
samarbete mellan gymnasieskolor och det lokala 
arbetslivet och ett flexibelt bruk av utbildningsare-
nor. Forskning visar (Fafo 2012) att ämnet PTF ökar 
motivationen hos eleverna och är en viktig arena för 
de som ska ut och leta efter en lärlingsplats vid över-
gången mellan Vg2 och Vg3. Många gånger bidrar 
kontakt mellan elev och arbetsliv till att verksam- 
heterna erbjuder eleverna lärlingsplats efter Vg2.

Ämnesplanen i PTF (för Vg1 och Vg2) ger 
förutsättningar för att det inom varje ämnesområde 
(studieämnena) kan utvecklas lokala ämnesplaner 
anpassade efter ämnets egenart och möjligheter 
till arbetslivspraktik med utgångspunkt i elevernas 
intressen och behov. 

Kunskapsförmedling
Skoleporten4 är en nättjänst där skolor, verksamheter, 
utbildningskontor (oppläringskontor), huvudmän/
skolägare, föräldrar och allmänheten kan hitta rele-
vant och pålitlig information om grundutbildningen. 
Här finns det statistik och indikatorer som har att 

3 http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/
4  https://skoleporten.udir.no/ 

göra med yrkesutbildning, både den delen som pågår 
i skola och den del som pågår i lärlingsverksamhet. 
Målet med Skoleporten är att ge enkel tillgång till 
god information.

Udir.no är webbplatsen för Utdanningsdirektoratet. 
På denna webbsida publiceras bland annat statistik, 
forskningsresultat, analyser, tematexter och annan rele-
vant information. Både udir.no och Skoleporten ger 
tillgång till relevant statistik för grundutbildningen.

Privata företag har utvecklat olika statistikverktyg 
som gör det lättare för skolägare och skolor att pre-
sentera analyserade kvalitetsindikatorer från centrala 
källor i relevanta sammanhang och att värdera kvali-
tet mer systematiskt och målinriktat. Användningen 
av dessa är också tänkt att stimulera till organisa-
tionslärande. Ett exempel är PULS, Pedagogiskt 
utvecklings- och lärandespel.

Regional nivå
Fylkeskommunen ansvarar för yrkesutbildningen som 
ges i regionerna (fylkena), både i skola och i verksam-
het och har det överordnade ansvaret för att kraven i lag 
och föreskrift om yrkesutbildningens innehåll följs.
Partssamarbetet på regional nivå är organiserat genom 
fylkeskommunernas Yrkesutbildningsnämnd. Yrkes-
utbildningsnämnderna är rådgivande organ utsedda 
av fylkeskommunerna. De representerar parterna i 
arbetslivet och elev-/lärlingsorganisationer på fylkes-
nivå. Nämnderna ska bland annat ge råd i ärenden som 
fylkena lägger fram till dem. Nämnderna kan också 
själva initiera ärenden och har enligt lagstadgat mandat 
som huvuduppgift att bistå fylket med dimensione-
ringen av den yrkesinriktade utbildningen samt föreslå 
kompetenspolitiska initiativ för regional utveckling. 
Inom den gymnasiala utbildningen hänvisar begrep-
pet dimensionering till processerna som genomförs 
i fylkeskommunerna varje år för att bestämma vilka 
utbildningar fylkena ska erbjuda och för att fastslå 
antal studieplatser som de ska utveckla inom varje 
utbildning. På uppdrag av Kunnskapsdepartementet 
har Utdanningsdirektoratet kartlagt yrkesutbild-
ningsnämndens roll i fylkeskommunernas arbete 
med dimensionering av utbildningsutbudet (2011). 
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Kunskap om arbetslivets behov och antal utbild-
ningsplatser inom de olika yrkena är en viktig del av 
beslutsunderlaget i fylkeskommunernas arbete med 
dimensionering.

Yrkesproven (fag- och svenneprøven) markerar 
avslutningen på ett godkänt utbildningsförlopp 
i yrkesutbildningen. Yrkesbeviset (Fagbrev eller 
svennebrev) som utfärdas, är dokumentation över 
att innehavaren har den kompetens som beskrivs i 
studieplanen (laereplanen).

Det är fylkeskommunen som utser de lokala 
prövningsnämnderna genom att de inhämtar förslag 
till medlemmar i prövningsnämnderna från parterna 
i arbetslivet. Prövningsnämnden har ansvaret för 
utformningen och genomförandet av och bedöm-
ningen av yrkesproven. Fylkeskommunernas ansvar 
och prövningsnämndens sammansättning, krav och 
arbete regleras i skollagen. Ett omfattande material 
har utvecklats för att stötta fylkeskommunerna i 
arbetet med kompetensutvecklingen av de olika 
aktörerna i yrkesutbildningen, däribland prövnings-
nämndernas medlemmar.

Lokala samverkansteam och nätverk
Yrkesutbildningen pågår dels i skola dels i verksam-
het och ett gott samarbete mellan dessa är viktigt för 
att säkra god kvalitet och en holistisk utbildningsväg 
för eleverna. Samarbetet kan t.ex. pågå i ett formali-
serat nätverk för varje utbildningsprogram i fylkes-
kommunen. Deltagarna i sådana nätverk kan vara 
skolledare, instruktörer, chefer, representanter från 
opplaeringskontor och fylkesadministrationen.
Samarbetet mellan skola och lärlingsverksamhet är 
viktigt bland annat i samband med:
• Samarbete om rekrytering genom hela gymnasie- 

utbildningen
• Samarbete om genomförande av Prosjekt til  

fordypning
• Samarbete om lokalt arbete med läroplaner/ 

studieplaner

Nationella satsningar
Under perioden 2013–2015 har det pågått olika 
satsningar och försöksverksamheter för att förbättra 
samarbetet nationellt, regionalt och lokalt.

Några centrala satsningar som kan nämnas är:
• Samfunnskontrakt for flere læreplasser  

(2012–2015)
• Startpakke for rekruttering av nye lærebedrifter  

– Lærlingløftet
• Växlingsvarianter inom några yrkesområden där 

elever i större grad kan växla mellan utbildning 
i skola och utbildning i verksamhet genom hela 
utbildningsförloppet (Vg1, Vg2 och Vg3)

• Hospiteringsverksamhet för lärare och instruktörer 
i verksamheter som ska bidra till att öka samarbetet 
om utbildningen 

• Ett alternativt erbjudande för elever som inte får 
lärlingsplats genom en utökad utbildning i skola 
och praktikperioder i verksamhet.

• Utlysning (juni 2014) till fylkeskommuner, parterna 
i arbetslivet, gymnasieskolor, opplaeringskontor, 
verksamheter och företag för att söka om projekt- 
medel för att stärka samarbetet mellan skola,  
skolägare och lokalt arbetsliv

• Våren 2013 behandlade Stortinget ett förslag om 
grundutbildningen i Norge, Meld St 20 På rätt 
väg, kvalitet och mångfald i den allmänna skolan. 
Förslaget innehåller en grundlig bedömning av 
kunskapsunderlaget som Kunnskapsløftet har gett 
sedan det infördes 2006. En rad initiativ förelås 
kring tre huvudområden:
–  Grundutbildning för framtidens samhälle 

Flexibilitet och relevans i gymnasial utbildning
–  Byte av regering hösten 2013 och dess poli-

tiska plattform som bland annat innehåller en 
satsning på yrkesutbildningen ”Yrkesfagløftet”.

–  Kvalitet i yrkesutbildningen. En yrkesutbildning 
med god kvalitet är en yrkesutbildning med tät 
sammanknytning med arbetslivet. Yrkes- 
utbildningen har olika förankring och fotfäste  
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i arbetslivet. Medan delar av arbetslivet  
rekryterar närmast uteslutande genom yrkes- 
utbildningen och lärlingar, finns det branscher 
där lärlingsutbildningen knappt är synlig. 
Utdanningsdirektoratet utarbetar ett kvalitets-
bedömningssystem för yrkesutbildningen med 
fokus på tre kvalitetsområden, se tabell. 

Kvalitet Kvalitetsområde

Struktur Persondata om den som er i opplæring

Fagopplæringens oppbygging  
og organisering

Læreplan

Dimensjonering

 Lærerkompetanse

Instruktørkompetanse

Skolefakta

Lærebedriftsfakta

Process Samarbeid skole lærebedrift

Lokalt arbeid med læreplaner

Læringsprosessen

Resultat Læringsutbytte

Relevant kompetanse for arbeidslivet

Kvalitetsbedömningssystemet för yrkesutbildningen 
är ett verktyg för att bedöma och analysera tillståndet 
i skola och verksamhet så att kvaliteten i yrkes- 
utbildningen kan förbättras. Dessutom ska man 
kunna bedöma om kraven i lag och föreskrifter följs 
upp av nationella utbildningsmyndigheter, skolägare, 
skolor, lärlingsverksamheter, opplaeringskontor och 
av lärare och instruktörer. Systemet vidareutvecklas  
i takt med behov och ändringar i skola och arbetsliv. 
Kvalitetsbedömning är en del av kvalitetsutveck-
lingen. Det sätts upp mål och planer både nationellt, 
fylkeskommunalt och på varje skola och verksamhet.

Målen gäller för elever, lärlingar och lärlings- 
kandidater, för samhället och för själva utbildningen.  
Målen handlar bland annat om kunskap, färdigheter, 
förhållningssätt och värderingar. När målen nås  
kan det indikera god kvalitet i yrkesutbildningen. 

Arbetet med kvalitet är en kontinuerlig systematisk 
process där de bedömningar som görs följs upp  
med justeringar och nya mål. Denna process kan 
illustreras som en cirkel med några ”avstämnings-
punkter” som visar vad du ska göra innan du går 
vidare. Cirkeln indikerar att det finns ett kontinuer-
ligt arbete som inte har någon slutpunkt. (Kvalitets-
hjulet, figur 1). 

Mål  
og planer

Gjenom- 
føring

Vurdering

Oppfølging

Figur 1. Kvalitetshjulet

Branscher och arbetslivets  
parter tar ett utbildningsansvar
Utöver parternas aktiva deltagande i samarbetsråd, 
yrkesråd/kommittéer, nämnder och olika utvalg 
och arbetsgrupper är de viktiga bidragsgivare vid 
remissprocesser, offentliga debatter och internt mot 
medlemmar och medlemsföretag med fokus på 
utbildning och yrkesutbildning De arrangerar t.ex. 
årliga yrkesutbildningskonferenser, jobbar aktivt  
med rekrytering till ”sina” yrkesområden och har 
fokus på framtidens kompetensbehov. Arbetet med 
kompetens och rekrytering pågår på överordnad  
central nivå i huvudorganisationerna, men väl så 
viktig är arbetet på landsförenings-/bransch-  
och förbundsnivå som ofta har tät kontakt med  
verksamheterna. 

Opplaeringskontoren är viktiga aktörer i för- 
medlingen och uppföljningen av lärlingar. Mer än  
80 procent av lärlingsverksamheterna är knutna  
till ett opplaeringskontor. Dessa kontor ägs av 
verksamheterna med egen styrning. De kan ha olika 
sammansättning, omfatta ett eller flera yrken och  
ha varierande arbetsuppgifter. Deras roll i förhållande 
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till fylkeskommunerna som har förvaltningsansvaret för 
den gymnasiala utbildningen har utretts av NIFU.

Samhällskontrakt  
för fler lärlingsplatser
Innan införandet av den nationella skolreformen 
– Reform 94 ingicks ett så kallat samhällskontrakt 
(samfunnskontrakt) mellan staten och parterna på 
arbetsmarknaden, där parterna förpliktigade sig 
att ställa upp med tilläckligt antal lärlingsplatser. 
Tillsammans med andra insatser resulterade detta i 
att målet om 17 000 nya lärlingskontrakt nåddes. 
Behovet av lärlingsplatser i yrken och speciellt i 
offentlig sektor ökar framöver. (Ref. NOU 2008:18 
Fagopplæring for framtida5) Detta och övriga  
förändringar i arbetslivet gjorde att detta samfunns- 
kontrakt förnyades i april 2012. Här satte parterna 
tre huvudresultatmål:
• Antalet godkända lärlingskontrakt ska öka med  

20 procent år 2015 i förhållande till nivån vid 
utgången av år 2011.

• Öka antalet vuxna som tar fag- och svennebrev
• Öka andelen lärlingar som fullföljer och klarar 

utbildningen med ett fag- eller svennebrev

Parterna i arbetslivet gick, med det nya samfunns- 
kontraktet, in för att öka rekryteringen till yrkesut-
bildningarna, kvaliteten i utbildningsförloppet, en väl 
fungerande lärlingsform och ett bättre genomförande 
i gymnasieskolan både i privat och i offentlig sektor.

Näringslivets huvudorganisationers 
kompetensbarometer (NHO)
Kompetensbarometern är en kartläggning av kom-
petensbehov bland NHO:s medlemsföretag. Under-
sökningen genomfördes första gången under 2014 av 
Nordiskt institut för studier av innovation, forskning 
och utbildning (NIFU) på uppdrag av NHO. Kompe-
tensbarometern ska genomföras varje år. Svar från cirka 
5 300 verksamheter har använts i analysen. Frågorna 

5  https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/kompetansebarometer/

handlar om verksamheternas generella kompetens- 
behov, behov efter yrkesindelning, utbildningstyp  
och utbildningsnivå. Dessutom ingår frågor om vilka 
färdigheter, förmågor och kompetenser verksamhe-
terna lägger vikt vid när de nyanställer.6 Ett huvud-
resultat är att medlemsföretagen saknar tillgång till 
yrkesarbetare, utbildade på yrkesskolor och ingenjörer.

Näringlivets huvudorganisations satsning 
på näringsliv i skolan – ”NHO Ung” 
Näringsliv i skolan är NHOs satsning på partnerskap 
mellan skolor och verksamheter. Både elever, lärare 
och anställda i verksamheter och organisationer har 
stort utbyte av partnerskapsavtalen.7 

Partnerskapsavtal beskriver bland annat ett förplik-
tigande samarbete mellan en skola och en verksam-
het över en bestämd tidsperiod (normalt 3 år). Det 
innehåller olika samarbetsupplägg och ska ge eleverna 
större insikt i arbetslivs- och näringslivsfrågor. 

På webbsidan för NHO Ung finns förutom info 
om olika yrkesutbildningar länkar till yrkesrelaterade 
informations- och vägledningssidor, t.ex:

 Matbransjen: http://jobbimatbransjen.no/ 

 Bilfag: http://www.bilfag.no/ 

Landsorganisationen (LO) 
LO och förbunden genomför skolbesök för att bidra 
till att synliggöra yrkesutbildning och göra över-
gången mellan skola och lärlingsverksamhet enk-
lare. De förtroendevaldas roll i verksamheterna och 
anställdas kompetens och vuxnas möjlighet till efter- 
och vidareutbildning, som t.ex. möjlighet att  
ta ett fag- eller svennebrev, har ett centralt fokus.  
I samarbete med Fagforbundet, Fellesforbundet, 
El & IT och Handel och Kontor i Norge har LO 
utvecklat ett program för förtroendevalda som kallas 
Kompetensetillitsvalgt.8

6  https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/kompetansebarometer/ 
7  http://nhoung.nho.no/artikler/om-naeringsliv-i-skolen-nis
8  http://www.lo.no/politikk/Utdanning/Artikler-utdanning/

Hva-er-en-kompetansetillitsvalgt/
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Den förtroendevalde inom kompetensområdet  
ska fokusera på yrkesinriktad utbildning och inte 
intern organisations- och förtroendevaldas kompetens- 
utveckling.

Detta är en central roll för att bidra till att vuxna 
tar fagbrev och rekryteras till yrkesutbildning.

Exempel på samarbete  
mellan olika organisationer
NHO och LO står bland annat som ansvariga för en 
gemensam webbsida. Den har utvecklats med stöd 
från Kunnskapsdepartementet som en del av “Nasjonal 
Aksjon Lærebedrift” och Samfunnskontrakt for flere 
læreplasser. Målgruppen är de som vill veta hur man 
tar sig fram på vägen från skolbänken till arbetslivet. 
Nätsidan ger många råd och tips, www.viktigvalg.no.

Yrkestävlingar – LO, NHO med flera arrangerar 
yrkestävlingar nationellt och internationellt genom 
WorldSkills Norway: www.worldskills.no

LO och NHO är också engagerade i högre yrkes-
inriktad utbildning genom Nasjonalt fagskoleråd och 
Mesterbrevnemnda.

Utbildningskonferenser
De största organisationerna som t.ex. LO, NHO, 
Virke og Kommunesektorens organisasjon (KS)  
bjuder årligen in till utbildningskonferenser. Här del-
tar centrala politiker, forskare, ledare i näringslivet, 
representanter från utbildningsmyndigheterna osv. 
Ofta får dessa konferenser gott om utrymme i medier 
vilket kan medföra större politiska debatter och att 
centrala utbildningsfrågor sätts på dagordningen.

 SVERIGE
Yrkesutbildning i Sverige inkluderar gymnasial 
yrkesutbildning samt icke-akademisk och akademisk 
eftergymnasial utbildning. Ungdomar kan välja  
något av gymnasieskolans yrkesprogram och vuxna, 
som saknar gymnasial utbildning eller som vill byta 
karriärväg, har möjlighet att läsa yrkeskurser inom 
den kommunala vuxenutbildningen. Den icke- 
akademiska eftergymnasiala utbildningen utgörs 

främst av ett- till tvååriga yrkeshögskoleutbildningar. 
Inom den gymnasiala yrkesutbildningen och yrkes-
högskolan finns strukturerade former för samverkan 
mellan de nationella myndigheter som ansvarar för 
utbildningen och företrädare för arbetsmarknads- 
organisationer, branscher och andra myndigheter.

Nationell samverkan
Gymnasieskolan har 12 yrkesprogram. För varje 
yrkesprogram finns ett nationellt programråd.  
Dessutom finns ett nationellt programråd för yrkes-
dansarutbildningen och ett för teknikprogrammets 
fjärde år. De nationella programråden består av 
representanter från arbetslivet och utgör permanenta 
forum för dialog mellan Skolverket och avnämarna 
kring yrkesutbildningens kvalitet, innehåll och 
utformning. Programråden är rådgivande. 

Arbetsmarknadsrådet är ett särskilt organ knutet 
till Myndigheten för yrkeshögskolan. Rådet består av 
representanter för Arbetsförmedlingen och arbets-
marknadens parter och ska stödja myndigheten med 
information från arbetsmarknaden kring bl.a. vilka 
arbetsområden som är under utveckling och vilka 
kvalifikationer som efterfrågas. För att förstärka sam-
arbetet mellan branscher arbetar arbetsförmedlingen 
via ett trettiotal nationella och regional branschråd. 
Här diskuteras bl.a. möjliga insatser inom olika  
branscher för att dämpa ungdomsarbetslösheten.

Lokal och regional samverkan 
Både huvudmän9 och utbildningsanordnare har 
olika former för samverkan med lokala företag och 
andra organisationer. Till viss del regleras samverkan 
genom lagar och andra bestämmelser, men det sker 
även på lokala och regionala initiativ. Det är huvud-
mannen för utbildningen som ansvarar för att skaffa 
apl-platser och att de krav som finns på utbildningen 
uppfylls. 

9  Huvudman är den som ansvarar för verksamheten. Inom 
skolväsendet är huvudmännen framförallt kommunala eller 
fristående.
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För gymnasieskolans yrkesprogram ska det finnas ett 
eller flera lokala programråd för samverkan mellan 
skola och arbetsliv. De lokala råden hjälper bl.a. 
till med att ordna apl-platser och att medverka vid 
utformningen och bedömningen av gymnasiear-
beten. Yrkeshögskolans utbildningar ska bedrivas i 
nära samverkan mellan arbetsliv och utbildningsan-
ordnare. Hos ansvarig utbildningsanordnare ska det 
finnas en ledningsgrupp för utbildningen där företrä-
dare från arbetslivet finns representerade.

Andra former av samverkan
Det finns många initiativ, som inte är statligt  
reglerade, för samverkan på regional nivå mellan 
skola och arbetsliv. Arbetsmarknadens parter har  
till exempel initierat så kallade Teknikcollege och 
Vård- och omsorgscollege, en samverkansform inom 
ramen för den gymnasiala och eftergymnasiala 
utbildningen. Bakom Teknikcollege står Industrirådet 
med olika arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer 
inom teknik- och industrisektorn. Teknikcollege  
vill dels vara en del i den långsiktiga kompetens- 
försörjningen, dels verka aktivt för kvalitet i yrkes- 
utbildning. På liknande sätt har Sveriges Kommuner 
och landsting, fackföreningen Kommunal samt  
andra vårdrelaterade organisationer slagit sig samman 
kring en satsning på Vård- och omsorgscollege.

Matchning och verktyg
Sverige har sedan flera år haft regelbundna underlag 
för att bedöma arbetsmarknad och kompetensbehov. 
Både Arbetsförmedlingen och Statistiska Central-
byrån (SCB) publicerar regelbundet prognoser för 
arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. 
Vart tredje år publicerar SCB också långsiktiga prog-
noser om tillgången och efterfrågan på utbildade i 
rapporten ”Trender och prognoser”. 

Fokus för senare års uppföljning och analys har 
varit övergången mellan utbildning och arbetsmark-
nad, både nationellt och regionalt. De studerandes 
sysselsättning året efter de avslutade en kvalificerad 
yrkeshögskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbild-
ning följs upp årligen av Myndigheten för yrkeshög-

skolan. När det gäller gymnasieskolan har enstaka 
analyser gjorts genom åren i syfte att följa upp 
ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden några 
år efter det att de har avslutat sin utbildning. Skol-
verket har fått i uppdrag att lämna förslag på hur en 
systematisk och långsiktig uppföljning av ungdomars 
etablering på arbetsmarknaden kan utvecklas.

För att öka kvaliteten i elevernas lärande har 
huvudmännen möjlighet att ansöka hos Skolverket 
om statligt bidrag för att vidareutveckla det arbets-
platsförlagda lärandet (apl). För ungdomar som 
saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkes-
program ges eleven möjlighet till yrkesintroduktion. 
På yrkesintroduktion får eleverna en yrkesinriktad 
utbildning som underlättar för dem att etablera sig 
på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett 
yrkesprogram. 

Strukturer för samverkan inom  
kompetensförsörjningsområdet
Regeringen har konstaterat att samordningen på 
regional och nationell nivå behöver utvecklas genom 
en ökad samverkan mellan tillväxtpolitiken, arbets-
marknadspolitiken och utbildningspolitiken. 

Mot bakgrund av detta gav regeringen 2010 regi-
onala myndigheter och organisationer i uppdrag att 
etablera regionala kompetensplattformar för sam- 
verkan inom kompetensförsörjning och utbildnings-
planering på kort och lång sikt. Syftet är att bidra till 
ökad kunskap och översikt, samordning av behovs- 
analyser, ökad samverkan kring kompetensförsörj-
ning och utbildningsplanering samt ökad kunskap 
om utbud och efterfrågan av utbildningsformer. 

Ett uppdrag gavs även till nationella myndigheter 
att öka samordningen på nationell nivå med fokus 
på analyser inom kompetensförsörjningsområdet. 
Uppdraget syftade även till att skapa strukturer för 
informations- och erfarenhetsutbyte mellan den 
nationella nivån och den regionala nivån, där de  
regionala kompetensplattformarna utpekades som 
viktiga dialogpartners. 
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 ÅLAND
Gymnasieutbildning och annan utbildning på gym-
nasienivå ordnas vid myndigheten Ålands gymna-
sium i skolorna Ålands lyceum och Ålands yrkesgym-
nasium. Ålands landskapsregering är huvudman för 
utbildningen vid Ålands gymnasium. Landskaps- 
regeringen tillsätter en styrelse för Ålands gymnasium 
i vilken det ingår representanter från näringslivet. 
Ålands yrkesgymnasium ansvarar för yrkesutbildning 
för både unga och vuxna. Yrkesutbildningen ordnas i 
form av utbildningsprogram.

Yrkesråd
Styrelsen vid Ålands gymnasium utser yrkesråd för 
ett eller flera utbildningsprogram. Medlemmarna i 
yrkesrådet ska representera arbets- och näringslivet, 
skolans lärare och studerande. Arbetslivets represen-
tanter ska ha kunskap om de professionella krav som 
ställs på en arbetstagare i branschen. Yrkesrådet har 
till uppgift att vara brobyggare mellan arbetsliv och 

skola och aktivt verka för att höja utbildningens kva-
litet. Yrkesrådet ska vara en aktiv part vid planering 
och genomförande av yrkesprov och vara sakkunnig-
organ i valideringsfrågor samt vara delaktig i utform-
ningen av bedömningsgrunder för yrkesprov, som ska 
fastställas av Ålands landskapsregering.

Lärande i arbete
Inom yrkesutbildningen ingår både lärande i arbete 
(LIA) och yrkesprov. I alla utbildningsprogram är 
LIA obligatoriskt och omfattar minst 10 studieveckor 
av totalt 120 studieveckor. LIA ges på en arbetsplats 
och ska bygga på ett skriftligt avtal mellan skolan och 
arbetsgivaren. Lärande i arbete innebär målinriktade 
studier på en arbetsplats i enlighet med läroplanen. 
Studierna handleds och bedöms med yrkesprov.  
I bedömningen betonas praktisk kompetens och 
representanter från arbetslivet deltar i bedömningen.
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Rekrytering av praktikplatser

 DANMARK
Praktikdelen av den danska yrkesutbildningen sker 
främst i praktikföretag och i övrigt vid utbildnings-
centrum ”praktikcentre”, om eleven inte har lyckats 
få ett praktikavtal. 

Praktikplatser i Danmark
I augusti 2014 hade 62 278 företag tillstånd att vara 
praktikplats, med totalt 146 790 utbildningsplatser.10 
Detta motsvarar ca 21 % av de nästan 300 000 aktiva 
danska företagen. Men långt ifrån alla utbildnings-
platser används. I december 2013 utbildade endast 
20 641 företag, vilket motsvarar 6,9 % av de danska 
verksamma företagen. I juni 2014 hade totalt  
70 385 elever ett praktikavtal, medan 6 415 var i 
skolpraktik.11

Kanaler för rekrytering  
av praktikplatser
Rekrytering sker i huvudsak via följande kanaler:

Elever
Om eleven inte har ett praktikavtal innan påbörjad 
yrkesutbildning vid en yrkesskola ingår elevens eget 
uppsökande arbete som en del av skolans grund- 
läggande utbildning (grundforlöb). Eleverna får hjälp 
med att identifiera potentiella praktikföretag och 
skriva ansökningar.

Praktikplatskonsulenter på yrkesskolor 
Alla yrkesskolor har konsulenter som utför upp- 
sökande och rådgivande arbete i förhållande till prak-
tikföretag. Konsulenterna kan vara anställda på helti-

10  Uppdatering: 5 november 2015 fanns 60 120 företag med 
tillstånd med totalt 121 563 platser.

11  Danmarks statistik, april 2014 http://www.dst.dk/da/Statistik/
emner/virksomheder-generelt/firmastatistik.aspx

 http://www.praktikpladsen.dk/search_godkendelser.do

deller på deltid och undervisa i resten av tjänsten.  
I bästa fall känner konsulenterna väl till de lokala 
branscherna och kan därför matcha elever med 
företag.

Skola och arbetslivssamverkan 
Om samarbetet mellan skolan och det lokala arbets-
livet är väl etablerat, är det löpande arbetet satt i 
system: Skolledningen förser verksamheterna med 
information om antal elever samtidigt som verksam-
heterna skickar förslag på tillgängliga praktikplatser.

LUU – lokala utbildningskommittéer  
(lokale uddannelsesudvalg)
Formellt är det den enskilda utbildningens rådgi-
vande kommitté i varje yrkesskola, som är ansvarig 
för att initiera åtgärder för ett tillräckligt utbud av 
lärlingsplatser. LUUerna består av arbetsgivare och 
arbetstagare. Med lokala och branschvisa undantag, 
delegerar LUUerna mestadels ansvaret till sina skolor. 
Men LUU-medlemmar som personligen godkänner 
nya företag, har indirekt en värvande funktion.

Lokala aktörer 
Lokala aktörer involverar det praktikplatsuppsökande 
arbetet som en fast beståndsdel i sin dagliga verksam-
het. Några exempel på sådana lokala aktörer är:  
Ungdomens utbildningsvägledning, arbetsförmed-
lingar, yrkesutbildningsförberedande produktions-
skolor, etc.

Insatser och kampanjer
Det pågår och har pågått ett antal kampanjer i  
Danmark. Lång erfarenhet visar att ett matchande 
antal praktikplatser är konjunkturberoende. I hög-
konjunktur behövs kampanjer för att rekrytera elever 
och i lågkonjunktur är det i stället behov av kampan-
jer för att engagera fler verksamheter i utbildningen. 
Dessutom genomförs insatser för att förbättra yrkes-
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utbildningens renommé generellt. Några exempel på 
insatser som pågår mer eller mindre kontinuerligt:

AUB (arbetsgivarnas utbildningsbidrag) 
AUB är en självägande institution, som sedan 1977 
finansierar och förvaltar ett antal system för ersätt-
ning och finansiering inom yrkesutbildningen. Syftet 
är att skaffa fram fler platser. Alla arbetsgivare betalar 
till AUB-fonden. De lokala utbildningskommittéerna- 
LUU söker AUB-medel på uppdrag av bransch- 
kommittéerna (faglige udvalg), som rekommenderar 
projekt med praktikuppsökande initiativ till fonden.

Regionala kampanjer
Kampanjer stöds oftast av en av Danmarks fem regio-
ner eller via de 98 kommunerna. Det är vanligt med 
medverkan av sektorsövergripande nätverk, bestående 
av privata och offentliga aktörer. En positiv effekt 
uppnåddes, till exempel, i ett regionalt projekt, där 
flera skolor använde ett gemensamt bokningsföretag.

Branschkommittéernas  
branschinriktade kampanjer 
Nationella kampanjer främjar vanligtvis specifika 
utbildningar, specifika elevgrupper och branschernas 
behov av kvalificerad arbetskraft.

Undervisningsministeriet 
Ministeriet är inte direkt involverat i praktikupps- 
ökande insatser, eftersom det är utanför myndighet-
ens ansvarsområde. Men under lång tid har ett brett 
utbud av utvecklingsinsatser getts stöd i form av  
projektmedel för att fokusera på kvalitet i utbild-
ningen och på skola/arbetslivssamverkan.

Understödjande plattformar  
och incitament
 Emu.dk – Danmarks LärPortal med ”startpaket” för 

praktikplatskonsulter:  
http://www.emu.dk/soegning/praktikpladsops%C3%B-
8gende

 Praktik + – databasverktyg för praktikuppsökande 
arbete med nästan 700.000 produktionsenheter/ 
lärplatser  
https://pplus.emu.dk/

 Elevplan – nationell plattform för hantering av  
elevernas individuella utbildningsplaner, inklusive 
praktikmål. Med datadelning för elever, verksamheter 
och skolpersonal:
www.elevplan.dk

 Praktikplatsen – Undervisningsministeriets kostnads-
fria elektroniska mötesplats för elever och verksamhe-
ter inom yrkesutbildningen, med obligatorisk registre-
ring för elever utan praktikavtal:
www.praktikpladsen.dk/

 Trainer Guide – för praktikverksamheter, med tips 
och verktyg för bra lärlingsutbildning: 
www.traenerguide.dk

 Praktikkonsulenternas verktygslåda – om kvalitet i 
det praktikplatsrådgivande arbetet och yrkesskolan 
som inramning för detta arbete:
http://praktikpladskonsulenten.dk/

Verksamheterna betalar de kostnader som är förknip-
pade med elevens utbildning, såsom kollektivavtalad 
lärlingslön, arbetskläder och verktyg. Kostnaden för 
den tiden eleven är i skolan återbetalas. Över tid har 
olika ekonomiska incitament riktade mot verksamhe-
terna erbjudits.

 FINLAND
Arbetsplatsen får, inom de flesta utbildningsområden,  
inget ekonomiskt stöd för att den tar emot en 
”studerande” på ”inlärning i arbetet”. Undantaget är 
social- och hälsovårdssektorn, där arbetsplatsen kan 
få en dagpenning för varje studerande och dag som 
avläggs som inlärning i arbetet. Det finns exempel 
på regioner som även skrivit bort den ekonomiska 
ersättningen inom denna sektor.

Studerande söker själva
Inom de flesta utbildningsområden söker den stu-
derande själv sin inlärning i arbetetplats, men om 
det inte lyckas kan läraren eller specialläraren hjälpa 
till. Utbildningsanordnaren kan också ha så kallade 
arbetsplatsregister, där studerande kan välja mellan 
olika arbetsplatser som skolan rekommenderar. På 
en del orter har man skapat elektroniska ”börser” för 
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att underlätta matchingen. Där kan de studerande 
bläddra i annonser som arbetsgivarna har lagt in i 
systemet och arbetsgivarna kan titta på uppgifter som 
de studerande har lagt in om sig själva.

Koordinatorer
Vissa utbildare har inlärning i arbetet-koordinatorer, 
vilkas uppgift är att koordinera planeringen, för-
beredandet, genomförandet och uppföljningen av 
inlärningen i arbetet. 

Den studerande som har hittat en plats diskuterar 
med läraren om platsen fyller de villkor och kriterier 
som examen eller examensdelen ställer. Det kan vara 
om platsen fyller målen inom delarna eller helheten av 
examensgrunden, arbetssäkerheten och handledningen 
på arbetsplatsen samt avläggandet av yrkesprov osv. 
Om platsen lämpar sig för den specifika inlärning i 
arbetet-perioden, görs ett utbildningsavtal med arbets-
platsen och en plan över vad den studerande ska lära 
sig under perioden samt hur han/hon ska påvisa sitt 
kunnande. Om platsen inte fyller kriterierna fortsätter 
den studerande att leta efter en ny plats.

Ramavtal
Inom vissa studieområden har skolorna så kallade 
ramavtal gjorda med arbetsplatserna. Detta innebär 
att det på förhand har avtalats om vilka inlärning 
i arbetet-platser som erbjuds samt när och för hur 
många studerande dessa erbjuds. Ramavtal ingås 
vanligtvis med samkommuner, kommuner och större 
företag eller företag, där det kontinuerligt finns stu-
derande på inlärning i arbetet. Inom dessa områden 
erbjuds studerande att lämna in intresseanmälan 
om vilka platser som de är intresserade av eller så 
utser utbildningsanordnaren en plats för respektive 
studerade.

Avtal om plats
När det finns en plats tillgänglig ingås ett avtal 
mellan utbildningsanordnaren och arbetsgivaren om 
utbildning som anordnas på en arbetsplats i samband 
med praktiska arbetsuppgifter. Avtalet undertecknas 
av bägge parterna. I avtalet fastställs att inlärning 

i arbetet ska ordnas tillsammans med arbetsplatsen 
under en viss tid eller tills vidare. Dessutom avtalas om 
parternas uppgifter, hur handledningen och bedöm-
ningen av den studerande ska ordnas, ersättningar som 
eventuellt ska betalas till arbetsgivaren och annat som 
kan hänga ihop med inlärning i arbetet.

I avtalet ingår också en del om studerandes indi-
viduella studieplan och där det avtalas om målen för 
studierna, innehållet i studierna, studiernas längd och 
när de infaller samt om ansvarsfördelningen under 
tiden för inlärning i arbetet. Läraren, arbetsplats-
handledaren och den studerande gör tillsammans 
upp den del som gäller den studerande. Den stude-
rande förbinder sig att följa avtalet och är därmed 
skyldig att också iaktta bestämmelserna i arbetslag-
stiftningen, arbetsgemenskapens regler och anvis-
ningarna och föreskrifterna om skydd i arbetet.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att det med 
arbetsgivaren ingås ett skriftligt avtal som förutsätts  
i lag. Arbetsmarknadsparterna och utbildningsför-
valtningen har utformat en avtalsmodell som rekom-
menderas i samband med anordnande av inlärning 
i arbetet. Dessutom har en annan modell utformats, 
som avses stödja den studerandes individuella inlär-
ning i arbetet och utvärdering. Avtalet undertecknas 
av en representant för arbetsgivaren, den studerande 
och den ansvariga läraren.

Insatser
I Finland har en nationell insats för att rekrytera 
inlärning i arbetet-platser genomförts. Arbetsmark-
nadens centralorganisationer har utfärdat en rekom-
mendation om ordnande av inlärning i arbetet och 
arbetspraktik inom yrkesutbildningen. Rekommen-
dationen betonar vikten av att det vid planeringen, 
genomförandet och utvärderingen av yrkesutbild-
ningen behövs ett omfattande och mångsidigt 
samarbete mellan utbildningsanordnare, företag och 
arbetsplatser samt samarbete på alla nivåer av förvalt-
ningen. Man betonar att samarbete är särskilt viktigt 
i den arbetsplatsförlagda inlärningen under perioder 
med inlärning i arbetet, i läroavtalsutbildningen samt 
i yrkesproven. Avsikten är samtidigt att förhindra 
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uppkomsten av konfliktsituationer genom att trygga 
de anställdas ställning.

Syftet med rekommendationen är att

• förbättra tillgången på yrkesskicklig arbetskraft
• underlätta sysselsättningen för utexaminerade
• trygga möjligheterna att förvärva högklassig  

yrkeskompetens
• trygga inlärningsarbetsplatser för unga, yrkes- 

utbildningens attraktionskraft och status
• säkra möjligheterna till yrkesprov
• stärka yrkesutbildningens attraktionskraft och status

Parterna förbinder sig, enligt rekommendationen,  
att genom inbördes samarbete:

• skaffa tillräckligt med högkvalitativa arbetsplatser 
för arbetsplatsförlagd inlärning och yrkesprov

• utveckla studiehandledningen och stödåtgärderna 
vid inlärning i yrkesinrättningar och på arbetsplatser

• stärka den handledning som sker på arbetsplatsen, 
utvidga utbildningen för arbetsplatshandledare  
och stärka sakkunskapen om arbetslivet i yrkes- 
utbildningen

• utveckla och bredda den uppdatering och förnyelse 
av lärarnas kompetens som sker på arbetsplatser 
samt samarbetet med arbetslivet så att under- 
visningen blir arbetslivsinriktad

• stärka betydelsen av kvalitetssäkring, arbetarskydd 
och yrkeskompetens i arbetslivet vid utvecklingen 
av arbetskraften och organisationerna

• utöka arbetslivets medverkan vid planeringen, 
genomförandet och utvärderingen av arbetsplats-
förlagd inlärning och yrkesprov

• genomföra projekt som främjar och utvecklar 
arbetsplatsförlagd inlärning och yrkesprov

MER INFO

 http://www.kommunarbetsgivarna.fi/sv/aktuellt/
pressmeddelanden/2014/Sidor/larande-iarbe-
tet-en-viktig-del-av-utbildning.aspx

 www.edu.fi

 www.studieinfo.fi

 FÄRÖARNA
Rekryteringen av arbetsplatser pågår på frivillig basis. 
När en arbetsplats vill bli lärplats, sker detta på fri-
villig grund och det utgår ingen bonus eller liknande 
för att göra det attraktivt. Däremot ställer myndig- 
heterna krav på lärplatsen om att följa de regler som 
hör till lärplatsansvaret. 

Nu för tiden saknas det yrkesutbildad arbetskraft 
på Färöarna och i samband med detta har man planer 
på att lätta på kraven att rekrytera lärlingar. Det  
betyder att i stället för att ha en lärling per yrkes- 
utbildad, så kommer det att krävas två lärlingar per 
yrkesutbildad i de branscher där det verkar rimligt 
och försvarbart för kvaliteten i utbildningen.

En utmaning är att skolsystemet bör ta höjd så 
att eleverna inte hamnar i en återvändsgränd utan 
ett erbjudande efter avslutad skolgång. Detta prövas 
nu i så stor utsträckning som möjligt, men systemet 
är inte tillräckligt flexibelt, så att alla kan komma 
vidare.

I lagen är det inbyggt att om en lärplats inte kan 
uppfylla alla krav för ett godkännande som lärplats, 
kan den godkännas med undantag. Detta betyder att 
lärlingen ska flyttas över till en annan lärplats, som 
erbjuder de saknade kompetenserna. Detta används 
men bara i undantagsfall. När antalet lärlingskon-
trakt inte är högt är tillgången till skolan större, men 
problematiken med yrkesutbildade kan inte bara 
lösas med antagning till yrkesskola. 

 ISLAND
Organisation och kontroll av den arbetsplatsbaserade  
utbildningen varierar beroende på om det rör sig  
om lärlingskontrakt i ett reglerat yrke eller en yrkes- 
träningsplats inom en annan yrkesutbildning än 
hantverks- och industriyrke så som t.ex. inom service-, 
social- eller vårdyrken.

Det ansågs länge som en självklarhet på Island att 
mästare antog lärlingar för en längre period. Så för-
ändras tiderna och arbetsmiljön med dem. Skolorna 
började spela en allt större roll rörande utvecklingen 
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av yrkesutbildningar och en viss obalans uppstår. Allt 
fler elever antas i en bestämd yrkesutbildning, där en 
del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men 
antalet yrkesträningsplatser är begränsat. 

Insatser
År 2012 antogs en lag om en arbetsplatsutbildnings-
fond som har till uppgift att styrka arbetsplatsutbild-
ningens målsättning och underlätta utökningen av 
antalet yrkesträningsplatser. Offentligt stöd12 kan ges 
till företag och institutioner för lärande på arbetsplats 
för elever i yrkesutbildning eller annan utbildning på 
gymnasienivå, där arbetsplatsutbildning och yrkes- 
träning utgör en definierad del av utbildningen. Fon-
dens syfte är att uppmuntra företag och institutioner 
till att ta emot elever och möjliggöra för dem att 
genomföra det obligatoriska lärandet på arbetsplatsen 
enligt gymnasieskolans läroplan. Detta initiativ ska 
leda till ett förstärkande av arbetsplatsutbildningen 
och öka elevernas möjligheter till att få yrkesträning. 
De parter som kan ansöka i denna fond är företag 
och institutioner som uppfyller allmänna krav i  
gällande förordning om lärlingskontrakt och yrkes- 
träning och kompetens att ta emot elever i yrkes- 
utbildning. De ska ha tillgång till en kompetent hand-
ledare som bär ansvaret för eleven på arbetsplatsen.

Det ges bara bidrag till utbildnings- eller yrkes- 
träning i yrken enligt gymnasieskolans läroplan. 
Det rör sig om reglerade yrken inom hantverk och 
industri samt yrken inom hälso- och sjukvård, sociala 
yrken och omvårdnadsyrken. Bidragen ges till dem 
som uppfyller vissa krav. Grundersättning utgår för 
varje vecka som eleven är på den arbetsplatsbaserade 
utbildningen. Bidragsbeloppet under första delen av 
2014 var 12 000 IKR i veckan. Bidraget för varje  
elev ges för maximalt 24 veckor under en period på 
6 månader. Utbildnings- och yrkesträningsbidrag  
ska föreligga för varje elev och ska, när perioden är 
slut, visa att elever verkligen deltagit i arbetsplats- 
utbildningen eller yrkesträningen.

12  Källa Rannís hemsida d. 2 sept.2014. 
 http://www.rannis.is/sjodir/menntun/vinnustadanamssjodur/

Bidrag till arbetsplatsutbildning utdelas enligt beslut 
om bidrag i varje års budget. Bidragets storlek 
avgörs därför av budgetanslagen till denna fråga och 
efterfrågan av bidrag. Styrelsen för arbetsplatsutbild-
ningsfonden beslutar om utdelning av bidrag och har 
kontroll av hur fondens tillgångar används. 

Intyg från Utbildningsministeriet
Företag som tar emot elever får ett intyg från  
Utbildningsministeriet. Att få ett sådant intyg bety-
der att företaget har uppfyllt vissa krav och i vissa  
fall kvalitetsstandarder. Företaget kan kalla sig  
utbildningsföretag, vilket visar på socialt ansvar.

 NORGE
I Norge finns över 500 000 företag/verksamheter 
registrerade. Bara 40 % av dessa har anställda. De 
flesta företag som inte har anställda är enmansföretag. 
Av dessa företag är 25 000 godkända som lärlings-
företag. Det betyder att cirka 5 % av alla företag är 
lärlingsföretag. Att vara ett godkänt lärlingsföretag 
betyder inte att företaget har lärlingar. Statistik från 
2013 visar att drygt 17 000 godkända lärlingsföretag 
hade haft en lärling under det senaste året.13 

Det är stor skillnad mellan fylkena och mellan arbets-
marknadsområdena i Norge på hur många lärlings- 
företag som faktiskt har en lärling. Hälften av alla företag 
som inte har lärlingar kan tänka sig att ta in en lärling, 
visar en undersökning som NIFU har genomfört.14

Undersökningen visar att det inte finns några 
systematiska skillnader mellan företag som tar in 
lärlingar och de som inte gör det. Orsaken till att de 
inte tar in lärlingar är enligt NIFUs undersökning att 
de vet för lite om lärlingsutbildningen.

13  Indikatorrapport 2014 – oppfoelging av Samfunnskontrakt for 
flere laereplasser.

14  Om potensialet for å få bedrifterne til å ta inn flere laerlinger 
(10/2012)
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Insatser för att rekrytera lärlingsplatser
De allra flesta utbildningsvägarna inom yrkes- 
utbildningen i Norge följer modellen med två års 
utbildning på skola (Vg1, Vg2) efterföljt av två års 
lärlingstid i företag/verksamhet (Vg3). En del av  
ungdomarna som inte får lärlingsplats får erbjudande 
om Vg3 i skola. Flera undersökningar visar att yrkes-
utbildning med lärlingstid i företag fungerar bättre 
än yrkesutbildning med Vg 3 i skola.

Samfunnskontrakten for flere laereplasser upp-
manade myndigheterna och parterna i arbetslivet att 
arbeta för att öka antalet lärlingsplatser med 20 % 
innan 2015. Vid avstämning låg den nationella nivån 
då på 8 %. Kontraktet har förlängts under 2015. 
Under perioden genomfördes flera försöksverksam- 
heter och informationskampanjer.15

Fylkeskommunernas arbete  
med att rekrytera lärlingsföretag
Med utgångspunkt i myndigheternas och parternas 
arbete med att öka antalet lärlingsplatser önskade 
Utdanningsdirektoratet en undersökning av hur för-
medlingsprocessen går till från att eleverna söker efter 
en lärlingsplats tills att ett lärlingskontrakt är under-
tecknat med exempel från ett par fylkeskommuner. 
Resultatet finns i NIFUs rapport Kan organisering av 
laerlingsformidling forklare store ulikheter i resultat? 
(rapport 7/2014).16

Rapporten visar att det norska utbildningssystemet 
historiskt sett har dimensionerats först och främst 
från de sökandes önskningar (Hoest 2012). Genom 
Reform 94 blev fylkeskommunerna ansvariga inte 
bara för att säkra en plats för eleverna i gymnasie- 
skolan (videregående opplaering), men också för att 
de skulle erbjudas tre års utbildning. För yrkes- 
utbildningen betydde det antingen att de skulle 
garanteras en lärlingsplats, eller att fylkeskommunen 
var tvungen att inrätta ett alternativt utbildnings- 
erbjudande. På så sätt fick man ett mycket starkare 

15 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/
samfunnskontrakt-for-flere-lareplasser/

16 http://www.nifu.no/files/2014/03/NIFUrapport2014-7.pdf

incitament än tidigare att dimensionera yrkesutbild-
ningen i enlighet med arbetslivets behov, så som detta 
visade sig vid antagning av lärlingar i olika yrken. 
Dimensioneringen lokalt innebär också lokalisering 
av utbud, det vill säga placering av utbildnings- 
programmen på varje skola. 

Forskarna drar slutsatsen att yrkesutbildningens 
ställning varierar i de olika fylkena. Det mest  
avgörande för slutresultatet sägs vara i vilken grad 
man i de olika fylkena över tid har lyckats med att 
förpliktiga företagen i olika branscher att regel- 
mässigt ta in lärlingar och därmed också bidra till 
den utbildningssamverkan som lärlingsutbildningen 
representerar.

 SVERIGE
Ansvarsfördelning för anskaffning av arbetsplats-
förlagt lärande, apl, ligger på huvudmännen, det 
vill säga kommuner och fristående skolor.17 Ytterst 
är det utbildningsnämnden i varje kommun eller 
styrelsen för fristående skolor. I praktiken är det ofta 
yrkesläraren som, med sina branschkontakter, rekry-
terar apl-platser. Det lokala programrådet på skolan 
har också en viktig roll i samarbetet mellan skola och 
arbetsliv, där rekryteringen av apl-platser är en stor del.

I de nationella programråd som Skolverket knutit 
till de olika yrkesprogrammen, framhåller branscherna 
att tillgången på arbetsplatser är ett problem.

Planering inför lärande på arbetsplats 
– systematiska modeller
Malmö högskola har på uppdrag av Skolverket 
beskrivit olika modeller och metoder med koppling 
till apl. Det handlar om systematiskt kvalitetsarbete. 
En del skolor gör egna dokument och checklistor för 
att styra upp arbetet med att rekrytera apl-platser. Att 
kartlägga de platser som finns i området och vilket 
lärande som kan ske där, är en metod som lyfts fram. 

17  Se 4 kap. 12 § andra stycket gymnasieförordningen 
(2010:2039).
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Några framgångsfaktorer för att hitta apl-platser 
nämns särskilt:
1.  Rektor delegerar ansvaret för anskaffning av 

apl-platser till en yrkeslärare på varje program  
och följer regelbundet upp verksamheten.

2.  Skolans yrkeslärare får stöd i form av tid, eller  
på annat sätt, för anskaffning av apl-platser.

3.  En företagsbank upprättas där kontaktuppgifter 
och annan information över de arbetsplatser som 
är lämpliga för apl-placeringar finns tillgängliga.

4.  Samarbete med branschorganisationerna på orten 
för att få deras stöd i anskaffningen av apl-platser 
(det lokala programrådet).

En del huvudmän tecknar avtal med företag, där 
arbetsplatsen förbinder sig att ta emot ett visst antal 
elever för apl. Ibland anställs en särskild lärlings- 
koordinator för att samordna det arbetsplatsförlagda 
lärandet. Malmö högskola menar att apl-perioden 
blir framgångsrik om skolan kontaktar arbetsplatsen i 
god tid före apl-perioden och innan eleven kontaktar 
arbetsplatsen. En anledning kan vara att skolan ska 
försäkra sig om att det finns en ansvarig handledare 
på arbetsplatsen som har nödvändiga kunskaper och 
erfarenheter för uppdraget och även i övrigt bedöms 
lämplig.18 

Ett problem som flera skolor lyfter fram i Malmö 
högskolas studie är att det inte görs någon utvärde-
ring efter apl eller att utvärderingen inte följs upp. 
Enligt en forskningsrapport (Berglund et al 2014) 
är den viktigaste anledningen för arbetsgivarna att 
ta emot en lärling att hjälpa unga att komma ut i 
arbetslivet. Näst efter detta ansågs framtida rekryte-
ringsbehov vara den viktigaste anledningen, både för 
den egna arbetsplatsen och inom branschen/yrkes-
området i stort.

18  4 kap. 14 § gymnasieförordningen (2010:2039)

Ekonomiska incitament och  
annat stöd till arbetsplatser
Skolverket handlägger olika typer av statsbidrag för 
apl. Ett stöd är statsbidraget för utveckling av det 
arbetsplatsförlagda lärandet,19 vilket utgår från  
Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitets- 
arbete20. Många skolor ser ett behov av fler apl- 
platser och söker statsbidrag för att förbättra sko-
lornas arbete med det arbetsplatsförlagda lärandet. 
Andra vanligt förekommande behov är digitaliserade 
företagsbanker och strategier/systematiska metoder  
för att hitta platser. Det finns också statsbidrag till 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, t.ex. 
bidrag för branscher för att utveckla arbetsplatsförlagt 
lärande och bidrag för yrkesintroduktionsavtal.21

Huvudmän som bedriver gymnasial lärlings-
utbildning kan söka statsbidrag för ersättning till 
arbetsgivare om elevens handledare har fullföljt en av 
Skolverket godkänd handledarutbildning22. Bidraget 
ska användas till kostnader för att utveckla lärlings- 
utbildningen, ersättning till arbetsgivare som tar emot 
lärlingar och som ersättning för utbildade handledare.

Skolverket har också tagit fram ett digitalt utveck-
lingspaket som syftar till att stödja skolledare och 
lärare i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 
för arbetsplatsförlagt lärande. Utvecklingspaketet har 
fem delar, från ansvarsfördelning och planering av apl 
till bedömning och utvärdering. Skolverket erbjuder 
också huvudmän att anlita en nationell apl-utvecklare 
till skolan. Dessa kan stödja skolor i det systematiska 
kvalitetsarbetet kring apl, t.ex. med kartläggning av 
arbetsplatser.

19  Förordning (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt 
lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

20  Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för 
skolväsendet (SKOLFS 2012:98).

21  Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande 
på arbetsplatser.

22  Förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsut-
bildning.
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 ÅLAND
Skolans ansvar
Ansvaret för rekryteringen av arbetsplatser för att 
genomföra lärande på arbetsplats (LIA) i yrkes- 
utbildningen ligger på skolan. De olika branscherna 
har olika metoder för att rekrytera arbetsplatser.  
De åländska utbildningarna inom sjöfarts- och social- 
och hälsovårdsbranschen skiljer sig från de övriga 
branscherna eftersom de följer rikslagstiftningen.

Nationell webb
Sjöfartsutbildningen är ansluten till ett nationellt 
webbaserat program som på svenska kallas ”Praktik-
kvarnen”. Det är organisationen Rederierna i Finland 
r.f. där alla finska fartyg ingår, som upprätthåller 
webbsidan och rekryterar praktikplatser för sjöfart-
skolorna i Finland. Skolan har en LIA koordinator 
för sjöfartsutbildningen, som anmäler behovet av 
LIA-platser till Praktikkvarnen inför varje LIA-period. 

Koordinator
Utbildningen inom social- och hälsovård följer natio-
nella läroplansgrunder och har det största antalet stu-
derande på Åland (både ungdomar och vuxna) som 
regelbundet ska ut på LIA, ca 300 LIA-platser behövs 
per år på Åland. Skolan har en LIA- koordinator på 
50 % tjänst som sköter rekryteringen av LIA-platser 
till social- och hälsovårdsutbildningen. Kommu-
nerna är en viktig samarbetspartner när det gäller 
att ta emot studerande till hemvården, daghemmen 
och åldringsvården. Arbetsplatserna är positiva till 
systemet med en koordinator som sköter rekryte-
ringen av arbetsplatser och som håller kontakten med 
arbetsplatserna. Lärarna har också ett visst ansvar för 
kontakten med arbetsplatserna. Koordinatorn sköter 
ansökningen av arbetsplatser inför varje LIA-period 
och studerande får sedan möjlighet att välja plats.

Inom företagsekonomiprogrammet är det en  
lärare som har tilldelats tid till att fungera som 
LIA-koordinator. Koordinatorn har ett nära sam- 
arbete med Ålands Näringsliv (handelskammaren) 
vid rekryteringen av arbetsplatser. 

Studerande rekryterar
I övriga yrkesprogram, (frisör-, fordon-, verkstad-, 
el-, bygg- och hotell och restaurangprogrammet) sker 
rekryteringen av LIA-platser ibland av studerande 
själva med lärarnas hjälp, men oftast av en lärare. 
Lärarna har egna nätverk och ett nära samarbete 
med sina branscher. Inom teknikbranschen upplevs 
rekryteringen av arbetsplatser som svår speciellt när 
det är lågkonjunktur. Det finns många företag på 
Åland, men de flesta är små och upplever det som en 
belastning att handleda studerande.

Ekonomiskt stöd
Ekonomiskt stöd till arbetsplatser som tar emot stu-
derande utbetalas i dagsläget endast inom sjöfart och 
social- och hälsovård. Inom sjöfartsbranschen betalar 
skolan en ersättning på ca. 10–15 €/dag/studerande 
till arbetsplatsen enligt en fördelning, där ca 40 % 
går till handledaren och ca 60 % till rederiet. Inom 
social- och hälsovårdsbranschen finns ett tjänstekol-
lektivavtal för kommunanställda på Åland, vari ingår 
en handledarersättning i timlönen. Denna ersättning 
ska betalas av skolan. I de övriga branscherna finns 
inte i dagsläget krav på ersättning, men i takt med att 
kraven på handledaren ökar så ökar också kraven på 
ersättning.

Avtal
Enligt den åländska lagstiftningen ska lärande i 
arbete som ges på en arbetsplats, bygga på ett avtal 
mellan skolan och arbetsgivaren. Inom sjöfarts-
branschen tecknas avtal mellan studerande, skolan 
och fartyget. Inom social- och hälsovårdsbranschen 
godkänner yrkesrådet de LIA-platser som valts ut 
varefter skolan tecknar avtal med respektive plats.  
I avtalet framgår skolans åtaganden som t.ex. infor-
mation om läroplan, praktikens omfattning och 
målet med den praktiska undervisningen. I avtalet 
finns också nämnt vilka åtaganden arbetsgivaren har 
samt instruktioner till den som är utsedd till hand-
ledaren. Det avtalas också om ersättningar, skade-
ståndsansvar samt sekretess och informationshante-
ring. Det är skolan som ska se till att de studerande 
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omfattas av lagstadgad olycksfallsförsäkring samt 
ansvarsförsäkring.

Inom företagsekonomiutbildningen tecknas avtal 
med banker, försäkringsbolag, bokföringsfirmor och 
offentliga inrättningar, som bedöms som lämpliga för 
att ta emot studerande. Likaså inom övriga utbild-
ningsprogram.
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Metoder för att avgöra vilka  
arbetsplatser/organisationer  
som är lämpliga för lärande  
på arbetsplats

 DANMARK
I Danmark är det de faglige udvalg som har ansvaret 
för att godkänna verksamheter/företag som praktik- 
platser. Det innebär att de utarbetar regler för praktik 
och hantering av ansökningsprocedurer. De faglige 
udvalg har enligt lagen rätt att få alla upplysningar 
som krävs för att värdera verksamheternas utbild-
ningsmässiga möjligheter.

Formella krav för godkännande  
och ansökningsproceduren
Varje utbildningsområde har med sina fagliga udvalg 
olika krav och procedurer för godkännande. Verk-
samheten fyller i en ansökan. Vanligtvis ingår följande 
faktorer i bedömningen av en ansökan om att bli 
praktikplats.
• Relevanta yrkesarbetsuppgifter och tillräcklig 

omfattning
• Teknisk utrustning som behövs finns på plats
• Tillräckligt antal yrkesutbildade medarbetare  

inom utbildningsområdet
• Praktikregler ska hållas

I några utbildningar sker godkännandet elektroniskt 
(t.ex. inom industrins utbildningar). I andra utbild-
ningar får den ansökande verksamheten besök av  
”det lokale uddannelsesudvalg” (t.ex. inom bygg- 
branschen). Det finns också utbildningar där ansvaret 
för bedömningsproceduren är överlämnad till skolan 
(t.ex. inom merkantila utbildningar). Några faglige 

udvalg erbjuder informationsmöten på den lokala 
yrkesutbildningsskolan, där utbildningar, krav på 
dokumentation, vägledning i skola, svennepröve  
etc. presenteras. Tidigare godkända verksamheter  
ska godkännas igen efter ett visst antal år utan 
lärlingselever (t.ex. byggbranschen) eller obligato-
riskt efter några år och vid ägarbyte (t.ex. elektriker-
branschen).

Godkännandet pågår vanligtvis under ett fåtal 
dagar. Beroende på verksamhetens arbetsuppgifter, 
storlek och erfarenhet ges antingen ett fullständigt 
eller ett delvis godkännande. Vid det sistnämnda är 
utbildningsmöjligheterna elevbegränsade, uppgifts- 
begränsade och tidsbegränsade.

Ett undantag är social- och sundhetsutbildningen 
om den pedagogiska assistentutbildningen som  
än så länge är ”dimensionerade”. Regionrådet  
och kommunförvaltningarna ställer upp med  
praktikplatser för SOSU-skolorna. Antalet praktik-
platser gör man upp om via specifika procedurer  
som ska motsvara behovet av färdigutbildade i  
regionen. 

Danmark har en hög grad av organisering i  
arbetsgivarorganisationer och i fackföreningar. Där-
med är vissa förhållanden, såsom elevens lön, prov- 
anställning, uppsägningsvillkor, säkerhetskrav, rättig-
heter vid föräldraledighet och sjukdom, arbetstids- 
avtal etc., reglerade i arbetsmarknadsavtal.

Sedan 2012 finns en utbildningsgaranti via ett 
avtal ”Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddan-
nelsegaranti”. Avtalet resulterade bland annat i 
etablering av praktikcenter på 50 yrkesutbildnings-
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skolor (september 2013). Dessa fick godkännande 
för att driva praktikcenter med utgångspunkt i de 
utbildningar som de ansökte om. Utvärderingar av 
praktikcentren har genomförts sedan dess.

Problem och möjligheter
Många utbildningar inom hantverk, industri och 
service, har en lång och stark utbildningstradition, 
medan nya yrken som it-supporter, fitnessinstruktör 
mm måste finna sin position i branscherna. Antalet 
företag som faktiskt deltar i utbildningsinsatser är 
i hög grad beroende av konjunkturläget. Osäkra 
ekonomiska förhållanden påverkar också företagens 
benägenhet att anställa elever/lärlingar.

Det finns inga formella krav på pedagogisk  
utbildning av verksamheternas handledare (praktik- 
vejledere) eller kunskap om den moderna yrkesut-
bildningen. Det betyder att handledarna exempelvis 
kan sakna kunskaper om hur praktikmål identifieras 
och bedöms eller hur man genomför elevsamtal och 
utvärderingar. Man känner oftast inte till möjligheten 
till samverkan med yrkesskolorna. Det kan också 
saknas förståelse av ungdomskultur, beteendemönster 
och konflikthantering. Erfarenheter visar att det finns 
behov av och fördelar med kompetensutveckling, 
men att denna bara i ringa grad är utbredd. 

Vissa branscher har tidigare visat intresse för att 
göra kompetensutveckling obligatorisk som en indi-
kator på hög kvalitet, medan andra branscher katego-
riskt avfärdar detta för att inte sätta press på verksam-
heterna. Ett fåtal branscher, vanligtvis inom offentlig 
sektor, har på frivillig grund påtagit sig konsekvent 
kompetensutveckling under en lång rad av år. Sedan 
2008 har samtliga faglige udvalg gått samman om att 
etablera branschinriktade korttidskurser för verk-
samheternas handledare. Kurserna ligger under den 
bidragsberättigade lagen om påbyggnadsutbildning 
av yrkesutbildade (AMU arbetsmarknadskurser).

 FINLAND
Inlärning i arbetet är en del av yrkesutbildningen. 
Det är ett sätt att arrangera utbildningen så att delar 
av examensmålen uppnås, då den studerande arbetar 
på en arbetsplats. Inlärning i arbetet är studier i en 
genuin arbetsmiljö, de är målinriktade, handledda 
och bedöms.

Perioderna med inlärning i arbetet ska vara till-
räckligt långa och mångsidiga med tanke på att yrket 
ska behärskas. Endast i undantagsfall kan en stude-
rande fullgöra inlärningen i arbetet i skolans (läro-
anstaltens) övningsföretag eller genom motsvarande 
arrangemang.

Som arbetsplatser för inlärning i arbetet lämpar 
sig enligt förordningen om yrkesutbildning endast 
sådana arbetsplatser som har en tillräcklig produk-
tions- och serviceverksamhet för att den utbildning 
och de yrkesprov som anges i grunderna för läro- 
planen eller i grunderna för att en fristående examen 
ska kunna genomföras. Vidare ska det på inlärning 
i arbetet-platsen finnas nödvändig arbetsutrustning 
samt anställda vars yrkeskunskap, utbildning och 
arbetslivserfarenhet är sådan att de kan utses till 
ansvariga arbetsplatshandledare för studerande.

Läraren och/eller inlärning  
i arbetet-koordinatorn
Genom samarbete mellan arbetsplatserna och utbild-
ningsanordnarna kan man säkerställa kvaliteten, 
arbetslivsmotsvarigheten och tidsenligheten i både 
inlärningen i arbetet och i övrig yrkesutbildning. Det 
är således läraren/inlärning i arbetet-koordinatorn 
som är ansvarig för att förutsättningarna för inlär-
ningen i arbetet uppfylls och bedömer om arbets-
platsen lämpar sig som plats för inlärning i arbetet. 
Bedömningen av lämpligheten sker med hjälp av 
kartläggningar av vilka examina/examensdelar som 
kan avläggas på arbetsplatsen och dessa jämförs mot 
examensgrunderna, den enskilda studerande och 
vilken examensdel som ska genomföras. Vidare 
tas också utvärderingar av tidigare samarbete och 
genomförda IA-perioder, med uppfyllandet av arbets- 
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säkerhetskrav och på basen av annat samarbete  
såsom studiebesök, gästföreläsningar och under- 
leverantörsarbeten som görs kontinuerligt under 
studieåret m.m.

Inlärningen i arbetet och yrkesproven har ökat 
samarbetet mellan skolor (läroinrättningar) och
arbetsplatser. Läraren måste vara väl förtrogen med 
platserna för inlärning i arbetet för att kunna avgöra 
vilka arbetsplatser som är lämpade för inlärning i 
arbetet, samt för att kunna förbereda de studerande 
inför deras perioder av inlärning i arbetet. Den hand-
ledande lärarens yrkeskunskaper och kontaktnätverk 
utvecklas då han eller hon under perioder i arbets-
livet fördjupar sig i företagsverksamhet inom sin 
bransch. Identifieringen av olika inlärningstillfällen 
på arbetsplatserna lyckas bäst i samarbete mellan 
läraren och representanter för arbetsplatsen. 

Läraren har i uppgift att

• känna till arbetsplatserna inom branschen för  
att kunna styra den studerande till rätt plats för 
inlärning i arbetet

• på förhand säkerställa att arbetsplatsen lämpar  
sig som plats för inlärning i arbetet

• klargöra de olika parternas roller och ansvar för 
den studerande och arbetsplatshandledaren

• stödja den studerande i uppställandet av egna mål 
för perioden och tillsammans med den studerande 
och arbetsplatshandledaren planera arbetsuppgifter 
i enlighet med målen för perioden

• utarbeta inlärningsuppgifter och klargöra målen 
med dem för den studerande och arbetsplats- 
handledaren

• stödja arbetsplatshandledaren i handlednings- 
uppgiften

• bedriva ett öppet och målinriktat samarbete med 
arbetsplatshandledaren så att denne får all behövlig 
information med beaktande av tystnadsplikten  
om den studerande och hans eller hennes läroplan 
och mål

• delta i handledningen av den studerande och 
responssamtalen under perioden av inlärning i 
arbetet tillsammans med arbetsplatshandledaren

• göra arbetsplatshandledaren och den studerande 
förtrogna med yrkesprovet som en utvärderings- 
metod

• delta i planeringen och bedömningen av den 
studerandes yrkesprov tillsammans med studerande 
och arbetsplatshandledarna

• se till att man vid bedömningssamtalet förutom 
den studerandes utveckling också diskuterar och 
utvärderar arrangemangen kring perioden av  
inlärning i arbetet och hur samarbetet förlöpt

Utbildningsanordnaren ansvarar för genomförandet 
av inlärningen i arbetet och därmed ska utbildnings-
anordnaren och lärarna tillsammans med arbets- och 
näringslivet säkerställa kvaliteten på inlärningen 
i arbetet, så att de studerande uppnår de krav på 
yrkesskicklighet som ställs i examensgrunderna. 

Arbetsgången för en  
inlärning i arbetet-period
1.  Kartlägga vilka arbetsuppgifter som utförs på 

arbetsplatsen och som studerande kan träna på 
under inlärning i arbetet-perioden. Kartlägg-
ningen utgår från examensgrunderna och den 
yrkesskicklighet som ska påvisas i dessa. Kartlägg-
ningen sker inför en period eller kontinuerligt 
under läsåret. Kartläggningen utförs i samarbete 
mellan representanter från arbetsplatsen och 
av lärare/inlärning i arbetet-koordinator. Inom 
läroavtalsutbildningen sker kartläggningen via 
programmet SopimusPro.

2.  Kartlägga/bekräfta studerandes nuvarande 
kunskaper utifrån kraven på yrkesskicklighet i 
examensgrunderna.

3.  Bedöma arbetsplatsens lämplighet som inlärning 
i arbetetplats för studerande. Plan/avtal för inlär-
ning i arbetet görs upp i Primus, SopimusPro eller 
andra skoladministrationsprogram. I planen/avta-
let avtalas om parternas uppgifter, mål, innehåll, 
längd och tid, ansvarsfördelning, hur handled-
ningen och bedömningen av den studerande ska 
ordnas och andra nödvändiga omständigheter 
som hänför sig till ordnandet av utbildningen.
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4.  Perioden genomförs enligt överenskommen plan. 
Under perioden ansvarar utsedd arbetsplats- 
handledare för den studerandes arbete. Läraren/
koordinatorn besöker studeranden under peri-
oden och har även regelbunden kontakt med 
arbetsplatshandledaren. Studerande handleds 
kontinuerligt och för inlärningsdagbok. Om 
studerande utför ett yrkesprov  eller examens- 
tillfälle ska ytterligare en yrkesprovsplan/plan för 
examenstillfälle uppgöras.

5.  Perioden bedöms och utvärderas av alla parter. 
 Vid bedömningssamtalet bedöms studerandes 

kunnande och han/hon ger även själv feedback på 
arrangemangen kring perioden på arbetsplatsen. 
Inlärningsdagboken godkänns också av arbets-
platshandledaren. På arbetsplatsen bör särskild 
uppmärksamhet fästas vid handledningen av de 
studerande och vid responsgivningen.

MER INFO

 http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/
file_attachments/elinkeinopolitiikka_osaaminen_am-
mattiosaaminen_inlarning_i_arbetet_och_yrkesprov.pdf

 FÄRÖARNA
Det är det faglige udvalg, som i enlighet med den 
färöiska lagen, avgör vilka lärlingsplatser, som ska 
godkännas som lärlingsplatser. Det faglige udvalg 
är sammansatt av parterna på arbetsmarknaden, 
två från varje sida – arbetsgivare och arbetstagare. 
Fram till 2010 fanns 9 faglige udvalg för yrkesut-
bildningarna, som var uppdelade i 9 ”familjer”. De 
yrkesutbildningar som låg närmast varandra kom in 
i samma familj. Branscherna på Färöarna är förhål-
landevis små och därför blir det titt som tätt problem 
med intressekonflikter. Det var också problem med 
att bemanna de faglige udvalg. Detta medförde att 
arbetsmarknadens parter enades om ett annat system 
för de faglige udvalg. Det blev i stället endast ett 
fagligt udvalg med tillhörande rådgivande specialister 
från branscherna som inte har rösträtt i de faglige 
udvalg. Dessa konsulteras när närmare undersökning 
av en lärlingsplats är nödvändig. 

Kriterierna för att  
godkänna en lärlingsplats
Godkännande som lärlingsplats, görs utifrån en 
uppskattning om verksamheten kan utföra de krav 
på praktiken som är beslutade i förordningen för 
respektive utbildning. De faglige udvalg kan med 
utgångspunkt i lagen undersöka verksamheten, om 
det tror att det finns behov av det.

För att säkra att verksamheten klarar kraven på 
lärlingsplatsgodkännande, lägger de faglige udvalg 
särskild vikt vid att:
• personer med motsvarande yrkesutbildning och 

minst 3 års yrkeserfarenhet, som kan ansvara för 
utbildningen, är på plats eller går att få tag i under 
hela utbildningstiden

• verksamheten regelbundet genomför alla de viktiga 
uppgifter som utbildningen innehåller

• verksamheten har den utrustning, som är nödvändig 
för att lösa alla de nödvändiga arbetsuppgifterna

• verksamheten klarar alla de krav rörande arbetsmiljö 
som regleras i lagen

• verksamheter som är godkända som lärlingsplatser 
ska inte ha fler lärlingar i praktik än att de kan ge 
dem full utbildningstrygghet

• verksamheten ska inte ha fler än en lärling mer än 
antalet yrkesutbildade på området

• om verksamheten bara har en yrkesutbildad, kan 
nästa lärling starta praktiken, när den första lärling-
en är minst halvvägs i sin utbildning. 

 ISLAND
På Island varierar organisationen och kontrollen 
av arbetsplatserna beroende på om det rör sig om 
lärlingskontrakt i ett reglerat yrke eller en yrkes- 
träningsplats inom en annan yrkesutbildning än 
hantverks- eller industriyrke, såsom t.ex. inom service 
eller sociala yrken eller vårdyrken. 

Enligt lagen om gymnasieskolan från 2008 bygger 
arbetsplatsbaserad utbildning på allmänna bestäm-
melser i läroplanen för utbildning på arbetsplats. 
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Problemet med detta är att läroplanen är skolbaserad 
och de som ansvarar för utformning, utvecklande 
och genomförande av de arbetsmoment eller projekt 
som rör den arbetsplatsbaserade utbildningen måste 
ta hänsyn till det som står i läroplanen. Projekten 
blir därför ofta svåra att genomföra, därför att det 
rör sig om två helt olika samhällen, nämligen skolan 
och näringslivet. Gymnasielagen hänvisar i förord-
ning om arbetsplatsbaserad utbildning och yrkes-
utbildning på arbetsplats från 2011 angående mera 
detaljerat utförande. 

Allmänna villkor och genomförande 
Enligt förordning om arbetsplatsbaserad utbildning 
och yrkesträning på arbetsplatsen, ska det ingås ett 
lärlingskontrakt om det gäller en hantverksutbild-
ning. Detta avtal omfattar eleven, företaget/hant-
verksmästaren och Utbildningsministeriet. Lärlings-
kontraktet omfattar hela utbildningstiden. Varje yrke 
organiserar uppdelningen av den arbetsplatsbaserade 
och den skolbaserade utbildningen genom sin yrke-
nämnd. Utbildningsministeriet kan ge en skola eller 
en annan part i uppdrag att ansvara för skrivande av 
och kontroll med kontrakt. 

I allmänhet har utbildningscenter (opplærnings- 
kontor) som ägs av löntagare och arbetsgivare 
ansvaret för handläggande av lärlingskontrakt inom 
reglerade yrken. Rör det sig om yrkesträning ingås  
ett avtal mellan skolan och företaget om att ge elever 
en föreskriven träning och utbildning. Gymnasie- 
skolorna ansvarar för att ingå och kontrollera yrkes- 
träningsavtalen. 
När ett lärlings- eller yrkesträningskontrakt ingås 
måste den som ansvarar för kontraktet kontrollera att 
företaget/institutionen har tillstånd att ta emot elever. 
Om skolan är den ansvariga parten, ska den också 
ha kontrollerat att företaget/institutionen uppfyller 
de villkor som skolan ställer enligt 8§ i ovanstående 
förordning, där vissa villkor anges. 

Dessa villkor är: 
1.  Att företaget/organisationen ska ha en kompetent 

handledare som fått träning i att handleda nya 
elever. 

2.  Att företaget/organisationen ska ha tillräckligt 
varierande arbetsuppgifter eller projekt med till-
fredställande förhållanden enl. yrkets läroplan. 

3.  Att om det gäller ett företag inom ett reglerat 
yrke, ska företaget ledas av en mästare inom yrket, 
enligt gällande yrkeslagar. 

För att ett företag ska kunna ta emot elever i lärlings-
kontrakt eller yrkesträning måste företaget uppfylla 
vissa krav. Det är en uppgift för yrkesnämnder eller 
granskningsnämnder inom yrket. Denna nämnd är 
rådgivande part för ministern med ansvar för yrkesut-
bildning enligt lagen om gymnasieskolan. Enligt den 
ovanstående förordningen ska yrkesnämnden föra 
register över de företag/organisationer som upp-
fyller de villkor som ställs enligt förordningen och 
bestämmelser i den allmänna delen av läroplanen för 
yrkesutbildning i de reglerade yrkena. 

När det gäller reglerade yrken kan yrkesnämnden 
inrätta elevtillståndsnämnder som ska granska före- 
tagens ansökningar om att få elevtillstånd och hand-
lägga dem. Utbildningsministern ger elevtillstånds-
nämnden mandat. Varje yrkes elevtillståndsnämnd 
består i allmänhet av tre representanter, en från 
löntagarna, en från arbetsgivarna och en från skolan. 
Alla ska vara mästare inom sitt yrke. Yrkenas utbild-
ningscenter ansvarar för genomförandet enligt avtal 
med utbildningsministeriet. Yrkesnämnder fastställer 
regler om elevtillstånd, såsom regler om arbetsförhål-
landen, utrustning och verktyg hos de företag som 
vill ta emot elever i lärlingskontrakt. 

I annan yrkesutbildning finns inte regler om elev- 
tillstånd, men detta innebär inte att det inte ställs 
krav på företag/organisationer. Dessa krav är eventu-
ellt mera heterogena än i de reglerade yrkena, där en 
mästare enligt lagen spelar en roll. 
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I samma förordning om arbetsplatsbaserad utbild-
ning behandlas de krav som ställs på företag/organi-
sationer att de garanterar att ge eleverna undervisning 
i yrket och att eleven uppfyller de kompetenskrav 
som yrket kräver. Men eleven ska också ha under-
visats i att visa respekt för sitt arbete och att få en 
professionell attityd.

 NORGE
I Norge är det fylkeskommunerna som är ansvariga 
för den yrkesutbildning som ges i fylkena, både i 
skola och i lärlingsföretag och har det överordnade 
ansvaret för att kraven i lag och föreskrifter om yrkes-
utbildningens innehåller efterlevs.

En av yrkesutbildningens kritiska punkter är 
tillgången på lärlingsplatser. För att kunna ge alla 
yrkeselever en fullvärdig utbildning, måste det finns 
att erbjudande om lärlingsplats till alla som avslutar 
gymnasieskolans år 2 (videregående trinn to) och 
som önskar utbilda sig till yrkesarbetare. Tillgången 
på lärlingsplatser beror på konjunktursvängningar 
och lokala och geografiska förhållanden och varierar 
därför mellan fylken och yrken från år till år.

En utbildningsmodell som baserar sig på utbild-
ning i företag är avhängig den lokala näringslivs- 
strukturen och en aktiv insats av fylkena. 

Vid revideringen av det så kallade Samfunnskontraktet 
i april 2012 satte parterna upp tre huvudresultatmål:
• Antalet godkända lärlingskontrakt skulle öka med 

20 % till 2015 i förhållande nivån i slutet av 2011. 
• Ökat antal vuxna som tar yrkebevis (fag- och 

svennebrev)
• Ökad andel lärlingar som fullföljer och klarar av 

att ta ett yrkesbevis (fag- och svennebrev)

Ett antal insatser sattes igång och utprövades. Bland 
annat togs det fram ett startpaket för rekrytering av 
nya lärlingsföretag kallat Lärlinglöftet. Dessutom:
• Växelutbildningar i några yrken där elever i större 

grad kan växla mellan utbildning i skola och  
utbildning i företag

• Hospiteringsprojekt för lärare och handledare 
(instruktörer) i företag som ska bidra till att öka 
samarbetet om utbildningen

• Ett alternativt erbjudande för elever som inte får 
lärlingsplats med utvidgad utbildning i skola och 
praktikperioder i företag

Metoderna för att avgöra vilka arbetsplatser/ 
verksamheter som passar för lärande på arbetsplatsen 
är förankrat i lag och regelverk.

Fylkeskommuner
Norge består av 19 fylkeskommuner. En fylkeskom-
mun är en offentlig, folkstyrd enhet som hanterar 
enskilda offentliga förvaltnings och tjänsteproduce-
rande uppgifter i ett fylke.

Fylkestinget väljs via direktval av fylkets innevånare  
vid kommun- och fylkestingsval. Bland fylkestingens 
uppgifter ingår till exempel att anlägga och underhålla 
vägar i fylket, planering och stödjande insatser kring 
kollektivtrafik, gymnasieutbildning (videregående 
opplaering), folkhälsa, tandvård, kulturminnesvård, 
kulturarbete, regional utveckling och markförvaltning.

Ungdomar som har fullföljt grundskolan eller 
motsvarande utbildning, har efter ansökan rätt till tre 
års heltidsstudier i gymnasieskola. Däremot finns det 
ingen lagstadgad rätt till en lärlingsplats. Ungdomar 
som har fyllt 15 år, ansöker själva om antagning till 
gymnasieskolan. Den som ansöker har rätt att bli 
antagen till ett av tre alternativa utbildningsprogram 
på gymnasieskolans år 1 dit de har sökt och till två 
års yrkesutbildning.

Fylkeskommunen ska uppfylla denna rättighet som 
finns inskriven i utbildningslagen för alla de som är 
bosatta i fylkeskommunen. Dessutom ska fylkeskom-
munen erbjuda ett utbud även till sökande som inte 
går enligt rättighetslagstiftningen, till exempel vuxna 
och elever som kräver särskilt stöd i sin utbildning. 

Fylkeskommunen ska planera och dimensionera 
utbildningsutbudet bland annat utifrån nationella 
mål, önskemålen hos de sökande och samhällets 
behov av utbildningar inom alla utbildningsvägar, för 
olika åldersgrupper, utifrån sitt ansvar för utbildning 
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i fängelse och vid sociala och medicinska institutio-
ner och behovet av specialundervisning. 

Fylkeskommunen ska på uppdrag av departemen-
tet vägleda och medverka till kvalitetsutvecklingsiniti-
ativ som kan ge ett bra flöde mellan grundskola och 
gymnasieskola.

Staten ger bidrag för att täcka delar av kommu-
nernas och fylkeskommunernas utgifter. Bidraget ges 
normalt som ett rambidrag efter regler som utarbetats 
av departementet (Oppl. lov § 13-9).

Det är fylkeskommunen som utnämner den råd- 
givande partssammansatta yrkesutbildningsnämnden. 
Föreskrifter som hör till skollagen innehåller krav och 
villkor som bland annat är knutna till antagning till 
gymnasieutbildning, fylkeskommunernas förmedling 
av lärlingsplatser, godkännande av lärlingskontrakt, 
rätten till Vg3 i skola om en elev inte får lärlingsplats 
och förmedling för vuxna. Dessutom bestämmer 
fylkeskommunen om lokal antagningsföreskrift.

Godkännande av fylkeskommunen
I samma föreskrift finns beskrivet förhållande knutna 
till godkännande av lärlingsföretag och krav som 
ställs på lärlingsföretaget.

Alla företag som ska ta emot lärlingar måste vara 
godkända av fylkeskommunen. Fylkeskommunen ska 
betala ut bidrag till lärlingsföretaget efter fastställda 
ramar. Fylkeskommunen kan ta tillbaka godkännan-
det av företaget om företaget inte uppfyller kraven i 
föreskrifter eller lag.

Krav vid godkännande av lärlingsföretag:

• Som lärlingsföretag kan privata och offentliga verk-
samheter godkännas och organ för samarbete mellan 
företag som gemensamt tar på sig ett utbildnings-
ansvar (opplaeringskontor eller opplaeringsring).

• Lärlingsföretaget måste ha genomgått en yrkes- 
mässig värdering av yrkesutbildningsnämnden 
(bland annat ingår parterna) innan fylkeskommu-
nen kan godkänna företaget. Fylkeskommunen ska 
lägga särskild vikt vid den yrkesmässiga bedöm-
ningen från yrkesutbildningsnämnden innan 
slutligt beslut.

• För att ett oppläringskontor/oppläringsring ska bli 
godkänt måste varje företag som ingår i kontoret 
eller ringen vara godkända av fylkeskommunen. 
Om oppläringskontorets eller ringens sammasätt-
ning ändrar sig ska detta anmälas till fylkes- 
kommunen, som ska omvärdera godkännandet.

• Ett lärlingsföretag måste kunna ge en utbildning 
som uppfyller kraven i föreskrifterna § 3–4 om 
innehållet i utbildningen.

• Oppläringskontoret ska ha bestämmelser som fast-
ställer förhållandet mellan kontoret och medlems-
företagen. 

• Oppläringsringen ska ha bestämmelser som fast-
ställer förhållandet mellan kontoret och de samver-
kande företagen. Bestämmelserna ska ange vad det 
enskilda företaget ska ge när det gäller utbildning 
och hur uppdelningen av bidragen ska gå till  
mellan de enskilda företagen.

Rättigheter och skyldigheter för lärlingsföretaget:

• Ett lärlingsföretag ska ha en eller flera yrkeskvalifi-
cerade personer (faglig leder) som har ansvaret för 
utbildningen, och ska sörja för att utbildningslagen 
med föreskrifter uppfylls. Varje enskilt företag 
ska ha en eller flera instruktörer som ska svara för 
utbildningen av lärlingarna.

• Lärlingsföretaget förpliktigar sig till att tillrättalägga 
produktionen och utbildningen så att lärlingen kan 
nå målen i den fastställda läroplanen. Lärlings- 
företaget ska arbeta fram en intern plan för yrkes- 
utbildningen för att säkra att lärlingen får en ut-
bildning som tillfredsställer kraven i läroplanen.  
Då delar av utbildningen ska ges av andra än lär-
lingsföretaget ska lärlingsföretaget planera för detta.

• Lärlingsföretaget ska skapa god arbets- och lärmiljö.  
Arbets- och utbildningstiden för lärlingen ska 
tillsammans inte vara längre än den arbetstid som 
gäller för andra arbetstagare i yrket.

• Lärlingsföretaget anmäler lärlingen till den yrkes-
utbildningsprövning som anordnas närmast den tid 
då läringstiden har löpt ut. Lärlingsplatsen erbjuder 
nödvändig arbetsplats, material, redskap och assis-
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tenthjälp under prövningen. Lärlingsföretaget äger 
rättigheten till produkten. Då yrkesproven genom-
förs på en skola och skolan täcker kostnaderna för 
material, får skolan rättigheten till provprodukten.

• Om lärlingsföretaget upphör eller utvecklar sig på 
ett sådant sätt att det inte längre finner det möjligt 
att ge lärlingen eller lärlingskandidaten en tillfreds-
ställande yrkesutbildning, ska företaget anmäla 
detta till fylkeskommunen.

Lärlingsföretag får bidrag till utbildningen från  
fylkeskommunen enligt föreskrifter som utarbetas  
av Departementet.

Lärlingskontrakt:
• Det ska upprättas ett skriftligt lärlingskontrakt 

mellan lärlingsföretaget och lärlingen när lärlings-
förhållandet startar. Det ska framgå av kontraktet 
vem som har ansvaret för de olika delarna i utbild-
ningen efter den fastställda läroplanen.

• För att kontraktet ska gälla ska det godkännas 
av fylkeskommunen och det träder då i kraft då 
arbetsförhållandet startade. Kontraktet ska hänvisa 
till de eller det arbetstidsavtal som lärlingen har. 
Departementet kan ange närmare föreskrifter om 
innehållet och formen för kontraktet. 

Yrkesprov (Fag- och svennepröve)

• Fylkeskommunen skriver ut yrkesbevis samt  
diplom med utgångspunkt i godkänd prövning.

• Fylkeskommunen godkänner praxis för kandidater 
som anmäler sig till yrkesprov utan lärlingstid.

• Efter förslag från yrkesutbildningsnämnden utser 
fylkeskommunen en eller om det är nödvändigt 
flera prövningsnämnder för yrken som det finns 
prövningskandidater i. Fylkeskommunen kan 
eventuellt utse prövningsnämnder i samarbete med 
andra fylkeskommuner.

Några fakta från Akershus fylkeskommune
I Akershus fylkeskommune finns godkända lärlings-
företag inom 120 olika yrkesområden. I prövnings-
nämnderna sitter 489 nämndmedlemmar fördelade 
på 88 olika yrken.

 SVERIGE
Arbetsplatsförlagt lärande
Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram, gymna-
siesärskolans nationella program, elever inom progra-
minriktat individuellt val och inom introduktions-
programmet yrkesintroduktion ska genomföra delar 
av utbildningen på en arbetsplats. Arbetsplatsförlagt 
lärande (apl) kan även förekomma på högskole- 
förberedande program och inom vuxenutbildningen.

Gymnasieförordningen definierar apl som 
”lärande på ett program som genomförs på en eller 
flera arbetsplatser utanför skolan”. 

Genomförandet av gymnasiereformen Gy2011 
har inneburit att yrkesutbildningen på gymnasial 
nivå gått från apu till apl, dvs. från arbetsplatsförlagd 
utbildning till arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär 
att samverkan skola och arbetsliv betonas och att 
branschernas inflytande ökat. Förändringen innebär 
att man nu utgår ifrån vad som är lämpligt att eleven 
lär sig på arbetsplatsen istället för att man i förväg 
bestämmer vad eleven ska lära sig på arbetsplatsen. 
Omfattningen av apl varierar mellan skolformerna. 
På gymnasieskolans nationella yrkesprogram ska apl 
omfatta minst 15 veckor om utbildningen i huvud-
sak är skolförlagd. Elever på gymnasiesärskolans 
nationella program ska genomföra minst 22 veckor 
på en arbetsplats. Inom den gymnasiala lärlings- 
utbildningen ska minst hälften av utbildningen vara 
arbetsplatsförlagd. Inom vuxenutbildningen kan apl 
förekomma, men tiden för apl är inte reglerad i för-
ordningen. Kurser, eller delar av kurser, kan förläggas 
till en eller flera arbetsplatser. En handledare ska utses 
på arbetsplatsen. Staten betalar inget ekonomiskt 
stöd till företag som tar emot elever på apl. Däremot 
utgår bidrag till branscherna för lärlingsutbildning. 

Att skaffa apl-platser 
Ansvarsfördelning för anskaffning av apl ligger på  
huvudmännen, det vill säga kommuner och fristå-
ende skolor. Ytterst är det utbildningsnämnden i 
varje kommun eller styrelsen för fristående skolor. 
Rektorn ansvarar för vilka delar i kurserna som ska 
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förläggas på arbetsplats. I praktiken är det ofta yrkes-
läraren som tillsammans med arbetsplatsen bedömer 
vad ur kursinnehållet som ska läggas ut. Rektor avgör 
också om eleven behöver en eller flera arbetsplatser 
för att nå de bestämda kursmålen. 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att 
stödja elever med särskilda behov. De olika region-
kontoren ansvar för att genomföra de olika åtgärderna. 

Lokala programråd 
Enligt gymnasieförordningen ska det för gymna-
sieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala 
programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. 
Hur de lokala programråden ska organiseras och vilka 
uppgifter de ska ha är inte reglerat i någon ytterligare 
förordning. En tanke med de lokala programråden 
är att de ska vara med och rekvirera apl-platser. I de 
lokala programråden bestämmer råden själva vilka 
frågor som ska diskuteras. I råden sitter företrädare 
för både skola och arbetsliv. Ibland sitter också lokala 
politiker med i rådet. För att få anordna lärlingsut-
bildningen måste det finnas ett utbildningskontrakt 
mellan skola och arbetsplats. Det lokala program-
rådet måste garantera kvalitén och att eleverna får 
det lärande som överenskommits i kontraktet. Väl 
fungerande lokala programråd kan vara en avgörande 
förutsättning för att yrkesutbildningen inom gymna-
sieskolan ska kunna fungera och utvecklas. De bidrar 
också till en organiserad och nära samverkan mellan 
skola och arbetsliv. I de lokala programrådens arbete 
kan även elevernas synpunkter hämtas in. 

Regional samverkan 
Några regioner i Sverige, t.ex. Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR), har utarbetat verktyg för 
att rekrytera apl-platser. Inom Vård- och omsorgs-
college finns en överenskommelse att platser ska 
samordnas i en region och att avtal mellan skola 
och arbetsplats ska skrivas. Branscherna styr inte det 
svenska systemet, men på senare tid har en rad ini-
tiativ tagits, bland annat från byggbranschen, för att 
säkra resultatet på apl. Det finns diskussioner om att 
samarbetet mellan skola och arbetsliv bör lyftas till 

regional nivå. Regionerna har ingen skolorganisatorisk 
status i Sverige, och idag sker dessa samordningar på 
lokala initiativ och är helt frivilliga. 

Utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet 
Utbildningsdepartementet anger ett antal framgångs-
faktorer för en väl fungerande apl. På skolan behövs 
en programsamordnare som ges tid att vidareutveckla 
utbildningen, motiverade och kunniga lärare och 
engagerade elever som befinner sig i utbildningen. 
I samarbetet skola-arbetsliv behövs ett engagerat 
och förankrat lokalt programråd som också ges ett 
ekonomiskt utrymme att genomföra aktiviteter som 
t.ex. gemensam information till blivande elever med 
marknadsföring av utbildningsprogram och möjlig-
heter till framtida jobb. På arbetsplatserna behövs 
handledare som vill och kan handleda elever i det 
arbetsplatsförlagda lärandet. 

I Skolinspektionens granskning 2013 av kvaliteten 
i gymnasieskolans lärlingsutbildning visade det sig 
att många skolor har brister i apl. Särskilt svårt visade 
det sig när det gäller skolornas planering för att de 
skolförlagda och arbetsplatsförlagda momenten ska 
upplevas som en helhet. Idag finns ingen nationellt 
reglerad handledarutbildning. I styrdokumenten 
regleras att handledaren ska ha tillräckliga kunskaper 
och erfarenheter och i övrigt vara lämplig för handle-
daruppdraget. 

Skolverket arbetar på flera sätt för att stödja 
skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda läran-
det (apl) och utveckla kvaliteten. Ett sätt är att ge 
ekonomiskt stöd till utveckling av apl på enskilda 
skolor. Från och med våren 2014 finns nationella 
apl-utvecklare som kan bokas av skolledare. Dessa ger 
bland annat stöd i det systematiska kvalitetsarbetet 
kring apl med betoning på samverkan mellan skola 
och arbetsplats. Skolverket erbjuder, i samarbete med 
Stockholms universitet, en apl-utvecklarutbildning 
för den som arbetar som yrkeslärare på ett yrkes- 
program. Hösten 2014 lanserade Skolverket en  
webbaserad handledarintroduktion för handledare  
på arbetsplatser som tar emot elever i apl. 
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KÄLLOR

 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl 

 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/
apl/apl-utveckling 

 Utbildningsdepartementet (2000). Samverkan mellan 
skola och arbetsliv. Om möjligheterna med lärande i 
arbete (Ds 2000:62) 

 Gymnasieförordningen 2010:2039, 1 kap 3§

 ÅLAND
I den åländska gymnasielagen sägs det att lärande 
i arbete ska ges ute på en arbetsplats och att sådan 
utbildning ska bygga på ett skriftligt avtal mellan 
skolan och arbetsgivaren. Skolan ska tillsätta yrkesråd 
inom alla branscher. Det är skolans ledning som utser 
yrkesråd för ett eller flera yrkesinriktade utbildnings-
program. Medlemmarna i yrkesrådet ska representera 
arbets- och näringslivet, skolans lärare och stude-
rande. Arbetslivets representanter ska ha kunskap om 
de professionella krav som ställs på en arbetstagare 
i branschen. Yrkesrådet har till uppgift att vara bro-
byggare mellan arbetsliv och skola och aktivt verka 
för att höja utbildningens kvalitet och ska hjälpa till 
vid rekryteringen av arbetsplatser.

Sjöfartsutbildningen är den mest reglerade utbild-
ningen på Åland, där internationellt fastställda  
normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakt-
hållning (STCW) (Standards of training, certification 
and watchkeeping) gäller och finns som grund för 
läroplanen. Där ingår även fastställda normer för de 
fartyg som ska ta emot studerande. Det krävs en viss 
storlek på fartyget (minst 500 kW maskinstyrka) och 
det krävs att den som ska handleda studerande har 
behörighetsbrev och handledarutbildning. Organisa-
tionen Rederierna i Finland r.f. där alla finska fartyg 
ingår hjälper till att koordinera utbudet av praktik-
platser för sjöfartskolorna i Finland med ett webbase-
rat program som på svenska kallas ”Praktikkvarnen”. 

Inom social- och hälsovårdsbranschen är det yrkes-
rådet som godkänner alla LIA – platser och skolan 
tecknar därefter avtal med kommunerna. Kommu-
nerna är en viktig samarbetspartner när det gäller att 

ta emot studerande till hemtjänsten, daghemmen 
och åldringsvården. Yrkesprov och examenstillfällen 
(vuxna) utförs vanligtvis på arbetsplatsen och blir det 
som styr vad studerande ska lära sig under LIA-perio-
den. Det blir som en kvalitetssäkring av utbildningen 
på arbetsplatsen.

Ålands landskapsregering har beviljat medel 
till Ålands yrkesgymnasium för att samordna och 
utveckla olika metoder för att lärande på arbetsplats 
på Åland ska fungera bättre. Målsättningen med 
projektet är att skapa ett fungerande LIA-system för 
yrkesutbildningen som helhet och att skapa ett fung-
erande nätverk mellan skola och arbetsliv samt ge 
lärare möjlighet till större insyn i arbetslivets utveck-
ling och villkor och även medverka till att ge lärare 
möjlighet att uppdatera sin kompetens. Det ingår 
också att utbilda arbetsplatshandledare.
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Anställning eller elevstatus

 DANMARK
Danmark har ett arbetsmarknadsförankrat växelut-
bildningssystem där cirka 2/3 av utbildningstiden i 
stort sett i alla utbildningar genomförs i arbetsgivar-
betalda praktikperioder i praktikgodkända verksam-
heter.

Att nå ett arbetsgivarbetalt praktikavtal är högsta 
prioritet för alla yrkesutbildningselever och allrahelst 
ett ordinärt avtal som påbörjas vid starten av huvud-
utbildningsdelen (hovedforlöbet) och avslutas med 
yrkesprovet (fagpröven/svendepröven).

Ett utbildningsavtal eller kontrakt (i dagligt tal 
också praktikavtal) är ett juridiskt dokument, som 
binder upp verksamheten och eleven mot ett antal 
villkor. Bland annat gäller det arbetstid, lön, förhål-
landen vid sjukdom, föräldraledighet, reglering av 
uppsägning, verksamhetens villkor för anställnings-
förhållanden etc.

Villkoren i avtalen är reglerade via förhandlingar 
och överenskommelser mellan arbetsmarknadens 
parter. Varje fagligt udvalg utarbetar kontraktsmallar. 
Mallarna är anpassade till branschernas behov och 
arbetsförhållanden.

Skolan registrerar utbildningsavtalen. Om det görs 
ändringar eller tillägg i avtalsinnehållet ska skolan 
föra fram de önskade ändringarna eller tilläggen 
till det faglige udvalg. Om en tvist uppstår mellan 
verksamhet och elev om avtalsinnehållet, behandlas 
tvisten av det faglige udvalg.

Praktikplatssituationen gör man upp om varje 
månad och den registreras i praktikplatstal. I novem-
ber 2014 var 79 889 elever på sin huvudutbildnings-
del, varav 71 713 elever hade ett utbildningsavtal.

Praktikplatssökande
Eleven kan påbörja sin yrkesutbildning på en grund-
utbildning (grundforlöb) utan att ha ett kontrakt 
med en verksamhet. Yrkesutbildningsskolan ger stöd 

till det praktikplatsuppsökande arbetet, antingen 
genom en direkt förmedling till en intresserad 
verksamhet eller genom att rusta eleven bättre i det 
uppsökande arbetet. Praktikplatskonsulenter odlar en 
pool av verksamheter inom de olika yrkesområdena, 
till avtal med den vanligaste längden samt till olika 
typer av korta avtal som inte varar lika länge.

Skolorna erbjuder eleverna korta kurser i hur man 
skriver en ansökan eller individuella samtal med en 
vägledare. Praktikplatssökande elever är skyldiga att 
registrera sig själva på www.praktikpladsen.dk, som 
är en virtuell mötesplats mellan elev och verksamhet. 
Dessutom finns en räcka av verktyg såsom ”Guiden 
till praktikplats” www.gtilp.dk. För övriga verktyg 
se Rekrytering av praktikplatser i Danmark. Under-
visningsministeriet har med anledning av reformen 
avsatt betydliga resurser för att stärka det praktik-
platsuppsökande arbetet.

Praktikperiod på praktikcenter
Cirka 7–13 % av eleverna får av många olika orsaker 
inget praktikavtal/lärlingsavtal, men kan under vissa 
förutsättningar ändå fullfölja sin utbildning på ett 
praktikcenter. Där ingås så kallade skolavtal med 
eleverna.23 Eleven får statligt betald skolpraktiklön 
enligt en fast tariff.

Procenttalet varierar, beroende på konjunkturen 
och hur många som söker till en yrkesutbildning 
samt på vilken bransch det gäller. De allra flesta 
elever avslutar sin yrkesutbildning genom ett verk-
samhetsavtal, då skolpraktik på ett praktikcenter 
innebär att eleverna i mesta möjliga mån går in i 
korta praktikavtal eller restläroavtal.

Sedan september 2015 finns cirka 50 praktik-
center som nya formella organisatoriska enheter på 

23 Skolavtalen regleras i hovedbekendtgørelsen nr. 834 af 
27/06/2013, § 115 stk. 2 og 3.
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yrkesskolorna. Praktikcentren fångar upp konjunk-
tursvängningarna och den brist på praktikplatser 
som följer av konjunkturen. Centren har vuxit fram 
ur de tidigare så kallade skolpraktikerna, som blev 
betraktade som en nödlösning och vars kvalitet på 
många platser ansågs tvivelaktig. Sedan 2010/2011 
har ett målmedvetet och omfattande arbete bedrivits 
för att höja kvaliteten och skapa ett samarbete med 
arbetslivet om ett gott alternativ till verksamhetsprak-
tik, som kan slå en bro över de perioder då arbetslivet 
inte kan erbjuda praktikplatser. På praktikcentret 
utformas en individuell plan för varje elev, vilken 
omfattar så många verksamhetsplacerade perioder 
som möjligt tillsammans med skolbaserad praktik. 
Praktikcentret ska säkerställa att eleven totalt sett 
uppnår sina praktikmål. 

Verksamhetsförlagd undervisning
Praktikcentra får i begränsad omfattning använda sig 
av ”verksamhetsförlagd undervisning (VFU)”. VFU 
är inte egentlig praktik, men bedrivs i verksamheter 
utan att eleven bidrar till produktionen – han/hon 
får alltså inte skapa mervärde för firman. Om eleven 
ingår i produktionen, ska en yrkesutbildad fungera 
som ”upplärare” och gå ut ur produktionen. Inten-
tionen med VFU är i de flesta fall att parterna ska 
”pröva på varandra” och att eleven får en känsla för 
yrkeslivets realiteter.

Skolan behåller sitt ”taxameterbidrag” för eleven, 
medan denne genomgår VFU, och eleven behåller  
sin SKP-lön. Den maximala tiden en VFU-period  
får förekomma avtalas lokalt med de lokala yrkes-
kommittéerna (lokale uddannelsesudvalg LUU), men 
vanligtvis ligger den på 14 dagar. I enstaka utbild-
ningar tillåter kommittéerna upp till 3 månader, 
vilket är den maximala bidragsberättigade  
längden. Syftet med att begränsa användning och 
längd av VFU är för att skydda eleverna mot att bli 
missbrukade som gratis arbetskraft och undvika  
snedvridning av konkurrensen mellan företag.  
VFU används också sporadiskt i utbildningens 
grunddel i upp till 14 dagar på samma grunder.

Unga/vuxna elever och lön
Allt som beskrivs ovan gäller både unga och vuxna 
elever. Men det kan finnas skillnader i lönen. 
Elevlönen avtalas via arbetsmarknadens parter, 
storleken varierar mellan branscherna och reglerar att 
eleverna blir dyrare för verksamheterna ju längre de 
kommer i utbildningen. Elever på sitt fjärde utbild-
ningsår kan kosta mellan 10 % och 50 % mer än 
under det första utbildningsåret.

Utöver det är lön för elever under 25 år bero-
ende på regionala avtal och lokala bidrag från det 
offentliga. Bidragen till vuxenlärlingar administreras 
av landets driftsregioner och arbetsförmedlingar 
(Jobcentre). Förordningen är sedan 1 januari 2009 
permanentad och innebär att verksamheter som 
anställer en vuxenlärling, under vissa betingelser har 
rätt att ta emot ett bidrag på 30 kr per timme.

 FINLAND
Yrkesinriktad grundexamen
I en utbildning som leder till yrkesinriktad grund- 
examen enligt läroplanen är studerande (svenska: 
eleven) hela utbildningen igenom studerande och 
inte anställd. Även under perioder av inlärning i arbe-
tet är studeranden vanligtvis inte anställd utan förblir 
studerande med rätt till lagstadgade studiesociala  
förmåner. Detta eftersom det är skolan som ansvarar 
för att skaffa en arbetsplats för inlärningen i arbetet 
och som ingår ett skriftligt avtal med arbetsgivaren. 
Vanligtvis får arbetsgivaren inte heller någon ersätt-
ning.

Yrkesinriktad vuxenutbildning
Den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Finland 
bygger till stor del på systemet med fristående
examina. Fördelen med systemet är först och främst 
att en persons yrkeskunnande kan erkännas oavsett 
om kunnandet förvärvats genom arbetserfarenhet, 
studier eller på annat sätt. En person som stude-
rar enligt det fristående examenssystemet är i regel 
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anställd och avlägger sin examen vid sidan av arbetet 
på kvällar och helger. Men den vuxne kan också 
komma överens om studieledighet med sin arbets- 
givare och då ansöka om studiesociala förmåner.

De som avlägger en fristående examen deltar ofta 
i en förberedande utbildning, för att på så sätt skaffa 
sig den nödvändiga yrkesskickligheten. Examinander 
som redan har tillräcklig yrkesskicklighet kan avlägga 
en fristående examen eller en del av den utan att delta 
i den förberedande utbildningen. Utbildningsanord-
narna ansvarar för den förberedande utbildningen 
för fristående examina. De beslutar om innehållet 
och anordnandet av den förberedande utbildningen i 
enlighet med examensgrunderna.

Läroavtalsutbildning
Läroavtalsutbildningen är den utbildningsform som 
har den starkaste kopplingen till arbetslivet. Den 
bygger på ett skriftligt, tidsbundet arbetsavtal  
(läroavtal) mellan arbetsgivaren och en studerande 
som har fyllt 15 år. Ungefär 70–80 procent av 
läroavtalsutbildningen sker på arbetsplatsen, där en 
eller flera arbetsplatshandledare ansvarar för utbild-
ningen av den studerande. Utbildningen på arbets-
platsen kompletteras med teoriundervisning som 
huvudsakligen ges vid yrkesskolor (yrkesläroanstalter). 
Utbildningsanordnaren fastställer läroavtalet mellan 
studeranden och arbetsgivaren. Ungefär 17 % av all 
yrkesutbildning sker genom läroavtal.

Arbetsgivaren betalar en kollektivavtalsenlig lön till 
läroavtalsstuderanden under arbetsperioden. Under 
den teoretiska studieperioden kan de studerande få 
studiesociala förmåner, t.ex. dagpenning och ersättning 
för resor och inkvartering. Arbetsgivaren får ersättning 
för kostnaderna för undervisningen på arbetsplatsen.

Studiestöd
Studerande kan få studiestöd för grundläggande 
yrkesutbildning och för yrkesinriktad tilläggsut-
bildning. Förutsättningen för att beviljas studiestöd 
är att studeranden studerar på heltid, framskrider i 
studierna och är i behov av ekonomiskt stöd. Stödet 
bestäms efter behovsprövning och studerandens ålder, 

boendeform och inkomster inverkar på beslutet.  
Vuxenstuderande som redan har en lång arbetserfaren-
het kan beviljas vuxenutbildningsstöd. Villkoret är att 
studeranden är studieledig utan lön under minst två 
månader och inte får annat stöd för studierna. Studier 
som berättigar till studiestöd ska bedrivas vid en läro-
anstalt i Finland som står under offentlig tillsyn.

Vid läroavtalsutbildning får studeranden kollektiv- 
avtalsenlig lön, avgiftsfri teoretisk utbildning och rese- 
och inkvarteringsersättning. Under den tid man avläg-
ger de teoretiska studierna får man dagpenning om 
arbetsgivaren inte betalar ut lön under studietiden. En 
studerande med familj har också rätt till familjebidrag.

MER INFO

 http://www.oph.fi/startsidan

 FÄRÖARNA
För att få en yrkesutbildning på Färöarna ska du ha 
ett utbildningsavtal och du kan inte avsluta med ett 
yrkesprov (svende-/yrkespröve) utan detta. Det är 
Yrkisdepilin (yrkesutbildningskontoret) som är myn-
dighet på området och aministrerar lagstiftningen 
gällande avtalen.

Utbildningsavtal
För att vara lärling på Färöarna ska du ha gjort ett 
utbildningsavtal. Detta gäller både för skoldelen och 
för den praktiska delen. Utbildningstiden startar inte 
förrän förvaltningsmyndigheten har mottagit utbild-
ningsavtalet. De första tre månaderna av lärlingstiden 
är en provperiod, då bägge parter har möjlighet att 
säga upp avtalet från dag till dag. Efter dessa tre 
månader är avtalet bindande för den återstående 
lärlingstiden och utbildningsavtalet kan endast sägas 
upp om båda parter är överens. Om det uppstår 
tvister om avtalet under utbildningstiden, ska dessa 
tvister i första hand läggas fram till yrkeskommittén 
(fagligt udvalg) och om de tvistande parterna inte 
kan enas där, så hänskjuts ärendet till en kommitté 
för tvistemål som fattar beslut i saken.
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Överenskommelser
Arbetsmarknadens parter har alla ett avtal om lön för 
lärlingar, som har utbildningsavtal och som avlönas 
efter dessa överenskommelser. För hantverkare är 
lönen fördelad per lärlingsår i förhållandet till full lön 
för hantverkare.

1:a lärlingsåret 35 %, 2:a lärlingsåret 42 %, 3:e 
lärlingsåret 45 % och 4:e lärlingsåret 55 %. Denna 
procentfördelning kan skilja sig åt mellan branscherna. 
Inom t.ex. offentlig förvaltning ser det ut så här:
1:a lärlingsåret 40 %, 2:a lärlingsåret 50 %,  
3:e lärlingsåret 60 % och 4:e lärlingsåret 70 %. 

Konjunkturparering
Det finns ingen utbildningsgaranti på Färöarna och 
det går bara att få en yrkesutbildning om man har ett 
utbildningsavtal. Detta betyder att om du t.ex. har 
börjat med skoldelen i elektrikerutbildningen, är du 
inte garanterad en lärlingsplats. Det betyder att du 
kan ha gått skoldelen förgäves och då måste börja om 
på ett annat utbildningsspår, där du kanske inte hel-
ler har en garanterad lärlingsplats. Det betyder också 
att när det är lågkonjunktur, är det mindre behov av 
arbetskraft vilket leder till ett mindre antal lärlingar 
in och ut ur yrkesutbildningssystemet.

Uppföljning av anställningsbarhet
Det sker inte någon uppföljning av anställningsbar-
heten. När lärlingen har klarat slutprovet/yrkesprovet 
(svendepröven) och har genomgått lärlingstiden 
förväntas vederbörande att vara anställningsbar. 

 ISLAND
Avtal på arbetsmarknaden  
Kontrakt – Överenskommelser
I skolsamhället råder det skilda uppfattningar om 
huruvida en yrkeselev/ lärling, som gör en del av 
sin utbildning på en arbetsplats, är en elev eller en 
anställd. Inom hantverksbranschen på Island är det 
allmänt accepterat att om en person har ett utbild-

ningskontrakt, då är han/hon en lärling och behand-
las som en sådan, d.v.s. han/hon är inte en fackman 
och får lämpliga arbetsuppgifter. Lärlingen ”arbetar 
sig upp” eller uppnår fackkompetens med tiden 
genom att utföra allt mera komplicerade uppgifter. 

Lärlingslön
Eleven/ lärlingen får alltid lärlingslön enligt kollek-
tivavtal i respektive bransch. Lärlingslönerna stiger i 
allmänhet under utbildningens gång. Lärlingslönen 
är i början i allmänhet drygt 50 % av en färdig- 
utbildads grundlön, men den har stigit till 75 % när 
gesällprovet avläggs. 

Handledning
Lärlingen utbildas under handledning av en utbildad 
fackman och mästare som bär ansvaret för utbild-
ningsprocessen på arbetsplatsen. I allmänhet har 
denna kunskapsöverföring skett utan någon doku-
menterad kontroll med några få undantag. 

Gesällprovet avgör om vederbörande har uppnått 
den kompetens som arbetet kräver. För att en elev 
ska få rätt att avlägga gesällprov måste eleven ha 
avlagt examen från en skola och ha gjort ett bestämt 
antal arbetsveckor på en arbetsplats. En allt större 
andel av yrkesutbildningen har förts in i skolorna på 
bekostnad av den arbetsplatsbaserade utbildningen, 
parallellt med att skolsamhället och utbildnings-
myndigheterna ställer krav på ökad genomskinlighet 
inom utbildningsaspekten på arbetsplatsen. 

Lärlingskontrakt
Lärlingens situation är klar och framkommer i det 
ingångna kontraktet. Enligt förordning nr. 840/2011 
om lärande på arbetsplats och yrkesträning är ett 
lärlingskontrakt ett kontrakt mellan en lärling och 
ett företag eller institution om arbetsplatsbaserad 
utbildning och yrkesträning på arbetsplats. Lärlings-
kontrakten ska vara i enlighet med gällande kollektiv-
avtal för elever inom respektive bransch. Kontraktets 
utformning avgörs av den part som ansvarar för att 
bekräfta lärlingskontraktet och samma part bidrar 



44

med blanketter åt dem. Lärlingskontraktet ska fastslå 
tidpunkten när utbildningen inleds, när utbildningen 
planeras vara avslutad och den skola där lärlingen 
går. I kontraktet ska också framgå arbetsgivarens och 
elevens rättigheter och skyldigheter och den arbets-
platsbaserade utbildningens syfte. Avtalet skrivs i 
fyra exemplar och varje kontraktspart ska ha ett eget 
exemplar, skolan ett och handledaren ett. Lärlings-
kontrakt ska följa elevens studieplan som bekräftats 
av elevens skola.

Sjukvård- och hälsovårdsutbildning
Den arbetsplatsbaserade utbildningen inom sjuk-
vård är uppdelad i två delar. Den första delen består 
av definierade skolkurser som sker på arbetsplatsen 
under professionell handledning. Eleven har förut- 
bestämda arbetsuppgifter som han ska utföra och 
inlämna för att få betyg på dem. Eleven har en 
mycket klar ”elevstatus” och är oavlönad. 

I slutet av utbildningstiden inom sjuk- och hälso-
vård övergår eleven till s.k. yrkesträning. Då skrivs ett 
yrkesträningskontrakt, som är en överenskommelse 
mellan skola och institution, om att eleven ska få 
fastställd träning och utbildning enligt 28 § lag nr. 
92/2008 om gymnasieskola. Denna del av utbild-
ningen sker i slutet av utbildningen och det anses att 
eleven konsoliderar det som han lärt och får betalt 
med elevlön enligt kollektivavtal.

Konjunkturparering
– Uppföljning av ”anställningsbarhet”  
– Frekvens av övergång till arbetsmarknaden

Statistik om dessa faktorer är inte lättillgänglig. År 
2011 genomfördes en enkät om hantverksbranschens 
arbetsmiljö med 2109 hantverkare i 17 hantverks- 
yrken som hade utexaminerats under perioden 
1980–2009. Den visade att majoriteten av de som 
avlagt gesällprov börjar arbeta inom sitt yrke. Här  
är några resultat ut enkäten.
• Cirka 2/3 av de som svarade arbetar inom yrket i dag.
• Drygt 64 % av de som svarade har avslutat  

ytterligare utbildning efter sitt gesällprov.

• Drygt 1/3 av de som inte arbetar inom sitt yrke i 
dag är intresserade av att börja arbeta inom det igen.

• Nästan 87 % av de som svarar är nöjda i sitt nu-
varande arbete. De som inte arbetar inom yrket är 
lite nöjdare än de som arbetar inom sitt yrke.

• Cirka 3/4 skulle rekommendera ungdomar att  
utbilda sig inom det yrke som de avlagt gesällprov i.

• Mera än 90 % instämmer i påståendet att de är 
stolta över sitt yrke.

• Nästan 66 % anser att utbildningen har förberett 
dem bra inför arbetet inom deras yrke. De yngsta 
som utexaminerats under de senaste 10 åren anser 
att utbildningen förberett dem sämre för arbetet än 
de som är äldre och utexaminerades tidigare.

• Nästan 4/5 anser att det är en bra harmoni mellan 
arbete och privatliv.

• Enligt exakt 35 % finns det en vidareutbildnings- 
eller fortbildningspolicy i det företag de arbetar i.

Avbrott
Det är inte känt om elever avbryter sin utbildning 
speciellt under den skolbaserade eller under den 
arbetsplatsbaserade delen av utbildningen. Det 
företogs en enkät om avhopp inom matbranschen 
över en period på 8 år (2005–2012). Informatio-
nen erhölls ur elevkontraktens registreringssystem 
hos IÐAN, där man kan hitta en översikt över alla 
elevkontrakt som ingåtts under de senaste åren samt 
en översikt över alla som avlagt gesällprov i yrkena, 
förutom ogiltigförklarade elevkontrakt. Under peri-
oden ingicks 785 elevkontrakt, varav 260 elever fort-
farande inte avslutat sin utbildning medan 444 hade 
avlagt gesällprov. Avhoppen inom yrkena beräknades 
vara det antal som ingick lärlingskontrakt under peri-
oden och som inte avlagt gesällprov, inte utexamine-
rats från skola och inte har ett lärlingskontrakt eller 
gick i skolan i slutet av december 2012. Avhoppen 
beräknades på detta sätt till totalt cirka 15,4 % men 
de varierar mellan yrken.
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Avhoppen är störst inom bageribranschen. Orsaken 
kan vara att det är svårast att få ett lärlingskontrakt 
inom bageribranschen av de yrken som redovisas här. 
Men detta är inte säkert konstaterat. 

Inom hälso- och sjukvårdsyrkena råder det en stor 
efterfrågan på arbetskraft och det råder en balans mel-
lan yrkesträningsplatser och antalet elever som utbildar 
sig. Anledningen till det är att hälso- och sjukvårdssys-
temet inte styrs av lika stora ekonomiska konjunktur-
svängningar som den allmänna arbetsmarknaden.

Enligt en översikt från Islands Socialstyrelse 
om hälso- och sjukvårdspersonal från 1981–2013 
utexaminerades 103 undersköterskor år 2012. Under 
denna period finns 1954 yrkesverksamma under-
sköterskor på hela Island. För att kunna avlägga 
undersköterskeexamen, måste eleven genomgå 
yrkesträningsdelen av utbildningen. Enligt Islands 
undersköterskeförening är det vanligt att elever inte 
avslutar denna del och därför inte utexamineras.  
De kan inte arbeta inom yrket utan legitimation.

Konjunkturparering 
I den privata sektorn ses hur konjunkturfluktuatio-
ner påverkar tillgång och efterfrågan när det gäller 
yrkesutbildningselever. Dessa fluktuationer är dåligt 
anpassade till skolverksamhet och har kritiserats av 
utbildningsmyndigheter, skolmyndigheter och nu 
på senare tid även av yrkeselevernas vårdnadshavare/ 
föräldrar. Vissa fackföreningsparter har påpekat att 
denna metod leder till bättre villkor och arbets-
platssäkerhet för de som arbetar och att tillgång och 

efterfrågan skapar en viss balans. Men vissa påpekar 
att detta däremot inskränker rätten till arbetsfrihet. 
Intagningsbegränsningar används inom många områ-
den av utbildningssystemet såsom inom medicin-, 
odontologi- och sjukgymnastutbildning m.fl. Men 
det påpekas att om en elev påbörjat sin utbildning 
inom ett visst yrke, ska han/hon kunna genomföra 
den, om han/hon uppfyller de krav som ställs.

För att försöka motverka dessa fluktuationer har 
skolsystemet erbjudit skolmetoden eller utbildnings-
kontraktsmetoden. Skolmetoden ansvarar då för 
yrkesutbildningen men eleven måste ta åtminstone 
24 veckor på en arbetsplats. Denna metod erbjuds 
bara inom några få yrken. Det har blivit allt vanligare 
att företagen har bildat ett kluster. Eleven kan då röra 
sig mellan 3–4 företag för att få den kompetens som 
krävs, men det är alltid bara en enskild mästare som 
bär ansvaret. Man har granskat olika metoder för att 
förhindra onaturliga fluktuationer. 

Hälso- och sjukhusyrkena har en bra översikt över 
personalbehovet och har bra överblick över antalet elev-
platser på en arbetsplats. Det beror på att denna arbets-
miljö håller sig relativt stabil men i den privata sektorn 
kommer och går företag. Tidigare var det tillräckligt för 
en elev eller lärling att följa mästaren i dennes arbete. 
Nu ställs det andra krav och för en mästare som är 
enskild företagare är det mycket svårt att ha en elev 
med de förpliktelser som det medför i dag.

Avhopp i mat- och restaurangbranschen.

Kontrakt Utbildar sig Inte avlagt gesällprov.  
Inte i utbildning

Avhopp

Matproduktion 475 164 43 13,80%

Servering 166 49 17 14,50%

Slakterinäring 60 24 6 16,70%

Bageri 84 23 15 24,60%

Totalt 785 260 81
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 NORGE
Avtalsvillkor för lärlingar  
i skollagen och förordningarna
I Norge är elevens kontraktsförhållande med arbets-
livet förankrat i skollagen och arbetsmiljölagen med 
utgångspunkt i normalmodellen, då elever går två 
år i skola och fortsätter som lärlingar under två år i 
företag. Eleven ingår både ett lärlingskontrakt och ett 
anställningsavtal. Anställningsavtalet reglerar lön och 
arbetsförhållanden. Anställningsavtalet ska gälla för 
samma tid som lärlingsavtalet.

Lärlingar har samma rättigheter till lån och stipen-
dier som elever i gymnasial yrkesutbildning. Läs mera 
om lån och stipendier för lärlingar på Lånekassens 
nätsidor: www.lanekassen.no.

Exempel på tariff och lärlingslön
I Norge finns det ingen lägstalön. Detta gäller också 
för lärlingar. En normal tvåårig lärlingsperiod består 
av 50 % utbildning och 50 % produktion (verdiska-
pande). Lärlingen har rätt till lön för produktionsde-
len av lärlingstiden.

Många företag har tariffavtal där det har utarbetats 
egna lönesatser för lärlingar. Produktionsdelen fördelas 
normalt över de bägge åren. Hur hög lön lärlingen ska 
ha och hur den ska fördelas, avgörs i förhandlingar 
mellan arbetsgivarorganisationen och den fackliga 
organisationen. Som regel får en lärling en yrkes- 
arbetares årslön fördelad över två år.

Huvudtariffavtalen i kommunal och statlig sektor 
reglerar lönen baserat på nyanställds lön för en yrkes-
arbetare i yrket. De flesta lärlingar, som har två års 
lärlingstid i företag får lön efter följande modell:

 1.  halvår 30 % av yrkesarbetarlön 
 2.  halvår 40 % av yrkesarbetarlön 
 3.  halvår 50 % av yrkesarbetarlön 
 4.  halvår 80 % av yrkesarbetarlön 

Flexibilitet – växlingsmodeller
Lagen öppnar för flexibilitet i utbildningen och ger 
fylkeskommunen möjlighet att organisera en väx-
ling mellan skolbaserad utbildning och utbildning i 
arbetslivet, så att större delar kan genomföras i före-
tag i stället för i skola. Utbildning som växlar mellan 
skola och företag som en individuell anpassning 
av utbildningen för enskilda elever är auktoriserad 
i föreskrift till skollagen kapitel 6A Förmedling av 
lärlingsplats:24

§ 6A–7 Avtal om annan organisering av utbildning 
första och andra led:

’Fylkeskommunen kan godkänna lärlingskontrakt och 
utbildningskontrakt som innehåller en annan organi-
sering än den utbildningsordning som är fastställd för 
yrket i läroplansverket för Kunskapslöftet.

Begreppet växlingsmodell används om olika modeller 
som innebär växling mellan utbildning i skola och i 
arbetslivet genom hela utbildningsvägen, till skillnad 
från den ordinarie modellen med två år i skola med 
påföljande två år med utbildning i företag. Växlings-
modeller kan betyda att gå in i ett lärlingskontrakt 
efter 0,5 eller 1 utbildningsår i skola med efterföl-
jande 3,5 eller 3 år då utbildning växlar mellan skola 
och företag. Det kan också förkomma växling inom 
ramen för 2+2 modellen med t.ex. intressegrupper 
och utökad användning av ”prosjekt til fordypning”. 
Det kan då innebära att eleven har dubbel status som 
elev och lärling efter ingått lärlingskontrakt. Låne- 
kassens (CSN i Sverige) ramar för tilldelning av 
studiestöd och fylkeskommunernas riktlinjer för att 
täcka resekostnader är utmaningar som man arbetar 
med i utprövningarna av modellen.

Försöksverksamheten är en del av insatserna i 
Samfunnskontrakt for flere laereplasser. Med stöd 
från Utdanningsdirektoratet deltar 13 fylken och  
24 skolor är med.

24 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/
KAPITTEL_8” \l ”KAPITTEL_8” 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/
KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
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Matchning mot  
arbetslivet kompetens 
Kunnskapsdepartementet gav år 2014 Utdan-
ningsdirektoratet i uppdrag att stärka kvaliteten på 
och relevansen av yrkesutbildningen genom att gå 
igenom utbudsstrukturen i samarbete med parterna 
på arbetsmarknaden. Genomgången skulle bidra 
till att utbildningen bättre skulle svara mot elevers 
och arbetslivets behov. Utbildningsutbudet ska vara 
mer relevant, mätas mot kriterier som rekrytering, 
genomförande med yrkesexamen och värdering på 
arbetsmarknaden. Kunnskapsdepartementet precise-
rade att värdering på arbetsmarknaden är av avgö-
rande betydelse och det som uppdraget i första hand 
skulle lägga vikt vid.

En del av uppdraget var också att bedöma och 
komma med förslag om hur utbudsstrukturen kan 
uppdateras och ändras mera kontinuerligt så att 
behovet av större genomgångar reduceras.

Arbetet gjordes i samarbete med parterna på 
arbetsmarknaden (faglige råd och SRY) samt  
5 yrkesinriktade råd som skulle se utbildningen i ett 
mera holistiskt perspektiv och tvärs över yrken och 
branscher. Uppdraget ska redovisas under 2016.25

 SVERIGE
Alla gymnasieskolans yrkesprogram innehåller arbets-
platsförlagt lärande och det är skolans huvudman 
som har huvudansvaret för att det genomförs. Eleven 
är inte anställd hos företaget under apl-tiden utan 
har elevstatus. Arbetsplatsförlagt lärande är möjligt i 
samtliga skolformer inom vuxenutbildningen. Något 
lagstadgat krav på avtal eller kontrakt finns inte vid 
vanlig apl.

25 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
forsok-og-pagaende-arbeid/gjennomgang-av-det-yrkesfagli-
ge-utdanningstilbudet/

Ekonomiskt stöd
Alla gymnasielever erhåller studiebidrag om 1 050 
SEK per månad fram till det år eleven fyller 20 år.26  
En elev som går på en gymnasial lärlingsutbildning 
kan söka lärlingsersättning på 1 000 SEK per månad, 
som är ett extra bidrag för måltider och resor. 

Gymnasial lärling  
och utbildningskontrakt
Det är obligatoriskt att ta fram ett utbildningskontrakt 
vid gymnasial lärlingsutbildning. Skolhuvudmannen 
ansvarar för att det finns ett utbildningskontrakt för 
varje elev och arbetsplats. Utbildningskontraktet ska 
skrivas under av eleven (eller elevens vårdnadshavare 
om eleven inte fyllt 18 år), arbetsplatsen där eleven 
gör sitt arbetsplatsförlagda lärande och skolhuvud-
mannen. Kontraktet ska enligt skollagen ta upp 
vilka delar av utbildningen som ska genomföras på 
arbetsplatsen och omfattningen av dessa delar. Vidare 
ska kontraktet innehålla hur eventuella kostnader för 
skador som eleven kan orsaka under den arbetsplats-
förlagda utbildningen ska fördelas mellan skolhuvud-
mannen och arbetsplatsen. Slutligen ska utbildnings-
kontraktet också innehålla uppgifter om avtalstiden 
och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra 
innan avtalstiden löpt ut samt vilken lärare på skol- 
enheten och vilken handledare på arbetsplatsen som 
ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda 
delen av utbildningen.

Lärlingsanställning
Sedan den 1 juli 2014 kan elever som går en gymnasial 
lärlingsutbildning inom något av gymnasieskolans 
yrkesprogram bli anställd i en ny anställningsform, 
gymnasial lärlingsanställning. Anställningsformen är 
tänkt att underlätta ungdomars etablering på arbets-
marknaden. Ett utbildningskontrakt måste då upp- 
rättas mellan skola, arbetsgivare och elev som reglerar 
den tidsbegränsade anställningen.

26 http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp/krav/alders-
granser-1.2851
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En elev kan dessutom ha en lärlingsanställning under 
hela eller delar av tiden för det arbetsplatsförlagda 
lärandet i utbildningen. Vid en sådan lärlingsanställ-
ning ska ett anställningsavtal upprättas mellan elev 
och arbetsgivare. Ett sådant avtal kan avse tid utanför 
elevens skoltid, t.ex. under lov. Det är därför viktigt 
att eleven och arbetsplatsen får veta datum för när 
utbildning inte bedrivs på grund av terminsslut eller 
liknande. En lärlingsanställning kan vara ett sätt för 
en arbetsgivare att knyta en elev närmare en kom-
mande ordinarie anställning efter utbildningens slut.

Avtal på arbetsmarknaden 
Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller inte för en 
elev som har en gymnasial lärlingsanställning. Om 
eleven utför moment som inte är en del av undervis-
ningen, arbetar under helger och lov eller efter det 
att utbildningskontraktet upphört, kan det innebära 
ytterligare en anställning enligt allmänna arbets-
rättsliga regler vilket kan få konsekvenser för frågor 
rörande försäkring, skadestånd, semester med mera.

Arbetsmiljö
En elev som får utbildning på en arbetsplats, likställs 
alltid med en arbetstagare vad gäller arbetsmiljö. 
Därmed har skolan och arbetsgivaren ett gemensamt 
ansvar för elevens arbetsmiljö. Arbetsgivare får inte 
låta minderåriga utföra vissa riskfyllda arbetsupp- 
gifter. En lista på dessa arbeten finns i Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter och allmänna råd om minderårigas  
arbetsmiljö. De flesta av arbetsuppgifterna i listan 
är dock tillåtna om en handledare leder arbetet och 
eleven är över 15 år. Ett exempel på ett yrke som 
tidigare tillåtits för elever under 18 år under hand-
ledning, men som numera är förbjudet, är väktare. 
Vid handledning av minderåriga bör handledaren ha 
minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsupp- 
gifterna från arbetsliv eller utbildning och ha  
nödvändiga kunskaper om risker och skydd. 

Om exempelvis arbetsmiljörättsliga regler kräver 
att skyddsutrustning ska användas är det av vikt att 
huvudmannen för skolan och arbetsplatsen kon-
trollerar att reglerna följs. Arbetsgivaren ansvarar 

alltid för att eleven använder skyddsutrustningen på 
arbetsplatsen. Om en olycka eller ett allvarligt tillbud 
drabbar eleven under det arbetsplatsförlagda lärandet 
ska detta anmälas utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket.

En elev som skadat sig under sin apl i gymnasie-
skolan har möjlighet att få ersättning. Eleven kan 
ansöka om ersättning för sveda och värk eller bestå-
ende men som orsakats under det arbetsplatsförlagda 
lärandet. Personskadan fastställs enligt lagen om 
arbetsskadeförsäkring. Eleven ska ansöka om ersätt-
ning efter inträffad skada. Kammarkollegiet fattar 
beslut om och betalar ut ersättningen.

Etablering på arbetsmarknaden 
I en publicerad studie, Vad gör ungdomar efter gymna-
sieskolan, genomförd av Skolverket, beskrivs ungdo-
mars verksamhet och etablering på arbetsmarknaden. 
Rapporten utgår från studieresultat, programtyp, 
program, kön och svensk/ utländsk bakgrund bland 
gymnasieelever 2011–2014. Studien visar att det, i 
enlighet med programtypernas syften, är betydligt 
vanligare att de som gått yrkesförberedande program 
har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år 
efter att ha slutat i gymnasieskolan, jämfört med dem 
som har gått studieförberedande program. Ett år efter 
gymnasieskolan är det allra vanligast att vara etable-
rad bland dem som har gått på ett mansdominerat 
yrkesförberedande program (enligt gymnasieskolans 
programuppdelning innan reformen Gy2011). Störst 
är andelen etablerade bland dem som läst fordons-
programmet, byggprogrammet och energiprogram-
met. Omkring hälften av de ungdomar som fått 
slutbetyg med grundläggande behörighet från dessa 
program hade en etablerad anställning på arbets-
marknaden ett år efter gymnasieskolan. Det kvin-
nodominerade yrkesförberedande program som har 
störst andel etablerade efter ett år är omvårdnadspro-
grammet, där 34 procent har en anställning. Bland 
dem som läst studieförberedande program varierar 
andelen etablerade efter ett år från 4 procent av dem 
som gått International Baccalaureate till 17 procent av 
dem som gått samhällsvetenskapsprogrammet.
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En avgörande faktor för ungdomars möjligheter på 
arbetsmarknaden de fem närmaste åren efter gym-
nasieskolan förefaller vara om de slutfört årskurs 3 
eller inte. Ju kortare tid ungdomarna gått i gymnasie-
skolan, desto större andel befinner sig utanför såväl 
arbete som studier. Detta resultat, som Skolverket 
också lyft fram i tidigare studier, understryker vikten 
av att motverka ungdomars avbrott från sina  
gymnasiestudier.

 ÅLAND
Det åländska skolsystemet består av grundskoleut-
bildning, gymnasieutbildning och annan utbildning 
på gymnasienivå. Med gymnasieutbildning avses all-
mänbildande gymnasieutbildning och grundläggande 
yrkesutbildning som leder till en gymnasieexamen. 
Den allmänbildande gymnasieutbildningen och den 
grundläggande yrkesutbildningen kan kombineras i 
olika utbildningsprogram. Med annan utbildning  
på gymnasienivå avses allmänbildande och yrkes- 
inriktad utbildning ordnad som kompletterings- 
utbildning och vidareutbildning och är riktad till 
vuxna personer. Yrkesinriktad kompletteringsutbild-
ning och vidareutbildning kan ordnas på Åland enligt 
riksförordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
som bygger på systemet med fristående examen. Det 
förutsätter avtal med examenskommissioner i riket. 
I landskapet kan dessutom avläggas examen inom 
turism, kosthållning och ekonomi. 

Studerandestatus 
I en utbildning som leder till yrkesinriktad gymnasie-
examen och i kompletterings- och vidareutbildningar 
på gymnasienivå är studerande hela utbildningen 
igenom studerande och inte anställd. Även under 
perioder av inlärning i arbetet är studeranden vanligt-
vis inte anställd utan förblir studerande med rätt till 
lagstadgade studiesociala förmåner. Detta eftersom 
det är skolan som ansvarar för att skaffa en arbetsplats 
för inlärningen i arbetet och som ingår ett skriftligt 
avtal med arbetsgivaren. Vanligtvis får arbetsgivaren 
inte heller någon ersättning. 

Läroavtal med lön
Läroavtalsutbildningen är den utbildningsform som 
har den starkaste kopplingen till arbetslivet. Läro- 
avtalsutbildning kan ordnas som grundläggande 
yrkesutbildning, kompletteringsutbildning eller 
vidareutbildning och leder till examen på gymnasie-
nivå inom ett visst yrke. Den bygger på ett skriftligt, 
tidsbundet arbetsavtal (läroavtal) mellan arbetsgiva-
ren och en studerande som har fyllt 15 år. Ungefär 
70–80 procent av läroavtalsutbildningen sker på 
arbetsplatsen, där en eller flera arbetsplatshandledare 
ansvarar för utbildningen av den studerande.  
Utbildningen på arbetsplatsen kompletteras med 
teoriundervisning som huvudsakligen ges i skolan. 
Skolan fastställer läroavtalet mellan studeranden och 
arbetsgivaren. Ca 10 % av all yrkesutbildning sker 
genom läroavtal. Arbetsgivaren betalar en kollek-
tivavtalsenlig lön till läroavtalsstuderanden under 
arbetsperioden. Under den teoretiska studieperioden 
kan de studerande få studiesociala förmåner, t.ex. 
dagpenning och ersättning för resor och inkvarte-
ring. Arbetsgivaren får ersättning för kostnaderna för 
undervisningen på arbetsplatsen. 

Studiestöd
Studerande kan få studiestöd för grundläggande 
yrkesutbildning och för yrkesinriktad komplette-
rings- och vidareutbildning. Förutsättningen för 
att beviljas studiestöd är att studeranden studerar 
på heltid eller deltid, framskrider i studierna och är 
i behov av ekonomiskt stöd. Stödet bestäms efter 
behovsprövning och studerandens ålder, boendeform 
och inkomster inverkar på beslutet. Vuxenstuderande 
som har uppnått en viss ålder och saknar grund-
läggande yrkesutbildning kan beviljas vuxenstudie-
penning. Vid läroavtalsutbildning får studeranden 
kollektivavtalsenlig lön, avgiftsfri teoretisk utbildning 
och rese- och inkvarteringsersättning. Under den tid 
man avlägger de teoretiska studierna får man dag-
penning om arbetsgivaren inte betalar ut lön under 
studietiden. En studerande med familj har också rätt 
till försörjartillägg.
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Metoder för att utse  
och stödja handledare

 DANMARK
I Danmark används flera olika beteckningar för de 
som lär ut i praktikverksamheterna: Utbildnings-
ansvarig, instruktör, mentor, ”laeresvend”, tränare, 
praktikansvarig, elevvägledare, elevansvarig m.fl.

Praktikvägledare
Den formella beteckningen är praktikvägledare.  
I små verksamheter är mästaren oftast också praktik-
vägledare. I verksamheter med flera yrkesutbildade,  
fördelas eleverna vanligtvis på dessa, som då genom-
för utbildningsfunktionen som en del av sitt yrkes-
arbete. I Danmark är ganska få praktikvägledare 
heltidsanställda i denna funktion.

Krav på praktikvägledare  
och hur de tillsätts
Anställning av yrkeselever är i Danmark reglerat via 
godkännandet av praktikverksamheter samt genom 
formella utbildningsavtal mellan elever och verksam-
heter.

I godkännandet av praktikverksamhet ingår
1.  Relevanta yrkesmässiga arbetsuppgifter  

och i tillräcklig omfattning
2.  Nödvändig teknisk utrustning på plats
3.  Tillräckligt antal yrkesutbildade medarbetare 

inom utbildningsområdet
4. Praktikregler ska följas

Det vill säga att det inte ställs några krav på praktik- 
vägledare, när det gäller den pedagogiska delen av 
elevutbildningen eller planeringen av utbildningen. 
Krav på utbildarnas kvalifikationer kan vara formule-
rade lokalt i praktikreglerna. 

Det är verksamhetens utbildningsansvarige/mästare/
HR-ansvarige som utser en utbildare till eleven.27 
Undersökningar om kriterier för detta saknas. På 
större verksamheter roterar eleven ofta mellan olika 
avdelningar (t.ex. banker, kommuner med vårdhem 
eller inom speditionsverksamheter) och byter då 
praktikvägledare för att matcha elevens praktikmål 
och elevens ämnesmässiga nivå. I mindre verksam-
heter följer eleven uppgifter som pågår i driften och 
ingår då i ett byggarbetslag eller i personalplane-
ringen för en butik eller restaurang.

I intervjuer med praktikvägledare är svaret ofta 
att många anmäler sig frivilligt till uppgiften av 
personligt intresse och engagemang. Det finns inga 
studier gällande löneersättning för praktikvägledar-
funktionen och det finns ingen fast överenskommelse 
om ersättning. Formella funktionsbeskrivningar för 
praktikvägledare finns inte heller.

Skolpraktikinstruktörer
På praktikcentren motsvarar skolpraktikinstruktörens 
(SKP) roll verksamheternas praktikvägledare. I de 
flesta fall har de en bakgrund som yrkesutbildade. 
Den avgörande skillnaden mellan de två utbildnings-
funktionerna är att verksamheternas utbildare har 
1–2 elever per yrkesutbildad, medan SKP-instruktö-
rerna kan ha upp till 25 elever som mest och ingen 
yrkesutbildad vid sin sida. Dessutom kan en väsentlig 
andel av eleverna på ett praktikcenter ha ämnes-
mässiga eller personliga problem.

Praktikvägledaren ska alltså först och främst kunna 
sörja för att det blir en ändamålsenlig och effektiv 
utbildning, integrerad i arbetsprocesser. Instruktören 

27 http://www.traenerguide.dk



51

ska huvudsakligen se till elevernas yrkesutbildning 
och anpassa den till olika nivåer, där en del av elev-
erna kan bjuda på särskilda utmaningar. Utöver detta 
ska SKP-instruktörer i de nya praktikcentrana ingå i 
helt nya former för ”verksamhetsdrift”, i samspel med 
lokalsamhället och inte minst undervisande personal 
på skolan.

Stöd till praktikvägledare  
och instruktörer på praktikcentre
Danska praktikverksamheter fick under 2008 möjlig-
het att kvalificera sina praktikvägledare under ekono-
miskt fördelaktiga AMU-villkor.28 Kurserna är avpas-
sade för branschernas behov, består av olika moduler 
och har en varighet på 1–10 dagar. Yrkesskolornas 
utbildningsavdelningar har rätt att erbjuda dessa 
”praktikvägledarkurser”. Kurserna innehåller diverse 
material, bland annat  
www.traenerguide.dk, introduktion till Elevplan etc.

På enskilda yrkesområden används kurserna 
intensivt och med stor framgång (SOSU, ernaerings-
assistenter) och det samma gäller vid lokala insatser 
av enskilda yrkesskolor gentemot deras praktikverk-
samheter. I övrigt är det långt kvar innan kurserna 
är implementerade. Det saknas en effektanalys av 
utbildningspraxis. Yrkeskommittéerna är generellt 
tveksamma till att ställa krav på verksamheterna 
omkring utbildning av praktikvägledarna, men 
rekommenderar det ofta. Från verksamhetens brukar-
synpunkt kan utbudet av kurser uppfattas som något 
ogenomskinligt och oframkomligt.

Dock erbjuds verksamheterna en räcka med lättill-
gängligt material, som vanligtvis relaterar till bran-
scherna. Ett exempel är häftet från yrkeskommittén 
för byggsektorn som skickas till samtliga nya praktik- 
verksamheter. Här nämns bland annat verksamhetens 
utbildningsansvar.

28  http://eng.uvm.dk/Fact-Sheets/Adult-education-and-continu-
ing-training/Adult-vocational-training

I takt med det nyss inledda strategiska kvalitets- 
arbetet på praktikcentre, vidareutbildas instruktö-
rerna systematiskt när det gäller deras pedagogiska 
kompetenser. Således har ett tidigare projekt resulte-
rat i en internaktiv kompetensprofil för SKP-instruk-
törer, och skolan kan använda profilen, till att sätta 
samman lokala kompetensutvecklingsspår.

Under hösten 2014 förankrades 3 kvalificerings-
kurser i AMU-systemet. Instruktörskurserna, som är 
på frammarch i Danmark, överlappar delvis kurserna 
för praktikvägledarna och behandlar bland annat 
användningen av praktikmål. Kurserna utvecklades i 
samband med det stora landsomfattande utvecklings-
arbetet omkring praktikcenter och kursernas innehåll 
och metoder är fritt tillgängliga.29

Ovanstående beskrivning gäller för både unga och 
vuxna elever.30

 FINLAND
Arbetsplatshandledare
De studerandes inlärning på arbetsplatsen samordnas 
av en person som utsetts av arbetsgivaren, en arbets-
handledare. Han eller hon är ofta en erfaren yrkes-
människa, som samarbetar med den handledande 
läraren. Arbetsplatshandledaren hjälper den stude-
rande att sätta sig in i arbetet och arbetsgemenskapen 
samt ger råd, handleder och övervakar hur arbets-
uppgifterna utförs. Arbetsplatshandledaren ansvarar 
också för skyddet i arbetet.

Arbetsplatshandledaren  
stödjer den studerande
Ur den studerandes synvinkel är arbetsplatshand-
ledaren den viktigaste personen på arbetsplatsen. 
Arbetsplatshandledaren står inför en uppgift full av 
utmaningar när han eller hon ska handleda en ung 
studerande. Arbetsplatshandledaren måste ha förmåga 

29  http://eud-adm.dk/
30  http://www.skolepraktik.dk
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att ta hänsyn till bl.a. de studerandes olika nivåer av 
beredskap att klara av inlärningsuppgifterna. För att 
arbetsplatshandledaren ska klara av dessa uppgifter 
arrangeras utbildning för arbetsplatshandledarna.

Utbildning som stöd åt  
arbetsplatshandledaren
Målet för utbildningen av arbetsplatshandledare är 
att erfarna arbetstagare kan handleda och uppmuntra 
de studerande till att lära sig yrket och tillägna sig 
spelreglerna i arbetslivet. Den som deltar i utbild-
ningen får också färdigheter för att utveckla för- 
farandena på arbetsplatsen, till exempel när det gäller 
introduktion i arbetet.

Den andra målgruppen för utbildningen består 
av de lärare vid yrkesskolor (yrkesläroanstalter) som 
samarbetar med arbetsplatshandledarna. Arbetsparet 
läraren-arbetsplatshandledaren kan utveckla sitt sam-
arbete genom att delta i gemensam utbildning.

Utbildningsstyrelsen har gett ut en anvisning för 
utbildning av arbetsplatshandledare som är avsedd att 
användas av dem som utbildar arbetsplatshandledare. 
Det är fråga om en rekommendation, inte en före-
skrift. Dessutom har en handbok för utbildningen 
av arbetsplatshandledare innehållande kriterier för 
utbildningen av arbetsplatshandledare getts ut. 
Materialet innehåller en sammanfattning av teman 
som är viktiga för att utbildningen av arbetsplats-
handledarna ska lyckas och hålla hög kvalitet. Avsikten  
är att handboken ska ge idéer för hur man kan 
utforma och genomföra en arbetsplatshandledar- 
utbildning som uppfyller kriterierna.

LÄNKAR

 Handboken finns på länken:  
www.oph.fi/publikationer/2013/handbok_for_utbild-
ningen_av_arbetsplatshandledare

 På länken http://arbetslivssamverkan.wikispaces.
com/Bekanta+dig+närmare+med+utbildningen+av+ar-
betsplatshandledare hittar arbetsplatshandledare 
praktiska tips, material och verktyg som de har nytta 
av i sitt arbete.

Utbildning för lärare
Samarbetet mellan yrkesskolorna och arbetslivet har 
ökat och blivit mångsidigare under de senaste åren. 
Studier på arbetsplatsen, dvs. inlärning i arbetet, 
utgör ett viktigt led i den grundläggande utbild-
ningen. Utbildningsstyrelsen har sammanställt 
studier som omfattar 25 sp (15 sv) och som syftar till 
att främja lärarnas arbetslivskompetens. Studierna 
erbjuder lärare som arbetar inom grundläggande 
yrkesutbildning och undervisningspersonal möjlighet 
att skaffa sig fortbildning. Studieenheterna bildar 
tillsammans ett fortbildningsprogram som läraren 
behöver för att utveckla yrkesutbildningen, kontak-
terna med arbetslivet och sig själv.

 FÄRÖARNA
På Färöarna ska arbetsgivaren på lärlingsplatsen vara 
utbildad mästare i yrket. Personen ska också ha tre 
års erfarenhet som yrkesutbildad. När en lärlingsplats 
för ett godkännande som lärlingsplats, ska lärlings-
platsen uppfylla specifika krav rörande utbildningen. 
Utbildningen är reglerad i lag och förordning, som 
finns tillgänglig via internet. Detta lämnas också till 
lärlingen och lärlingsplatsen varje gång ett utbild-
ningsavtal godkänns. Under LPA-projektets gång 
utarbetades också en transparent logg-bok med 
utbildningens innehåll för att förenkla hanteringen 
och för att den inte skulle upplevas som ett kontroll-
verktyg mot arbetsgivare, men som ett redskap för 
att synliggöra vad lärling, arbetsplats och skola ska gå 
igenom under utbildningstiden. 

 ISLAND
Utbildning för mästare
Enligt 55§ förordning nr. 23/1991 om gymnasie-
skolan ska mästarutbildningen organiseras som en 
naturlig fortsättning på gymnasieskolan. Det står 
ytterligare i 55§ förordningen:
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Syftet med mästarutbildningen är att ge kunskap 
och träning till de som avlagt gesällprov så de kan få 
ett mästarbevis enl. 10 § Hantverkslag nr. 42/1978 
och ansvara för egen verksamhet inom sitt yrke, leda 
projekt och undervisa lärlingar om arbetsmetoder, 
säkerhetsregler och hantverkskunskap.

Enligt hantverksmästarnas studieplan betonas kom-
munikationsfaktorn som är en nyckelpunkt i mästarens 
förberedelser som lärare eller handledare. Dessutom 
ska grundutbildningen öka lärlingars medvetenhet om 
mästarens pedagogiska roll, ge inblick i hantverksut-
bildningssystemet, jämte kunskap och kompetens inom 
den praktiska utbildningens grundfaktorer.

Trots denna betoning motsvarar antalet enheter 
i pedagogik bara 4 ECTS-poäng medan den totala 
utbildningen är cirka 60 ECTS-poäng. (Det totala 
antalet poäng kan variera mellan olika branscher).

Utbildningsinsatser  
– Handböcker – IT-baserat stöd
Det kan sägas att i allmänhet har de som bär ansvaret 
för elevers/lärlingars arbetsplatsbaserade utbildning 
fått träning, undervisning och tillstånd att ta emot 
elever/ lärlingar. Förberedelserna varierar. Inom 
hälso- och sjukvårdsyrken hålls en tredagars kurs om 
hur elever ska tas emot och handledas på arbetsplat-
sen. Dessa handledare samarbetar nära med lärarna 
i respektive gymnasieskola och får pedagogiskt stöd 
därifrån. I hälso- och sjukvårdsyrkena måste eleverna 
göra en del av den arbetsplatsbaserade utbildningen på 
en stor sjukvårdsinstitution där det finns en tradition 
av och skyldighet för undervisning, såsom universitets-
sjukhuset Landspítali Háskólasjúkrahúss. Handledarna 
får en handbok om de uppgifter och metoder som ska 
användas under den arbetsplatsbaserade utbildningen. 
Det hålls regelbundna möten med arbetsplatsens 
handledare och skolans lärare under den arbetsplats- 
baserade utbildningen. Inom dess yrken får handle-
darna en löneförhöjning för sitt handledararbete.  
Det anses vara populärt att ta emot elever.

Inom sociala yrken tycks skolans lärare regelbun-
det besöka eleverna på arbetsplatsen. Det rör sig här 
oftast om andra skolor eller offentliga institutioner.

Det har alltid lagts stor vikt vid att hantverksmästare  
ska ta emot lärlingar eller elever. Det har varit en 
social plikt som behållits i hundratals år inom 
vissa yrken. Nu kan det däremot ses tecken på nya 
inriktningar inom utbildningsfrågor som eventuellt 
kan komma att påverka mästarnas roll i framtiden. 
Stora industriföretag har lagt stor vikt vid uppbygg-
nad av ett utbildningssamhälle i elevfrågor. Enskilda 
företagare tycks ha svårare att uppfylla de krav och 
riktlinjer som utbildningssamhället föreslår om t.ex. 
loggböcker, datateknik, vidareutbildning, kommuni-
kation med skolan m.m.

Utbildning för yrkeshandledare
Hantverksmästare och yrkeshandledare erbjuds kom-
petensutvecklingskurser i att ta emot elever. Dessa 
kurser är korta och i senare tid har coaching använts 
för att stödja mästare och handledare att ta emot 
nya elever/lärlingar och följa dem tills de avslutat sin 
träning. Det upprättas en plan över träningen från 
den första dagen till den sista dagen, det sätts upp 
mål och en översikt över hur målen och planen ska 
genomföras. Man behandlar aktiv närvaro i trä-
ningen, d.v.s. hur man ska fråga eleven om det ämne 
man gått igenom och hur man ska få eleven att ta 
ansvar för sin träning och förstå ämnet.

Stimulansinsatser från  
företag/organisation
Den allmänna attityden hos företag och institutioner 
är att de vill utgöra en del av yrkeselevernas utbild-
ningsprocess. Det har gjorts många intervjuer med 
representanter för företag och alla är överens om att 
det är viktigt att företagen deltar.

Enligt hälso- och sjukvårdsyrkenas kollektivavtal 
får handledarna extra ersättning. Inom den privata 
sektorn har det inte ingåtts några speciella överens-
kommelser om detta, men många företag ger sina 
handledare ekonomisk ersättning. I större företag 
finns i allmänhet en speciell individ som bär ansvaret 
för elevfrågor, vilket är ett klart tecken på hur väl 
företaget vill positionera sig i denna fråga.
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 NORGE
Utbildning för instruktörer  
och huvudhandledare
I Norge är det fylkeskommunerna (regionerna) som 
har ansvar för att ge stöd och erbjudande om utbild-
ning för instruktörerna och huvudhandledarna/ 
cheferna (faglige lederne) i verksamheterna. Detta 
görs gärna genom att instruktörerna (och pröv-
ningsnämnderna) bjuds in till samlingar där teman 
som bedömning, läroplansanalys, instruktörsrollen, 
ansvarsfördelningen osv. informeras om och diskute-
ras. Det kan vara erbjudande som sträcker sig mellan 
en och tre dagar och många fylken ger ett årligt 
erbjudande till instruktörerna. Utdanningsdirekto-
ratet har utarbetat ett kompetensutvecklingsmaterial 
som fylkena använder när de utbildar instruktörerna.

Lag och regelverk
I Norge är instruktörernas och huvudhandledarnas 
roller förankrade i skollagen (opplaeringsloven).31

§ 3–4 om innehållet i utbildningen (…) en lärlings- 
verksamhet ska ha en eller flera yrkesmässigt kva-
lificerade personer (fagleg leiar) som har ansvaret 
för utbildningen och ska se till att skollagen med 
föreskrifter följs. Varje enskild verksamhet ska ha en 
eller flera instruktörer som står för utbildningen av 
lärlingarna och lärlingskandidaterna.

Huvudtema i kompetens- 
utvecklingsmaterialet
Materialet ska kunna användas i kompetensutveck-
lingen av yrkeslärarna, så det är utvecklat med tanke 
på att de lätt ska kunna använda hela eller delar av 
materialet i sin kompetensutveckling för målgrup-
perna i sitt eget fylke. Materialet omfattar alla yrkes-
ämnena generellt och det läggs vikt på centrala teman 

31  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opp-
l%C3%A6ringsloven” \l ”KAPITTEL_4” 

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opp-
l%C3%A6ringsloven#KAPITTEL_4

i Kunnskapslöftet som:
• Läroplansförståelse
• Bedömningskompetens
• Vägledningskompetens
• De viktigaste ändringarna i regelverket de senaste åren

Materialet kan inspirera till ökad medvetenhet 
om uppgifter, roller och ansvar för alla aktörerna i 
yrkesutbildningen som yrkesämneslärare, huvud-
handledare/chefer och instruktörer i lärlingsverksam-
heter, prövningsnämnder och klagomålsnämnder för 
fag- och svennebrev (yrkesexamina). Kursledarna ska 
medverka till att deltagarna får använda sina egna 
erfarenheter i arbetet med materialet.

Kompetensutvecklingsmaterialet består av:

• Temahäften
• Kursledarhäften
• Yrkesfilmer
• Triggerfilmer
• Kom-ihågkort
• Ljudfiler
• Länkar till aktuella resurser

Nationella insatser
Vurdering for læring (Bedömning för lärande) 
 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/

Hospitering for lærere og instruktører  
(Besök för lärare och handledare) 
 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjona-

le-satsinger/samfunnskontrakt-for-flere-lareplasser/

Kvalitet i opplæringen 

Yrkesfagløftet (Yrkesutbildningslyftet)

 https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/sol-
berg/Regjeringens-satsingsomrader/Regjeringens-sat-
singsomrader/kunnskap-gir-muligheter-for-alle1/Yrkes-
fagloftet/id753135/
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 SVERIGE
Utformning av handledarstöd  
ställer särskilda yrkesdidaktiska krav
Yrkesdidaktik är ett kunskapsområde grundat i 
en yrkesverksamhet snarare än i ett traditionellt 
skolämne. Den är handlingsinriktad och utgår  
ifrån problemlösning, där både teori och praktik 
införlivas. Yrkesdidaktik är tvärvetenskaplig, vilket 
innebär att undervisningen måste planeras utifrån 
flera vetenskapsfält. Dessutom sker lärandet både i 
skolan och på arbetsplats. All yrkeskunskap kan  
inte överföras verbalt, utan viss kunskap kan  
endast överföras genom handling, så kallad tyst 
kunskap.32 

Styrdokument och ansvarsfördelning
Varje elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska 
förses med en handledare på arbetsplatsen. Som 
handledare får bara den anlitas som har nödvändiga 
kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som i 
övrigt bedöms vara lämplig.

När det gäller gymnasial yrkesutbildning finns 
inget formellt krav på handledarens utbildning för 
sitt uppdrag. På gymnasial lärlingsutbildning däre-
mot, då det arbetsplatsförlagda lärandet är 50 %  
eller mer, ställs vissa krav på handledarutbildning och 
dess innehåll.33 

Skolhuvudmannen, d.v.s. den som anordnar  
skolverksamheten, har ett stort ansvar när det gäller 
att se till att handledarna har den kunskap och 
erfarenhet som krävs för uppdraget. Det innebär att 
skolhuvudmännen bör ge handledare information, 
stöd och utbildning kring utbildningens innehåll, 
mål, ramar och ansvarsfördelningen mellan skola  
och arbetsplats.

32  Engström, C (2008) Yrkeslärares syn på sin undervisning och 
yrkesdidaktik. Göteborgs Universitet, Göteborg.

33  SKOLFS 2014.49

Nationella insatser
För att stödja handledare i sitt uppdrag genomförs 
åtgärder på både nationell och lokal nivå. Skolverkets 
nationella handledarutbildning består av två delar, 
dels en handledarintroduktion och dels en fördjup-
ning om att handleda lärlingar. Utbildningen är 
webbaserad, vilket innebär att handledaren kan välja 
tid och omfattning själv för varje studietillfälle.
För att stödja arbetsplatsernas rekrytering av hand-
ledare finns ekonomiskt stöd i form av ett antal 
statliga bidrag. Bidrag för utbildade apl-handledare 
beviljas av Skolverket till arbetsgivare för varje elev 
på gymnasial lärlingsutbildning vars handledare har 
deltagit i en handledarutbildning som är godkänd 
av Skolverket. Bidrag kan också beviljas för Skolver-
kets webbaserade handledarintroduktion plus den 
fördjupningsdel som avser lärlingsutbildning, eller 
handledarutbildningar på lärosäten som upphandlats 
av Skolverket eller andra handledarutbildningar med 
motsvarande innehåll.

Insatser av arbetsmarknadens parter
Inom yrkescollege, d.v.s. yrkesutbildning där skol- 
huvudman tillsammans med arbetsmarknadens parter 
tar ett aktivt utbildningsansvar, har initiativ till bransch-
överskridande handledarutbildningar tagits. Vård- och 
omsorgscollege, VO-College, har t.ex. en nationell 
handledarutbildning i tre steg. Teknikcollege, TC- 
College, har en egen handledarutbildning anpassad till 
de teknikföretag som är anslutna till organisationen.

Flera branschorganisationer tillhandahåller egna 
handledarutbildningar för sina medlemsföretag. 
Några exempel är Transportfackens Yrkes- och 
Arbetsmiljönämnd, TYA, Byggindustrins Yrkes-
nämnd, BYN, och Elektrikernas Yrkesnämnd,  
ECY.34 Många lokala aktörer har tagit fram handleda-
rutbildningar där innehållet är mera branschspecifikt. 
Det finns också exempel på där huvudmän arrangerar 
egna handledarutbildningar för att stärka kvaliteten 
inom t.ex. vuxenutbildning.

34  http://www.byn.se/uploads/handledare/Handledarkurs/story.html
 http://ecy.com/foretag/handledareutbildning.asp 
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Det delade ansvaret mellan arbetsmarknadens parter 
har på vissa håll lett fram till kompetensutveckling 
i arbetslivet, som i sin tur ger effekter på handledar-
kompetensen. Till exempel har parterna för TYA och 
BYN en överenskommelse om samverkansformer 
gällande maskinutbildningar i landet. Avsikten med 
samverkansavtalet är att verka för en god yrkesutbild-
ning och utveckla rekryteringsaktiviteter för maskin-
föraryrket som vänder sig till ungdomar och vuxna. 

Loggbok för arbetsplatsförlagt lärande inom transport- 
utbildning, som utarbetats av TYA, syftar till att höja 
kvaliteten inom APL samt säkerställa kontakterna 
mellan elev, yrkeslärare och APL-handledare. Logg-
böckerna är digitaliserade. För att stödja handledare 
i vuxenutbildning har TYA tagit fram Loggbok för 
vuxna, som är ett hjälpmedel för att tolka företaga-
rens del av t.ex. Arbetsförmedlingens upphandling.35 

Regionala och lokala insatser
Inom organisationer och branscher, men också 
regionalt och lokalt finns exempel på regioner som ger 
ut handböcker som stöd för handledaruppgiften. En 
sådan handbok kan innehålla allmän information om 
arbetsplatsförlagt lärande, handledarens ansvar, men 
också det ansvar som åligger utbildningsanordnaren, 
arbetslivet och eleven. Även information om de under-
lag för bedömning som handledaren ska lämna om 
elevens arbete till läraren är vanligt förekommande. 
Handbok från Vård- och omsorgscollege och Apl-pärm 
från Lärlingskompassen i Uddevalla är några exempel.36

Inom transportområdet har exempelvis TYA:s 
regionala utbildningsråd i uppgift att ta initiativ till 
att handledare utbildas på företag knutna till organi-
sationen för att stödja och stärka det arbetsplatsför-
lagda lärandet. Utbildningsråden, som är åtta stycken 
i landet, består av representanter från arbetsgivare, 
fack och branscher. I TYA:s skrift Checklista för pro-
gramråd betonas programrådets ansvar för att stödja 
handledarrollen och utbildningen av handledare.37 

35  http://www.tya.se/home/amnesomraden/arbetsplatslarande
36  http://larlingskompassen.se/arbetsliv-och-skola/apl-parm.html
37  http://shop.tya.se/pdf/Programrad-del%201.pdf

 ÅLAND
Handledare
Innan lärande i arbete (LIA) inleds ska arbetsgivaren 
utse en ansvarig handledare på arbetsplatsen som 
handleder och utvärderar studerandes LIA-period. 
Det är yrkesråden i respektive bransch som utser 
och godkänner handledare. Den som fungerar som 
handledare är ofta en erfaren yrkesverksam person, 
som samarbetar med den handledande yrkesläraren. 
Handledaren fungerar som kontaktperson mellan 
arbetsplatsen, utbildningen och skolans lärare. Hand-
ledaren hjälper den studerande att sätta sig in i arbe-
tet och arbetsgemenskapen samt ger råd, handleder 
och övervakar hur arbetsuppgifterna utförs. Hand-
ledare på arbetsplatsen ansvarar också för skyddet i 
arbetet och fungerar som en garant för att arbets- 
platsen är en trygg inlärningsmiljö för den stude-
rande. När LIA-perioden avslutas är det handledaren 
som tillsammans med handledande lärare och den 
studerande utvärderar och bedömer studerande. 

Handledarutbildning
I sjöfartsutbildningen krävs av den som fungerar som 
handledare på fartygen att han/hon ska ha behö-
righetsbrev och genomförd handledarutbildning. 
Numera ingår handledarutbildning i befälsutbild-
ningen på högskolan, men det finns möjlighet, för 
andra personer som är anställda på fartyg och som 
fungerar som handledare, att delta i utbildningen. 

I vårdutbildningen arrangeras handledarutbild-
ningar regelbundet. Målet med utbildningen är att 
handledaren efter avslutad utbildning känner till 
utbildningens struktur och de olika formerna av 
utbildningsarrangemang inom branschen. Målet 
är också att handledaren får en allmän bild av 
utbildningens målsättningar, har förutsättningar att 
utveckla utbildningen mot en mera arbetslivsoriente-
rad utbildning samt kan planera LIA och yrkesprov 
på sin arbetsplats. Bedömningen är en viktig del av 
handledarutbildningen. Målsättningen är att hand-
ledaren ska bedöma lärande i arbete och yrkesproven 
med utgångspunkt från de kunskaps- och färdighets-
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krav som finns i arbetslivet och att handledare ska ge 
den studerande konstruktiv uppmuntrande feedback. 
Utbildningen anordnas som tvådagarskurser.

Ekonomiskt stöd
Ekonomiskt stöd till handledare på arbetsplatser 
som tar emot studerande utbetalas i dagsläget endast 
inom sjöfart och social- och hälsovård. Inom sjöfarts-
branschen betalar skolan en ersättning på 15 €/dag/ 
studerande till arbetsplatsen enligt en fördelning där 
ca 40 % går till handledaren och ca 60 % till rede-
riet. Inom social- och hälsovårdsbranschen finns ett 
tjänstekollektivavtal för kommunanställda på Åland 
vari ingår en ersättning för handledare. Ersättning 
ska betalas av skolan. I de övriga branscherna finns 
inte i dagsläget krav på ersättning, men i takt med att 
kraven på handledaren ökar så ökar också kraven på 
ersättning.
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Metoder för att stödja  
yrkeslärare/lärlingslärare

 DANMARK
Flera olika yrkesgrupper på yrkesskolorna är direkt 
involverade i att få växelutbildningssystemet att 
fungera:

Praktikplatskonsulenter
De har ett uppsökande uppdrag med syftet att erhålla 
praktikplatser och de har också en rådgivande funk-
tion med hänsyn till god utbildning på arbetsplatsen 
till exempel när det gäller praktikmål. De är i många 
fall (delvis) prestationsavlönade, så att antal nya prak-
tikplatser avgör lönenivån. De knyts oftast till varje 
utbildning/yrkesområde. På få skolor är konsulen-
terna ämnesmässigt tvärgående (merkantila området 
och SOSU – social och sundhetsområdet). Nytt är 
att några av de större praktikcentrana har börjat ha 
egna praktikplatskonsulenter. Anställningsgraden kan 
vara heltid eller deltid med den resterande tiden som 
undervisning eller i annan funktion på skolan.

Skolans administration
Skolorna har anställda administratörer i en 
”LOP”-funktion med administrativt ansvar för 
”lärlings- och praktikplatser”. LOP-konsulenterna 
tar fram kontrakt, assisterar verksamheterna med 
administrativa frågor och hjälper eleverna med 
anställningar, löneutbetalningar, försäkringsfrågor 
mm. De informerar också verksamheterna om skol-
perioder och samlar in dokument med godkännande 
av praktik.

Instruktörer på praktikcenter
Yrkesutbildade medarbetare screenar eleverna när det 
gäller yrkesmässig fallenhet och aktivt praktikplats-
sökande. De utbildar eleverna utifrån de praktikmål 
som gäller och stöttar eleverna i det praktikplats- 
uppsökande arbetet. De uppdaterar elevernas skol- 
avtal med utgångspunkt i uppnådda praktikmål 
under de korta praktikperioderna i verksamheterna.

De samarbetar med det lokala arbetslivet och orga-
nisationer med syftet att leta upp meningsfulla och 
praxisnära arbetsuppgifter. De kan vara involverade 
i dialog med det lokala utbildningsrådet angående 
tillstånd för uppgifterna. På några av utbildningarna 
och i några center finns ett elevunderlag som kräver 
socialpedagogisk/psykologisk insikt och kompetens.

Yrkeslärare
De är ansvariga för att eleverna uppnår kompetens-
målen på de angivna nivåerna för den lokala under-
visningsplanen under skolperioderna. De bör samla 
in de yrkesmässiga resultaten och det som saknas från 
elevernas praktikperioder. Den nya danska reformen 
föreskriver ett nytt kompetensmål som ska säkra att 
eleven får de bästa möjligheterna att lära sig. Dessutom 
ska skolundervisningen bli ännu mera praxisrelaterad 
med exempel från branscherna, case och simulering.

Skolans LUU 
De lokala utbildningsråden för varje utbildning 
består av representanter från lokala/regionala arbets-
givare och arbetstagare samt från skolan. De träffar 
avtal om de lokala utbildningsplanerna och praktik-
platsarbetet.
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Ledningen
I skolans styrelse ingå representanter från arbetsmark-
nadens parter. Här har man dialog om skolans profil 
och det konkreta genomförandet av lag och förord-
ning med fokus på vad man bör signalera tillbaka till 
de politiska beslutsfattarna.

Kompetensutveckling
Sedan 2010 har man i Danmark arbetat systematiskt 
med att höja yrkelärarnas pedagogiska nivå. Ett krav 
om utbildning på bachelor-nivå för att undervisa på 
en yrkesskola har införts. Utbildningen har utvärde-
rats och rapporten slår fast att lärarna på yrkes- och 
arbetsmarknadsutbildningarna finner diplomutbild-
ningen i yrkespedagogik användbar. Reformen har 
pekat ut lärarnas och ledarnas kompetenser. Bland 
annat ska lärarna nu ut i korta perioder i verksamhe-
ter för att få uppdaterat sina yrkesmässiga kunskaper 
och känsla för verksamhetskulturen. Yrkesämnes- 
lärare som anställdes innan 2010 ska kompetensut-
vecklas med innehåll motsvarande 10 ECTS poäng. 
Ledningen förväntas genomgå kompetensutveck-
ling som stärker reformens påbud om att skolorna 
ska utarbeta lokala ”pedagogiska och didaktiska 
handlingsplaner”, vilket ska göra lokal undervisning 
mera transparent och kvalitetssäkra skolans presta-
tion. Parallellt med reformen har utbildarna inom 
ungdomsutbildningen fått nya överenskommelser 
gällande deras arbetsvillkor. De nya överenskom-
melserna ger ledningen större möjligheter att utöva 
pedagogiskt ledarskap.

Det finns inga formella kompetenskrav på praktik-
platskonsulenterna, men det finns en räcka redskap 
som ger stöd till dem i deras arbete. Samma villkor 
gäller de administrativa LOP-konsulenterna. Bägge 
yrkesgrupperna har flera regionala nätverk som drivs 
i egen regi.

Instruktörerna på praktikcentra har fått en sam-
manhängande kortare AMU-utbildning om 3 modu-
ler á två dagar. Utbildningen motsvarar i stora drag 
innehållet i utbildningen för verksamheternas praktik- 
vägledare. Användningen av modulerna breder ut sig 
i Danmark. Också för denna yrkesgrupp finns några 

välfungerande och efter hand väletablerade regionala 
nätverk för värdefullt erfarenhetsutbyte.

Hos de lokala utbildningsråden spänner kom-
petenserna över en vid skala. Yrkeskommittéerna 
försöker att stötta sina LUUer via t.ex. informations-
material och årsmöten.

 FINLAND
Om yrkeslärarutbildningen
Utbildningen till yrkeslärare med inriktning på andra 
stadiets yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och det fria 
bildningsarbetet omfattar 60 sp pedagogiska studier 
för lärare. Av dessa är 25 sp grundstudier och 35 sp 
ämnesstudier med inriktning på yrkesundervisning.
Grundstudierna avlägger de blivande lärarna på egen 
hand, t.ex. via öppna universitetet före yrkeslärarut-
bildningen börjar och dessa är en förutsättning för att 
kunna söka in till yrkeslärarstudierna.

Ämnesstudierna innehåller några närstudietillfällen 
som omfattar tre dagar per tillfälle.

Mellan närstudietillfällena arbetar de blivande 
lärarna dels individuellt på egen hand, dels i grupp 
med andra medstuderande. Ämnesstudierna (35 sp)  
består av yrkes- och ämnesdidaktisk teori och prak-
tik, forskningsmetodik, specialpedagogik och ett 
utvecklingsarbete i yrkespedagogik (slutarbete).  
Studierna är schemalagda så att de kan genomföras 
på ca 1 1/2 läsår och innehåller praktik där de bli-
vande lärarna förutsätts arbeta med minderåriga,  
vilket innebär att de måste visa upp utdrag ur straff-
registret inför praktikperioderna. Studierna innehåller 
distansstudier, nätstudier och praktikperioder.

I Finland är det endast Åbo akademi som utbildar 
lärare på svenska. Fakulteten antar 35 studerande per 
år till yrkeslärarutbildningen. Yrkeslärarutbildning på 
finska finns vid yrkeshögskolor runtom i landet. Före 
personen antas till utbildningen ska hen genomgå ett
urvalsprov som består av en individuell intervju, ett 
samtal mellan den sökande och tre bedömare.

När de pedagogiska studierna för lärare är avkla-
rade får man pedagogisk behörighet för lärartjänst. 
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För komplett behörighet för olika skolformer och 
skolstadier krävs också den examen och arbetserfaren-
het som är lagstadgad för skolformen/skolstadiet.

Examensmästarutbildning
För de lärare som jobbar med yrkesinriktad vuxen- 
utbildning kan de bygga på sin kompetens med  
en examensmästarutbildning. Utbildningen passar 
för dem som jobbar med fristående examina, för  
administrativ personal och ledning, för arbetslivs- 
representanter som bedömer examenstillfällen samt 
för examenskommissionsmedlemmar. Examens- 
mästarens utbildningsprogram omfattar 25 sp.

Kompetensutveckling  
och omvärldsbevakning
Avsikten med att delta i en arbetslivsperiod för lärare 
är att uppdatera sitt yrkeskunnande, behärska de 
centrala bestämmelserna om arbetshälsa och arbe-
tarskydd samt sin egen branschs specialkrav. Att 
läraren är på arbetsplatsen främjar samarbetet med 
skolan samt utvecklar kompetensen som utbildare av 
arbetsplatshandledare. Vidare ska läraren också till-
sammans med arbetsplatsens representanter utveckla 
en arbetslivsnära yrkesutbildning samt planera och 
förverkliga inlärningen i arbetet. I utvecklingsplanen 
för utbildning och forskning 2011–16 har det inte 
angetts hur ofta en lärare ska avlägga arbetslivs- 
perioder, men det konstateras att samarbetet med 
arbetslivet är en central del av yrkesutbildningen 
och att lärare regelbundet ska erbjudas möjligheter 
till arbetslivsperioder. Trots dessa möjligheter deltog 
endast cirka fem procent av lärarna inom yrkes- 
utbildningen i arbetslivsperioder under år 2012.

Utredning 
På initiativ av Undervisnings- och kulturministeriet 
och Pedagogiska forskningsinstitutet i Jyväskylä 
universitet inleddes hösten 2014 ett utrednings- 
arbete i syfte att ta fram rutiner för nya lärare som 
inleder yrkeslivet. Uppdragets syfte var att utarbeta 
ett förslag till en kontinuitet efter lärarnas grund- 

och fortbildning i Finland. Utredningen bygger på 
tidigare forskning, utveckling och experiment för att 
kartlägga olika befintliga modeller och verksamhets-
former som kan utgöra underlag för ett förslag om 
hur lärarnas utbildning och en utveckling av kunska-
perna i övergången till yrkeslivet kan anordnas på ett 
högklassigt och kostnadseffektivt sätt i Finland. Där-
med skulle lärarnas grund- och fortbildning, stödet 
under övergången till arbetslivet (induktionsfasen) 
och den fortlöpande kompetensutvecklingen bilda  
en naturlig kontinuitet. Resultatet av utredningen är 
11 rekommendationer för olika aktörer.

MER INFO

 http://www.abo.fi/fakultet/fpv_pedagogik-studier_yr-
keslarare

 https://www.avi.fi/sv/web/avi/osaava-ohjelma#.
VSutd2YilcM

 http://www.osaavaverme.fi/selvitystyo-1/Raportti/
ope-ei-saa-oppia-opettajankoulutuksenjatkumon-kehit-
taminen

 FÄRÖARNA

Lag och förordning ger stöd
För att ge stöd till lärare, skola, elever, lärlingar och 
verksamheter har myndigheten sin överordnade lag 
och förordning att förhålla sig till. Till detta regel-
verk hör också en utbildningsförordning, som i 
detalj beskriver vad varje yrkesutbildning innehåller. 
Utbildningsförordningen beskriver också vilka 
kompetensmål verksamheten ska förhålla sig till, 
när eleven är i verksamheten, vilket lärlingen i den 
färöiska växelutbildningen är omkring två tredjedelar 
till tre fjärdedelar av utbildningstiden. Sedan 2010 
beskrivs slutkompetensmålen (learning outcome) i 
förordningen, dvs. det anges vad det är eleven/lärlingen 
ska kunna när han är färdig med utbildningen. I utbild-
ningsförordningen läggs ett ansvar på verksamheten 
att hålla minst tre samtal med lärlingen om hans 
förväntningar på utbildningen och om elevens trivsel 
i verksamheten och med utbildningen m.m.
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Grundutbildning
I förordningen om undervisningskompetens, som 
gäller för lärare, som undervisar på yrkesskolor, ställs 
dessa krav:
• Lärare som undervisar i yrkesämnen ska för att få 

anställas, ha en grundutbildning som yrkesutbildad 
inom den relevanta yrkesgrenen. Läraren kan också 
ha en annan relevant högre utbildning och ska ha 
minst 5 år relevant yrkeserfarenhet.

• Lärare som undervisar i allmänna ämnen på  
D- nivå och lägre, ska för att få anställas, som minst 
ha relevant utbildning i ett eller flera av ämnena, 
och motsvarande yrkeserfarenhet.

• Lärare som undervisar på C-nivå, ska för att få 
anställas, ha relevant högre utbildning på minst 
bachelor-nivå. Motsvarande bachelor-nivå är lärare 
med annan högre utbildning eller expertkunnande, 
som har erhållits genom yrkesämnesinriktad efter-
utbildning och yrkeserfarenheter som myndigheten 
har godkänt. 

• Lärare som undervisar på A- och B-nivå, ska för att 
få anställas, ha relevant utbildning på kandidatni-
vå. I varje utbildningsämne ska personen minst ha 
en utbildning som motsvarar ett biämne. Likställt 
med kandidat är lärare med annan högre utbild-
ning och expertkunskap, som har erhållits genom 
yrkesmässig efterutbildning och yrkeserfarenhet 
och som är godkänd av myndigheten. 

• För lärare som undervisar i yrkesrelaterade ämnen 
på A-, B- och C-nivå, krävs det vanligen minst  
2 års relevant yrkeserfarenhet.

• Senast 2 år efter att en lärare har anställs på en  
yrkesskola ska han ha en pedagogisk utbildning, 
som myndigheten har ställt krav på.

Kompetensutveckling  
och omvärldsbevakning
Varje skola står för kompetensutveckling av lärare 
genom kurser mm. Det finns dock krav på att 
myndigheten ska erbjuda den relevanta pedagogiska 
utbildningen. Detta område har försummats de 

senaste åren, men nu har det blivit prioriterat igen. 
Satsningar sker på att alla lärare på yrkesskolor har en 
pedagogisk utbildning inom den närmaste framtiden 
– 5 till 10 år.

Organiserad samverkan  
och praktiskt genomförande
Det har visat sig att avbrottsstatistiken inte är hög i 
traditionella branscher som snickare, maskinsmed 
eller elektrikerutbildningen, medan det i mat-
branschen förekommer en del avbrott som kanske 
kan skyllas på överraskningen med de annorlunda 
arbetstiderna.

Relationen mellan lärare och lärlingsplatser inom 
olika yrken är mycket olika från yrke till yrke. I några 
yrken är det en mycket tät koppling mellan arbetsliv 
och skola och då är det mycket lätt att kommunicera 
som två likställda parter, med samma intresse av att 
det primära målet är att eleven/lärlingen ska få den 
bästa möjliga upplevelsen och lärlingstiden.

Den nära relationen medverkar också till att det 
finns en mycket god förståelse mellan lärlingsplats 
och skola, när det gäller att diskutera elever. Skolan 
kanske tycker att en elev ska ha något mera teori 
med sig inom ett visst ämne och diskuterar det med 
lärlingsplatsen. Då är det nästan alltid positiv respons 
från lärlingsplatsen.

 ISLAND
Grundutbildning
Utbildningen för att bli behörig att undervisa på 
gymnasiet variera beroende på om det gäller behörig-
het att undervisa i teoretiska ämnen eller i praktiska 
ämnen (traditionella hantverksyrken). Anställnings-
villkoren för skolledare och lärare fastlås i lag nr: 
87/2008. Utbildningen för att få behörighet är både 
skolbaserad och arbetsplatsbaserad. Gymnasielärarna 
avslutar sina studier med MA-, MS- eller M ED- 
examen. Utbildningen för lärarbehörighet för hant-
verksmästare är en 60 ECTS-diplomutbildning som 
ger hantverksmästare lärarlegitimation att undervisa 
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inom sitt specialområde. Hantverksmästarutbild-
ningen är utbildning på kompetensgrad 5 (EQF). 
Hantverksmästare och andra teknikutbildade har 
nyligen börjat erbjudas en utbildning till B Ed. på 
totalt 180 ECTS.

Lärare inom hälso- och sjukvårdsyrkena på gym-
nasiet är i allmänhet akademiker med lärarlegitima-
tion. Som exempel kan nämnas att apotekare under-
visar på receptarieutbildningen och sjuksköterskor på 
undersköterskeutbildningen. Inom sociala ämnen är 
det akademiker med lärarlegitimation som undervisar 
skolvärdinnor och vårdbiträden. 

Trots att yrkeslärare och lärare i allmänna ämnen 
har olika bakgrund har de samma löne- och arbets-
villkor. Yrkesskolornas skolledare/rektorer har i 
allmänhet en akademisk bakgrund, lärarlegitimation 
och ytterligare utbildning i skolledarskap eller  
erfarenhet av att undervisa på gymnasienivå.

Kompetensutveckling  
och omvärldsbevakning
Det finns ett yrkesråd om lärares kompetensutveck-
ling samt en hemsida som behandlar lärares kompe-
tensutvecklingsfrågor. Islands universitets vidareut-
bildningsfakultet (Endurmenntunardeild Háskóla 
Íslands) har varit ledande när det gäller att hålla 
kurser för gymnasielärare och yrkeslärare. Yrkeslärare 
i reglerade hantverksyrken kan ta kurser, som ofta är 
gratis, hos hantverksbranschens utbildningsinstitut.

Relationen yrkeslärare/handledare, 
didaktiska och kollegiala samtal
Det finns ingen forskning eller enkäter som speciellt 
möter dessa faktorer på Island. Det som är känt är 
att det i hälsovårdssektorn arrangeras samtal mellan 
skolans yrkeslärare och handledare på arbetsplatsen 
på ett organiserat sätt, då gymnasiekursen som ger 
poäng definieras på arbetsplatsen. Inom trädgårds-
sektorn görs regelbundna arbetsplatsbesök och man 
går igenom den arbetsplatsförlagda utbildningens 
arbetsmoment och elevernas logg-böcker. 

Hantverksyrkenas yrkeslärare och hantverks- 
mästarna konfererar regelbundet, men dessa samtal 

är i allmänhet inte formaliserade. Många yrkeslärare 
arbetar också inom sitt yrke på somrarna. Det är 
mera sällan som handledare kommer in i skolan.  
En del i yrkesskolornas verksamhet är att göra arbets-
platsbesök. Dessa besök är av olika natur men är i 
allmänhet mycket uppskattade.

 NORGE
Grundutbildning för yrkeslärare
Per 2015 finns det två olika sätt att utbilda sig till 
yrkesämneslärare. Bägge utbildningarna är reglerade 
genom föreskrifter från Kunnskapsdepartementet. 
Antingen kan man kvalificeras och certifieras som 
yrkeslärare genom en treårig yrkeslärarutbildning, 
(bachelorstudier på 180 sp) eller genom en ettårig 
utbildning i praktisk pedagogik för yrkesämnen (60 sp). 
Behörighetsskraven till de två vägarna skiljer sig åt.

Behörighetskraven till den treåriga yrkesämnes- 
utbildningen är grundläggande behörighet eller 
motsvarande med fag-/svennebrev eller annan 3-årig 
yrkesutbildning och ett minimum på två års relevant 
yrkesutövning.

Behörighetskravet till det ettåriga utbildnings- 
programmet är mera sammansatt. Den som söker ska  
ha minst en yrkesinriktad bachelor med minst två  
års relevant yrkesutövning, eller ha fullgjort yrkes- 
utbildning med fag-/svennebrev eller annan slutförd 
utbildning på gymnasial nivå, ha generell behörighet 
eller motsvarande och två års utbildning från yrkes-
skola/högskola/universitet eller motsvarande och med 
minst fyra års yrkesutövande efter yrkesutbildning.

I den treåriga yrkesämneslärarutbildningen kom-
bineras yrkeämnesbredd (60 sp), yrkeämnesfördjup-
ning (60 sp) och ett professionsämne (60 sp) som 
består av pedagogik (30 sp) och yrkesdidaktik (30 
sp). I denna utbildning ska det vara minst 130 dagar 
praktik, fördelad på 70 dagar vägledd pedagogisk 
praktik i skola (huvudvikten i yrkesutbildningspro-
gram) och 60 dagars vägledd yrkespraktik knuten till 
arbetslivet/olika verksamheter.
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Den ettåriga studiegången i praktisk pedagogik består 
av ämnena pedagogik (30 sp) och yrkesdidaktik  
(30 sp) inriktat mot de olika yrkesämnesprogrammen 
i gymnasieskolan. I denna utbildning ingår  
60 arbetsdagar praktik i skola.

Den treåriga utbildningen erbjuds i utbildnings-
programmen: bygg och anläggningsteknik, design 
och hantverk, elektroämnen, hälsa och uppväxt- 
ämnen, restaurang och matämnen, service och sam-
färdsel och teknik och industriell produktion.

Kompetensutveckling  
för yrkeslärare 
Universitet och högskolor utvecklar och erbjuder 
flera efter- och vidareutbildningar för yrkesämnes- 
lärare och andra anställda i skolan.

Det finns flera relevanta mastersprogram för yrke-
sämneslärare som specifikt inriktas mot vidareutveck-
ling av yrkesämneslärarrollen. Vidare finns det kortare 
kompetensutvecklingsutbud som t.ex. väglednings- 
pedagogik för yrkesämneslärare och verksamhets- 
pedagogik. Genom mastersprogrammen utförs 
relevant forsknings- och utvecklingsarbete mot det 
yrkesämnesinriktade fältet. Bland annat om utbildning 
i skolan och i verksamhet och om att leda lärprocesser 
under växling mellan skola och verksamhet/företag. 
Regeringen lanserade år 2015 en ny strategi för kom-
petensutveckling av yrkeslärare, Yrkesfaglærerløftet.

Skolledare/rektorers roller  
i lärarnas kompetensutveckling
Kommuner, fylkeskommuner och privata skoläg-
are har ansvar för kompetensutvecklingen av sina 
anställda på det sätt som det bland annat anges i 
skollagen (opplaeringsloven § 8–10). I exempelvis 
Akershus har rektorerna ansvar för kompetenskart-
läggning av sin personal och ska i samråd med med-
arbetaren utarbeta en kompetensutvecklingsplan som 
skolägaren använder i den politiska behandlingen av 
innehåll och ekonomiska ramar för fylkeskommu-
nens kompetensutvecklingsstrategi.

Yrkesnätverk i varje fylke
Alla 19 fylkeskommunerna har inrättat och driver 
ett yrkesinriktat nätverk för vart och ett av yrkes-
programmen. Deltagarna i detta nätverk skiljer sig 
åt mellan fylkena, men de flesta fylkeskommuner 
bjuder in yrkeslärare, representanter från det lokala 
arbetslivet (företag, oppläringskontor, organisationer 
och yrkesutbildningsnämnden).

 SVERIGE
Karriärmöjligheter för lärare
För att öka karriärmöjligheterna har regeringen år 
2013 infört tjänster som förstelärare och lektor. Av 
förordningen framgår att en lärare med karriärtjänst 
huvudsakligen ska arbeta med undervisning och upp-
gifter som hör till undervisningen. Huvudsakligen  
innebär minst 50 procent av arbetstiden. I övrigt är det 
huvudmannen som formulerar tjänsternas innehåll. 
Huvudmän inom alla skolformer, utom förskolan, 
kan ansöka om bidrag till karriärtjänster för lärare hos 
Skolverket. Bidrag betalas bara ut för förstelärare och 
lektorer som har lärarlegitimation. Statsbidraget ska gå 
till lärarens lön och sociala avgifter.

Styrdokument och ansvarsfördelning
Det är rektor som ansvarar för att den lärare som 
anställs har relevant utbildning. Kravet på lärarlegi-
timation infördes i samband med den stora gymna-
siereformen 2011 i syfte att styrka både yrkes- och 
ämnesbehörigheten hos landets lärare. Reformen 
innebär att endast legitimerade lärare får sätta betyg 
på eleverna förutom i yrkesämnen där kravet inte 
finns idag. Redan lärarutbildade får nu ansöka hos 
Skolverket om legitimation. 

Många yrkeslärare på gymnasieskolans yrkes- 
program saknar en pedagogisk högskoleexamen. 
Totalt är 35 procent av lärarna obehöriga enligt en 
enkätstudie som Skolverket genomfört. Samtidigt 
visar studien att det finns ett stort rekryteringsbehov 
av fler yrkeslärare. Beräkningar från Statistiska Cen-
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tralbyrån, SCB, och fackliga organisationer visar att 
var fjärde yrkeslärare går i pension under de närmaste 
10 åren. För att öka behörigheten bland yrkeslärarna 
kan huvudmän ansöka om statsbidrag från Skolver-
ket. Att andelen är hög beror främst på en generell 
brist på yrkeslärare. En jämförelse mellan fristående 
och kommunala skolor visar att andelen obehöriga 
yrkeslärare är väsentligt högre på fristående skolor 
jämfört med kommunala, 53 respektive 27 procent. 

De närmaste fem åren kommer 12 800 nya lärare 
behöva examineras per år.

De yrkeslärare som saknar pedagogisk utbildning, 
men som har en läraranställning, har möjlighet att 
få sin yrkeserfarenhet validerad och sedan bygga 
på med pedagogisk utbildning på någon av landets 
lärarhögskolor. Huvudmän kan ansöka om bidrag för 
behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkes- 
ämnen. Med bidraget ersätts huvudmannen för en 
del av lärarens minskade arbetstid. Syftet är att ge 
yrkeslärare en möjlighet att kombinera studier och 
arbete och få en yrkeslärarexamen.

Nationella insatser
Som en del i att stödja skolors utveckling av det 
arbetsplatsförlagda lärandet erbjuder Skolverket en 
apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare eller apl-an-
svarig. I utbildningen ingår bland annat att etablera 
hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan 
skola och arbetsplatser samt planering, genomförande 
och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling 
under apl.

Huvudmän kan ansöka om statsbidrag för kom-
petensutveckling av lärare i yrkesämnen. Bidraget är 
till för att dessa lärare ska få en möjlighet att delta i 
verksamheten på en arbetsplats utanför skolan. Det 
går även att ansöka om bidrag för andra kompetens-
utvecklande insatser.

Insatser av  
arbetsmarknadens parter
Det är framför allt de olika branschorganisationerna 
som erbjuder riktad kompetensutveckling inom sina 
respektive områden. En del av dem vänder sig till 
yrkeslärare. 

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, 
TYA, erbjuder kompetensutveckling för yrkeslärare  
under sommaren inom specifika yrkesområden 
och inom apl-utveckling.38 Sveriges Byggindustrier 
arrangerar kompetensutveckling för till exempel 
arbetsledare inom byggområdet, entreprenörer men 
också för yrkeslärare inom byggområdet. På uppdrag 
av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) erbjuds 
en särskilt anpassad arbetsmiljöutbildning för lärare 
och skolledare inom gymnasieskolans bygg- och 
anläggningsprogram.39

Matena är en lärarfortbildning som genomförs 
i nära samverkan med teknikinriktade företag. 
Fortbildningen fokuserar på att ge lärare inspiration, 
verktyg och stöd för att utveckla och förnya under- 
visningen i ämnen som matematik, teknik och 
naturvetenskap. Matena arbetar för att kontakterna 
mellan lärare och företag fortsätter även efter avslutad 
fortbildning. Matena startades 2010 av Teknikföreta-
gen i samarbete med AB Volvo, AstraZeneca och  
Skolverket. Företagens roll i Matena handlar om att 
skapa intresse och motivation för matematik, teknik 
och naturvetenskap genom att visa hur teoretiska 
kunskaper tillämpas. Företagens medarbetare utgör 
också viktiga förebilder som representerar relevanta 
yrken och karriärmöjligheter inom teknikinriktade 
verksamheter. Matena drivs sedan 2014 vidare av 
Skolverket som en del i NT-utvecklarprojektet. 

38  http://www.tya.se/home/amnesomraden/utbildning/gymnasiet
39  https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/arbetsmiljoutbild-

ning-gymnasielarare/arbetsmiljo-for-bygg--och-anlaggnings-
pro__162
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Regionala och lokala insatser
Skolverket arrangerar fortbildningsinsatser och 
mötesplatser för kollegialt lärande inom olika lärar-
grupper. Under försöksverksamheten med ett fjärde 
tekniskt år, gymnasieingenjörsutbildning, har ett 
antal nationella och regionala träffar genomförts med 
bland annat fortbildning i ingenjörsmässigt arbets-
sätt. Dessa har gett upphov till regional samverkan 
mellan skolorna och de lärare som undervisar.  
Försöket har omfattat 20 skolor och arbetsformen 
kommer att fortsätta i större skala, då utbildningen 
permanentades hösten 2015.40 

Kompetensutveckling för lärare sker på kom-
munalt initiativ runt om i landet. Ett exempel är 
insatser via Center för Skolutveckling i Göteborg. De 
har kommunens uppdrag att stödja ett systematiskt 
skolutvecklings- och kvalitetsarbete så att skolorna 
stärks. De flesta uppdrag kommer från förvaltning-
arna, chefer eller rektorer. Insatserna utgår från de 
behov som skolledningen identifierar och genom-
förs i överenskommelse med ansvarig skolledare. 
De erbjuder lärare kompetensutveckling i form av 
kurser i kollegialt lärande och lärledning utifrån en 
modell som bygger på lärgrupper och på strukture-
rade, lärande samtal.41 Ett annat exempel är Nätverk 
för lärande på arbetsplats. Nätverket är initierat av 
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som är 
en samarbetsorganisation mellan 13 kommuner  
i Västsverige. Syftet med nätverket är bland annat  
att verka för idé- och erfarenhetsutbyte kring lärande  
på arbetsplats.42 

Regionala utvecklingscenter vid olika lärosäten 
erbjuder lärare fortbildning inom olika områden. 
Det kan vara uppdragsutbildning från myndighe-

40  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-en-
skild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.
se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryck-
sak%2FRecord%3Fk%3D3369

41  http://centerforskolutveckling.goteborg.se/sv/vara-uppdrag/
ledarskap-och-teamutveckling/kollegialt-larande

42  http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/
skolautbildning/natverkarbetsgrupper/natverketforlaran-
depaarbetsplats/omlarandepaarbetsplats.4.6e6141fa138
4e26071180003657.html

ter, kommuner eller andra aktörer. Ett lärosäte ger 
till exempel en fortbildningskurs i bedömning och 
betygssättning av arbetsplatsförlagt lärande och 
lärlingsutbildning. Ett annat lärosäte erbjuder nät-
verksgrupper. Nätverket för yrkeslärare är en mötes-
plats där yrkeslärare tillsammans med universitetet 
kan diskutera frågor som är specifika för gruppen 
yrkeslärare. Det handlar exempelvis om frågor som 
kan kopplas till tyst kunskap, yrkeskunnande och hur 
detta kan synliggöras och hanteras i mötet mellan 
lärare och elev. Förhoppningen är också att skapa en 
kontaktyta gentemot yrkeslärare som universitetet 
kan använda i forskningsändamål. 

 ÅLAND
Yrkeslärarutbildningen
För att vara behörig lärare att undervisa i yrkesstu-
dier krävs en lämplig examen som omfattar minst 
180 akademiska poäng vid universitet eller hög-
skola. Inom de branscher där det inte finns lämplig 
universitetsutbildning krävs en examen från minst 
tre års heltidsstudier inom branschen som motsvarar 
den högsta utbildningsnivån inom området. Inom 
t.ex. sjöfartsbranschen krävs även behörighetsbrev. 
Dessutom krävs 60 akademiska poäng i pedagogik. 
Anställs man som lärare utan pedagogisk kompetens 
så ställs villkoret att pedagogiska studier slutförs 
inom tre år.

Utbildningen till yrkeslärare med inriktning på 
andra stadiets yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och 
det fria bildningsarbetet omfattar 60 sp pedagogiska 
studier för lärare. Av dessa är 25 sp grundstudier och 
35 sp ämnesstudier med inriktning på yrkesundervis-
ning. Grundstudierna avlägger de blivande lärarna på 
egen hand, t.ex. via öppna universitetet innan yrkes-
lärarutbildningen börjar och dessa är en förutsättning 
för att kunna söka in till yrkeslärarstudierna. 

Ämnesstudierna (35 sp) består av yrkes- och 
ämnesdidaktisk teori och praktik, forskningsmetodik, 
specialpedagogik och ett utvecklingsarbete i yrkespe-
dagogik (slutarbete). Studierna är schemalagda så att 
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de kan genomföras på ca 1 1/2 läsår och innehåller 
praktik där de blivande lärarna förutsätts arbeta med 
minderåriga, vilket innebär att de måste visa upp 
utdrag ur straffregistret inför praktikperioderna. 
Studierna innehåller distansstudier, nätstudier och 
praktikperioder. 

Behörig att ge specialundervisning är en lärare 
som avlagt en examen för speciallärare som omfattar 
minst 240 akademiska poäng eller som har behö-
righet som lärare i yrkesämnen och som har slutfört 
minst 60 akademiska poäng speciallärarstudier.

Vanligast är att de åländska yrkeslärarna får sin 
grundutbildning vid Åbo akademi, eftersom det 
endast är där som det finns utbildning på svenska. 

Relationen yrkeslärare/handledare, 
didaktiska och kollegiala samtal  
– Organiserad samverkan och  
praktiskt genomförande
Enligt det åländska tjänstekollektivavtalet för lärare 
har lärarna en årsarbetstid på 1 600 timmar.  
Ca 800 timmar per läsår används för undervisning 
och minst 200 timmar per läsår ska bestå av obligato-
risk kollegial tid och fortbildning. Tiden används för 
möten mellan handledare och lärare, möten mellan 
lärare i form av kollegiemöten och kontakten med 
näringslivet och yrkesråden. Den används också för 
lärarnas besök på arbetsplatsen när studerande är på 
LIA. Inom Ålands yrkesgymnasium är samarbetet 
med arbetsplatserna olika inom olika branscher, 
men i genomsnitt ska yrkeslärarna göra 2 besök per 
studerande och arbetsplats och per praktikperiod. Ett 
möte handlar oftast om yrkesprov och bedömning. 
Resursen som lärarna får för samarbetet med arbets-
platserna upplevs för liten, därför har det anställts 
LIA koordinatorer som har hand om organiseringen 
och logistiken av LIA.

Kompetensutveckling  
och omvärldsbevakning
Landskapsregeringen har lednings-, tillsyns- och 
utvecklingsansvar för yrkesutbildningen på Åland. 
För att utveckla yrkesutbildningen och kompetens-
utveckla yrkeslärarna ordnas en del fortbildning av 
myndigheten.

Det är skolan som ansvarar för lärarnas arbets- 
livskunskaper och deras fortbildning. Arbetslivs- 
perioder för yrkeslärare förekommer, men ännu 
bara i en liten utsträckning. Avsikten att delta i en 
arbetslivsperiod är att uppdatera sitt yrkeskunnande, 
behärska de centrala bestämmelserna om arbetshälsa 
och arbetarskydd samt sin egen branschs specialkrav. 
Genom ett tätt samarbete mellan handledarna på 
arbetsplatserna och lärarna på skolan kan kvaliteten 
i både lärande i arbetet och i övrig yrkesutbildning 
säkerställas. Det som är viktig när en lärare är på en 
arbetsplats är att det finns försäkringar som täcker 
ifall det händer någonting i arbetet till exempel med 
en patient, eftersom läraren fortfarande är anställd  
av skolan under arbetslivsperioden och inte av arbets-
platsen.

För att stödja nyanställda lärare har Ålands gym-
nasium en lärare som ansvarar för gruppmentorskap. 
Mentorsupplägget har utvecklats inom det finländska 
projektet ”OsaavaVerme – Gruppmentorskap för  
nya lärare”. Det innebär att en grupp nya lärare  
träffas och diskuterar sin skolvardag under ledning av 
en erfaren lärare, http://www.osaavaverme.fi/se 

Alla som anställs och inte har, eller bara har kort, 
lärarerfarenhet erbjuds att vara med i gruppen. 
Gruppen träffas 7–8 gånger per läsår efter skoltid. På 
Ålands gymnasium kan man delta i två år, sen räknas 
man inte längre som ny lärare. (Enligt OsaavaVerme 
är träffarna avsedda för lärare med 1–5 års erfaren-
het.). Dessa grupper blir ofta en trygg plats, där man 
kan ventilera sina tankar och få hjälp att hantera 
svåra situationer. 
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Metoder för att integrera lärande  
i skola och lärande på arbetsplats

 DANMARK
Ett bättre samspel mellan lärande på arbetsplatsen 
och skolundervisningen kommer upp på dagord-
ningen då och då i det danska växelutbildningssys-
temet. Det är inte enkelt att binda samman de två 
lärarenorna som arbetar med var sin logik. Dess-
utom utbildar alla verksamheter på olika sätt och 
en kvalitetssäkring är inte obligatorisk i Danmark. 
Forskare och praktiker framhäver elevernas behov av 
ett meningsfullt sammanhang och de professionella 
önskar sig ömsesidig inspiration.

Den danska yrkesutbildningsreformen (febr. 2014) 
hade som ett av sina uttalade mål att skapa en bättre 
koppling mellan skoldelen och verksamhetsdelen. Det 
gäller både grunddelen, som ligger innan huvuddelen 
med praktiken, och huvuddelen som växlar mellan 
perioder i praktik och perioder på skolan. Det inne-
fattar också praktikcentra, då instruktörerna där ofta 
ska kunna stötta elevens utveckling via olika perioder 
i flera verksamheter och/eller i skolpraktik. Ett flertal 
olika verktyg och metoder har utvecklats för ändamålet.

Didaktik och pedagogik

Helhetsorientering
Undervisningsministeriet ger förutsättningar för att 
planera lärlingsutbildningen tvärs över varje yrke, 
skola och bransch, skola och verksamhet, skola och 
samhälle samt skola och fritid. Det kan ske genom 
projektsamarbete med omvärlden och lärarlagsar-
bete. UVMs nya lärlingskonsulenter samlar in och 
sprider vidare inspiration från praktik till praktik vid 
yrkesskolor. Här kan t.ex. metoder för att underlätta 
övergångar utformas, då dessa i dansk forskning har 
visat sig vara kritiska faser vid avbrott. Övergångar 
sker också från grundskola till yrkesprogram, men 

också i växlingen mellan de olika skol- och praktik-
perioderna.

Praktikum
Praktikum är lärlingsuppgifter som eleven utför i 
verksamheten och som den sedan arbetar vidare med 
i skolan, eller tvärt om. Praktikumuppgifter väljs ut 
i samspel mellan verksamheten och eleven. Utbred-
ningen är begränsad trots att det finns goda lokala 
erfarenheter.43

Praktikmål
Praktikmål är elevernas formella mål för lärandet 
under praktiken och beskrivs i utbildningsförord-
ningen av yrkesråden (faglige udvalg) Praktikmålen 
stämmer överens med kompetensmålen i skolan. 
Det är meningen att praktikmålen kryssas av minst 
en gång per praktikperiod i dialog mellan elev och 
praktikvägledare. Därmed är praktikavstämning 
(praktikerklaering) framtagen som verktyg för dialog 
med skolan med utgångspunkt i elevens ämnesmäs-
siga utveckling som centralt innehåll. Beskrivning 
genom och praktisk användning av praktikmål skiljer 
sig stort i Danmark och den danska delen av Lärande 
på arbetsplats-projektet har handlat om att lyfta fram 
denna praxis och komma med förslag på förbättringar.

Utbildningsböcker/loggböcker
En utbildningsbok/loggbok är elevens eget verktyg, 
som följer honom/henne genom utbildningen.44 
Loggboken hanteras på olika sätt i de olika utbild-
ningarna. Loggböckerna kan ha lokala varianter och 

43  ”Praktikum i praksis”, Undervisningsministeriet, 2005 
 http://pub.uvm.dk//2005/praktikum/
44  Exempel Byggeriets Uddannelser: http://www.bygud.dk/

erhvervsuddannelser/generel-information/logboeger.aspx



68

t.ex. innehålla de formella kompetensmålen och 
praktikmål, dokumentation av elevens lärande samt 
elevens egna reflektioner och anteckningar. Loggbo-
ken ingår inte direkt i bedömningen, men det kan 
förekomma att den överlappar elevens portfolio, som 
i några yrkesämnen kan ingå i examina. 

Elevplan 
Elevplan är den mest utbredda och officiella platt-
formen, som ger stöd till samspelet mellan skolan 
och praktiken genom att ge specifik åtkomst till dem 
som är inblandade i varje elevs utbildning. Elevplan 
innehåller samtliga de funktioner som behövs och upp-
dateras två gånger om året. I Elevplan finns bland annat 
målen för utbildningen, praktikmålen, elevens betyg, 
och det går att ladda upp uppgifter, portfolio m.m.45

Lokala system
Lokalt kan aktörerna ha valt andra CRM-system. 
Yrkeskommittén för EVU arbetar med ett system 
som kan ge stöd till verksamheternas planering av  
el- och VVS-utbildningarnas specifika modulindel-
ning. I andra sammanhang kan stora verksamheter/
företag och offentliga praktikplatser ha behov av att 
använda sina egna system med hänsyn till samspel 
med andra väsentliga funktionaliteter. Plattformar 
med mobila användargränssnitt blir allt mer efter- 
frågade och använda.

E-portfolio
Portfolio som redskap för dokumentation av lärande 
och elevens reflektion är ett utarbetat verktyg för 
utväxling av information som har gett goda resultat 
där det används. E-portfolio är ofta ett multimedialt 
verktyg. I Danmark finns ingen universell mall för 
en portfolio. Lokal användning beror på en mängd 
förutsättningar och inte minst på de inblandades 
it-kompetenser.

45  https://www.elevplan.dk/offentlig/

Utbyte mellan de professionella
I Danmark finns en god kontaktyta mellan yrkes- 
skolornas praktikplatskonsultenter och verksamhe-
terna. Dessvärre ingår inte utbyte mellan yrkeslärare 
och praktikvägledare. Generellt är upplevelsen att 
försök med personligt utbyte mellan praktikerna 
har lett till stort personligt utbyte och yrkesmässig 
optimering av praktiken. När isen väl är bruten 
menar lärarna att de uppdateras genom att uppleva 
den yrkesmässiga vardagen, medan praktikvägledarna 
menar att de drar nytta av de pedagogiska vinkling-
arna och verktygen. Nyttan skulle vara stor med att 
utveckla detta ytterligare. Å andra sidan finns prak-
tiska hinder (transport, koordinering av kalendrar, 
tidsåtgång och pressat arbete). I produktionen blir 
den allt överskuggande frågan den om ekonomiska 
resurser. 

Praktikbesök
Ett undantag är det nya sättet att arbeta på praktik-
centra, där instruktörerna ska göra personliga besök 
och ha löpande dialog med praktikverksamheterna. 
Deltagare i LPA-projektet från TECs praktikcentrum 
för elektrikerutbildningen besöker således samtliga 
elever under deras korta praktikavtal även om de 
endast varar i 14 dagar. Under besöken används prak-
tikmål för dialogen och för avkryssning av praktik- 
redovisningen.

 FINLAND
Organisation i tid
Den finländska yrkesutbildningen har varit arbetslivs- 
och kompetensinriktad i praktiken redan i cirka två 
decennier. I och med revideringen av examensgrun-
derna och att den kompetensbaserade grundläggande 
yrkesutbildningen togs i bruk den 1 augusti 2015, 
lämnar Finland det vetenskaps- och läroämnescen-
trerade tänkandet, till att betrakta yrkesstudier som 
studier baserade på verksamheten i arbetslivet. Detta 
bland annat för att främja snabbhet och flexibilitet i
examensstrukturen och i beslutsfattandet om denna, 
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vilket är egenskaper som är nödvändiga för att kunna 
reagera på förändringar i arbetslivet och i samhället. 
Detta tankesätt har redan fungerat inom vuxenut-
bildningen en längre tid, vilket innebär att reformen 
av yrkesutbildningen i Finland samlar all yrkesutbild-
ning för unga och vuxna till en helhet som stödjer 
behoven hos studerande i olika åldrar och med olika 
bakgrund.

Koppling mellan lärare  
och arbetsplatsens personal
Eftersom den grundläggande yrkesutbildningen i 
Finland oftast genomförs som perioder av skolbaserat 
lärande (inlärning i läroanstalten) som varvas med 
inlärning på arbetsplatser, är hela utbildnings- 
systemet ett sätt att integrera inlärningen på arbets-
platsen med inlärningen i skolan. Studerande lär 
sig en del i skolan och en del på arbetsplatserna, 
och använder sig av det tidigare inlärda i alla lär-
miljöer. Genomförandet innebär att skolan är i tät 
kontakt med arbetsplatserna under hela läsåret för 
att planerna, genomföra och följa upp inlärning i 
arbetet-perioderna. Vidare genomför lärarna sina 
arbetslivsperioder enbart på befintliga eller blivande 
inlärning i arbetet-platser, vilket också främjar 
kommunikationen mellan lärare och arbetsplatsens 
personal.

Läroavtalsutbildningen är den utbildningsform 
som har den starkaste kopplingen till arbetslivet i 
och med att den genomförs i olika lärmiljöer (på 
arbetsplatsen, i skolan). Den bygger på ett skriftligt, 
tidsbundet arbetsavtal (läroavtal) mellan arbets- 
givaren och en studerande som har fyllt 15 år. Unge-
fär 70–80 procent av läroavtalsutbildningen sker på 
arbetsplatsen, där en eller flera arbetsplatshandledare 
ansvarar för utbildningen av den studerande. Utbild-
ningen på arbetsplatsen kompletteras med teoriun-
dervisning som huvudsakligen ges vid yrkesskolor 
(yrkesläroanstalter).

Loggböcker samt IT och  
media för dokumentation
Under inlärningen i arbetet följer läraren den stu-
derandes utveckling via personliga besök, men i allt 
större utsträckning också via elektronisk dagbok i 
administrationsprogram, handledningsdiskussioner 
via nätet (ex Skype, Hangout, Facetime), bloggar, 
foton, filmer mm. Beroende på hur öppen hand-
ledningen och materialet är, medför digitaliseringen 
att också andra medstuderande som genomför sin 
inlärning i arbetet på en annan plats, kan följa med 
och lära sig av varandra. Att många skolor övergått 
till användningen av molntjänster för dokumenta-
tion och förvaring av material, innebär att gränserna 
mellan lärande i skolan och på arbetsplatserna suddas 
ut. Materialet finns tillgängligt oberoende av var de 
studerande befinner sig geografiskt och i vilket skede 
av studierna, vilket möjliggör en individualisering 
som aldrig förr.

Kundarbeten
Slutligen, för att lyfta fram delar i utbildningen som 
integrerar inlärning i arbetet med inlärning på skolan 
kan nämnas de direkta kundarbeten som utförs på 
skolan. Dessa är exempelvis bilverkstäder, frisör- 
salonger, restauranger, grönsaksproduktion, bygg- 
projekt mm. I dessa utför elever (studerande) beställ-
ningar och praktiska uppgifter såsom i arbetslivet.  
De tar emot beställningar, utför arbetet, överlämnar 
det till kunden och tar betalt under lärarens hand- 
ledning.

 ISLAND
Variationsrikedomen är relativt stor inom yrkes- 
utbildningen på Island och utformningen av lärande 
på arbetsplats och skolförlagd utbildning inom 
yrkesutbildningen varierar angående längd, innehåll 
och uppbyggnad. Branschernas yrkesråd spelar en 
rådgivande roll för utbildningsministeriet. Enligt för-
ordningen om yrkesrådens uppgifter, nr. 711/2009, 
ska råden också dra upp riktlinjerna för hur lärande 
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på arbetsplats och skolförlagt lärande ska uppdelas 
och man kan därför dra slutsatsen att rådet har ett 
visst inflytande på denna uppdelning.

Den arbetsplatsförlagda yrkesutbildningen på 
Island omfattar i allmänhet från 25 % till 75 % av 
den totala yrkesutbildningstiden på 3–4 år. Den 
arbetsplatsförlagda utbildningens utbildningsmo-
ment beskrivs inte i gymnasieskolans huvudläroplan 
utan i loggböcker (I de fall där loggböcker finns). Det 
finns loggböcker för cirka 24 reglerade hantverks- 
yrken och det finns också loggböcker för hälso- och 
sjukvårdsbranscher liksom för servicebranscher. 
Elever i kontraktsbunden yrkesutbildning är lönta-
gare under den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Inom hälsoyrken såsom undersköterskeutbildning 
uppdelas studierna, så att eleven tar tre arbetsplatsför-
lagda kurser på sjukhusinstitutioner, totalt 9 veckor, 
utan lön. Dessa kurser definieras i läroplanen och ger 
gymnasiepoäng och gymnasiebetyg. Utbildningen 
avslutas med 16 veckors avlönad yrkesutbildning. 

I lagen om gymnasieskolan nr. 92/2008 och 
förordning om lärande på arbetsplats nr. 840/2011 
behandlas arbetsmoment inom den arbetsplatsför-
lagda yrkesutbildningen och att de ska bygga på 
allmänna bestämmelser i gymnasieskolans huvud- 
läroplan.

En yrkesutbildning som omfattar 3–4 år kan i 
allmänhet uppdelas i allmänna teoretiska ämnen  
(25 %) och speciella yrkesämnen inom respektive 
yrke (75 %). De teoretiska ämnena har i allmänhet 
inte så mycket att göra med specialämnena. Det finns 
många exempel på att allmänna ämnen försöker 
anpassa sig till specialämnena, t.ex. att språkunder- 
visningen anpassar sig till respektive yrkesbransch.

Loggböcker
Yrkesråden ansvarar för att föreslå hur lagen ska 
uppfyllas. Loggböcker har diskuterats under årtion-
den på Island. De har blivit en del av debatten om 
yrkesutbildningen, men det varierar mycket hur de 
används och i vilket syfte. Med en försöksutgåva av 
loggböcker inom reglerade yrken år 2013, beslöts 
i ett avtal mellan Utbildningsdepartementet och 

utbildningscentret IDAN, som var redaktör för 
utgivningen av boken, att loggboken skulle vara ett 
allmänt stöd för yrkeseleven om de arbetsmoment 
som yrkeseleven skulle utföra under sin arbetsplats-
baserade utbildning. Det har också erbjudits s.k. 
Handledarkurser där loggboken presenterats. Kurser 
finns också tillgängliga för handledare inom hälso- 
och sociala utbildningar.

Loggboken behandlas inom utbildningen för att 
få hantverksmästarrättigheter. Loggböcker behandlas 
inte speciellt i lagar och förordningar om lärande på 
arbetsplats. De nämns inte i Huvudläroplanen från 
2004 men de nämns i en mening i Huvudläroplanen 
från 2011. Man hänvisar till att de kan användas i 
förordning om gesällprov nr 990/2006 som ett  
möjligt provmoment vid betygsättning i gesällprov.

Det kan i allmänhet sägas att inom hälso- och 
sjukvårdsyrkena och sociala yrken används logg-
böcker systematiskt. Yrken som förbereder elever 
för ett arbete på den allmänna marknaden använder 
loggböcker på olika sätt. En fråga som diskuteras är 
om loggböckerna ska ses som läromedel, allmänt stöd 
eller kontrollmedel.

Koppling mellan lärare  
och arbetsplatsens personal
Kopplingen mellan lärare och anställda på företag 
varierar. Det finns en formell arena för kontakt mel-
lan skola och arbetsliv såsom yrkesråden, där gym-
nasielärarnas förening har representanter. Man kan 
också nämna elevtillståndsråden för reglerade hant-
verksyrken, där man rekommenderar att en represen-
tant för löntagare och arbetsgivare och en yrkeslärare 
ingår. Inom hälso- och sjukvårdsyrken och sociala 
yrken är det i allmänhet den avdelningsansvarige på 
respektive gymnasieskola för respektive område som 
har kontakt med institutionerna. Det finns också 
informella kontakter, då elevernas handledare och 
lärare behandlar enskilda elevers studier.
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IT och media för dokumentation
INNA är ett centralt upplysningssystem som gym-
nasieskolorna på Island använder. Systemet adminis-
trerar utbildningens organisation, elevregistrering, 
schema för undervisning och prov, studieresultat, 
betyg mm. Man kan också registrera den utbildning 
som gymnasieskolorna ansvarar för i systemet. Det 
betyder att den arbetsplatsbaserade utbildningen 
inom reglerade hantverksyrken inte registreras i detta 
system. Arbetslivet har hittills ansvarat för den arbets-
platsbaserade utbildningen. Det är Arbets- 
departementet som utfärdar tillstånd att arbeta inom 
hantverksyrken och inte Utbildningsdepartementet. 
Det innebär att om någon vill få rättigheter att arbeta 
inom ett reglerat hantverksyrke, måste han/hon ha 
examensbetyg från en skola och ha avlagt gesällprov, 
som avläggs hos representanter för arbetslivet.

Det pågår en ständig granskning av metoder som 
skulle kunna förstärka digital registrering liksom 
utformning och införande av läromedel som kan 
användas både inom lärande på arbetsplatsen och 
inom skolförlagd utbildning.

Ämnesintegration  
och nyckelkompetenser 
I Huvudläroplanen från 2011 (som uppdaterades 
hösten 2015) poängteras en bestämd utbildnings- 
policy som baseras på sex grundfaktorer för utbild-
ning. Dessa är:

• Läskunnighet
• Bärkraft
• Hälsa och välfärd
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Jämställdhet
• Kreativitet

Loggböckerna har inte innehållit dessa nyckelkom-
petenser, då de har byggt på Huvudläroplanen som 
kom 2004. 

 NORGE
Här redovisas ett par inslag i den norska utbild-
ningen där skolförlagt och arbetsplatsförlagt lärande 
integreras.

Prosjekt til fordypning (PTF)
PTF, som infördes i Kunnskapslöftet, utgör en 
väsentlig del av yrkesutbildningen. Läroplanen i PTF 
(för Vg1 och Vg2) ser till att det inom varje yrkes-
område kan utvecklas lokala läroplaner anpassade 
till yrkets egenart, möjlighet att få arbetspraktik och 
utifrån elevernas intresse och behov. PTF är ett ämne 
där eleverna genom praktiskt arbete kan prova och 
fördjupa sig i aktuella ämnen. Genomförande av 
PTF kräver nära samverkan mellan gymnasieskolor 
(videregående skoler) och det lokala arbetslivet samt 
en flexibel användning av arenor för lärande.

Två centrala metoder
Två centrala metoder har utprovats i Norge för att 
integrera lärande i skola med lärande på arbets- 
platsen. Dessa är
• Försök med växlingsmodeller
• FYR – Fellesfag, yrkesretting og relevans

Växling
Två av aktörerna i LPA-projektet deltar i försöket 
med växlingsmodeller.

Akershus fylkeskommune beskriver sin modell inom 
undersköterskeyrket (helsefagarbeidefaget) på följan-
de sätt: I Akershus har det utvecklats en växlings- 
modell i undersköterskeutbildningen och i barn- och 
ungdomsutbildningen där eleverna växlar mellan 
utbildning i verksamhet och utbildning i skola under 
hela det fyraåriga utbildningsförloppet. Modellen 
organiseras med en fast mötesstruktur som tar vara 
på samarbetet mellan skola och arbetsliv. Det innebär 
två halvårsvisa planeringsmöten för skolledare/ledare 
och utbildningsansvariga och verksamhets- och av-
delningschefer i samarbetande kommuner. Dessutom 
anordnas två halvårsvisa samarbetsmöten där delta-
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garna utvidgas med skolornas lärare och verksamhe-
ternas vägledare/instruktörer. Modellen baseras på en 
tematisk tvärämnesmässig läroplan. Läroplansmålen 
från både skola (Vg2) och Lärlingstid (Vg3) organise-
ras under fem teman som grund för parallell utbild-
ning växelvis mellan skola och arbetsplats. Försöket 
har fått goda reaktioner då utbildningen uppfattas 
som mera holistisk, relevant och motiverande.

FYR
FYR är en insats i Kunnskapsdepartementets Pro-
gram för bedre genomförande i gymnasieskolan 
(videregående opplaring). Det är ett projekt som 
genomförs i alla fylkeskommuner och som startade 
under år 2011. Målet är att de gymnasiegemen-
samma ämnena blir mer yrkesinriktade och att det 
ska resultera i ett bättre sammanhang i utbildningen 
och bidra till ökad motivation och genomström-
ning bland eleverna. Projektet ska säkra att eleverna i 
yrkesprogrammen får en utbildning i de gemensamma 
ämnena matematik, norska, engelska och naturkun-
skap som upplevs som relevant för deras skolvardag 
och är yrkesinriktad mot framtida arbetsliv.

Nyckelelementen i FYR

• Kompetensutveckling för lärare
• Utveckling av lärresurser
• Utveckling av metodiska grepp
• Utveckling av en kultur för samarbete på  

skolorna för att förbättra yrkesinriktningen

Till och med hösten år 2016 kommer det att genom-
föras utbildningsprogram för lärare i yrkesämnen och 
gymnasiegemensamma ämnen. Lärarna får konkreta 
verktyg som kan användas direkt i undervisningen 
och skolorna får hjälp med att planera arbetet med 
sin skolas yrkeskultur.

Realkompetansevurdering 
Vuxna i Norge (25 år eller äldre) som inte har 
fullföljt gymnasieutbildning har lagstadgad rätt till 
utbildning. Utbildningen ska överensstämma med 
den kompetens som den vuxne önskar. I samband 
med antagningen av vuxna genomförs gärna en  
validering (realkompetansevurdering). Denna 
genomförs i förhållande till kompetensmålen i läro-
planerna för ämnen inom gymnasieskolan.

Vid valideringen värderas den formella, icke 
formella och informella kompetensen hos den 
som söker kan godkännas som likvärdig med den 
kompetensen om uppnås via gymnasial utbildning. 
Informell kompetens kan kartläggas genom intervju 
och prövning i praktiken. Dokumenterad, varierad 
praktik kan utgöra en väsentlig del av den sökandes 
verkliga kompetens. Den vuxne kan få godkänt hela 
eller delar av ämnen. Värderingen är antingen god-
känt eller inte godkänt och dokumenteras genom att 
det utfärdas ett kompetensbevis. Resultatet används 
för att avgöra vilken utbildning den vuxne behöver. 
Utbildningen anpassas till resultatet.

Vuxna som har rätt till gymnasial utbildning har 
rätt till validering även om de inte önskar genomföra 
gymnasieutbildning. En validering kan också använ-
das som dokumentation gentemot en arbetsgivare.
Vuxna som utbildar sig till yrkesexamen (fagbrev) 
inom vård och omsorg (helse og oppvekstfaget) 
använder ofta praksiskandidatordningen. Villkoren 
för att anmäla sig till examensprov (fagpröve) inom 
denna väg är fem års relevant arbetserfarenhet.

 SVERIGE
De elever som studerar på ett gymnasialt yrkes-
program i Sverige genomför till största delen sin 
utbildning på skolan, medan delar av lärandet sker på 
arbetsplats. Lärandet på arbetsplats, apl, är integre-
rat i utbildningen och kunskapsmålen återfinns i de 
olika ämnes- och kursplanerna. Samverkan mellan 
skola och arbetsliv finns inskrivet i läroplanen: 
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Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de 
får möjlighet att se samband. 

Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper 
som eleverna kommer att behöva.

Nationell nivå
På yrkesprogrammen i gymnasieskolan och gym-
nasiesärskolan, lärlingsutbildning och yrkesvux 
ska delar att utbildningen förläggas på arbetsplats. 
Omfattningen av det arbetsplatsförlagda läran-
det, apl, varierar från minst 15 veckor till halva 
utbildningstiden. Inom vuxenutbildningen kan 
apl förekomma, men tiden för apl är inte reglerad i 
förordningen. 
Huvudmannen för utbildningen ansvarar för att 
skaffa apl-platser och att de krav som finns på utbild-
ningen uppfylls. Rektorn beslutar om fördelningen 
över åren och om eleverna ska genomföra hela eller 
delar av kurser som apl. 

Inför apl behöver skolan ta kontakt med arbets-
platser för att planera utbildningens innehåll i 
förhållande till utbildningens mål. Kurser, eller delar 
av kurser, kan förläggas till en eller flera arbetsplatser. 
Innan apl-perioden börjar bör läraren klargöra för 
eleverna vilka delar av utbildningen som ska genom-
föras på arbetsplatsen och hur dessa relaterar till aktu-
ella ämnesplaner.46 För att stärka elevens lärande och 
skapa helhet i utbildningen behövs ett väl utvecklat 
samarbete mellan skolan och apl-platsen.

Stödinsatser
Skolverket har genomfört en rad åtgärder för att 
stödja det arbetsplatsförlagda lärandet. Ett av dem är 
nationella apl-utvecklare som kan bokas av skolledare. 
Dessa ger bland annat stöd i det systematiska kvalitets-
arbetet kring apl med betoning på samverkan mellan 
skola och arbetsplats. I samarbete med universitet och 
högskolor erbjuds en apl-utvecklarutbildning för den 
som arbetar som yrkeslärare på ett yrkesprogram. En 
webbaserad handledarintroduktion för handledare på 

46.  http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl Tillgänglig: 
2015-08-26

arbetsplatser som tar emot elever i apl har också lanse-
rats. För att stödja lärlingsutbildningarna i Sverige har 
Skolverket inrättat Lärlingscentrum som bland annat 
har till uppdrag att höja kvalitén i det arbetsplatsför-
lagda lärandet. Huvudmän kan ansöka om statsbidrag 
för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen. 
Bidraget är till för att dessa lärare ska få en möjlighet 
att delta i verksamheten på en arbetsplats utanför 
skolan. Kompetensutvecklingen på en arbetsplats ska 
ske med viss regelbundenhet under minst två veckor. 
Det går även att ansöka om bidrag för andra kompe-
tensutvecklande insatser. 

Den nya vidareutbildningen till gymnasieingenjör 
som introducerats i Sverige betonar ett integrerat 
lärande som ska underlätta för eleverna att utveckla 
ingenjörsmässiga färdigheter och för företagen att 
rekrytera anställningsbar personal. Vidareutbild-
ningens upplägg är inspirerat av den internationella 
pedagogiska modellen CDIO som systematiskt 
stödjer lärande både från generella till yrkesmässiga 
kompetenser och från skolförlagd till apl-förlagd  
miljö. Bland de generella kompetenser som  
betonas är entreprenöriella förmågor, samarbete, 
kommunikation och förmågan att arbeta i grupp. 
Skolverket erbjuder kompetensutveckling i metoden 
och utarbetar stödmaterial till lärarna.

Skolverket har tagit fram bedömningsstöd för de 
nationella yrkesprogrammen, uppdelat per program. 
Där finns en introduktionsfilm, en skrift om  
bedömning av yrkeskunnande, filmade bedöm-
ningsexempel, matriser och kunskapsprofiler samt 
diskussionsfrågor. Det finns också möjlighet för 
yrkeslärare som vill utveckla bedömningsförmågan 
och kvalitetssäkra yrkesutbildningen på skolan att 
läsa kurser på högskolan.

Regional nivå och  
arbetsmarknadens parter
För att säkerställa kontakterna mellan elev, yrkes-
lärare och apl-handledare används ofta loggböcker. 
Inom vissa branscher har särskilda loggböcker tagits 
fram, till exempel transportbranschen (TYA). Inom 
Teknikcollege – där flera skolor och företag i en 
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region samarbetar kring yrkesutbildningen – betonas 
att utbildningen ska vara ämnesintegrerad och ske i 
nära samverkan med företagen. Även inom Vård- och 
omsorgscollege betonas lärarsamverkan och ämnesin-
tegrering.

Lokal nivå
Läraren behöver följa elevens kunskapsutveckling 
på arbetsplatsen och regelbundet gå igenom elevens 
arbete tillsammans med eleven och handledaren. 
Ett sätt kan vara att använda sig av olika former av 
checklistor och matriser som underlag vid uppfölj-
ningen. Arbetsuppgifterna ska planeras och struk-
tureras så att det blir möjligt för eleven att nå målen 
och få sina kunskaper bedömda i relation till dem. 
Det finns flera metoder som kan komplettera arbets-
platsbesök för att kommunicera med eleven under 
apl, till exempel digitala sociala forum, bloggar, foto 
och film. Flera av de digitala lösningar som finns idag 
kan medverka till genomförandet av trepartsmöten 
över Internet. En huvudman använder till exem-
pel en digital apl-pärm som används till samtliga 
apl-platser och elever i gymnasieutbildningens yrkes-
utbildningar. Loggbokens upplägg är en bearbetning 
av skolans apl-pärm för Vård- och omsorgscollege.
Erfarenheter från en av landets gymnasiala lärlings-
utbildningar i Uddevalla visar att en viktig fram-
gångsfaktor är tätare växling mellan skola och apl. 
Det gör det tydligare och enklare för eleven att knyta 
an skolförlagt lärande med det arbetsplatsförlagda. 
Uddevalla-utbildningen är organiserad så att  
eleven under en vecka är 2 dagar i skolan och  
3 dagar på arbetsplatsen.47 För att få de bästa förut-
sättningar när det gäller den arbetsplatsförlagda delen 
av utbildningen samverkar skola och företag. En lär-
lingskoordinator tar kontakt med arbetsplatsen inför 
apl. Därefter tar yrkesläraren över med kontinuerliga 
besök där hon eller han följer upp lärlingens studier 
samt tar emot synpunkter från arbetsplatsen/handle-

47.  http://gymnasiet.uddevalla.se/program/margretegarde/larlings-
utbildning/dettaarglu.4.5623f91e14930fdf933535e5.html 
Tillgänglig. 2015-08-20

daren. Lärlingsutbildning är relativt ny i Sverige och 
Udevallamodellen har fått stor spridning på andra 
lärlingsutbildningar i landet.

Ytterligare en annan lärlingsutbildning i Sverige 
har organiserat de regelbundna lärarbesöken på apl- 
platsen så att även lärare i gymnasiegemensamma 
ämnen, såsom svenska och matematik, deltar. På så 
vis vävs även dessa kunskapsmål in i bedömningen 
och ämnena integreras tydligare in i elevens yrkes-
verksamhet. Lärarna har fått tydligt avsatt tid i sin 
tjänst för besöken, som sker regelbundet varan-
nan vecka. En av de stora fördelarna för eleverna, 
menar lärarna, är att motivationen och förståelsen 
för det gymnasiegemensamma ämnet ökar. Utöver 
alla digitala verktyg som erbjuds betonar man att 
alla dokument kring eleven, till exempel avtal och 
instruktioner, ska lämnas till apl-platsen av läraren 
personligen. Det fysiska mötet är avgörande för ett 
gott samarbete och skapar kontakt mellan lärare och 
handledare, skola och arbetsplats.
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Metoder för att bedöma  
lärande på arbetsplats

 DANMARK
Lärande i de danska utbildningarna som innehåller 
praktik uppnås genom situerat lärande,48 alltså 
integrerat i arbetsprocesser och i det sociala livet på 
arbetsplatser. Detsamma gäller utvärderingar, bedöm-
ningar och feed-backprocesser.

Evaluering Kan ske formativt och/eller summativt. Bägge formerna kan genomföras av elev och/eller 
praktikvägledare, eventuellt med bidrag från intressenter som kollegor, kunder, medborgare, 
leverantörer.

Formativa evalueringar stödjer lärprocessen så att evalueringsresultat under den  
pågående processen påverkar och kan ändra nästa utvecklingsprocess.

Exempel: Formella och planerade ”elevsamtal” eventuellt också med medverkan  
från ämneslärare eller praktikplatskonsulent.

Summativa evalueringar förhåller sig till slutprodukten med hänsyn till elevens samlade 
kunskaper eller prestationer.

Exempel: Verksamhetens formella praktikgodkännande efter varje praktikperiod, ifylld i 
förhållande till hur eleven har uppnått varje praktikmål på en given nivå. Kan också vara 
oformell värdering av en färdig produkt eller en avslutad serviceinsats.

Vurdering Bedömning eller test, genomfört av för ändamålet utsedda personer, vanligen av den  
utbildningsansvarige (mästare, utbildningskonsulent etc.) I många hantverksämnen utses 
en representant från arbetsgivar- och en från arbetstagarsidan.

Exempel: Censorers bedömning ingår i de avslutande yrkesproven och har betydelse  
för beslutet. Slutproven anses som välfungerande praxis och är förankrade i  
yrkesutbildningslagen.

Sjelvvurdering Elevens reflektioner över egen lärprocess och yrkesmässiga prestation.

Exempelvis i form av elevens portfolio/loggbok/utbildningsbok. Ingår inte som formell  
värdering/bedömning i den danska yrkesutbildningen.

Feedback og 

feed-forward

Medvetna och spontant utförda processer då praktikvägledare ger oformell återkoppling  
på elevens prestationer. Vanligtvis integrerat i arbetsprocesser. Medan feedback är  
bakåtriktad, är feed-forward framåtriktad och handlar om goda råd eller frågor till eleven 
om nästa steg.

48.  Vibe Aarkrog ”Fra teori til praksis”, Munksgaard, 2010, s. 29

I och med att praktiken är en formell del av den 
danska yrkesutbildningen omfattande ungefär  
65 % av utbildningen, har några av bedömningarna 
formell betydelse för att eleven klarar att genomföra 
utbildningen med godkänt resultat. Man skiljer på 
olika slags bedömning enligt nedan.49

49.  Se TrænerGuide.
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Praktikmål
Alla 108 utbildningar har vägledande utbildnings-
förordningar.50 Dessa konkretiserar utbildningarnas 
övergripande kompetensmål från regelverket och 
innehåller bland annat de praktikmål, som eleverna 
ska uppnå under hela deras praktiska utbildning. Att 
praktikmålen har uppnåtts bedöms på olika nivåer 
och utifrån olika taxonomier, som varje yrkesråd 
har valt. I bästa fall avgör elev och praktikvägledare 
gemensamt vilka praktikmål eleven har uppnått och 
på vilken nivå. Ingen av taxonomierna motsvarar 
skolämnenas betyg utan utgår från varje branschs syn 
på bedömning.

Avslutande prov (fagpröver)  
– I tekniska ämnen (svendepröver)
Det avslutande provet testar praktiska färdigheter 
kombinerat med teoretisk kunskap. Proven sätts  
ihop på olika sätt i de olika yrkesutbildningarna.  
De anordnas oftast under den sista skolperioden och 
är antingen en skolexamen eller en kombination av 
skolexamen och praktiskt slutprov (svendepröve). 
Om provet anordnas efter sista skolperioden hålls 
slutprovet av yrkeskommitten (faglige udvalg).  
I de flesta utbildningar är provet en kombination av 
projektarbete med praktiskt innehåll och ett teore-
tiskt prov. Några utbildningar avslutas uteslutande 
med ett muntligt prov.

Bedömningen görs av examinandens lärare som 
är examinator och normalt två censorer (skuemestre), 
utsedda av yrkeskommittén. Dessa censorer ska ha 
tillräcklig insikt i utbildningen och det yrkesområde 
som provet handlar om, och får inte ha anställda vid 
utbildningsinstitutionen eller elevens praktikställe eller 
vara elevens arbetsgivare. Vid praktiska prov ska censo-
rerna finnas på plats under hela provet, om inget annat 
framgår av reglerna för utbildningen.

Censorerna kvalificerar sig för denna uppgift via 
yrkeskommittéerna. Slutproven regleras via en  
examensreglering och bedöms från den officiella 

50.  http://www.eud-adm.dk

7-stegsskalan för betyg. Dessutom kan yrkeskommit-
téerna omräkna slutprovsresultaten till medaljer.51

Understödjande plattform
Den nationella plattformen Elevplan binder sam-
man elev, praktiken och skolan på individuell nivå.52 
Verksamheten kan få insyn i sin lärlings betyg, 
presentationsportfolio samt bidra med informella 
bedömningar. Under 2015 blev det möjligt att 
använda elevplan för avkryssning av praktikmål på 
givna nivåer från yrkeskommittéerna och att skicka 
in praktikgodkännande med elektronisk signatur.

 FINLAND
Utbildningsstyrelsen i Finland har sammanställt all 
information gällande det nuvarande systemet för 
bedömning av yrkesutbildningen till en guide. Länk 
till guiden är
 http://www.oph.fi/publikationer/2015/bedomnings-

guide_2015

Guiden är avsedd för anordnare av yrkesutbildning 
och arrangörer av fristående examina, företrädare för 
arbetslivet, examenskommissioner samt studerande 
och examinander.

Guidens syfte är att underlätta planeringen och 
genomförandet av bedömningen i yrkesinriktade 
grundexamina, yrkes- och specialyrkesexamina. 
Bedömningsguiden består av två delar: grundläg-
gande yrkesutbildning (i huvudsak ungdomsutbild-
ningen) och fristående examina inklusive läroavtals-
utbildningen (i huvudsak vuxenutbildningen).  
I slutet av kapitlen följer ett urval ofta ställda frågor 

51.  Exempel från Byggutbildning: Det samlade resultatet av 
slutprovet med en decimal omskrivs till följande uttryck på 
svennebrevet.

 11,6–12,0 Antaget med sølv S 
 11,0–11,5 Antaget med bronze B 
 8,5–10,9 Antaget med ros R 
  2,0–8,4 Antaget A 
52.  http://www.elevplan.dk
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som Utbildningsstyrelsens sakkunniga har gett svar 
på i den dagliga informationsstyrningen.

Finländsk bedömning är kriteriebaserad. Detta 
innebär att den studerandes kunnande i grundläg-
gande yrkesutbildning, liksom examensprestationerna 
i fristående examina, alltid bedöms i relation till kra-
ven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna i 
examensgrunderna. Alla som deltar i bedömningen 
ska vara insatta i dem. Vid kriteriebaserad bedöm-
ning jämförs kunnandet inte med andra studerandes 
eller examinanders kunnande, utan bedömningen 
motsvarar kraven på yrkesskicklighet.

I grundexamina finns fastställa bedömnings- 
kriterier på tre olika nivåer av kunnande, i yrkes-  
och specialyrkesexamina är kriterierna fastställda för 
godkänd nivå. I kriteriebaserad bedömning svarar 
kraven på yrkesskicklighet i alla yrkesinriktade  
examina på frågan: vad ska den studerande/exami-
nanden kunna? Bedömningskriterierna svarar för sin 
del på frågan: hur bra kan den studerande/examinan-
den det som förutsätts?

I ovannämnda guide finns ett schema på s. 131–133 
som beskriver och jämför hur bedömningen av inlär-
ning och kunnande sker inom den grundläggande yrkes-
utbildningen och inom det fristående examenssystemet.

Yrkesprov
I de yrkesinriktade examensdelarna bedöms den stu-
derandes kunnande (yrkesskicklighet) genom yrkes-
prov i praktiskt arbete. Yrkesproven ska genomföras 
i en autentisk arbetsmiljö när det är möjligt. Utbild-
ningsanordnaren ska se till att yrkesprovet täcker alla 
krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömningen 
och bedömningskriterier som anges i grunderna 
för grundexamen. Avsikten är inte att yrkesproven 
ska vara ett så kallat slutprov i slutet av studierna, 
utan en bedömningsmetod som används under hela 
utbildningen. De studerande ska ha möjlighet att 
också på en arbetsplats lära sig det som förutsätts i 
kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna innan 
deras kunnande bedöms genom yrkesprov.
Det finns inga bestämmelser om hur långt ett yrkes-
prov får vara. Yrkesprovets längd beror på arbetet; 

olika uppgifter kräver olika långa arbetstider. Det vik-
tiga är att yrkesprovet ger tillförlitlig information om 
den studerandes kunnande, så att ett betyg (vitsord) 
kan ges. Yrkesprovets längd kan bestämmas separat 
för varje studerande och arbetsplats så att den stude-
rande, efter att ha haft möjlighet att lära sig det som 
man kommit överens om och som förutsätts i kraven 
på yrkesskicklighet i examen, kan visa sitt kunnande 
under en överenskommen tidsperiod.

Bedömning av yrkesprov
Yrkesproven bedöms av personer som utsetts för 
uppgiften. Före yrkesprovet går bedömarna ige-
nom planen för bedömning: vilket arbete ska den 
studerande utföra i yrkesprovet, vilken examensdel 
anknyter det till och vilka är således föremålen för 
bedömning och bedömningskriterierna? I yrkespro-
vet bedömer bedömaren den studerandes kunnande 
genom att följa och iaktta hans eller hennes arbete. 
Den studerande gör samtidigt sin självvärdering. 
Bedömarna kan dokumentera sina iakttagelser på en 
bedömningsblankett. Utifrån detta fastställer läraren 
och den studerande tillsammans på vilken nivå 
den studerandes kunnande ligger i förhållande till 
bedömningskriterierna.

Utbildningsanordnaren ska se till att de stude-
rande får tillräckligt med stöd och handledning för 
avläggandet av yrkesproven. Stöd och handledning 
ges före och under yrkesproven samt som handle-
dande respons efter dem.

Organisation och ansvar
Organet som svarar för planeringen och genomför-
andet av yrkesproven är tillsatt för en treårsperiod för 
att stödja yrkesprovsverksamheten. Dess medlemmar 
företräder arbets- och näringslivet, utbildningsan-
ordnaren, lärarna och de studerande. Organet har 
till uppgift att godkänna planerna för hur yrkespro-
ven ska genomföras och bedömas och vem som ska 
bedöma dem. Dessa planer ingår i utbildningsan-
ordnarens läroplan. Organet övervakar yrkesprovs-
verksamheten och behandlar eventuell begäran om 
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omprövning av bedömning av kunnandet. Dessutom 
undertecknar organets ordförande yrkesprovsbetyget 
samt betyget över avlagda yrkesprov.

 FÄRÖARNA
Inom det tekniska området bedöms eleverna efter 
varje skolutbildningsdel. Dessa är uppdelade i 
20+20+15 veckor, med praktik mellan skolperioderna. 
Dock är det möjligt att ta 20+20 veckor utan praktik 
emellan. I skollagen beskrivs hur bedömning efter 
varje skolperiod ska gå till. Bedömningen skiljer sig 
lite åt beroende på allmänna ämnen och yrkesämnen.

De allmänna ämnena är yrkesinriktade och på  
10 klassens nivå. Därför är åsikten att dessa allmänna 
ämnen ska vara stöd till respektive yrkesutbildning 
och kan därför inte ge meriter i ett helt annat skol-
upplägg t.ex. utbildning på en högre nivå (gymnasial 
utbildning). Bedömningen av de allmänna ämnena 
sker därför internt med extern censor. Detta betyder 
att läraren gör uppgifterna till examen och själv väljer 
om han vill göra en skriftlig eller muntlig examen.  
Är examen skriftlig ska läraren minst fyra veckor 
innan examen skicka uppgifterna till censorn, så 
att han kan kvalitetssäkra examensuppgifterna. När 
examen är genomförd bedömer läraren de skriftliga 
uppgifterna tillsammans med censorn.

När det gäller examen i allmänna ämnen på 
gymnasial nivå tas uppgifterna fram centralt av 
examenskontoret och det är också examenskontorets 
uppgift att utse censor.

Yrkesämnena bedöms efter varje skolperiod och 
ska vara avklarade med betyget 02 efter den sjugra-
diga betygsskalan. Skolan utformar i slutet av varje 
skolperiod en svenneprovsliknande bedömning, 
censor (skuemestre) ska ha utbildning i yrket och inte 
mindre än 5 års branscherfarenhet. Censor utses av 
arbetsmarknadens parter. Detta beror på att arbetsli-
vet ska vara med i kvalitetssäkringen av utbildningen, 
så att utbildningen då ligger på den nivå som arbets-
livet över tid önskar.

I styrdokumenten för varje utbildning, beskrivs 
vilka slutkompetenser en elev/lärling ska ha efter 

avslutad utbildning. Det vill säga att svendeprovet 
helst ska avspegla dessa slutkompetenser. Kompe-
tenserna som är formulerade i styrdokumenten har 
varit på remiss hos branscherna och ska därigenom 
vara kvalitetssäkrade, mot de krav som utbildningen 
kräver. Lärlingen ska ha klarat svendeprovet med  
02 (betygsnivå) och det får inte finnas något ”genom-
snittsbetyg”. Om eleven når mindre än 02 har han 
inte klarat slutprovet och konsekvensen av det är att 
eleven ska gå om hela eller delar av skolperioden.
I skollagen ges möjlighet för att ge andra betyg än 
efter sjustegsskalan. Branscherna kan då använda 
brons och silver som tillägg till betygen. Detta är ett 
gammalt danskt system som en del branscher har 
varit glada över att ha och har funnit det svårt att 
släppa. I själva svendebrevet anges inget betyg, Det 
är Yrkisdepilin – yrkesutbildningskontoret, som står 
för utfärdandet av lärlings/svendebrev. Innan lärlings/
svendebrevet skrivs ut ska kontoret ha mottagit ett 
praktikplatsgodkännande över fullföljd praktik och 
bevis från skolan om yrkes/ämnesproven.

Denna bedömningsform har existerat sedan 1950 
och är väl förankrad hos arbetsmarknadens parter. 
Historiskt sett var det också dessa parter som önskade 
denna bedömningsform. Den gav tillgång till ett 
svendebrev, som blev det certifikat, som vi känner det 
idag, vilket också är ett krav för att kunna kalla sig 
mästare i varje bransch.

 ISLAND
Enligt Läroplanen är huvudsyftet för studiebedöm-
ningen att ge pedagoger information om elever. 
Studibedömningen ska vara uppmuntrande och bidra 
till framsteg och värdera vilken stöd som behövs. 
Bedömningen varierar mycket. Muntliga, praktiska 
och skriftliga projekt, liksom visuella projekt m.fl. 
ska bedömas. Det uppmuntras till grupparbete, logg-
böcker (portfolio) och användande av sociala medier 
m.m. 



79

Vem bedömer? 
– Kontinuerlig bedömning  
– Bedömning av slutkunskap/utformning av slutprov 

Den allmänna regeln är att två parter, skolan och 
arbetslivet, bedömer resultatet av en yrkesutbildning 
men på olika sätt. Skolan utvärderar resultatet av 
studierna enligt kriterier i den allmänna Läroplanen. 

Exempel: I hälso- och sjukvårdsyrken sker en 
kontinuerlig bedömning på arbetsplatsen i form av 
projekt, dagboksanteckningar och portfolio. Detta 
arbete sker under handledning av personal på hälso- 
och sjukvårdsinstitutionerna och lärare från skolan. 

I reglerade hantverksyrken sker bedömningen av 
den arbetsplatsbaserade utbildningen på olika sätt. 
Det kan sägas att den synliga kontinuerliga bedöm-
ningen sker genom dagboksanteckningar och port- 
folio. Vissa yrken, som inom parkanläggning, kött-
industri och hårvård, har använt synlig kontinuerlig 
bedömning i många år. Inom parkanläggningsyrken 
och livsmedelsyrken ställs krav på arbetsböcker som 
ett intagningsprov för lärlingsprov. 

Andra yrken inom t.ex. livsmedelssektorn, fri-
söryrken och mekanikeryrken bygger på portfolio, 
som ger företag och elever information om vilka 
arbetsmoment som måste genomgås under en viss 
period. 

Slutprov sker på olika sätt. I hälso- och sjukvård-
syrken ansvarar skolan för slutproven. Dessa är inte 
standardiserade men bygger på den aktuella gällande 
läroplanen. I reglerade hantverksyrken finns det 
speciella gesällprovsnämnder inom varje bransch. 
Nämnden tillsätts av Utbildningsministeriet och 
yrkesråden som utser medlemmarna i nämnden. Den 
består av representanter för löntagare och arbetsgi-
vare. Denna nämnd är en förvaltningsnämnd och 
arbetar enligt förvaltningslagar. Nämndernas uppdrag 
och plikter anges i förordning om gesällprov. Gesäll-
proven är centraliserade för hela Island. Gesällprovs- 
nämnderna kan inte testa andra moment än vad som 
anges i branschens läroplan. Den person som avläg-
ger gesällprovet kan överklaga provets resultat om 
han/hon är missnöjd. Då tillkallas en ojävig part som 
bedömer detta prov. Gesällprov i ett reglerat yrke ger 

personen ett tillstånd att arbeta inom yrket, vilket 
utfärdas av Arbetsmarknadsministeriet. 

Validering 
I nu gällande lag om gymnasieskolan nr. 92/2008 
bär rektorer ansvaret för validering av studierna men 
genomförandet vilar i de flesta fall på studierektorer-
nas axlar. Om det uppstår tvivelsmål vänder man sig 
till ledarna eller de som bär ansvaret för de specialise-
rade studierna och man försöker gemensamt komma 
fram till en lösning. Man försöker att validera de 
flesta kurser som elever tagit i andra skolor. Om 
kursen inte har samma benämning granskas kurs- 
beskrivningarna och likvärdighetsregeln används. 
Det företogs år 2012 en enkät om de validerings-
metoder som 13 yrkesgymnasieskolor använde. Då 
framkom att evaluering av tidigare studier var mycket 
individuell för varje enskild gymnasieskola. I vissa 
fall validerar skolor så mycket som möjligt för eleven 
men det största hindret har varit de skiftande kursbe-
skrivningarna, speciellt om elever har bytt program 
mitt i studierna. Tendensen tycks vara att skolor på 
landsbygden är mera beredda att validera studier 
än skolor i huvudstadsområdet, speciellt om det 
gäller evaluering av studier i det informella systemet. 
Skolmiljön ger inte möjlighet till stor flexibilitet och 
isländska yrkesutbildningselever rör sig därför lite 
mellan olika länder. De viktigaste orsakerna till det är 
studiernas uppbyggnad, brist på tid och pengar och 
stor arbetsbörda. 

Enligt 6§ i förordning nr. 840/2011 om yrkes-
platsbaserad utbildning och yrkesträning på arbets-
plats är det tillåtet att validera de studier eller yrkes-
erfarenheter som någon har innan avtalet ingås, om 
vissa villkor uppfyllts. Man måste visa upp arbets-
intyg, beskrivning av arbeten och bekräftelse från 
pensionsfond eller skattemyndighet om att obligato-
riska avgifter har inbetalats. Entreprenörverksamhet 
godtas inte vid validering. Det varierar mellan olika 
yrken hur långt tillbaka i tiden man validerar. Vissa 
yrken validerar bara en månad tillbaka i tiden, medan 
andra inte har några begränsningar, om förordning-
ens bestämmelser har uppfyllts. 
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Validering mellan olika yrken 
Om någon har avlagt gesällprov i t.ex. tryckeriyrket 
och vill avlägga ett gesällprov i grafisk design får varje 
fall en individuell validering. Den sökandes studietid 
förkortas i enlighet med metoderna i den aktuella 
skolan och den arbetsplatsbaserade utbildningen 
förkortas enligt dennes situation och erfarenhet. Om 
en boktryckare t.ex. är intresserad av att bli mekani-
ker, hänvisas han till realkompetensutvärdering för 
mekaniker, när villkoren uppfyllts. Hantverksyrkena 
har inte organiserat en process över dessa frågor, men 
livsmedels- och restaurangyrkena har framlagt ett 
förslag till metoder som skulle kunna förkorta stu-
dietiden. Denna metod är tänkt för nyutexaminerade 
gesäller som saknar längre yrkeserfarenhet. I andra 
fall hänvisas personer till realkompetensutvärdering. 

Det är mycket sällan som personer ansöker om 
validering mellan olika yrken. Det kan som exempel 
nämnas att det bara skett två gånger inom informa-
tions- och mediabranschen och fyra gånger inom 
livsmedels – och restaurangbranschen från år 2005. 
Att utforma ett system för sådan validering mellan 
yrken är kanske orealistiskt. 

Validering och bedömning av  
utländsk yrkesplatsbaserad  
utbildning som en del av läroplanen
Yrkeselever som gör en del av sin yrkesplatsbaserade 
utbildning utomlands får hela den perioden värderad 
enligt Europass och/eller utbildningsavtal. Yrkenas 
elevtillståndsnämnder eller andra likvärdiga parter 
erkänner de aktuella företagen innan elever reser 
utomlands eller också vänder man sig till andra lämp-
liga parter. Från 2007 har cirka 90 hantverks- 
elever fått utländsk yrkesplatsutbildning godkänd, 
så att den arbetsplatsbaserade utbildningen kunde 
förkortas. Förkortning bekräftas av Utbildnings- och 
kulturministeriets samarbetsparter. 

 NORGE
Kontinuerlig bedömning
Bedömning har varit ett nationellt satsningsom-
råde sedan 2009. Syftet har varit att vidareutveckla 
bedömningskulturen och bedömningspraxis på sko-
lorna och i lärlingsverksamheterna.53 I Norge skiljer 
man på kontinuerlig bedömning/slutbedömning/
slutlig bedömning.

Det finns också två huvudkategorier av kandida-
ter när det gäller lärande på arbetsplats: Lärling och 
lärlingskandidat. En lärling ingår ett lärlingskontrakt, en 
lärlingskandidat ingår ett utbildningskontrakt. Lärlings-
kandidatvägen är för de elever som tar sikte på en min-
dre omfattande kompetens än ett fag- eller svennebrev. 

Kontinuerlig bedömning och slutbedömning är 
centrala begrepp i föreskrifterna som hör till skol-
lagen. Målet med kontinuerlig bedömning är att 
främja lärande, utveckla kompetenser och ge under-
lag för anpassad utbildning. All bedömning i ämnen 
som pågår under utbildningen fram till slutet av 10:e 
året och under den gymnasiala utbildningen definie-
ras som kontinuerlig bedömning.

Kontinuerlig bedömning är en rättighet för alla 
elever och lärlingar. Målet med slutbedömning är att 
den ska ge information om nivån på eleven, lärlingen 
eller lärlingskandidaten vid avslutningen av yrkes- 
utbildningen.

Kompetansepröve  
och praksisbrevpröve
Ett kompetensprov dokumenterar grundkompetens 
och är ett prov på en lägre nivå än fag- och svenne-
pröve. Detta genomförs för lärlingskandidaternam.54, 55 
Fylkeskommunen har ansvaret för att kompetenspro-
ven genomförs i enlighet med de utbildningsmål som 
har fastställts för kandidaten. 

53 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
54.  http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/

andre-varianter/larekandidatordning/
55.  http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pa-

gaende-arbeid/Praksisbrev---Lokale-forsokslareplaner/
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Kompetensproven ska som huvudregel genomföras 
vid slutet av utbildningstiden och ska normalt vara 
avslutade senast två månader från denna tidpunkt. 
Lärlingsverksamheten anmäler lärkandidaten till 
kompetensprovet. Anmälan ska skickas till fylkeskom-
munen i det fylke där lärlingskontraktet eller utbild-
ningskontraktet är registrerat. Provet ska genomföras i 
den verksamhet där lärkandidaten har haft huvuddelen 
av sin utbildning. Då proven genomförs i lärlingsverk-
samheten ska proven anpassas till produktionen i verk-
samheten. Fylkeskommunen kan efter att ha inhämtat 
råd från prövningsnämnden, bestämma att proven ska 
hållas på ett annat ställe.

Vid bedömningen ska den tredelade skalan ikke 
bestått, bestått och bestått meget godt användas.

Kompetensbeviset skrivs ut som dokumentation 
över gymnasial utbildning, då villkoren för att få 
vidnemål eller fag- och svennebrev inte har uppfyllts.

Fag- och svennebrev
Fag- och svennepröve är ett avslutande prov som 
anpassas till läroplanens kompetensmål i yrket. En 
god förberedelse inför proven förutsätter att lär-
lingarna genom hela yrkesutbildningen har använt 
kompetensmålen som utgångspunkt för planering, 
genomförande och bedömning av lärlingsarbetet. 
I vardagen står verksamhetens arbetsuppgifter i 
centrum, men det är verksamheternas ansvar att 
se till att den produktion som lärlingen deltar i, 
täcker kompetensmålen på ett tillfredsställande sätt. 
Verksamheter och arbetsuppgifter kan variera mycket 
inom ett yrkesområde, och Kunnskapslöftet öppnar 
för att utbildningen till en viss grad kan ta utgångs-
punkt i lokala förhållanden.

Slutproven ska pröva kandidatens kompetens i 
yrkesområdet så som denna beskrivs i läroplanen för 
utbildning i verksamhet i lärlingsutbildningen inom 
yrket. Alla kompetensmålen i läroplanen för yrket 
ska kunna prövas. Arbetsuppgifterna i provet ska 
reflektera kravet på yrkeskompetens. Prövnings- 
nämnden har ansvar för att kandidaten får sin kom-
petens i yrket prövad på ett riktigt sätt.

Uppgiften ska klart definiera innehållet i det man 
förväntar sig av kandidaten i sitt arbete. Inom ramen 
för kompetensmålen i läroplanen ska uppgiften  
pröva kandidaten i
a) Planering av arbetet och förklaring av valda  

lösningar
b) Genomförandet av en yrkesarbetsuppgift
c) Bedömning av eget provarbete
d) Dokumentation av eget provarbete

Provets omfång ska vara klart definierat och inom 
den tidsram som är fastställd i läroplanen. Bedöm-
ningen ska ge uttryck för i vilken grad kandidaten 
har nått målen i läroplanen för yrket. Skalan som 
används för fag- och svenneprov är tredelad: bestått 
meget godt, bestått och ikke bestått.

Innan fag- och svenneprov kan genomföras ska 
lärlingen ha klarat av de ämnen som är fastställda i 
ämnes- och timfördelningen för Vg1, Vg2 och even-
tuellt Vg3 i skola för berörda yrkesinriktade utbild-
ningsprogram.

Utöver uppgiften ska prövningsnämnden sam- 
tidigt utarbeta ett underlag för bedömning av kandi-
datens arbete med fag- och svenneproven. Huvud- 
punkterna i underlaget för bedömning ska klargöras 
för kandidaten.

Fag- eller svennebrev utställs som dokumentation 
för godkänt fag- eller svenneprov. Innan fag- eller 
svennebrev kan utfärdas, ska normalt alla relevanta 
ämnen och examen vara godkända. I särskilda fall 
kan fag- eller svennebrev ändå utfärdas även om 
kandidaten inte har klarat upp till två av de allmänna 
ämnena.

Praksiskandidater – vuxna
Praksiskandidat-ordningen är en väg för personer 
som kan dokumentera lång och allsidig yrkeserfaren-
het. Den är därför inte en utbildningsväg, men en 
rättighet att anmäla sig till fag- och svenneprov utan 
utbildning i skola och lärlingstid i verksamhet.
Den regleras i skollagen. Förordningen gör det 
möjligt att ta fag- eller svennebrev med utgångspunkt 
i allsidig yrkeserfarenhet som är 25 % längre än den 
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fastställda lärlingstiden. Allsidig erfarenhet utgår från 
yrkesutbildningen (Vg3-läroplanen).

Längden på lärlingstiden är fastställd i ”Laere-
planverket for Kunnskapslöftet” och den tillhörande 
utbudsstrukturen. Det är fylkeskommunen som 
avgör om den erfarenhet som kandidaten hänvisar till 
kan godkännas. Kravet på minst fem års erfarenhet 
har varit denna vägs utgångspunkt, även om skolla-
gen öppnar för att det i speciella fall kan godkännas 
kortare erfarenhet. 

Praksiskandidater måste inte ha godkänt i gemen-
samma ämnen (norska, engelska, matematik, naturkun-
skap, samhällskunskap och historia) för att få utfärdat 
fag- eller svennebrev. Däremot ska de ha godkänt i en 
egen examen innan de anmäler sig till prövning. 

Praksiskandidater har själva ansvaret för att anmäla 
sig till både den skriftliga examen och fag- och sven-
neprovet. Anmälan görs till fylkeskommunen. 

Prövningsnämnd
Medlemmarna i prövningsnämnden är ansvariga 
för fag- och svenneproven. De har kompetens i sitt 
yrke och har nödvändiga kunskaper om krav och 
ramar för prövningsnämndernas arbete. De har 
också viktiga uppgifter i samband med planering av 
prövningar.

Prövningsnämnden utses och administreras av fylkes-
kommunen. Den ska ha minst två medlemmar med 
formell yrkeskompetens inom yrkesområdet och, så 
långt det är möjligt, uppdaterad yrkeserfarenhet i 
yrket. Utnämnandet går till så här:
• Fylkeskommunen ska inhämta förslag till medlem-

mar i prövningsnämnden från parterna i arbetsli-
vet. Fylkeskommunen kan om nödvändigt hämta 
in förslag också från andra.

• Medlemmarna ska normalt inte ha någon an-
knytning till lärlingsverksamheten eller skolan där 
kandidaten har fått utbildning.

• Prövningsnämnden har ansvaret för utformningen 
av fag- och svenneproven.

• Lärlingsverksamheten, eller skolan, om kandidaten 
har fått sin utbildning där, kan komma med förslag 
till arbetsuppgifter.

Fylkeskommunen ska säkra att prövningsnämnden 
har tillfredsställande yrkesmässig bedömningskompe-
tens. Fylkeskommunen har ansvaret för att ge pröv-
ningsnämnderna den grundutbildning som behövs 
för att de ska kunna utföra sitt arbete i enlighet med 
de formella kraven i föreskriften. 

Prövningsnämnden ska bedöma kandidatens kom-
petens så som den är dokumenterad genom fag- eller 
svenneprov och satta betyg.

Klagonämnd
En lärling som har fått betyget icke godkänt på  
fag- eller svenneprovet kan överklaga.

Kandidaten kan klaga utifrån två olika grunder. 
Dessa är:
1. Formella fel eller andra icke yrkes/ämnesmässiga fel
2. Den yrkesmässiga bedömningen

Klagomål på formell grund behandlas av fylkestinget 
eller av den fylkestinget har bemyndigat som överkla-
gandeinstans. Ofta utses egna överklagandenämnder i 
fylkeskommunen som behandlar sådana klagomål. 

 SVERIGE
Handledaren informerar  
och läraren bedömer
Det är skolan och arbetsplatsen som ska utarbeta 
rutiner för bedömning av elevens arbetsplatsförlagda 
lärande. Huvudmannen för utbildningen ansvarar 
för att handledaren har de nödvändiga kunskaper 
och erfarenheter som behövs för uppdraget. Rektor 
på den skola som anordnar utbildning med arbets-
platsförlagt lärande eller lärlingsutbildning, ska 
skapa förutsättningar för ett kontinuerligt samarbete 
mellan lärare och handledare där lärarens bedömning 
ingår som en viktig del. Läraren ska ha regelbunden 
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kontakt med handledare och elev för att följa och 
stödja elevens kunskapsutveckling. Läraren bedö-
mer och betygssätter elevens arbete på arbetsplatsen 
utifrån den beskrivning som handledaren ger och den 
samlade dokumentation som finns om elevens arbete. 
Handledaren har ingen utbildning i bedömning 
utifrån kunskapskrav och skolan kan inte ställa krav på 
att handledaren ska förstå ämnesplanerna i den form 
de är uttryckta. För att eleven ska kunna få fortlöpande 
återkoppling behöver den bedömning som läraren och 
handledare gör vara en integrerad del i lärprocessen. 
Det ska vara tydligt vilka kurser/delar av kurser som 
förläggs till arbetsplatsen. Vilka kurser eller delar av 
kurser som avses, ligger på rektors ansvar.

Handledaren ska vara väl informerad om vilka mål 
som eleven ska arbeta mot och läraren ska få regel-
bunden information från handledaren kring elevens 
kunskapsutveckling. I handledningen av eleven 
ingår alltså att bilda sig en uppfattning och beskriva 
hur elevens kunskaper har utvecklats under tiden 
på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om 
elevens självständighet samt kvalitet och skicklighet 
i utförandet av arbetsuppgiften.56 Informationsutby-
tet mellan skola och arbetsplats kan med fördel ske 
genom trepartssamtal mellan elev, handledare och 
lärare där läraren ställer frågor för att ta reda på med 
vilken kvalitet eleven utför vissa moment och upp-
gifter. Utifrån eleven och handledarens svar sorterar 
läraren in svaren i kunskapskravens olika nivåer.57 

Bedömning i yrkesämnen kräver både yrkeser-
farenhet och kunskap om styrdokumenten. Oftast 
har karaktärämneslärarna och apl-handledarna både 
kunskaper om yrket och yrkeskultur- och praxis. 
Både yrkespraxis och yrkeskultur är mer beroende av 
sammanhanget än vad yrkeskunskap är, och behöver 
därför den mer realistiska miljö som arbetsplatsen 
utgör. Därför är lärande på arbetsplatsen en viktig del 
i både utbildningen och i lärarnas bedömning och 
betygsättning.58 

56.  Lathund arbetsplatsförlagt lärande, apl Skolverket/ Skolverkets 
allmänna råd, Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. 

57.  Handledarutbildning, Skolverkets webbkurs
58.  Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter, Skolverket 

Nyckelkompetenser  
och nyckelkvalifikationer
Den snabba samhällsutvecklingen under 1900-talet 
till idag har medfört ökade krav på generella kompe-
tenser och på en gemensam medborgerlig bildning.  
I gymnasieskola 2011 betonas att de gymnasiegemen-
samma ämnena ska samspela med programmets 
karaktärsämnen. Genom fördjupningen i den 
programspecifika karaktären utvecklas eleven också 
som medborgare och som individ. Vidare betonas att 
utbildningen ska ge en god specifik förberedelse för 
det yrke eller de högskolestudier eleven ska fortsätta 
till. Kraven på generella kompetenser har emeller-
tid inte tonats ned utan snarare förstärkts under de 
senaste decennierna, bland annat i EU:s rekommen-
dation om nyckelkompetenser.

Forskaren Helena Tsagalidis (2006) har i sin forsk-
ning benämnt de generella kompetenser som vi alla 
behöver oavsett yrke för nyckelkvalifikationer. Nyckel- 
kvalifikationer kallas de eftersom de är nycklar till 
arbetslivet – en kombination av kunskaper, färdighe-
ter och attityder anpassade till yrket. Vi behöver dem 
för att klara av ett specifikt yrkesområde, exempelvis 
självständighet, planeringsförmåga, samarbete, kom-
munikation (även digitalt), problemlösnings- och 
analysförmåga, kundkontakt etc. Nyckelkvalifikatio-
nerna behöver dessutom kompletteras med beskriv-
ningar på specifika yrkeskunskaper för det aktuella 
yrkesområdet.

Kunskapskraven beskriver exempelvis nyckel-
kvalifikationen samarbetsförmåga med orden ” i 
arbetet samverkar eleven med andra”, ” i samråd med 
handledaren” och ”eleven samarbetar”. Det innebär 
att samarbetsförmågan behöver identifieras för att 
kunna bedömas. Andra exempel på nyckelkvalifika-
tioner som förekommer både i kunskapskraven och i 
branschens beskrivningar är initiativtagande, arbets-
planering och problemlösning.59 

59.  Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter, 
Skolverket
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Metoder för bedömning
Syftet med bedömningen avgör vilka metoder som 
bör användas. Ett syfte kan vara att få information 
om en elevs brister för att kunna sätta in åtgärder, 
ett annat att förbättra den egna undervisningen eller 
skaffa underlag för betygssättning. I Sverige används 
ett antal bedömningsmetoder. Det står läraren fritt 
att välja adekvat bedömningsmetod. De nationella 
proven sker (huvudsakligen) i form av muntliga 
och skriftliga prov. Andra bedömningsmetoder som 
används är till exempel simulering av handlingar 
eller händelser, uppvisning, framtagning av produk-
ter, dagbok, offentliga framträdanden, case-metod, 
konkreta yrkesrelaterade handlingar eller situationer 
i realtid. Andra användbara bedömningsformer är 
portföljmetoden, projektmetoden, presentationer, 
visningar eller tävlingar inför publik. 

Arbetsplatsens och  
skolans syn på bedömning
Synen på bedömning skiljer sig åt mellan skola och 
arbetsplats. För att bedömning av det lärande som 
sker på arbetsplatsen ska bli trovärdig behövs en 
utveckad kommunikation mellan skola, handledare 
och näringsliv. Vilka kompetenser de olika aktörerna 
betonar kan skilja sig åt inom ett yrke. Elever kan 
betona vikten av att använda arbetsredskap och att 
kunna kommunicera, handledare kan framhålla 
ordningssinne och noggrannhet medan branscherna 
kan kräva social kompetens och branschspecifika 
kunskaper.60 

Validering
Validering är en process som innebär strukturerad 
bedömning, värdering, dokumentation och erkän-
nande av kunskaper och kompetens som en person 
besitter oberoende av hur de förvärvats.

Kompetens utvecklas på olika sätt och utifrån 
olika motiv. Därför finns olika valideringsprocesser 

60.  Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter, 
Skolverket

framtagna för att de ska stämma med olika indivi-
ders behov. Inom vuxenutbildningen är validering 
av kunskaper en stor och viktig del. Oavsett hur den 
enskilda valideringen går till är syftet alltid att kart-
lägga, bedöma och dokumentera en enskild individs 
kompetens.

Reell kompetens kan man ha utvecklat i skola 
eller på universitet, genom att gå kurser utanför det 
formella skolväsendet, genom att arbeta eller genom 
sitt fritidsintresse. Det spelar ingen roll om detta skett i 
Sverige eller utomlands eller när i tiden det ägt rum.61 

Det finns flera olika aktörer som arbetar med vali-
dering i Sverige, dels de som arbetar med att bedöma 
reell kompetens och de som bedömer utländsk 
utbildning. Studie- och yrkesvägledare, arbetsförmed-
lare och statliga myndigheter arbetar med att vägleda 
individer till rätt valideringsinsatser. Yrkeslärare/yrkes-
bedömare, branschorganisationer samt privata och 
offentliga utbildningsanordnare ansvarar ofta för själva 
bedömningen. Vid bedömning av utländsk utbildning 
genomförs den av ansvariga myndigheter.62 

 ÅLAND
Inom den yrkesinriktade gymnasieutbildningen 
och den yrkesinriktade vuxenutbildningen ska den 
studerandes yrkeskunnande bedömas med utgångs-
punkt från yrkesprov som den studerande genomgår 
i arbetssituationer eller genom arbetsuppgifter på en 
arbetsplats, i skolan eller på någon annan plats som 
skolan bestämmer.

Bedömning ska fungera som handledning, moti-
vation och uppmuntran för de studerande att nå 
sina mål och för att stärka utvecklingen av en positiv 
självbild hos de studerande och deras utveckling 
som yrkesmänniskor. Den studerandes inlärning och 
kunnande ska bedömas mångsidigt. Bedömningens 
syfte är att leda och stimulera de studerande i deras 

61.  Källa: Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida  
https://www.myh.se/

62.  Källa: Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida 
https://www.myh.se/



85

studier samt att utveckla deras förutsättningar att 
bedöma sig själva. Bedömningen ska vara fortlöpande 
och mångsidig och beakta den lärprocess som den 
studerande genomgår.

Målet med bedömning av inlärningen är att den 
studerande vet vad den kan och vad den måste lära 
sig. Vid bedömningen av inlärningen ska läraren 
eller handledaren på arbetsplatsen använda sådana 
metoder som motiverar och aktiverar den stude-
rande. Med hjälp av dessa får den studerande stöd 
och motivation att uppnå målen, samtidigt som den 
studerandes förmåga till självvärdering utvecklas. 

Yrkesprov och andra  
metoder för bedömning
Yrkesskickligheten och kunnandet inom yrkesäm-
nena bedöms med yrkesprov i så stor omfattning som 
det är möjligt. Det kan kompletteras vid behov med 
annan bedömning av kunnandet, som t.ex. skriftliga 
prov, portfolios eller inlämningsuppgifter. Det är sko-
lan som planerar, genomför och bedömer yrkespro-
ven i samarbete med de arbetsplatser där studerande 
utför lärande i arbete. Bedömningen av studerande 
baserar sig på:
1. Behärskande av arbetsprocessen
2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund 

för arbetet
4. Nyckelkompetens för livslångt lärande, här ska 

studerande separat visa att de behärskar fyra 
nyckelkompetenser: lärande och problemlösning, 
interaktion och samarbete, yrkesetik, hälsa, säker-
het och funktionsförmåga.

Det finns bedömningskriterier på tre nivåer: beröm-
lig nivå, god nivå och nöjaktig nivå. 

Vid bedömning av en studerandes studiepresta-
tioner och kunnande i den delen av utbildningen 
som ordnas på arbetsplats i form av lärande i arbete, 
bedöms den studerandes yrkeskunnande av den lärare 
som svarar för undervisningen och en av arbetsgiva-
ren utsedd person gemensamt. Inom läroavtalsutbild-
ningen beslutar läraren i bedömning av de teoretiska 

studierna och i den utbildning som sker på en arbets-
plats en person som är utsedd av arbetsgivaren.
En studerande i gymnasieutbildning och i annan 
utbildning på gymnasienivå (vuxenutbildning) har 
rätt att tillgodoräkna sig studieprestationer som har 
slutförts i andra sammanhang och kunnande som 
förvärvats på annat sätt om innehållet i huvudsak 
motsvara vad som krävs enligt läroplanen. Den 
studerande ska uppvisa betyg/intyg som grund för 
tillgodoräknandet på basen av tidigare studier. Vid 
osäkerhet om likvärdighet kan den studerandes 
kunskaper prövas på lämpligt sätt. En studerande 
kan också anhålla om att få icke-formellt lärande 
och informellt lärande tillgodoräknat genom att visa 
att det förvärvade kunnandet motsvarar de mål som 
anges i läroplanen. Som grund för erkännandet prö-
vas den studerandes kunnande på lämpligt sätt, t.ex. 
med yrkesprov. Kunnandet bedöms på det sätt som 
bedömningsgrunder och läroplan anger. 

Validering
Från och med den 1 januari 2015 trädde en ny 
lagstiftning i kraft på Åland som ska reglera valide-
ring. Validering är en kompetenskartläggning och 
dokumentation som synliggör en persons kunnande. 
Validering sker utgående från det kunnande personen 
fått genom formellt, icke-formellt eller informellt 
lärande. Vid validering bedöms en studerandes 
kunnande i förhållande till läroplanens krav. En vali-
dands kunnande bedöms i förhållande till fastställda 
bedömningsgrunder som gäller för att utöva ett visst 
yrke. Det sker genom en formell bedömning av en 
persons kunnande och examinering vid ett validerings-
tillfälle. I praktiken innebär det att en person som har 
t.ex. mångårig arbetserfarenhet av ett visst yrke, kan 
anhålla om att få bli validerad. Personen kan då bli 
validerad genom t.ex. ett yrkesprov som görs upp i 
förhållande till den läroplan eller de bedömningsgrun-
der som gäller för yrket, där hon/han kan påvisa sitt 
kunnande och erhålla ett intyg. En validand kan vara 
en person med åtgärdsplan från Ålands arbetsmark-
nadsmyndighet, folkpensionsanstalten eller ett för-
säkringsbolag eller en person med integrationsplan.
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Skolan har yrkesråd med representanter inom alla 
branscher. Varje yrkesråd ska inom sitt yrkesut-
bildnings- och branschområde planera och tillse 
att yrkesprov och valideringstillfällen genomförs, 
utarbeta förslag till bedömningsgrunder för yrkesprov 
och för valideringstillfällen som krävs för att utöva 
ett visst yrke och utse bedömare av yrkesprov och 
valideringstillfälle. 

Yrkesråd
Yrkesråden har tillsynsansvar när det gäller yrkes-
proven. Ett yrkesråd ska inom sitt ansvarsområde se 
till att en studerande eller en validand vid examine-
ring påvisar sitt kunnande på ett sådant sätt, att det 
kunnande som gäller för att utöva ett visst yrke kan 
säkerställas.

Beslut om betyg och intyg för studerande samt 
om intyg för validand fattas av rektor och den eller 
de lärare som ansvarar för det enskilda läroämnet. 
Beslut om betyg över avlagt yrkesprov fattas av det 
yrkesråd som har tillsatts för ett yrkesutbildnings- 
och branschområde. Studerande får ett gymnasie-
examensbetyg med yrkesinriktning och ett yrkes-
provsbetyg då han/hon har fullföljt studierna i de 
examensdelar som gäller för utbildningen och avlagt 
de yrkesprov som ingår i examen med godkända 
vitsord. I yrkesprovsbetyget ingår uppgifter om de 
avklarade yrkesproven, en kort beskrivning av varje 
yrkesprov, platsen för yrkesprovet samt betyg (vits-
ord) för yrkesprovet. Yrkesprovsbetyget undertecknas 
av yrkesrådets ordförande.
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Metoder för att främja elevs/ 
lärlings möjlighet att genomföra 
lärande på arbetsplats

 DANMARK
Avbrott från praktiken
Avbrott i samband med praktik sker huvudsakligen mel-
lan yrkesskolans grundutbildning och övergången till 
praktik och särskilt i starten av praktikperioden. Möjliga 
orsaker är elevens frustration över att inte kunna hitta 
en vanlig praktikplats, eller att eleven upptäcker via 
praktiken att yrkets realiteter ”inte är något” för honom 
eller henne. Eventuella bakomliggande faktorer och 
konflikter är inte kartlagda i bredare omfattning. 

Orsaker till avbrott på praktikcentre är inte utfors-
kade då dessa är relativt nya. Men en av förklaring-
arna skulle kunna vara att en period på ett praktik-
centre medför en lägre ersättning än elevlön i vanligt 
praktik. Dessutom är det fortfarande lägre prestige 
förknippad med skolpraktik på praktikcentre, även 
om arbetet med kvaliteten och renomméet på skol-
praktiken har varit intensivt under de senaste åren. 
Slutligen kan det finnas en betydande andel praktik-
centre-elever, som behöver stöd för mera personlig 
och yrkesmässig mognad, även om eleverna formellt 
uppfyller de så kallade EMMA-kriterierna. Summan 
av detta är att förebyggande av avbrott från ett prak-
tikcenter kräver en integrerad vägledningsinsats.

Villkor för praktik
Danska elever får elevlön enligt överenskommelser, 
som har förhandlats fram mellan arbetsmarknadens 
parter. Lönenivån stiger med åldern i utbildningen 
och motsvarar sammanlagt cirka 30–35 % av en 
yrkesutbildads lön (vuxenelevlönen är högre). Lönen 

innehåller semesterersättning etc. Dessutom är 
arbetsgivaren skyldig att ställa upp med relevanta 
arbetskläder, säkerhetsutrustning och arbetsmaterial. 

”Fasthållande” under  
praktiken genom god utbildning
Det danska verktyget Handledarguiden (Traener-
Guiden) bjuder på goda råd, verktyg, modeller och 
exempel för utbildare på arbetsplatserna. Traener- 
Guiden är konstruerad utifrån best practice berättel-
ser och förslag från en mängd praktikverksamheter 
i flera branscher (särskilt bygg, transport, industri, 
gastronomi och handel).

Anställning och introduktion
När det är möjligt har skolan väglett verksamheten 
innan anställningen, eventuellt matchat med en pas-
sande elev och gjort klart med praktikverksamheten, 
genom vilka arbetsprocesser eleven kan uppnå sina 
praktikmål. Sedan följer en introduktion med bland 
annat beskrivning av ömsesidiga förväntningar, beslut 
om vem som ska vara ansvarig för eleven och upplys-
ning om arbetsplatsens skrivna och oskrivna regler.

Yrkesutbildningen
Verksamheten bör ha kunskap om den moderna 
yrkesutbildningen och använda sig av de möjligheter 
som erbjuds via samspelet med skolan. Elevplan är till 
exempel ett redskap för dokumentation och delning 
av data. Eleven ska inte bara utbildas till en verksam-
hetsmedarbetare, utan till ett yrke i hela sin bredd. Här 
ingår också att utveckla personliga och sociala kompe-
tenser för ett liv som aktiv medborgare i Danmark.
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Utbildningsmetoder och elevens lärprocesser
Den som lär ut bör behärska väsentliga principer 
för att främja praxisbaserade lärprocesser och kunna 
välja bland olika utbildningsmetoder, beroende på 
situationen och elevens förutsättningar. Det är en 
fördel att ha en viss insikt i kulturförståelser, ung-
domstendenser, konflikthantering, vanliga sociala 
problem och annat som man kan behöva känna till 
som praktikverksamhet.

Feedback och bedömningar
Bedömningar ingår med fördel i verksamhetens 
övriga kvalitetssäkring. Systematiska mätningar kan 
visa, om eleven trivs och hur utbildningen är integre-
rad i verksamhetens drift. Verksamheten bör genom-
föra regelbundna elevsamtal, utifrån kunskap om 
feedback processer. I detta ingår att kryssa för vilka 
praktikmål som uppnåtts, praktikgodkännanden och 
förberedelser för det avslutande yrkesprovet.

Elevtrivsel63 är en avgörande faktor för att eleven 
ska gå igenom utbildningen, särskilt när eleven är 
den enda (unge) eleven i utbildning i verksamheten. 
Arbetsplatsens psykiska arbetsmiljö ska vara inställd 
på att ta emot och arbeta med (unga) elever.  
Nätverk bland elever – också tvärs över arbetsplatser 
– kan bidra till elevtrivseln.

Verksamheter kan ha olika motiv till elevutbild-
ning. Det kan ligga ekonomiska eller yrkesmässiga 
skäl i botten, men ofta spelar också det sociala 
ansvaret en roll – också i små firmor. Elever med en 
belastad bakgrund kräver vanligtvis mer tid och  
personlig insats. Därför finns det gränser för hur 
många belastade elever en arbetsplats kan rymma.  
I så stor utsträckning som möjligt, ger yrkesskolorna, 
ungdomsvägledarna, eller extra mentorer stöd till 
verksamheterna med råd och stöd.

63.  ”Elevtrivsel er guld værd”, Bjerre & Lamscheck-Nielsen, 
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 2011.

Kvalitetssäkring av praktikutbildningen
En egentlig extern kvalitetskontroll av själva praktik-
utbildningen finns inte, varken före, under eller efter 
elevens utbildning. Godkännande av praktikplatsen 
innebär formellt inte, att verksamheten ska ha med-
arbetare med (pedagogiska) utbildningskompetenser 
tillhands. Dock finns det god praxis i SOSU, där 
LUU i stort sett inte godkänner en praktikplats, utan 
att där finns utbildade praktikvägledare på plats eller 
förpliktigande planer för kvalificering av dessa. 

Men om det skulle uppstå konflikter i form av 
t.ex. tvister, involveras yrkesskolan och de faglige 
udvalg. Ofta kan skolornas praktikplatskonsulenter 
lyckas med att förhindra ett potentiellt avbrott.  
Praktikgodkännelser för varje praktikperiod är  
dokumentation över de uppnådda lärandemålen. 
Elevplan kan användas i detta sammanhang.

Det saknas undersökningar i Danmark om ifall 
utbildning av verksamheter och deras handledare kan 
bidra till färre avbrott. Motsvarande breda undersök-
ningar i Tyskland vittnar om en klar effekt. I Danmark 
finns kortare AMU-kurser för utbildning av hand- 
ledare/utbildare (praktikvejledere). Motsvarande ana-
lyser i Tyskland vittnar om en klar effekt. I Danmark 
finns korta AMU-kurser för utbildning av handledare 
sedan 2008, men de är långt ifrån helt implemente-
rade. Lokalt/regionalt finns nätverk64 bland verksam-
heternas utbildare/handledare samt med skolprak-
tikinstruktörerna från praktikcenter. Det kan antas att 
erfarenhetsutbytet i dessa nätverk ökar kunskaperna 
och medarbetartrivseln, vilket med stor sannolikhet 
har ett positivt inflytande på elevtrivseln.

Utbildningsgaranti
Sedan 1 januari 2013 finns det utbildningsgaranti via 
praktikcentre på de flesta yrkesutbildningar. Där-
med undviker de elever, som inte har kunnat få ett 
ordinärt praktikavtal, att sluta i en återvändsgränd. 
Hittills har det medfört en ökning av elever som 

64.  Projekt ”Unge i uddannelse”, Region Nordjylland: Virksomheds-
mentornetværk med 500 oplæringsansvarlige i virksomheder.
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fortsätter sin utbildning. Man förväntar sig därför en 
ökning av genomförandet av utbildningen.65

Praktikcentras instruktörer är ansvariga för att 
eleverna uppnår de beslutade praktikmålen via 
skolpraktiken (SKP). Utöver detta får eleverna hjälp 
med att ingår praktikavtal under kortvarande peri-
oder eller som restlärlingsavtal. I begränsat omfång 
och varighet är det möjligt för ”verksamhetsförlagd 
undervisning” (VFU), som pågår oavlönat under 
skolans ansvar och utan att eleven ingår i verksamhet-
ens produktion.

För att kvalitetssäkra praktikcentrans samlade 
kompexa uppgift, initierades en kompetensutveck-
lingsinsats för handledare. Under 2014 genomfördes 
en landstäckande utvärdering.

 FINLAND
Introduktion inför första tillfället  
med lärande på arbetsplats
Förberedelserna inför den första inlärning i arbetet- 
perioden inleds redan under yrkesstudiernas första 
år genom att studeranden tar del av information om 
vad inlärning i arbetet är, hur det genomförs och följs 
upp. Vidare kan introduktionen också ta formen av 
besök av arbetslivets representanter i skolan, arbets-
platsbesök, att kartlägga olika inlärning i arbetet- 
platser och att skriva ansökningshandlingar samt att 
delta i olika utbildnings- och jobbsökarmässor. När 
perioden börjar närma sig (vanligtvis under det andra 
studieåret) säkerställer skolan att den studerande 
känner till målen för perioden och vad som förvän-
tas av honom eller henne. För detta behöver den 
studerande stöd och handledning både av läraren och 
av arbetsplatshandledaren. Varje skola har sina egna 
rutin- och genomförandeplaner för hur förberedel-
serna genomförs.

Under perioden av inlärning i arbetet introduceras 
den studerande på arbetsplatsen på samma sätt som 
alla andra arbetstagare. Arbetsgivarens representanter, 

65.  Enligt pedagogisk konsulent Gert Nielsen, UVM

cheferna, de närmaste arbetskamraterna, arbetsplats-
handledaren och de fackliga företrädarna (förtroende- 
männen) har alla en nyckelposition och ger den 
studerande en bild av arbetslivet. På arbetsplatserna 
gäller det att se till att de anställda känner till målen 
för och genomförandet av inlärning i arbetet samt 
att de engagerar sig i den utbildning som försiggår på 
arbetsplatsen.

Lön/studielån/annat stöd
I regel fullgörs perioderna med inlärning i arbe-
tet utan anställningsförhållande. Den studerandes 
inkomstkälla är då studiestöd. Under perioderna med 
inlärning i arbetet utbetalas dessa förmåner precis på 
samma sätt som resten av studietiden.

Om ett arbetsavtal ingås för perioden med inlär-
ning i arbetet betalar arbetsgivaren lön, och då har 
den studerande inte rätt att få studiepenning, men 
bostadstillägg och ”statsborgen” för studielån. Om 
den studerande måste skaffa bostad på annan ort för 
att fullgöra perioden med inlärning i arbetet betalas 
bostadstillägg för endast en bostad.

Studerandes delaktighet
I genomförandet av inlärning i arbetet är den 
studerande hela tiden en del av processen. För den 
studerande görs det upp en personlig plan för inlär-
ning i arbetet, där innehållet, målen för perioden 
och bedömningen anges. Den är ett rättesnöre för 
den studerande, läraren och arbetsplatshandledaren 
under perioden av inlärning i arbetet. Studerande är 
involverad i följande processer:
• att planera egna mål för perioden med inlärning  

i arbetet
• att tillsammans arbetsplatshandledaren planera 

arbetsuppgifter i enlighet med målen för perioden 
med inlärning i arbetet

• att ta del av målen med uppgifterna tillsammans 
med arbetsplatshandledaren

• att få det stöd och den handledning som han  
eller hon behöver
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• att delta i bedömnings- och responsdiskussioner 
under perioden med inlärning i arbetet som en del 
av den egna utvecklingen

Förståelse för arbetslivets villkor
Inlärning i arbetet utgör ett led i yrkesexamen och 
läroplanen. Inlärning i arbetet är mera målinriktad 
och handledd än den traditionella arbetspraktiken. 
När en betydande del av yrkesskickligheten och 
arbetslivspraxisen tillägnas på arbetsplatsen, har de 
studerande efter examen bättre kännedom om kraven 
och förväntningarna i arbetslivet.

Under perioderna av inlärning i arbetet får de 
studerande en inblick i arbetslivets vardagsrealism 
och lär sig att agera i arbetslivssituationer. Allt detta 
har betydelse för livskarriären. Under perioderna av 
inlärning i arbetet lär de studerande sig arbetsge-
menskapens verksamhetssätt i en autentisk miljö och 
kommer på ett naturligt sätt in i arbetslivet. Praxis 
inom branschen blir bekantare för den studerande 
redan under studietiden. Med tanke på de studerande 
är ökade arbetslivskunskaper och yrkesmässig utveck-
ling de viktigaste målen för inlärningen i arbetet. 
Inlärningen i arbetet är också till nytta när det gäller 
att välja yrke och specialisera sig. Inlärning i arbetet 
erbjuder möjligheter att i en autentisk arbetsgemen-
skap arbeta med reella problem i anslutning till yrket. 
Den studerande lär sig att bedöma sitt kunnande och 
sin ställning som medlem i arbetsgemenskapen samt 
att inrikta sina utvecklingsmål utifrån sina erfaren-
heter. På så sätt stödjer inlärningen i arbetet yrkes- 
valet och hela den yrkesmässiga utvecklingen.

Inlärning i arbetet som ett led i studierna ökar 
också den studerandes initiativförmåga, samarbets- 
färdigheter, självförtroende och självständiga tänk-
ande. Resultatet blir att allt yrkeskunnigare unga 
övergår till arbetsplatserna efter examen. Inlärningen 
i arbetet medför, att dörren till arbetsmarknaden 
redan står på glänt eller rentav är vidöppen för den 
studerande vid slutförda studier.

Arbetsgemenskaperna är inte bara givande part, 
eftersom en väl genomförd inlärning i arbetet innebär 
att också de anställda får en chans att lära sig någon-

ting nytt. Möjligheten att samarbeta med läroan-
stalterna öppnar dörrar för t.ex. personalutbildning, 
nya arbetssätt och metoder, då t.ex. slutarbeten kan 
anslutas till inlärningen i arbetet. Under inlärningen i 
arbetet ges tillfälle att bekanta sig med de studerande, 
den eventuella nya arbetskraften.

Företagens och läroanstalternas anordningar och 
maskiner kan användas gemensamt.

MER INFO

 http://www.oph.fi/startsidan

 http://edu.fi/

 FÄRÖARNA
På Färöarna finns det inte några specifika metoder, 
som är framtagna med syftet att lärlingar ska genom-
föra LPA, men det finns olika paragrafer i lagen, som 
gör det möjligt för lärlingen att fortsätta på lärlings-
platsen, om lärlingen av en eller annan orsak inte 
har möjlighet att genomföras sin lärlingstid. Några 
av dessa orsaker kan vara sjukdom, varsel eller annan 
liknande orsak.

Verksamheterna har tät kontakt med yrkes- 
skolorna och frågar efter duktiga lärlingar. På det 
viset har de möjlighet att få in dem i sin verksamhet 
direkt efter avslutad skolgång. Elever som är äldre  
än 18 år får studiestöd, som när detta skrivs är  
1 800 kr i månaden. Är du försörjare har du möjlig-
het till förstärkt studiestöd.

Lärlingen får lön från arbetsgivaren, när han börjar 
sin utbildning. Inom hantverksbranschen är lönen: 
(DKK, 1 oktober 2013)

År Timlön Veckolön

1. år 41,26 kr (32 %) 1 650,40

2. år 51,57 kr (40 %) 2 062,80

3. år 58,02 kr (45 %) 2 320,80

4. år 70,91 kr (55 %) 2 836,40

5. år 90,25 kr (70 %) 3 610,00



91

Arbetsgivaren betalar lön när lärlingen är på skola,  
men får tillbaka 75 % av lärlingslönen. När en lärling 
har skrivit på ett utbildningsavtal, har han 3 måna-
ders provperiod, då elev och arbetsgivare kan säga 
upp avtalet utan varsel. När provperioden är klar 
är bägge parter bunda av avtalen. Dock kan avtalet 
sägas upp om bägge parter är överens om det. Om 
de inte är eniga, kan eventuella tvister avgöras i en 
tvistenämnd. Denna kan avgöra om ett utbildnings-
avtal ska sägas upp.

När en lärlingsplats får godkännande som lärlings- 
utbildare, är det yrkeskommittén (det faglige udvalg) 
som avgör om lärlingsplatsen har de kompetenser 
som behövs, för att lärlingen ska kunna ta utbild-
ningen i verksamheten. Om kommittén är osäker 
kan de åka till verksamheten för att undersöka dess 
faciliteter. Yrkeskommittéen har, om det skulle finnas 
några tvivel i samband med godkännandet, möjlig-
het att komma på oanmält besök i verksamheten för 
inspektion.

Lärlingens rättigheter i verksamheten är av samma 
karaktär som alla andra medarbetares rättigheter i 
förhållande till de överenskomna avtalen som gäller 
på arbetsmarknaden. Lärlingen har också möjlighet 
att tillhöra en fackförening och rättighet till ”efter-
lön” i enlighet med överenskomna avtal.

 ISLAND
Allmänt om fördelningen mellan  
lärande på arbetsplats och i skola
Organisation och kontroll varierar med arbetsplats-
utbildningen beroende på om det rör sig om ett 
lärlingskontrakt i ett reglerat yrke eller en yrkes- 
träningsplats inom en annan yrkesutbildning än 
hantverks- eller industriyrke, såsom t.ex. inom  
service, sociala yrken eller vårdyrken.

Enligt lagen om gymnasieskolan från år 2008 
bygger arbetsplatsutbildningen på allmänna bestäm-
melser i Läroplanens bestämmelser om lärande på 
arbetsplats. Det har gjorts försök att belysa den 
arbetsplatsbaserade utbildningens arbetsuppgifter i 

en studieresultatsbok (loggböcker), men för de flesta 
finns inte klara instruktioner om vilken vikt och 
vilket värde dessa böcker har.

Studieplanen i varje ämne kan sägas dra upp 
riktlinjerna om fördelningen mellan den skolbase-
rade utbildningen och den arbetsplatsbaserade. I de 
reglerade yrkena är det yrkesrådet som lägger fram 
förslag till en fördelning som då återspeglas i studie-
planen. Fördelningen mellan den arbetsplatsbaserade 
utbildningen och den skolbaserade varierar mycket 
på Island och denna fördelning tycks avgöras av den 
aktuella arbetsmarknadskonjukturen.

Det kan sägas att elever inom hälso- och socialyr-
ken i allmänhet går igenom både den skolbaserade 
och den arbetsplatsbaserade utbildningen enligt en 
viss mall. Skolorna ingår avtal med vissa offentliga 
institutioner. Miljön är i allmänhet i god balans, 
personalbehovet förutsebart och kvalitetsstandarden 
enhetlig och genomskådlig. Dessa elever är därför rela-
tivt säkra på arbetsplatsutbildningens organisation.

Utbildningen inom reglerade yrken och då speci-
ellt arbetsplatsfaktorer är mycket mera beroende av 
ekonomiska konjunkturer. Det finns fortfarande på 
Island lagar om reglerade yrken där en hantverksmäs-
tare är ansvarig för lärlingen och mästaren ska för-
bereda lärlingen inför gesällprovet inom en bestämd 
tid. Det fanns tidigare hantverksfamiljer med många 
generationer av hantverkare. 

Men tiderna förändras och krav och standarder 
med dem. Företagen blir större och behoven ändras 
och många ensamföretagare har inte råd att ha en 
elev på lärlingskontrakt. Detta och andra faktorer gör 
det svårt för elever att få utbildning på arbetsplats 
och de måste ibland byta bana. Vissa hantverks-
fackförbund och arbetsgivarorganisationer har varit 
påfallande aktiva när det gäller att informera skolor 
och elever om hur man ska gå till väga angående den 
arbetsplatsbaserade utbildningen.

Hantverksyrkenas utbildningscenters hemsidor 
informerar om vilka företag som tagit emot elever 
på arbetsplatsbaserad utbildning, så att elever kan 
kontakta olika företag för att förhoppningsvis få 
ett lärlingskontrakt. Det nyaste försöksprojektet på 
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Island är en gemensam hemsida för både elever och 
företag, www.verknam.is

De flesta elever äger sina studieresultatsböcker från 
den arbetsplatsbaserade utbildningen och dessa ska 
vara ett stöd för dem. I boken finns en översikt över 
de arbetsuppgifter som eleven ska få handledning och 
träning i enligt läroplanen.

Det finns en utmaning i att finna en balans mellan 
en pedagogisk synvinkel och en produktions – och 
lönsamhetssynvinkel. I det moderna samhället läggs 
vikten vid olika slags evalueringar och mätningar.  
I ett centralstyrt skolsamhälle är det betydligt lättare 
att styra projekt och mäta resultat. 

Arbetsplatser är till sin natur dynamiska och består 
av olika samhällen som gör projektet komplicerat. 
Det är därför svårt att besvara den fråga som fram-
kastades i början: Vilka metoder används för att ge 
elever möjligheten till lärande på arbetsplats? Först 
behöver kanske begreppet lärande på arbetsplats defi-
nieras och dess vikt och betydelse förstås.

 NORGE
Med införandet av Kunnskapslöftet år 2006 och 
Meld St 20 På rett vei, kvalitet og mangfold i felles- 
skolen våren 2013 har utbildningsmyndigheterna 
och parterna i arbetslivet ett ökat fokus på eleverna 
och lärlingarnas möjligheter att genomföra och 
fullfölja gymnasial utbildning. Centrala satsningar 
som t.ex. Samfunnskontrakt för fler lärlingsplatser är 
ett exempel på detta. Evaluering av Kunnskapslöftet, 
forskning, undersökningar och statistik ger grundlag 
för vidare fokus på detta.

Vidare beskrivs några centrala nationella sats-
ningar och projekt som har genomförts de senaste 
åren i Norge och som är relevanta för elevernas och 
lärlingarnas möjligheter att gå igenom en yrkesut-
bildning. 

Anpassad utbildning och  
alternativa utbildningsmodeller
Anpassad utbildning är en genomgående princip 
i hela grundutbildningen, också inom lärande på 
arbetsplats. Kärnan i principen är att utbildningen 
ska ta utgångspunkt i den enskilde eleven, lärlingen 
eller lärlingskandidaten och tillrättaläggs på ett 
sådant sätt att de får en tillfredsställande utbyte av 
utbildningen. 

I skollagen (opplæringslovens § 3–3 fjerde ledd) 
har det klargjorts att fylkeskommunen vid vissa 
tillfällen kan godkänna lärlingskontrakt och utbild-
ningskontrakt som fastställer undantag från styr-
dokumenten. Förordningen ska medverka till att 
skapa ett mer flexiblet utbildningssystem för dem 
som önskar en annan utbildning än den som följer 
huvudmodellen. Både för lärlingar och lärlings- 
kandidater kan fylkeskommunen godkänna att 
hela gymnasieskolans utbildning tas i företag, utan 
föregående tid i gymnasieskola. Bestämmelsen öpp-
nar också upp för mellanlösningar där det ges mer 
verksamhetsutbildning än läroplanen fastställer, men 
där lärlingen/lärlingskandidaten fortsatt ska ha en del 
tid i skola. Förordningen kan också bestå av växling 
mellan skola och utbildning i verksamhet. Om hela 
den gymnasiala utbildningen genomförs i företag, 
innebär det normalt en lärtid på fyra år. I föreskrif-
ten till skollagen 6 A–9 framgår att de som söker 
med lagstadgad rätt till utbildning, men som inte får 
erbjudande om lärlingsplats har rätt till antagning i 
ett programområde Vg3 som bygger på det progra-
mområdet på Vg2 som den sökande har genomfört. 
Fylkeskommunen ska erbjuda sökande utbildning i 
skola om den ansökande önskar det och om de inte 
kan skaffa lärlingsplats innan 1 september.
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Lærekandidatordningen
Lærekandidatordningen är en möjlig väg om yrkes-
prov inte är målet för utbildningen. Laerekandidat- 
ordningen tar sikte på en kompetens på en lägre nivå 
genom ett kompetensprov.66

Elever som efter en professionell bedömning ansö-
ker om att bli laerekandidat kan under utbildnings- 
tiden ansöka om att gå över till att bli lärling, om det 
visar sig att eleven vill och har möjlighet att nå full 
kompetens (fag- eller svennebrev). 

Försök med praksisbrev
År 2007 startades en försöksverksamhet med att 
utveckla ett organiserat praktikbaserat tvåårigt utbild-
ningsförlopp som efter avslutad utbildning ska ge en 
slutbedömning i form av ett praktikbrev (praksisbrev). 
Alternativet skulle vara en vidareutveckling av laere-
kandidatvägen. Försöket utvidgades under 2008.

Målgruppen är behöriga elever med svaga skolre-
sultat från grundskolan som söker till yrkesprogram 
i gymnasieskolan. Eleverna riskerar att avbryta sin 
utbildning på grund av låg motivation för vanlig 
skolundervisning. Bestämmelserna för utbildningen 
är ungefär de samma som för laerekandidater, men 
utgår från egna läroplaner utarbetade för försöket. 
Dessa utgår från Vg3s läroplaner men kompetensmå-
len är anpassade till två års utbildning. Eleverna läser 
också norska, matematik och samhällskunskap (Vg1 
över två år). Utgångspunkten är att försöket avslutas 
2017 men att varianten permanentas under 2016 på 
grund av goda resultat.67

Samfunnskontrakt for flere læreplasser
Parterna i arbetslivet har med det nya samfunns- 
kontraktet varit upptagna av att öka rekryteringen 
till yrkesutbildningen, kvaliteten i utbildningen, en 
välfungerande lärlingsutbildning och bättre genom-
strömning i gymnasieskolan både i privat och offent-
lig sektor. En mängd initiativ har satts igång och är 
under utprövning, bland annat:

66.  jf. opplæringsloven § 4–1. 
67.  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endring-

er-i-opplaringsloven/id2457585/

• Försöksverksamhet med växlingsmodeller inom 
några yrken där elever i högre grad kan växla mel-
lan utbildning i skola och utbildning i verksamhet 
genom alla fyra åren.

• Försöksverksamhet i fem fylker med alternativt 
Vg3 i skola för elever som inte får en lärlingsplats.

Nationella satsningar och projekt
Nedan beskrivs några nationella satsningar som har 
varit eller är under utprövning.

Ny GIV
Projektet som leddes av Kunnskapsdepartementet 
pågick mellan 2010 och 2013. Målet var tätare upp-
följning av eleverna och en förbättring av kvaliteten  
i grundutbildningen.68

Projekten i ny GIV var:
• Övergångsprojektet – systematiskt samarbete mel-

lan kommun och fylkeskommun om tät uppfölj-
ning av svagpresterande elever som riskerar att inte 
klara gymnasieskolan.

• Uppföljningsprojektet – förstärkt samverkan  
mellan fylkeskommunen och NAV om ungdomar 
som står utanför gymnasieskola och arbetsliv.

• Genomförandebarometern – gemensamma mål 
för bättre genomströmning i gymnasieskolan och 
gemensamt data- och statistikunderlag för att 
bedöma måluppfyllelsen.

En slutrapport över de tre projekten publicerades  
i mars 2014.69

Yrkesinriktning i de gemensamma  
ämnena (Yrkesretting av fellesfag FYR)70

Projektet riktar sig mot alla elever på yrkesprogram 
och omfattar de gemensamma ämnena matematik, 
engelska, naturkunskap och norska. På webbsidan 

68.  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/new-possibilities---
ny-giv/id673659/

69 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KD/Kampan-
jer/NyGiv/Prosjektrapport_NyGIV_2010_2013_8MB.pdf

70 http://fyr.ndla.no/



94

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA)71 finns en 
mängd utbildningsresurser.

Utdanningsdirektoratet arrangerar också konfe-
renser, där lärare från olika professioner deltar, för 
att öka samarbetet och kulturutvecklingen mellan 
yrkeslärare och lärare i gemensamma ämnen.

Bedömning för lärande (Vurdering for laering)72

Sedan 2010 har det pågått ett projekt för att öka 
bedömningskompetensen.73 Målet har varit att 
skolägare/fylkeskommuner, skolor och lärlingsverk-
samheter samt opplaeringskontor ska vidareutveckla 
en bedömningskultur och en bedömningspraxis som 
har lärande som mål.

Uppföljning av lärlingen 
i företaget/organisationen
Skollagens kapitel fyra anger att lärlingens, lärlings-
kandidatens och verksamhetens rättigheter och 
skyldigheter i samband med lärande på arbetsplats. 
Lärlingen har till exempel en rätt till utbildning i 
enlighet med lärlingskontraktet och utbildningskon-
traktet och lärlingsverksamheten har en skyldighet 
att anpassa produktionen och utbildningen så att 
lärlingen kan nå målen i den fastställda studieplanen.

Lärlingsundersökningen
Varje år genomförs en elev- och lärlingsundersökning 
om motivation, trivsel, mobbing, elevinflytande, 
elevdemokrati och den fysiska miljön. Resultaten 
publiceras på www.udir.no och följs upp lokalt. 
Utdanningsdirektoratet har gett NTNU Samfunns-
forskning uppdraget att analysera data från Lärling-
sundersökningen för perioden 2013 till 2016. Deras 
första rapport publicerades 2014. Huvudtemat för 
den första rapporten var Skolen som forberedelse til 
læretiden.

71 http://fyr.ndla.no/
72.  http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/
73 http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/ 

Nyare forskning
Ett större forskningsprojekt knutet till kvalitet i 
yrkesutbildningen – Kvalitet i fag- og yrkesopplae-
ringen (2012–2015). En delrapport, Kvalitet i fag- og 
yrkesopplæringen – Fokus på opplæringen i bedrift 
(NIFU 2014, Håkon Høst (red.)) berörs samman-
hanget mellan arbetsmiljö och lärmiljö.

Opplaeringskontorens uppgifter 
Exemplet är hämtat från Troms fylkeskommune.

Opplaeringskontoret tar ansvar för det mesta av 
de administrativa uppgifterna i samband med lärande 
på arbetsplats som t.ex. att skriva kontrakt och att 
utarbeta en studieplan för varje lärling.

Uppföljningsuppgifter:
• Följer upp lärling och verksamhet var fjärde vecka 

genom besök i verkstad,
• Följer upp att lärlingen dokumenterar sin  

utbildning genom loggboksskrivning,
• Genomför halvårsvisa samtal med lärlingen  

och ansvarig chef,
• Genomför yrkeskurser,
• Tillrättalägger så att lärlingen får träna på för- 

beredelse för examen och genomför ett tränings- 
examensprov,

• Ser till att lärlingen anmäls till fag-/svennepröve 
och till examen i eventuella saknade ämnen,

• Tar fram extra uppgifter för att säkra arbetet med 
alla kompetensmålen i studieplanen,

• Utplacering i andra företag om det aktuella  
lärlingsföretaget inte har en produktion som täcker 
alla kompetensmål i studieplanen.
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 SVERIGE
För att stödja eleverna genom hela processen krävs 
planering, tydliga mål och regelbunden kommuni-
kation. I vissa fall krävs ytterligare insatser i form av 
t.ex. ekonomiskt stöd.

Planering av apl 
Läraren ska planera för elevens lärande på arbets-
platsen i förhållande till målen för utbildningen. 
Apl innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser 
förläggs till en eller flera arbetsplatser. Apl ska alltså 
styras av ämnesplanerna. De nationella styrdokumen-
ten anger också att det på arbetsplatsen ska finnas 
en handledare som har nödvändiga kunskaper och 
erfarenheter och som i övrigt bedöms vara lämplig.74 
I praktiken lägger läraren tillsammans med handle-
daren upp en plan för eleven, där det framgår vilket 
lärande som kan ske på arbetsplatsen. 

Tillsammans med arbetsgivaren har skolhuvud-
mannen ett ansvar för att säkerställa att apl-platsen/
praktiken har en god arbetsmiljö och uppfyller 
arbetsmiljölagstiftningen. En elev som genom-
går utbildning på en arbetsplats ska när det gäller 
arbetsmiljöfrågor likställas med arbetstagare.75 För 
elever under 18 år finns särskilda regler i Arbetsmil-
jöverkets föreskrifter och allmänna råd om minder-
årigas arbetsmiljö.76 Inför att en elev ska påbörja ett 
arbetsförlagt lärande ska huvudmannen för skolan 
och arbetsgivaren göra en riskbedömning av arbets-
platsen.77 Några viktiga förutsättningar för god 
kvalitet är att apl-platsen har tillräcklig bredd/djup i 
sin verksamhet för det aktuella utbildningsområdet, 
att arbetsmiljön är god och att arbetsplatsen utser en 
handledare som är förberedd och lämplig för upp-
draget. Eleven ska få en genomgång av arbetsmiljön, 

74.  4 kap. 14§ gymnasieförordningen (2010:2039)
75.  1 kap.3§ första stycket i arbetsmiljölagen (1997:1160)
76.  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och 

tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3). 
77.  Allmänna råd till 6§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

minderårigas arbetsmiljö. Se även 2 kap. 1§ och 3 kap. 3§ 
arbetsmiljölagen (1977:1160)

risker och skyddsåtgärder.78 En genomgång av de 
olika arbetsmiljöreglerna kan bidra till att göra eleven 
trygg på sin arbetsplats. 

Skolhuvudmannen ansvarar för att skaffa platser 
för apl och att dessa uppfyller de krav som finns 
för utbildningen.79 Det är dock lämpligt om skolan 
och läraren i samråd med eleven väljer en apl-plats 
som matchar elevens behov och önskemål. Som en 
träning i framtida arbetssökande kan skolan ordna ett 
tillfälle för handledare och elever att mötas för att på 
så viss matcha rätt företag med rätt elev. 

Innan apl-perioden börjar är det lämpligt att lära-
ren också klargör för eleverna vilka delar av utbild-
ningen som ska genomföras på arbetsplatsen och hur 
dessa relaterar till aktuell ämnesplan.80 Eleven behö-
ver också återkoppling och möjligheter till reflektion 
kring sitt lärande. 

Genomförande av apl 
Läraren följer elevens kunskapsutveckling på arbets-
platsen och går regelbundet igenom elevens arbete 
tillsammans med eleven och handledaren. Ett sätt 
kan vara att använda sig av olika former av check-
listor och matriser som underlag vid uppföljningen. 
Arbetsuppgifterna ska planeras och struktureras så 
att det blir möjligt för eleven att nå målen och få 
sina kunskaper bedömda i relation till dem. På en del 
skolor används också matriserna av skolledare för att 
checka av att apl-perioden genomförs som planerat. 

Dokumentation
För att kommunicera med eleverna då de är ute på 
sin apl behövs enkla och tydliga uppföljningssystem. 
Det finns flera metoder som kan komplettera arbets-
platsbesök för att kommunicera med eleven under 

78.  1§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om 
minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

79.  4 kap. 12§ andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
80.  Avsnitt 2.5 förordning om läroplan för gymnasieskolan 

(SKOLFS 2011:144) och avsnitt 2,5 förordning om läroplan 
för gymnasiesärskolan.
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apl. Idag arbetar många elever med digitala hjälp-
medel, vilka kan vara bra hjälpmedel för kommuni-
kation och dokumentation. Eleven och handledaren 
kan dokumentera arbetet genom både foto och film. 
Filmerna kan sedan leda till ett utvecklande samtal 
mellan eleven, yrkesläraren och handledaren och 
användas som underlag för bedömning. Eleven kan 
också blogga eller skriva loggbok och skicka över alla 
uppgifter direkt till läraren och handledaren. Den här 
typen av dokumentation kan vara särskilt användbar i 
de fall eleven har sin apl förlagd till utlandet eller när 
möjligheterna till besök på arbetsplatsen från läraren 
är begränsade. Med de elever som har apl utomlands 
har handledaren och läraren oftast kontakt per e-post 
och telefon. Olika digitala lösningar som finns idag 
kan medverka till genomförandet av trepartsmöten 
över Internet. Både lokala och nationella satsningar 
har bidragit till en snabb IT-utveckling i skolorna. 
Ett exempel är den så kallade 1:1-satsningen, där 
elever får tillgång till en laptop eller dator när de 
påbörjar sina studier. 

Ekonomiskt stöd
Alla elever i gymnasieskolan får ett studiebidrag (för 
närvarande 1050 kr per månad). Utöver det finns 
möjlighet att ansöka om resebidrag och inackor-
deringstillägg om skolan eller apl-platsen ligger långt 
från hemorten.81 

En elev som går lärlingsutbildning kan ansöka  
om lärlingsersättning,82 vilket är ett bidrag för mål- 
tider och resor under apl-perioden (för närvarande  
1 000 kr per månad). För att få lärlingsersättning 
krävs ett utbildningskontrakt, det vill säga ett skrift-
ligt avtal som upprättas för varje elev och arbetsplats 
samt undertecknas av elever, skolhuvudmannen och 
den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller 
den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lär-

81.  15 kap. 12§ skollagen (2010:800)
82.  Centrala Studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd 

(CSNFS 2013:8) om lärlingsersättning

lingsutbildningen.83 Lärlingsersättning gäller ej stu-
dier på komvux eller på ett introduktionsprogram.84 

Likvärdighet, matchning  
och personlig utveckling
Skolan ska vara likvärdig.85 En likvärdig skola innebär 
lika tillgång på utbildning, lika kvalitet på utbildning 
och att skolan ska kompensera för elevers olika förut-
sättningar. Det gäller även de delar av utbildningen 
som förläggs till arbetsplatser utanför skolan. 

I den nyligen reformerade gymnasieskolan, 
GY2011, väljer färre elever yrkesprogram samtidigt 
som det är färre ungdomar i gymnasial ålder. Detta 
kan få en negativ påverkan på matchningen mellan 
utbud och efterfrågan på yrkeskompetens inom 
delar av arbetsmarknaden. Ett antal nationella sats-
ningsområden har fokus på utvecklad kvalitet i det 
arbetsplatsförlagda lärandet och en god studie- och 
yrkesvägledning. Nationella och lokala programråd är 
centrala för ett stärkt inflytande över utbildningarna 
från arbetslivets sida.
Enligt gymnasieskolans läroplan är det skolans ansvar 
att varje elev på ett nationellt yrkesprogram inom 
gymnasieskolan får möjlighet att uppnå kraven för en 
yrkesexamen.86 Det innebär att eleven har uppnått en 
av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för 
att vara väl förberedd för yrkeslivet, tillägnar sig goda 
kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg 
samt kan använda dessa kunskaper för vidare studier 
och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv. Detta inne-
bär även att personlig utveckling främjas, inte bara 
yrkesmässig.

83.  3§ andra punkten förordning (2013:1121) om kostnadsersätt-
ning till elever i gymnasieal lärlingsutbildning och 16 kap. 11a§ 
skollagen (2010:800)

84.  3§ tredje punkten förordning (2013:112) om kostnadsersätt-
ning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

85.  1 kap. 9§ skollagen (2010:800), förordning om läroplan för 
gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) och förordning om 
läroplan för gy6mnasieskolan (SKOLFS 2013:148)

86.  Avsnitt 2.1 förordning om läroplan för gymnasieskolan 
(SKOLFS 2011:144)
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KÄLLOR

 http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/2.1253

 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/
apl/uppfoljning-och-bedomning

 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/
laget-i-forskola-skola/skolverkets-lagesbedomning/
yrkesutbildning-1.198237

 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/
apl/planering/forbereda-arbetsplatsen-1.207095

 ÅLAND
Lärande i arbete ska bygga på ett skriftligt avtal mellan 
skolan och arbetsgivaren. Skolan ansvarar för att 
genomförandet av lärande i arbete sker så smidigt som 
möjligt och bygger på en välplanerad introduktion. 
Till planeringen hör att utse handledare på arbets-
platsen och att utbilda handledarna i handledning, 
responsgivning och bedömning. Skolan gör upp 
introduktionsmaterial och checklistor om vad som 
förväntas av arbetsgivaren och handledaren under LIA- 
perioden. Skolan ordnar också handledarträffar inför 
varje LIA – period där också studerande får delta och 
där man går igenom med både studerande och handle-
dare vad studerande ska lära sig under perioden.

På större arbetsplatser med flera anställda finns det 
flera utbildade handledare som turas om att handleda 
för att det inte ska ”drabba” samma person varje gång. 
Man försöker också se till kompetens och eventuella 
släktband när man matchar studerande och handledare.  
Det finns ingen möjlighet att överklaga tilldelad 
plats, utan man diskuterar sig alltid fram till lämpliga 
lösningar innan LIA-perioden inleds. Inom ungdoms-
utbildningen kan handledaren ofta också fungera som 
bedömare vid yrkesprov. Inom vuxenutbildningen är 
det olika personer som handleder och bedömer.

Lön/studielån/annat stöd
Under lärande i arbete perioder står den studerande 
i allmänhet inte i anställningsförhållande till en 
arbetsgivare och studeranden lyfter inte lön under 
perioderna för lärande i arbete. Under dessa perioder 
är den studerande berättigad till studiestöd och studie-

sociala förmåner. Till de studiesociala förmånerna hör 
måltidsersättning, arbetskläder, skyddskläder och per-
sonlig skyddsutrustning. Studerande kan också beviljas 
ersättning för resor till och från praktikplatsen.

I ett läroavtalsförhållande får lärlingen lön av 
arbetsgivaren under den tid lärlingen är i arbete, 
vilket är ca 80 % av tiden. För att täcka kostnader för 
en lärling betalas utbildningsersättning till arbetsgiva-
ren som baserar sig på vilken typ av utbildning det är 
och hur lång arbetserfarenhet lärlingen har innan den 
börjar. När lärlingen deltar i teoriundervisningen är 
denne berättigad till studiesociala förmåner i form av 
dagpenning som ersättning för inkomstbortfall samt 
måltidsersättning och ersättning för resor.

Inspektion av arbetsplatsens kvalitet 
Inom sjöfartsbranschen granskas fartygens kvalitet 
enligt internationellt fastställda normer för sjöfolks 
utbildning, certifiering och vakthållning (STCW) 
(Standards of training, certification and watch-
keeping). Där ingår fastställda normer för de fartyg 
som ska ta emot studerande. Det krävs en viss storlek 
på fartyget (minst 500 kW maskinstyrka) och det 
krävs att den som ska handleda studerande har 
behörighetsbrev och handledarutbildning och utrust-
ningen på fartygen granskas regelbundet. Detta sköts 
nationellt och lärarna på skolan har ingen kontakt 
med fartygen och de studerande under LIA-perioden. 
Kontakten med studerande sköts av en LIA-koordi-
nator på skolan.

Inom de andra branscherna görs inga regelrätta 
inspektioner till arbetsplatserna, men lärarna har 
kontinuerligt kontakt med och besöker arbetsplat-
serna och de studerande under LIA-perioden. Inom 
social- och hälsovårdsutbildningen bjuder skolan 
in till möten två gånger per år med arbetsplatserna 
för att diskutera Lärande i arbete och hur det kan 
utvecklas.

Inom social- och hälsovårdsutbildningen görs i 
stort sett alla yrkesprov och examenstillfällen (vuxna) 
på arbetsplatsen och det som styr vad studerande ska 
lära sig under LIA-perioden och blir som en kvalitets-
säkring av utbildningen på arbetsplatsen. 
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Hantering av sekretess
Enligt den åländska lagstiftningen omfattas en stu-
derande som är i lärande i arbete på en arbetsplats av 
samma bestämmelser om tystnadsplikt som gäller för 
arbetstagare och tjänstemän i motsvarande arbets-
uppgifter. Inom social- och hälsovårdsbranschen ska 
studerande skriva under sekretessavtal på arbetsplat-
sen när LIA inleds.
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Metoder för att stödja elever/ 
anställda lärlingar i behov  
av särskilt stöd eller  
med kort formell utbildning

 DANMARK
Danmark har med reformen år 2000 förankrat 
den individuellt anpassade studiegången i yrkesut-
bildningen. Som en naturlig konsekvens använder 
EUD-systemet kompetensmålsbaserade styrdoku-
ment med personliga utbildningsplaner.

Det innebär att strukturera utbildningarna och 
anpassa undervisningen och praktikutbildningen 
på ett sådant sätt att varje elev utmanas och stöttas 
utifrån sina egna förmågor, behov och önskningar. 
Därmed ska ”alle elever blive så dygtige, de kan”. 
Denna utgångspunkt blev senast framlyft som ett 
av huvudmålen i reformen(feb. 2014). Detta gäller 
både särskilt begåvade elever och ambitiösa elever 
som utsatta elever som kan ha betydliga språk- och 
inlärningsproblem, fysiska funktionsnedsättningar 
eller en belastad psykosocial bakgrund. Det är särskilt 
utsatta elever som riskerar avbrott och som har svårt 
att finna en praktikplats.

Elevplan
Den nationella plattformen elevplan87 fyller en 
funktion i denna individualisering med 23 000 
verksamhetsanvändare (okt 2014) och cirka 70 % av 
eleverna, vilket motsvarar cirka 80 000 aktiva elever 
och cirka 10 000 skolanvändare.

87 Præsentation på engelsk (nov. 13) http://quality-map.eu/
wp-content/uploads/2014/10/DK-Elevplan_Nov13.pdf

Praktikcentre
Praktikcentra kan också bidra med ett ökat utbud 
av praktikplatser och med ett starkare skyddsnät 
för elever som riskerar avbrott. Praktikperioderna 
kan delas upp i kortare perioder och i sista hand 
kan praktikcentret också själv träda in med egna 
verkstäder och praktikuppgifter från lokalsamhället. 
Instruktörerna ges utbildning i att också möta utsatta 
elever med anpassade pedagogiska metoder och verk-
tyg. Erfarenheter visar att utsatta elever växer genom 
en period på praktikcentret och de allra flesta elever 
avslutar sin utbildning med praktikavtal.

På och avstigningsmöjligheter i utbildningarna
I princip har alla yrkesutbildningar möjligheter till 
att ”stiga av” en utbildning på en lägre kvalifikations-
nivå.88 Några exempel kan hämtas från Textil- och 
beklädningsassistent (lägre nivå än Beklädnings- 
hantverkare), Mediegrafisk assistent (från Medie- 
grafiker) och Produktionsassistent (från Maskin- 
snickare). 

Reformens nya vuxenutbildning kommer i ännu 
högre grad att ta vara på elevers reella kompetens för 
att möjliggöra individuella utbildningsvägar utifrån 
varje elevs behov.

88 Hovedbekendtgørelse, §3 og §4, 29. april 2013, med seneste 
ændring 22. sept. 2014 https://www.retsinformation.dk/Forms/
R0710.aspx?id=164802
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Stöd till arbetsplatser
Att utbilda elever med särskilda behov kräver ofta en 
extra insats från praktikverksamheten, t.ex. i form av 
mera tid, kompetensutveckling av praktikvägledare, 
investering i hjälpmedel och möten med externa 
stödpersoner.

Verksamheterna får inte omedelbart stöd eller 
bidrag för att ge stöd åt elever med särskilda behov. 
Det finns därför en begränsning av hur många belas-
tade elever och hur länge och ofta särskilt mindre 
verksamheter mäktar med att stötta de mest krävande 
elevgrupperna.

På yrkesskolorna kan grundutbildningsdelen 
variera mellan 12 till 60 veckor. Skolorna hjälper 
också till med ansökan om ”it-ryggsäck”, läshjälp, 
egna eller externa mentorer, frivilligorganisationer 
osv. Under senare år har skolorna intensifierat sina 
stödinsatser i vid omfattning, vilket också är för-
ankrat i lagen. 

Arbetsplatsen som motivationsfaktor
Avbrottsstatistiken visar att det största antalet avbrott 
görs under grundutbildningen, alltså innan verksam-
hetspraktiken. Cirka 22 % av eleverna avbryter under 
huvuddelen av utbildningen, ofta under provanställ-
ningens första tre månader. De nya praktikcentra ser 
ut att öka antalet som stannar kvar i utbildningen 
genom att öka övergångsfrekvensen från grundut-
bildningen till huvudutbildningen. Praktiken startar 
alltså på ett praktikcentre och avslutas oftast via ett 
lärlingsavtal på en arbetsplats.

 FINLAND
För en allmän beskrivning av hur Finland stödjer 
studerande med särskilda behov, se texten från Åland. 
Nedan följer en beskrivning av ett sätt att stödja 
studerande med särskilda behov som varit ett  
utvecklingsområde i Finland under de senaste åren.

Det nationella projektet Utvidgad inlärning i 
arbetet som genomförts under åren 2008–2015, har 
erbjudit många möjligheter att stödja både starka och 
svaga studerande genom att de har haft möjligheter 

att förverkliga större delar av sin utbildning utanför 
skolan, på arbetsplatserna. Med större delar menas 
valda teoretiska och praktiska arbeten som i vanliga 
fall genomförs i skolan.

Planering
Planeringen har utgjort en central del i genom- 
förandet av utbildningen. Yrkeslärare (ofta också 
gruppansvarig), speciallärare och studerande samt  
om möjligt även arbetsplatshandledare har tillsam-
mans planerat och gjort upp inlärningsmål för de  
valda perioderna av utvidgad inlärning i arbetet. Den 
personliga studieplanen (för studerande med sär-
skilda behov; individuell plan) har varit det viktigaste 
planeringsverktyget samt de olika dokument som tas 
fram i samband med själva perioderna av utvidgad 
inlärning i arbetet.

För vem?
Studerande som deltagit har varit sådana som haft 
läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter, 
svårigheter att jobba i grupp, svårigheter att klara av 
skolmiljön av olika orsaker, skoltrötta m.m. Nedan 
följer ett praktiskt exempel på hur Yrkesakademin i 
Österbotten, en av de lokala aktörerna i LPA-projek-
tet, har jobbat med utvidgade inlärning i arbetet- 
perioder inom utbildningsprogrammet för skogs- 
maskinsförare. 

Studerande inom skogsmaskinsförarutbildningen 
ha inlett sin utvidgade inlärning i arbetet-period i 
skolans egna skogar. När studerande kan hantera och 
köra skogsmaskinen har de fortsatt med inlärningen 
i arbetet-perioden på en arbetsplats, vanligtvis i ett 
privatägt skogsmaskinföretag. Detta sätt att genom-
föra den utvidgade inlärningen i arbetet har möjlig-
gjort att studerande fått extra mycket handledning i 
att hantera skogsmaskinen före de tar steget ut till en 
arbetsplats. Att skogsbranschen valdes beror mycket 
på att den i sig är utmanande i genomförandet av 
inlärning i arbetet. Studerande jobbar med mycket 
dyra maskiner och företagens inkomst är beroende av 
att maskinerna ska producera hela tiden.
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Inom en annan bransch, bygg, har ett annat genom-
förande av utvidgade inlärning i arbetet-modeller 
testats. I denna pilot valdes starka studerande som 
målgrupp med tanken att de ska utmanas, gå utöver 
normen och inte ska avbryta sina yrkesstudier. Ofta 
har det rört sig om studerande som är mycket hög-
presterande och som då har haft möjlighet att lära sig 
special- och spetskunnande inom sitt område. Det 
kan t.ex. gälla specialmurningar inom byggnadstek-
nik. De har efter de utvidgade inlärning i arbetet- 
perioderna haft möjligheter att söka mera kvalifi-
cerade arbetsplatser och där kraven är höga. Starka 
studerande kan även vara sådana som redan har en 
examen (studentexamen, tidigare avlagd yrkesexa-
men) och när andra inom gruppen har mera teore-
tiska ämnen har då de här studerande en period av 
utvidgad inlärning i arbetet. De starka studerande får 
oftast sin examen snabbare jämfört med den övriga 
gruppen.

De åtgärder som vidtagits för de starka studerande 
bör leda till ökad efterfrågan efter slutförda studier. 
De flesta kommer automatiskt in i arbetslivet via en 
period av utvidgad inlärning i arbetet. De har ett 
klart försprång jämfört med sina medstuderande. 
De har också haft möjligheter att lära sig ett specifikt 
spetskunnande som en specifik arbetsgivare kräver.

Handledning
Studerande har fått extra handledning inför och 
under själva genomförandet av perioderna. Handled-
ningen har getts av yrkeslärare, specialyrkeslärare och 
ibland av en inlärning i arbetet-handledare. Hand-
ledningen inför perioderna sker oftast på skolan och 
främst av yrkeslärare. Planen och målen samt arbets-
uppgifterna diskuteras. Målen utgår från studerandes 
mål kopplat till läroplanens mål, examensdelens mål, 
kompetensområdets mål. Om det är möjligt deltar 
också arbetsplatshandledaren. Handledningen ute på 
arbetsplatserna, där perioderna av utvidgad inlärning 
i arbetet förverkligades, har utvecklats mycket under 
projektets gång. I inledningsskedet skedde handled-
ningen främst i samband med lärarens personliga 
besök till arbetsplatserna. Under utvecklingsarbetets 

gång har handledningen genomförts allt mer ”på 
distans” via skolans administrativa program (Wilma), 
utbildningsplattformen Fronter, via olika sociala 
medier (t.ex. facebook, what´s up). Naturligtvis  
har också e-post och handledning via telefonen 
använts.

För att säkerställa handledningen på inlärning i 
arbetet-platserna har arbetsplatshandledare utbildats. 
Detta för att dels stödja studerande som är på inlär-
ning i arbetet, men speciellt för att kunna stödja de 
studerande som är på perioder av utvidgad inlärning 
i arbetet.

Inom Yrkesakademin i Österbotten har det varit 
mer eller mindre ett krav att det ska finnas utbildade 
arbetsplatshandledare på de arbetsplatser där utvid-
gad inlärning i arbetet genomförs. På det här sättet 
garantera de studerande en bra och saklig handled-
ning även om studerande inte är högpresterande.

Arbetslivsperioder för lärare
Utvecklingsarbetet har också bestått av att lärare 
genomfört en arbetslivsperiod vid samma arbetsplats 
där studerande är ute på en period av utvidgad inlär-
ning i arbetet. I de här fallen stödjer läraren, som är 
på arbetslivsperiod, både studerande och arbetsplats-
handledaren.

Studerande har får handledning av både lärare 
och arbetsplatshandledaren. Läraren underlättar även 
arbetsplatshandledarens uppgift som handledare när 
han/hon kan ge handledning och vara i direktkontakt 
med den studerande samtidigt som arbetsplatshand-
ledaren kan arbeta med det dagliga arbetet. Det här 
är speciellt bra om det gäller mycket svaga studerande 
som behöver mycket handledning. Det är inte lätt  
för något svagare studerande att få en bra plats för 
inlärning i arbetet och projektet bör underlätta detta.

MER INFO

 www.yrkesakademin.fi
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 FÄRÖARNA
På Färöarna finns det inte några specifika metoder, 
som har tagits fram med målet att lärlingar ska 
genomföra lärande på arbetsplats, men det finns olika 
paragrafer i lagen, som gör det möjligt för lärling att 
fortsätta på lärlingsplatsen, om lärlingen av en eller 
annan orsak inte har möjlighet att genomföras sin 
lärlingstid. Några av dessa orsaker kan vara sjukdom, 
varsel eller annan liknande orsak. 

Verksamheterna har tät kontakt med yrkessko-
lorna och frågar efter duktiga lärlingar. På det sättet 
har de möjlighet att få in dem i sina verksamheter 
direkt efter avslutad skolgång. Elever som är äldre än 
18 år får studiestöd, som per dags dato är 1800 kr i 
månaden. Vid försörjningsplikt finns möjlighet till 
extra studiestöd.

Lärlingar får lön från arbetsgivaren, när han startar 
sin utbildning. Inom hantverksbranschen är lönen:

Lön per den 1 oktober 2013

Timlön Veckolön

1. år 32 % 41,26 kr 1.650,40 kr

2. år 40 % 51,57 kr 2.062,80 kr

3. år 45 % 58,02 kr 2.320,80 kr

4. år 55 % 70,91 kr 2.836,40 kr

5. år 70 % 90,25 kr 3.610,00 kr

Arbetsgivare betalar lön när lärlingen är i skolan, men 
får tillbaka 75 % av lärlingslönen. När en lärling har 
fått ett utbildningsavtal, har han en 3 månaders prov-
anställning, då eleven och arbetsgivare ömsesidigt 
kan säga upp avtalet utan uppsägningstid. När prov-
anställningen har löpt ut är bägge parter bundna av 
avtalet. Dock kan avtalet sägas upp, om bägge parter 
är eniga därom. Om de inte är eniga kan eventuella 
tvister avgöras i en tvistenämnd. Denna kan avgöra 
om ett utbildningsavtal kan sägas upp.

När en lärlingsplats får ett godkännande att ta 
emot en lärlig, är det yrkeskommittén som avgör om 
lärlingsplatsen har de kompetenser som ska till för 
att lärlingen ska kunna ta utbildningen i verksam-

heten. Om yrkeskommittén tvekar, kan de åka ut 
till verksamheten för att undersöka dess faciliteter. 
Kommittén har om det skulle finnas några tvivel i 
samband med godkännandet, myndighet att komma 
på oanmält besök i verksamheten för inspektion.

Lärlingens rättigheter i verksamheten är av samma 
karaktär, som alla andra medarbetares rättigheter i 
förhållande till de avtalsmässiga överenskommelser 
som gäller på arbetsmarknaden. Lärlingen har också 
möjlighet att vara medlem i fackförening och har rätt 
till ”efterlön” enligt överenskomna avtal.

 ISLAND

Tillrättaläggning av arbetsplatser med  
hjälpmedel, omfattning i tid, språkstöd m.m.
Vinnumálastofnun (Directorate of labour) har utfor-
mat handlingsplaner för dem som behöver stöd på 
arbetsplatsen. På så sätt får de som behöver särskilt 
stöd och hjälp att få arbete på den allmänna arbets-
marknaden. Arbetsmetoderna innebär ett omfattande 
stöd för de som har inskränkt arbetsförmåga p.g.a. 
psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning, hjälp att 
hitta det rätta arbetet och stöd på en ny arbetsplats. 

Målgrupp 
Personer med inskränkt arbetsförmåga som behöver 
hjälp med att söka arbete, arbetsträning och stöd för 
att behålla ett arbete på den allmänna arbetsmarkna-
den är målgruppen. AMS bär ansvaret för arbetsavtal 
för personer med funktionsnedsättning. 

Arbetsplatsen som motiverande  
arena för att fullfölja en utbildning 
Det används varierande metoder för att uppmuntra 
personer på arbetsmarknaden till att förstärka sin 
situation. Här följer några exempel på sådana projekt. 
• Fackföreningar på Island erbjuder företag att 

få låna utbildningsansvariga. Projektet heter 
Fræðslustjóri að láni – En utbildningsansvarig 
till låns. Projektet är ett resultatstyrt instrument 
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som syftar till att koordinera och utnyttja redan 
existerande lösningar, antingen inom företag och/
eller hos vidareutbildningsinstitutioner eller andra 
utbildningsaktörer. Det finns ett stort antal goda 
studie- och träningsmöjligheter, men många av 
dem används bara i liten utsträckning, för de har 
inte presenterats tillräckligt väl. Många företag, 
speciellt de större, har mångskiftande träningspro-
gram för sina anställda. 

• Hantverksyrkenas fackförbund har under årtion-
den igenom sitt utbildningscenter IÐAN erbjudit 
företag inom hantverksbranschen att få besök av 
studie- och arbetsrådgivare, som redogör för olika 
möjligheter för vidareutbildning, fortsatt utbild-
ning eller möjligheten av att få en realkompetens-
utvärdering. 

Validering
Realkompetensutvärdering har visat sig vara något 
som sporrar vuxna på arbetsmarknaden till att avsluta 
sin formella utbildning. Därigenom förstärks deras 
situation, liksom fackförbundens, företagens och hela 
nationens när det gäller kunskapsnivå och utveckling. 

Under den sista tiden har realkompetensut-
värderingens roll ökats genom att det tillkommit 
erkända metoder och genom att den genomförs på 
ett organiserat sätt i samråd med alla aktuella parter. 
Realkompetensutvärdering är en registrering av den 
kompetens som en persons uppnått, oavsett om den 
kommer från yrkeserfarenhet, utbildning eller fritids- 
aktivitet. Realkompetensutvärderingen kan ha två 
syften. Personen kan antingen använda realkompe-
tensutvärderingen för att utvärdera sin status gente-
mot läroplanen eller t.ex. synliggöra sin kompetens, 
vilket kan användas för att utveckla sitt eget arbete 
eller vid ansökan till en skola. 

Arbetet med att utveckla realkompetensutvärde-
ringen inleddes 2002. Projektet har riktat sig mot 
dem som inte avslutat sin formella utbildning. De 
som deltar i realkompetensutvärderingen är huvudsak-
ligen de som vill påbörja en formell utbildning och  
vill få sin erfarenhet och kompetens validerad gente-
mot gymnasieskolornas läroplan. Realkompetens- 

utvärderingen har utvecklats i reglerade hantverks- 
yrken och hälso- och serviceyrken. Utbildnings- och 
vidareutbildningscenter runt hela Island ansvarar för 
att leda realkompetensutvärderingsprojekten men inte 
gymnasieskolorna. Alla utvärderingsparter genomgår 
förberedande kurser hos Näringslivets utbildningscen-
ter som också ansvarar för att insamla all statistik om 
projektet. Det är denna statistik som det hänvisas till 
på utbildningscentrets hemsida www.frae.is. 

Gymnasieskolorna kan i allmänhet sägas helt 
godta resultaten av varje realkompetensutvärdering. 
Alla realkompetensutvärderingsprojekt sker enligt en 
fastslagen process i samarbete med gymnasieskolorna. 

Enligt statistik från 2012 påbörjar deltagarna sin 
utbildning på nytt efter realkompetensutvärderingen 
beroende på bosättning: 55 % av de som bor på 
landsbygden påbörjar igen sin utbildning och 65% 
av de som bor i huvudstadsregionen. 

Vinnumálastofnun (Directorate of Labor) har star-
tat ett projekt för arbetslösa som kallas Vinnustaðaþjál-
fun – Arbetsplatsträning. Detta är en tidsbegränsad 
vistelse/träning på upp till 3 månader på en arbets-
plats där den arbetssökande arbetar under ledning 
av en kompetent kontaktperson på arbetsplatsen. 
Arbetsplatsträningen är inget avlönat arbete och där-
för behåller den arbetssökande sin arbetslöshetsersätt-
ning medan arbetsplatsträningen pågår. Denna trä-
ning kan uppgå till högst 8 veckor. Arbetsträningen 
innebär arbete två eller tre dagar i veckan, tre till åtta 
timmar per dag, beroende på varje arbetssökandes 
omständigheter och målsättning. Arbetsplats- 
träningen leder i allmänhet till att den arbetssökande 
anställs i arbetsträning/visstidsanställning. 
Det finns en lång tradition inom reglerade yrken att 
företag tar emot lärlingar i arbetsträning som leder 
till gesällprov. Det samma gäller om utbildning inom 
hälsovårdssektorn. 
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 NORGE
Principen om anpassad utbildning fastställs i skol-
lagen § 1–3. Här framgår det att ”opplæringa skal 
tilpassast evnane og føresetnadene hjå den enkelte 
eleven, lærlingen og lærekandidaten.”

Anpassad utbildning är en genomgående princip 
för hela grundutbildningen, också för lärande på 
arbetsplats. Kärnan i principen är att utbildningen 
ska ta utgångspunkt i varje elev, lärling och lärlings-
kandidat och tillrättaläggas på ett sådant sätt att de 
får ett tillfredsställande utbyte av utbildningen. Det 
kan handlar om att välja arbetsuppgifter och uppfölj-
ning av att utbildningen är anpassad till lärlingens 
förmågor och förutsättningar. Anpassad utbildning 
och specialundervisning är i Norge två olika saker.

Exempel på särskilt tillrättalagda utbildningsvägar 
inom yrkesutbildningen är lærekandidatordningen 
och försöket med praksisbrev.

Individuell opplæringsplan – IOP
Individuell opplæringsplan är en tillrättalagd  
studieplan för skolelever och lärlingskandidater  
som har rätt till specialundervisning.

Pedagogisk-psykologisk tjänst

• Pedagogisk-psykologisk tjeneste är en kommunal 
eller fylkeskommunal rådgivande tjänst. Tjänsten 
ska hjälpa barn, ungdom och vuxna som har en 
utvecklingsstörning, eller som har en svår utbild-
ningssituation. Detta gäller också för lärlingar i 
lärlingsverksamheter.89

Bidrag till verksamheter som tar in lärlingar/ 
lärlingskandidater med särskilda behov

• Bidragen ska stimulera lärlingsverksamheter till att 
ge lärlingar och lärlingskandidater med särskilda 
behov möjlighet att uppnå en yrkesutbildning 
eller delar av en yrkesutbildning. För att stimulera 
lärlingsverksamheter att teckna fler lärlingskon-
trakt/utbildningskontrakt med minoritetsspråkliga, 

89.  http://www.veiledningssentrene-akershus.no/vare-tjenester/
pedagogisk-psykologisk-tjeneste-%28ppt%29/ 

omfattas också lärlingar och lärlingskandidater med 
svaga kunskaper i norska och kort boendetid i  
Norge av bidragen. Intentionen är att stärka ungdo-
mars möjlighet att jobba i det ordinarie arbetslivet.

• Bidraget ska bidra till att finansiera kostnader som 
går över det ordinarie bidraget till lärlingar och 
lärlingskandidater. Utdanningsdirektoratet är an-
svarigt för riktlinjerna för bidraget. Verksamheten 
söker via fylkeskommunen.

• ”Verktygskasse” 
• Tidlig innsats – spesial undevisning
• Voksnes rett – spesial undervisning 
• Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 
• Veilederkorpset – ”Vi gjør hverandre gode” 
• Kvalitet i opplæringen 
• VOX- basiskompetanse i arbeidslivet 
• VOX- fagopplæring på jobb 

 http://www.vox.no/Skal-ta-fagbrev-pa-jobben/#q=-
fagoppl%C3%A6ring%20p%C3%A5%20jobb 

 http://www.vox.no/nyheter/Ny-veg-til-fagbrev/#q=-
fagoppl%C3%A6ring 

• NAV – diverse ordninger knyttet til arbeidsrettede 
tiltak, se en oversikt her: 

Aktuell forskning
Hva gjør de som ikke fikk læreplass? 90

Jobb å få? Om overgang til arbeid for personer som har 
vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i 
årene 2009–2012 
 http://www.nifu.no/publications/1149559/ 

90.  http://www.udir.no/globalassets/upload/statistikk/statistikkno-
tater/statistikknotat_14_04_web.pdf
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 SVERIGE
Elever med behov av särskilt stöd erbjuds särskilda 
åtgärder för att kunna genomföra arbetsplatsförlagt 
lärande. Yrkesintroduktion vänder sig till ungdo-
mar som inte har godkända betyg från grundskolan 
för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en 
yrkesinriktad utbildning för att kunna söka sig till ett 
nationellt yrkesprogram eller få ett arbete.91 

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och 
frivillig och vänder sig till ungdomar med utveck-
lingsstörning. Där finns nio yrkesinriktade natio-
nella program som ska innehålla minst 22 veckors 
arbetsplatsförlagt lärande. Lärlingsutbildning är ett 
alternativ i gymnasiesärskolan som kan påbörjas 
redan i årskurs 1.92 

Individuell studieplan
Varje elev i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 
vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna 
ska ha en individuell studieplan. I den ska bland annat 
framgå vilka kurser som ingå i elevens utbildning och 
hur stor del som är förlagd till arbetsplats. I planen ska 
också andra insatser som är avsedda att ingår i utbild-
ningen om eleven följer ett introduktionsprogram och 
som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.93 
En individuell studieplan för en vuxen elev är bety-
delsefull ur såväl ett individperspektiv som ett sam-
hällsperspektiv. I den individuella studieplanen ska 
elevens utbildningsmål anges och utbildningen ska 
utformas utefter individens mål med utbildningen. 
En vuxen bär ofta på kunskaper och kompetenser 
som kan tas tillvara i samband med studier inom 
vuxenutbildningen. Utbildningsbehoven varierar 
beroende på vilken skolbakgrund och tid som har 
passerat sedan tidigare skolgång.94 

91.  http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gym-
nasieskola/program-och-utbildningar/introduktionsprogram/
yrkesintroduktion-1.195777

92.  http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/
gymnasiesarskola

93.  Stödmaterial, Den individuella studieplanen i gymnasieskolan
94.  Stödmaterial, Den individuella studieplanen i vuxenutbildningen

Planering 
Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin per-
sonliga utveckling för att de utifrån sina egna behov 
och förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. Individualiserat 
lärande är en framgångsfaktor som kännetecknar 
framgångsrika skolor. Det innebär att undervisningen 
organiseras och genomförs med elevens individuella 
förutsättningar och behov i centrum.95 

Anpassning av arbetsplatser
För att kunna stödja elever i behöv av särskilt stöd 
bör arbetsplatsen verka för, och präglas av, mång-
fald och ett inkluderande förhållningssätt gentemot 
personer med psykiska funktionsnedsättningar eller 
andra svårigheter där förutsättningarna på arbets-
platsen kan bli ett hinder. En framgångsfaktor för 
arbetsgivaren att lyckas med sitt inkluderingsarbete 
är att engagera alla anställda. Det kan handla om 
att utmana fördomar, värderingar och attityder på 
arbetsplatsen.96 

För att den fysiska miljön på arbetsplatsen ska vara 
tillgänglig oavsett funktionsnedsättning eller svårig-
heter hos eleven bör skolans lärare och specialpeda-
gog samt handledaren och eleven kartlägga och förstå 
vad som kan utgöra hinder för elevens lärande och så 
långt som möjligt anpassa arbetsförhållandena efter 
elevens behov och förutsättningar. Det kan handla 
om ljudmiljön, ljusförhållandena, att arbetet kan 
innebära snabba förändringar, att det finns outsagda 
normer eller andra stressframkallande förhållanden. 
Ett inkluderande arbetssätt kräver därför planering 
och struktur.97 

95.  Skolverkets allmänna råd, Planering och genomförande av 
undervisningen

96.  HANDISAM, Se kompetensen, En guide för att öppna din 
arbetsplats för personer med funktionsnedsättning

97.  Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet. Gunilla 
Gerland
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Tekniska hjälpmedel
Det finns ett flertal tekniska hjälpmedel som också 
kan användas på arbetsplatsen, exempelvis program, 
tjänster och applikationer för datorer och mobilte-
lefoner som kan stärka elevens möjligheter att nå 
målen, både i skolan och på arbetsplatsen. En elev 
som har svårt att passa tider och hitta i lokalerna kan 
till exempel få ett individuellt utformat minnesstöd 
till mobilen.98 

En viktig del i det teknikstöd som skolan kan ge 
handlar om samarbetet kring elevernas stöd. Det har 
visat sig att när elevens skolnätverk, arbetsförmed-
lingen och andra aktörer utanför skolan samarbetar, 
ökar möjligheterna för elever med kognitiva svårig-
heter att klara skolgången och få sysselsättning efter 
gymnasiet.99 

På flera skolor har också arbetsterapeuter anställts 
med lyckat resultat. Det har inneburit större fokus 
på hinder i miljön som orsak till svårigheter och inte 
enbart begränsning i elevens förmåga.100 

Vägledning
Enligt läroplanernas mål ska eleven ha kännedom om 
arbetslivets villkor. Det är särskilt viktigt att sam- 
arbeta med arbetslivet när det gäller yrkesutbildning 
och att det finns en samverkan i stödet till elevens 
övergång till arbetslivet. Konkreta erfarenheter kan ge 
eleven realistiska bilder av hur arbetslivet ser ut och 
en ökad studiemotivation. Information, undervis-
ning, studiebesök och vägledning kan vidga elevernas 
perspektiv och skapa möjligheter att upptäcka nya 
yrkesområden. Att våga något nytt kan bli lättare om 
eleven får träffa personer som gjort olika val eller  
om man själv får pröva på ett yrkesområde under 
handledning. Det behöver finnas en planering för 

98.  Hjälpmedelsinstitutet, Vägar till arbete, Ny teknik ger elever 
bättre förutsättningar i skola och arbetsliv

99.  Hjälpmedelsinstitutet, Teknikstöd i skolan – möjligheter vid 
kognitiva svårigheter

100.  Hjälpmedelsinstitutet, Teknikstöd i skolan – möjligheter vid 
kognitiva svårigheter

elevens förberedelser inför övergången till arbetsliv 
eller sysselsättning.101 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger spe-
cialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska 
konsekvenser av funktionsnedsättningar.102 Genom 
specialpedagogisk rådgivning, specialpedagogisk 
utredning, information och utbildning ges stöd till 
pedagogisk personal för att de ska ges redskap och 
metoder i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

 ÅLAND
I den åländska lagstiftningen om gymnasieutbildning 
framgår att gymnasieutbildningen ska vara tillgänglig 
för alla och att hänsyn ska tas till studerande med 
funktionsnedsättning eller särskilda behov. Vidare 
står det att specialundervisning ska ges, utöver eller 
som alternativ till den övriga undervisningen, till 
studerande som har lindriga inlärnings- eller anpass-
ningssvårigheter eller som har konstaterats ha behov 
av det på grund av funktionsnedsättning eller därmed 
jämförbar orsak. Inom specialundervisningen ska 
undervisningen anpassas så att den studerande i så 
stor utsträckning som möjligt når samma kompetens 
som i annan utbildning.

Yrkesinriktad specialundervisning
Ålands landskapsregering fastställde en läroplans-
grund för den yrkesinriktade specialundervisningen 
2012. Inom yrkesutbildningens olika utbildnings- 
program ska enskilda studerande vid behov erbju-
das specialundervisning. Specialundervisning för en 
enskild studerande innebär en anpassad studiegång i 
förhållande till utbildningens läroplan. Den grund-
läggande principen för specialundervisningen är 
inkludering och fullvärdigt deltagande. Det innebär 
att yrkesutbildningen för studerande som behöver 
särskilt stöd ska genomföras i huvudsak inom de van-
liga utbildningsprogrammen tillsammans med övriga 

101.  Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och 
särskild utbildning för vuxna

102.  http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Specialpedagogiskt-stod/
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studerande. Undervisningen kan även ordnas helt 
eller delvis i specialgrupper. Vid Ålands yrkesgymna-
sium finns idag tre specialgrupper, ett utbildnings-
program inom hotell-, restaurang- och catering- 
branschen, ett utbildningsprogram inom fastighets-
skötsel och ett yrkesträningsprogram. Det sist-
nämnda är i huvudsak riktade till elever som genom-
gått grundskolan enligt 11-årig läroplikt.

Utbildningsprogrammen inom den yrkesinriktade 
specialundervisningen omfattar 120 studieveckor 
fördelade på tre år. Målet för den yrkesinriktade 
specialundervisningen är att den studerande når en 
sådan yrkeskompetens att sysselsättning i arbetslivet 
lyckas. Efter avslutad utbildning ska den studerande 
kunna:
• Utföra enklare arbetsuppgifter inom sin bransch 

under någon annans överinseende
• Arbeta enligt instruktioner
• Ansvara för sina arbetsuppgifter
• Fungera som medlem i ett arbetslag
• Lärande i arbete

Inom utbildningarna strävar man efter att studerande 
med specialbehov ska vara ute på arbetsplatser och 
lära sig samhällets och arbetslivets spelregler. Därför 
ska lärande i arbete ingå som ett naturligt inslag i den 
yrkesinriktade specialundervisningen. Den ska knytas 
till lämpliga studiehelheter/ämnen inom yrkesäm-
nena och ge studerande beredskap för sysselsättning 
inom arbetslivet. Utbildningsprogrammen ska bestå 
av yrkesämnen, allmänna ämnen och valbara ämnen. 
Inom yrkesämnena ska det ingå lärande i arbete. 
Omfattningen av lärande i arbete ska vara minst  
6 studieveckor inom respektive utbildningspro-
gram. Inom de specialgrupper som finns vid Ålands 
yrkesgymnasium ingår idag 9 studieveckor LIA inom 
programmet för hotell-, restaurang- och catering och 
11 studieveckor LIA inom programmet för fastig-
hetsskötsel. Inom yrkesträningsprogrammet bestäms 
antalet studieveckor LIA individuellt utifrån varje 
studerandes förutsättningar. Men LIA är viktigt även 
inom yrkesträningsprogrammet för att de studerande 
ska få möjlighet att vara delaktiga i samhället och 

känna samhörighet. Målsättningen inom yrkesträ-
ningsprogrammet är att studerande utvecklar grund-
läggande kunskaper, för att kunna leva ett vuxenliv 
som innehåller självständigt boende, meningsfull 
fritid och ett lämpligt arbete.

En individuell plan som beskriver hur undervis-
ningen ordnas ska utarbetas för varje studerande 
inom specialundervisningen. I den individuella 
planen ska framgå de särskilda undervisningsarrang-
emang och studerandevårdstjänster som den stude-
rande får, de individuella service- och stödåtgärder 
den studerande får och principer för uppföljning 
och utvärdering av studerandes framsteg inom olika 
områden och olika sätt på vilka studerande kan visa 
sitt kunnande. 

Valet av arbetsplatser för lärande i arbete väljs 
utgående från studerandes individuella behov och 
förutsättningar. Inför varje LIA – period förbereds 
studerande grundligt, bland annat genom att göra 
flera studiebesök till arbetsplatsen som är tänkt som 
LIA-plats. Vid studiebesöken får studerande träffa 
den blivande handledaren, den övriga personalen och 
får information om rutiner och arbetsuppgifterna. 
Antalet studiebesök innan LIA bestäms utifrån stude-
randes individuella behov. 

Studerande ska så långt det är möjligt kunna delta 
i de dagliga arbetsuppgifterna på en arbetsplats på 
samma sätt som studerande i andra yrkesprogram. 
Studerande ska med hjälp av en handledare på arbets-
platsen kunna utföra arbetsuppgifterna utan hjälp-
medel från skolan. Inom yrkesträningsprogrammet 
krävs det oftast en del hjälpmedel för att studerande 
ska kunna utföra LIA, oftast i form av att assistenter 
från skolan är med på arbetsplatsen och assisterar 
under hela LIA-perioden. Skolan utgår alltid från 
individens behov i förberedelsen inför LIA t.ex. vid 
val av lämplig arbetsplats, behovet av eventuella 
hjälpmedel så som assistent och omfattningen i tid. 
Tidsmässigt har studerande i utbildningsprogrammet 
inom hotell-, restaurang och catering och fastig-
hetsskötselprogrammet 3–4 LIA-perioder utspridda 
över tre år. Längden på en LIA-period är 2–4 veckor. 
Inom yrkesträningsprogrammet är det individuellt 
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anpassat i form av kortare dagar och mera utspritt. 
Studerande kan t.ex. vara ut på LIA 1–2 dagar/vecka 
under en längre period.

Studerande ska föra dagbok under perioderna för 
lärande i arbete där de ska fylla i och beskriva för 
varje dag, vilka arbetsuppgifter som de utfört, vilka 
handredskap och maskiner de använt samt ge en 
utvärdering av svårighetsgraden över de arbeten som 
utförts.

Efter avslutad utbildning ska den studerande 
kunna placera sig antingen i ett vanligt arbete, ett 
arbete med stöd eller arbete i daglig verksamhet.
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Metoder för att främja jämställdhet 
vid lärande på arbetsplats

 DANMARK
De danska yrkesutbildningarna har som en av de 
överordnade och genomgående principerna att ”alle 
elever på erhvervsuddannelser skal blive så dygtige som 
de kan”. Det övergripande målet med reformen är, 
”at der skal blive flere dygtige erhvervsuddannede med 
kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov”. 
På skolorna och i yrkeskommittéerna är man medve-
ten om att en mer jämställd könsfördelning och ett 
ökat fokus på unga i minoriteters resurser kan stärka 
reformens målsättning. 

Många danska yrkesutbildningar är fortfarande 
starkt könsuppdelade utifrån könsstereotypa utbild-
ningsval: Pojkar/män går in i tekniska yrken och 
dominerar också i utbildningar till kock. Flickor 
söker sig till de merkantila utbildningarna och inom 
kropps- och hälsovårdsyrkena. Insatser pågår för att 
ändra detta förhållande generellt.103 

Mångfald: Långsiktiga insatser
Under de senaste 10 åren har insatser gjorts tvärs över 
ministeriernas ansvarsområden för att förbättra kvali-
teten i yrkesutbildningens praktik. Särskilt intressant 
är resultaten från Brug for alle unge & Fastholdelses- 
Taskforce104, senast med placering i UVM. Arbets-

103.  Ved ministerrokaden i feb. 2014 blev de to områder integreret 
i det meget store Ministerium for Børn, Ligestilling, Integra-
tion og Sociale Forhold www.sm.dk 

104.  www.bfau.dk : ”Brug for alle unge” har som formål at 
bidrage til, at alle unge, uanset etnisk baggrund, skal have 
lige muligheder for at få en uddannelse og komme i arbejde. 
Konkret handler det om at få flere unge til at begynde på og 
gennemføre en ungdomsuddannelse. ”FastholdelsesTaskforce” 
har fokus på at få flere, især etniske minoritetsunge, til at 
begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.

gruppen uppstod som ett socialfondsprojekt. Fokus 
ligger först och främst på ”etniska minoritetsunga”, 
men också på yrkesmässigt och socialt svagt stående 
elever. Generellt arbetar man med en helhetsinrik-
tad syn på utbildning, en erkännande pedagogisk 
tillgång och resursorientering med utgångspunkt i 
varje individ. Det innebär involvering av vägledning, 
samarbetspartners från sociala myndigheter, fritids-
föreningar, bibliotek samt resurser från andra typer av 
ungdomsskolor och arbetslivet. Gruppens arbete har 
resulterat i en stor samling av pedagogiska koncept 
och verktyg (www.bfau.dk), till exempel Motiva-
tionspedagogik och Den språkliga dimensionen. Man 
arbetar med modellskolor och storskalig implemen-
tering. Här ingår också en hel del verktyg omkring 
lärande i arbetslivet exempelvis:
• Online Guiden til praktikplads105 for prak-

tik-søgende unge 
• “Elevtrivsel er guld værd” – guide til praktik-

virksomheder106 
• Intensive vejledningsforløb for unge uden  

uddannelse, med virksomhedsinddragelse 

Även yrkeskommittéerna och skolorna har arbetat 
intensivt med både stora kampanjer och insatser för 
att integrera elever med annan etnisk härkomst än 
dansk.

105.  http://www.gtilp.dk/ 
106.  http://moeve.dk/wp-content/uploads/2011/04/Elevtriv-

sel_guld_vaerd.pdf 
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Jämställdhet och avbrott i yrkesutbildningarna
Precis som i andra länder, stormar flickorna fram i 
de längre utbildningarna och presterar på hög nivå. 
Typiskt är både yrkesskolorna och verksamheterna 
förtjusta över att få in flickor i traditionellt manliga 
yrken. Flickorna anses ambitiösa, som presterar bra 
i skolan och bidrar till den sociala miljön på arbets-
platsen. Själva vill inte flickorna framstå som ”något 
speciellt”, men vill gärna ses ”som den de är”.107 

Men pojkarna verkar gå den motsatta vägen.  
De står för de flesta avbrotten i yrkesutbildningarna, 
vilket är särskilt vanligt bland etniska pojkar. En av 
huvudorsakerna anses vara pojkarnas sämre skolkun-
skaper med språkliga barriärer som sätter upp hinder 
i förhållande till att läras sig yrkesspråk och uppföra 
sig i verksamheterna.

Diskussioner i pedagogiska sammanhang går också 
ut på om den danska grundskolan och ungdoms- 
utbildningen tar tillräcklig hänsyn till pojkarnas 
behov generellt, då de bland annat sägs vara mer 
fysiskt orienterade, mera handlingsinriktade och 
mindre diskuterande/förhandlande. Och medan båda 
könen uppskattar närheten till praktik verkar denna 
ha en avgörande betydelse för pojkarna. Pågående 
debatter handlar om forskares och utbildningsansva-
rigas bekymmer över pojkars långsiktiga trivsel och 
deras chanser på arbetsmarknaden.108 På grund av 
detta har det genomförts ett antal analys- och utveck-
lingsprojekt under både UVM,109 Ligestillings- 
ministeriet och regionerna. 

Projekten påpekar orsaker till den starka könsupp-
delningen i Danmark och kommer med förslag till 
praxis. Häri ingår:
• Pedagogiskt nytänkande, med hänsyn taget till 

könens behov i undervisningen och för att kunna  
 

107.  Resultater fra projektet <XX-it>, med fokusgruppeinterview 
af 92 unge piger og kvindelige mønsterbrydere på mandear-
bejdspladser, www.xxit.dk 

108.  Thomsen, Jens Peter ”Køn og klasse i undervisningsrummet 
på danske universitetsuddannelser” i Dansk Pædagogisk 
Tidsskrift 2/2011. 

109.  Database FoU-projekter http://fou.emu.dk/ 

bryta könsstereotyper (”behandle forskelligt for at 
kunne behandle éns”)

• Kompetensutveckling av den pedgogiska perso-
nalen på grundskolor, ungdomsutbildningar och i 
vägledningen, också som en del av den pedagogiska 
grundutbildningen

• Användning av mentorer och ännu större pro-
filering av förebilder som könsmönsterbrytande 
(verksamheterna!)

• Marknadsföring av utbildningarna som riktar sig 
mot bägge könen var för sig och bättre könsobero-
ende marknadsföring

• Förslag om undersökningar i förhållande till  
småbarnspedagogik samt erbjudande av köns- 
oberoende lek

• Uppmaning till att aktivt utmana de unga omkring 
könsstereotyper i deras val

Många källor pekar på studie- och yrkesvägledningen 
(Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)) som en 
avgörande instans. 

 FINLAND
Jämställdheten mellan könen  
– i praktiken delvis teori
Kvinnor i Finland avlägger fler examina efter grund-
utbildningen än män. Den höga utbildningsnivån 
påverkar dock inte kvinnors karriär- eller löneutveck-
ling på arbetsmarknaden och utbildningsområdena 
fördelas fortfarande markant i kvinno- och mans- 
dominerade branscher.

Publikationen Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo 
(Utbildning och jämställdhet mellan könen) är 
resultatet av samarbetet mellan experterna vid social- 
och hälsovårdsministeriet och Utbildningsstyrelsen. 
Denna utredning behandlar de utbildningspolitiska 
mål och åtgärder beträffande den grundläggande 
utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkes- 
utbildningen som ingår i regeringsprogrammen och 
regeringens jämställdhetsprogram.



111

Jämställdhetspolitiken har inriktats på att avveckla 
segregationen inom utbildningen samt på att minska 
tudelningen enligt kön i valet av utbildning och 
läroämnen. Programmen poängterar utveckling av 
könsmedveten undervisning och elevhandledning, 
försöks-, utvecklings- och forskningsverksamhet som 
främjar jämställdheten. Jämställdhetslagen förpliktar 
läroanstalten att i samarbete med representanter för 
personalen och de studerande årligen utarbeta en 
jämställdhetsplan, som siktar på att utveckla verk-
samheten vid läroanstalten. Åsidosättande av förplik-
telsen sanktioneras.

En könsneutral läroplan
De riksomfattande examensgrunderna i yrkesutbild-
ningen är de viktigaste instrumenten med vilka sko-
lornas och läroanstalternas arbete styrs. De innehåller 
föreskrifter om undervisningens, lärandets och 
kunnandets mål och utvärdering och de är bindande 
och normgivande. Eftersom inlärningen i arbetet är 
en del i detta, omfattas också den här. Den rådande 
uppfattningen i examensgrunderna är könsneutral 
men jämställdheten i de lokala läroplanerna har inte 
systematiskt följts upp.

I princip finns det inte längre könsbundenhet i 
läroämnena, men det förekommer inriktning efter 
kön i valet av ämnen från och med den grundläg-
gande utbildningen. Även om flickor och pojkar 
väljer olika har skillnaderna inom t.ex. matematik 
och naturvetenskap minskat.

Skolböckerna och läromedlen är redan huvudsak-
ligen könsneutrala. Utbildningsstyrelsen har också 
påbörjat förhandlingar med förlagen om att utveckla 
läromedlen så att de än bättre stödjer jämställdhet 
mellan könen.

Även om de finländska elevernas inlärningsresultat 
är fina, lider flickorna i medeltal, trots god skolfram-
gång, av sämre självkänsla än pojkarna. Pojkarna har 
i medeltal bättre självkänsla än flickorna, men de har 
en negativare inställning till skolgång och studier än 
flickorna. Pojkarna har mer problem med skolgången; 
har ett större behov av särundervisning än flickorna 
och avbryter också sina studier lättare än flickor.

Segregeringen tydligast  
i yrkesutbildningen
Av de studerande inom yrkesutbildning som avlagt 
examen är i medeltal hälften män, men skillnaderna 
mellan de olika utbildningsområdena är stora, även 
om det inom alla utbildningsområden nuförtiden 
studerar både män och kvinnor. Segregationen sitter 
segast kvar inom den grundläggande yrkesutbild-
ningen. Social- och hälsovården samt vårdbranschen, 
renhållnings-, textil- och klädbranschen är fortfa-
rande typiska ”kvinnobranscher”. Typiska ”mans-
branscher” är däremot skogsbruk, byggteknik, el- och 
automationsteknik. Antalet kvinnor har dock ökat 
speciellt inom många tekniska undervisningsområ-
den och på motsvarande sätt söker sig även män till 
traditionella ”kvinnobranscher”.

Studiehandledningens och yrkeshandledningens 
mål är att sporra flickor och pojkar till studie- och 
yrkesval utan traditionell könsprioritering. Inom  
studiehandledningen har man fäst uppmärksamhet 
vid jämställdhet genom att utbilda studiehandledarna,  
genom olika försöks- och utvecklingsprojekt samt 
genom att ge tilläggspoäng för sökande vars köns-
grupp utgör minoritet inom utbildningsområdet.

Undervisningsministeriet har vidtagit åtgärder 
för att främja jämställdheten inom utbildningen. 
Anknytningen mellan jämställdhetsplaneringen och 
läroplaner ska förstärkas. Därutöver bör man i fram-
tiden utveckla arbetslivsperioderna i grundskolan, 
yrkesstart samt inträdesprov och lämplighetstest så 
att de stödjer utbildnings- och yrkesval över köns-
gränserna.

Inom vuxenutbildningen är det examensmästarens 
och examenskomissionens roll att se till att alla 
behandlas jämlikt och likställt både i examens- 
processen och vid avläggandet av fristående examen. 
Dessa ska garantera att studerande får en rättvis och 
tillförlitlig bedömning utgående från de krav på 
yrkesskicklighet, mål och kriterier för bedömningen 
som gäller för avläggandet av den fristående examen 
och att de är samma för alla examinander.
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Jämställdhet i arbetslivet  
och beslutsfattandet
Jämställdheten är en viktig del av den nordiska 
välfärdsmodellen och även förutsättningen för ett 
rättvist samhälle. Jämställdheten mellan kvinnor och 
män är en grundläggande rättighet enligt grundlagen. 
Regeringen har förbundit sig att främja jämställd- 
heten genom ett separat jämställdhetsprogram. På en 
arbetsplats där det finns minst 30 arbetstagare måste 
en årlig jämställdhetsplan sammanställas i samarbete 
med personalrepresentanterna. I lagen regleras mini-
miinnehållet i jämställdhetsplanen och försummelse 
av planen är sanktionerad. Jämställdhetsplanen ska 
innehålla en utredning av jämställdhetssituationen på 
arbetsplatsen, inklusive en utredning av hur upp-
gifterna fördelas mellan män och kvinnor samt en 
kartläggning av lönerna. Studerande på inlärning i 
arbetet omfattas inte av detta i och med att de inte 
är anställda av företaget utan går på utbildning. 
Kvinnorna har fortfarande en svagare ställning på 
arbetsmarknaden. Det är svårt att få bort löneskill-
naderna mellan kvinnor och män. Faktum är att det 
krävs jämlika löner för att arbetet ska vara produk-
tivt. Syftet med likalönsprogrammet är att löneskill-
naden mellan kvinnor och män ska minska och vara 
högst 15 procent till år 2015. Regeringen utreder hur 
beskattning och inkomstöverföring inverkar på den 
ekonomiska jämställdheten. Ett stort antal män kom-
mer aldrig in i utbildning eller arbetslivet. Arbetet 
med att minska fattigdom, ojämlikhet och utslagning 
kräver även att hänsyn tas till vilken inverkan beslu-
ten har på män och kvinnor. Det ska bli lättare att 
kombinera familj och yrkesliv. Detta sker genom att 
i högre grad beakta situationen för dem som återvän-
der till arbetet efter en familjeledighet. Då familjele-
digheterna utvecklas ska olika typer av familjer tas i 
beaktande. Kvinnornas del i det politiska beslutsfat-
tandet har ökat på både lokal och nationell nivå.

Jämställdhetslagen
Lagen kräver att det finns lika många kvinnor och 
män i kommunstyrelser och nämnder. Bland med-
lemmar i kommunala organ är en jämlik könsrepre-
sentation redan verklighet. Däremot är merparten av 
ordförandena fortfarande män. Även bolagens högsta 
ledning består fortfarande mest av män. I de största 
börsnoterade bolagen är kvinnornas andel av styrel-
semedlemmarna redan nästan 30 procent, medan 
kvinnorna fortfarande är i klar minoritet när det 
gäller styrelser för små och medelstora företag samt 
ledarposter inom företagens affärsverksamheter.

MER INFO

 http://www.tasa-arvo.fi/sv/framjande

 http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?fol-
derId=6511564&name=DLFE-26351.pdf

 http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/
cirkularutlatanden/

 NORGE
Otraditionella val,  
könsbalans och nya yrke

Flickor i bil och elektronik 
«Jenter i bil og elektro» är ett samarbetsprojekt 
mellan NELFO,110 Norsk Teknologi och flera andra 
organisationer. Projektet ska stärka rekryteringen av 
flickor till elektronikyrkena. Även om det finns opti-
mism i detta arbete är andelen flickor och kvinnor 
som tar de otraditionella valen på cirka 5 %. Partssam-
arbetet och nätverken som är etablerade i samband 
med projektet föreslås fortgå. Projektet har fått stor 
uppmärksamhet, bland annat eftersom resultatet visar 
att fler flickor söker sig till dessa yrken.111 År 2013 fick 
projektet LOs likestillingspris.112

110.  http://nelfo.no/Om-NELFO/Hva-er-NELFO/ 
111.  http://www.nrk.no/trondelag/jenteboom-i-bil--og-elektro-

fag-1.10978142
112.  http://www.lo.no/kongress/Nyheter/LOs-likestillingspris/ 
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Mer muskler til hälsa och omsorg
Troms fylkeskommune genomförde under perioden 
2010–2012 ett rekryteringsprojekt i samarbete med 
NAV (Arbeids- og velferdsforvaltninga). Utgångs-
punkten var en brist på arbetskraft i landsdelen och 
då särskilt inom hälso- och omvårdnadssektorn. 
Samtidigt utgjorde de arbetslösa i fylket nästan tre 
gånger så många män som kvinnor. Målet med 
projektet var att få fler män i arbete av de som var ute 
i arbetslivet samtidigt som att rekrytera fler män in 
i kvinnodominerade yrken inom hälsa och omsorg. 
Totalt 30 män kom med i projektet i åldersgruppen 
24–54 år. Deltagare som inte hade rätt till utbildning 
fick bidrag från NAV under utbildningen. I samband 
med antagningen av kandidaterna gjordes en vali-
dering som möjliggjorde individuella studieplaner. 
Baserat på valideringen blev kandidaterna kvalifice-
rade genom praktik och teori. Teoriundervisningen 
gavs vid en studieverkstad. Praktisk utbildning gavs 
av vägledare i verksamhet. Sjukhem, dagcenter, hem-
tjänst och universitetssjukhuset var praktikställen.

Under försöket var det 17 av de 30 som tidigare 
fått bidrag som lämnade en passiv stödtillvaro för att 
gå in i arbete och utbildning i en sektor med stort 
rekryteringsbehov. Resultatet betecknades som en 
win-win-situation.

En oformell modell för samarbete utarbetades 
kring rekrytering och utbildning av NAV-brukare, 
mellan de tre huvudaktörerna NAV, kommunerna 
och fylkeskommunen. Flera NAV-kontor har tagit 
samarbetsmodellen i bruk.

Integrering
Minoritetsspråkliga elevers kunskap och valmöjlig- 
heter i utbildningssystemet är begränsade. En av 
gymnasieskolorna i Akershus fylkeskommune har 
utvecklat en modell för samarbete med minoritets-
språkliga föräldrar för att utveckla en intressegemen-
skap mellan skola och minoritetsspråkliga föräldrar i 
arbetet med yrkes- och utbildningsvägledning. 
I samband med denna gjordes en filminspelning113 av 

113.  http://nafo.hioa.no/fag/filmer/skole-hjem-samarbeid/

en kurs för föräldrar om yrkes- och karriärvägledning 
i gymnasieskolan. 

Nationella satsningar
Regeringen önskar en jämställdhetspolitik som tar 
bort hinder för kvinnor och mäns valfrihet. Kvinnor 
och män ska ha lika möjligheter och rättigheter och 
samhället ska anpassas så att både pojkar och flickor, 
kvinnor och män, kan använda sina möjligheter. 
Regeringens mål är att stärka jämställdheten. Det 
krävs en målinriktad och långvarig insats från fler än 
bara offentliga myndigheter.

Utdanningsdirektoratet fick i uppdrag av Kunnskaps-
deptarementet att följa upp och bedöma insatser 
knutna till:
• Bidra till kompetensutveckling av rådgivare med 

betoning på könsneutrala val
• Gå igenom läroplanen för utbildningarna för att 

tydliggöra yrkets egenart och ge eleverna bättre 
insikt i arbetsliv och krav på utbildning, med ut-
gångspunkt i könsotraditionella yrkesval.

• Utarbeta en vägledning för ämnet utbildningsval 
som bland annat tydliggör skillnaden mellan detta 
ämne och arbetslivsämne. Vägledning ska också 
omfatta könsotraditionella yrkesval.

• Bedöma kompetensutveckling för lärare och  
rådgivare i ämnena arbetslivsämne och utbildnings-
val, inklusive information om elevers  
möjligheter att välja könsotraditionellt.

Exempel
 Flere gutter velger helse fag 

 Bli helsefagarbeider 

 Aksjon helsefagarbeider, rapport 
http://www.ks.no/PageFiles/2012/Sluttrapport.pdf 

 Karrierevalg – NHO 
 LO-nettverk Kvinner i utradisjonelle yrker 
 «Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet», 

2014, Institutt for samfunnsforskning (ISF),  
«Stadig flere kvinner velger mannsdominerte fag og 
yrker. Menn er mer tradisjonsbundne i sine valg.» 
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 Eksempel på en regional satsning: Fritt valg  
http://frittvalg.no/om-prosjektet/ 

 Sintef rapport (2010) 

 Nifu rapport (2010), likestilling 

 Bedre rådgivning i skolen, utradisjonelle valg 

 Likestillingsutvalget – Utvalget arbeid ble presentert i to 
NOU-er: Struktur for likestilling (NOU 2011:18) og Politikk 
for likestilling (NOU 2012: 15).

 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
https://www.regjeringen.no/nb/tema/likestilling-og-in-
kludering/id922/ 

 Unge funksjonshemmede 
http://www.ungefunksjonshemmede.no/ 

 Hva mener de unge?  
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Hva-mener-de-
unge-om-likestilling/id2000046/ 

 Meld. St. 44 (2012–2013) – Likestilling kommer ikke 
av seg selv 
 Kompetanse for mangfold 
 Senter for kunnskap og likestilling  

http://www.kun.nl.no/no/blogg/-framtidsdrommer-be-
vissthet-om-kjonn-og-yrkesvalg-.8617 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

 http://nafo.hioa.no/ 

 IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 LDO – Likestillings- og diskrimineringsombudet 

 Likestillings- og diskrimineringsnemnda 

 SVERIGE
Jämställdhet är ett av fem värden den svenska skol- 
lagen skriver fram. Dessa värden utvecklas i läro- 
planerna, i ämnenas centrala innehåll och i de 
förmågor utifrån vilka elevernas kunskaper bedöms. 
Jämställdhet ges alltså hög prioritet i styrdokumenten 
för alla skolformer. Skolans jämställdhetsarbete ska 
bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
samt vara föremål för systematiskt kvalitetsarbete.
Det som krävs för ett framgångsrikt jämställdhets- 
arbete är inte fokus på flickor eller pojkar utan på 
generella strukturer, föreställningar och normer. 
Lärare behöver sakkunskap såväl inom sina ämnes-
områden som om jämställdhet och därutöver kunska-

per om ett normkritiskt förhållningssätt. Personalen 
behöver också samtala om kön, könsstereotypa 
förväntningar och jämställdhet. Även handledare 
på apl-platsen behöver kunskap att stödja elevernas 
möte med arbetslivet.

Inom Industri-, Bygg- och anläggnings-, Fordons- 
samt El- och Energiprogrammen är mansdominansen 
andelsmässigt högre, än på de mest kvinnodomine-
rande programmen Hantverk, Livsmedel, Vård- och 
omsorg samt Barn- och fritid. Det kan tolkas som 
att det är mer tillåtet, attraktivt eller tänkbart för en 
pojke att välja ett kvinnodominerat program än det 
är för en flicka att välja ett mansdominerat pro-
gram.114 Det har under en lång tid varit ett politiskt 
utbildningsmål att främja otraditionella yrkesval. Att 
attrahera flickor till tekniska utbildningar har varit en 
av de mer framträdande satsningarna, men även att få 
fler män inom vård och utbildning av yngre barn.115 

Styrdokument och ansvarsfördelning
Av läroplanen för gymnasieskolan och läroplanen  
för gymnasiesärskolan framgår det att:

/…alla lärare ska se till att undervisningen till innehåll 
och upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och 
mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 
flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 
de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar 
till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 
ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhö-
righet.

114.  Flickor, pojkar, individer – om betydelsen avjämställdhet för 
kunskap och utveckling i skolan. Slutbetänkande DEJA, SOU 
2010:99.

115.  Fröberg, Merith (2010) Teknik och genus i skapandet av gymna-
sieskolans teknikprogram. Linköpings Universitet, Linköping. 
http://www.avhandlingar.se/om/Merith+Fr%C3%B6berg/  
Hedlin, Maria (2009) Konstruktionen av kön i skolpolitiska 
texter 1948–1994, med särskilt fokus på naturvetenskap och 
teknik. Umeå Universitet, Umeå. http://www.avhandlingar.se/
om/Konstruktionen+av+k%C3%B6n+i+skolpolitiska+texter/
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Utöver detta finns jämställdhet med som specifikt 
innehåll i ett antal ämnesplaner. För alla skol- 
former gäller dessutom att 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande iden-
titet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande 
behandling.116 

Nationella insatser
År 2002 gav regeringen Skolverket i uppdrag att 
utbilda pedagogiskt kvalificerade resurspersoner i 
jämställdhet och genuskunskap.117 Regeringens mål 
var att det år 2004 skulle finnas minst en utbildad 
lärare/pedagog i varje kommun. Genusvetenskapens 
pedagogik kan användas för att utveckla elevers 
reflexiva förmåga, ifrågasätta hierarkier och normer 
som omger dem och skaka om deras egna världs- 
bilder. Maktkritik, kunskaper om nya perspektiv 
och utveckling av individens inlevelseförmåga har en 
central plats i genusvetenskapens pedagogik.118 

För att kartlägga och stödja arbetet med jämställd-
het inom utbildning och i arbetslivet har regeringen 
tillsatt två delegationer. Delegationen för jämställdhet 
i skolan, DEJA, startade 2008. Uppdraget har bestått 
i att lyfta fram och utveckla kunskap om jämställd-
het i skolan. I slutbetänkandet, som lämnades 2010, 
konstaterar DEJA att programvalen till gymnasiet är 
könsstereotypa – särskilt valen till de yrkesför-
beredande programmen.119 DEJA poängterar att allt 
jämställdhetsarbete bör bedrivas enligt principen om 
jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är 
en långsiktigt hållbar väg för organisationer att arbeta 

116.  Redovisning av ”Uppdrag att genomföra insatser för 
jämställdhet inom skolväsendet” http://www.skolverket.se/
publikationer?id=3392 

117.  Flickor och pojkar i skolan – Hur jämställt är det? Delbetänkan-
de DEJA, SOU2009:64. 

118.  http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/
undervisning/genusvetenskapens-pedagogik-utvecklar-inlevel-
seformagan-1.220339 

119.  Flickor, pojkar, individer – om betydelsen avjämställdhet för kunskap 
och utveckling i skolan. Slutbetänkande DEJA, SOU 2010:99. 

proaktivt med jämställdhet.120 Utifrån DEJAS betän-
kande gav regeringen bland annat Skolverket i uppdrag 
att genomföra utvecklingsinsatser för jämställdhet. 
Regeringen har också tillfört resurser till arbetet med 
jämställdhetsintegrering i kommunala verksamheter 
via Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, startade 
2011 och ska bl.a. sammanställa förutsättningarna för 
mäns och kvinnors olika villkor i arbetslivet och ge för-
slag för ökad jämställdhet. Ett antal publikationer har 
redovisats och slutredovisning skedde våren 2015.121 

Skolverkets uppdrag (enligt ovan) har resulterat 
i en rad nationella insatser för att stärka jämställd-
hetsarbetet inom olika områden i skolan.122 Ett av 
de fem fokusområdena är insatser för stärkt kvalitet 
och jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesväg-
ledningen. Skolverket har i samarbete med några av 
landets lärosäten genomfört en högskolekurs för att 
stärka studie- och yrkesvägledningen, ge deltagarna 
ökade kunskaper inom området och att skapa verktyg 
för utveckling för att synliggöra könstraditionella 
yrkesval. Dessutom har stödmaterial och verktyg att 
användas i undervisningen tagits fram. Skolverket 
har också publicerat allmänna råd med kommentarer 
för arbete med studie- och yrkesvägledning. Ett av 
lärosätena har fått i uppdrag att ta fram ett stödmate-
rial som på vetenskaplig grund belyser genus och val. 
Materialet har en populärvetenskaplig utformning 
som bygger på s.k. ”case” och ska innehålla fråge-
ställningar och praktiska övningar. Det ska vara ett 
verktyg som kan användas av lärare och studie- och 
yrkesvägledare i undervisningen och i väglednings-
sammanhang. Materialet ska finnas i tryckt form, 
men också finnas tillgängligt på Skolverkets webb-
plats från och med april 2015. 

120.  Jämställdhetsintegrering är metod för hur arbetet med 
jämställdhet ska gå till och går ut på att jämställdhetsperspektiv 
ska inkluderas i den ordinarie verksamheten. Det kan formuleras 
som att jämställdhet ska vara en bärande princip för verksamhet-
ens utformning och genomförande. 

121. http://jamstalldhetiarbetslivet.se/delegationen/ 
122.  Redovisning av ”Uppdrag att genomföra insatser för 

jämställdhet inom skolväsendet” http://www.skolverket.se/
publikationer?id=3392
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Ett annat av de fem fokusområdena i Skolverkets 
uppdrag för ökad jämställdhet i skolan handlar om 
att öka antalet och andelen män som arbetar som 
förskollärare och barnskötare i förskolan. Genom 
intervjustudier har mäns attityder till arbetsområdet 
synliggjorts och via en rad konferenser har intervju- 
resultaten och lärande exempel på hur man på natio-
nell nivå arbetar med att öka antalet män i förskolan 
presenterats.123 

Insatser av arbetsmarknadens parter
Landsorganisationen i Sverige (LO) som är en 
sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisa-
tioner i Sverige erbjuder utbildning i jämställdhet 
och härskartekniker för sina medlemmar. Syftet är 
att deltagarna ska utveckla verktyg för den fackliga 
organisationen och arbetsplatsen. Unionen, som är 
Sveriges största fackförbund för tjänstemän, ger på 
sin webbplats råd till arbetsgivare och arbetstagare 
om hur de tillsammans utarbetar och upprätthåller 
arbetsplatsens jämställdhetsplan.

Svenskt Näringsliv, som är en svensk arbetsgiva-
rorganisation som företräder privata företag i Sverige, 
bedriver inom ramen för olika projekt ett aktivt 
arbete för att öka integrationen, bl.a. genom jäm-
ställdhetsarbete, för att öka tillgängligheten i arbetsli-
vet.124 Enligt statistik från organisationen ökar antalet 
kvinnor på chefsposter inom näringslivet snabbt. Vid 
sidan av de traditionellt kvinnodominerade bran-
scherna som handel, hotell & restaurang och service, 
ökar andelen kvinnliga chefer kraftigt i mansdomi-
nerade verksamheter. Den främsta orsaken till det 
ökande antalet kvinnor i chefposition i näringslivet är 
företagens fokus på kompetens och mångfald. Bland 
många teknik- och industriföretag har det i många 
år varit en medveten strategi att skapa attraktiva 
arbetsplatser och utvecklade karriärsmöjligheter för 
kvinnor. Det är en jakt på kompetens som, enligt 

123.  Redovisning av ”Uppdrag att genomföra insatser för 
jämställdhet inom skolväsendet” http://www.skolverket.se/
publikationer?id=3392

124.  http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/ 

Svenskt Näringsliv, med automatik lyfter jämställdhet 
och mångfald bland medlemsföretagen.125 

Teknikcollege, som är ett samarbete mellan utbild-
ning och arbetsliv inom teknik och industri, föreskri-
ver att de skolor och arbetsplatser som vill ansluta 
sig teknikcollege måste arbeta enligt tio kriterier. 
Ett av dem behandlar lärmiljön som ska attrahera 
såväl kvinnliga som manliga elever. Inom Vård- och 
omsorgscollege, som är ett samarbete mellan utbild-
ning och arbetsliv inom vård och omsorg, erbjuds 
kompetensutbildning för de regionala styrgrupperna 
i jämställdhet, makt och kön i syfte att bryta den 
könssegregerade arbetsmarknaden.126 

”Jämställ Nu” är en nationell samverkanssatsning 
för jämställdhet mellan Nationella sekretariatet för 
genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, 
Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA. 
På deras webbsida finns bl.a. en rad verktyg för att 
arbeta med jämställdhet och exempel på jämställd-
hetsprojekt.127 

Regionala och lokala insatser
Insatser på regional och lokal nivå görs till exem-
pel av företag, kommuner och landsting. Genom 
att stödja jämställdhetsarbetet både i skola och på 
arbetsplatser får eleverna kunskap och verktyg för 
kommande arbetsliv.

I Kiruna är LKAB den dominerande arbetsgiva-
ren.128 Företaget har en tydlig jämställdhetspolicy och 
uttalar att man vill ha en jämn könsfördelning bland 
sina anställda. För att uppnå detta kvoterar man 
in kvinnor. Även för elever som vill göra sin apl på 
företaget är flickor prioriterade. Inom den gymnasi-
ala yrkesutbildningen är intresset för tekniska yrken 
bland flickor mycket högt i Kiruna och flickorna 
vänder traditionella kvinnoyrken ryggen eftersom 

125.  http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/snart-varan-
nan-damernas-i-chefsposition_580236.html 

126.  http://www.vo-college.se/kalendarium/2015/04/10/jamstalld-
hetsarbete-kunskapshojande-pass-regional-styrgrupp-i-samar-
bete-med 

127.  http://www.jamstall.nu/om-oss/jamstall-nu/ 
128.  LKAB är Sveriges största gruvindustri.
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företaget erbjuder högre löner och bättre villkor. 
Statusen på dessa jobb är högt på orten.

Malmö Stad har anställt ett antal genuspedagoger 
som har i uppdrag att stödja den pedagogiska perso-
nalen i jämställdhetsarbetet. Stödet omfattar moti-
vationsarbete; analysarbete; ny kunskap; och hand-
lingsalternativ. Även processledning av utformandet 
av likabehandlingsplaner erbjuds. Den huvudsakliga 
insatsen är dock handledning av arbetslag, där peda-
gogerna får möjlighet att problematisera kön, genus 
och jämställdhet på ett djupare plan, för att kunna 
konkretisera det jämställdhetsuppdrag som åligger 
alla verksamma inom förskola och skola. Arbetet 
utformas efter skolornas specifika utvecklingsbehov 
och genuspedagogens roll som handledare består i att 
leda processen framåt, stimulera till nya perspektiv 
och hitta nya pedagogiska grepp som är i linje med 
skolans styrdokument.

I Växjö har kommunen ett projekt kring jäm-
ställdhetsintegrering inom skola och omsorg.129 
Projektet inleddes med att inventera och analysera 
verksamheten och att utbilda alla chefer och 38 
jämställdhetspiloter. Syftet var att långsiktigt för-
ändra värderingar och förhållningssätt hos personal 
som möter barn och ungdomar.130 Det som lyfts 
fram i projektet är medvetenheten om nyckeltal. De 
är viktiga och därför tas de kontinuerligt fram, följs 
upp och analyseras. Ett annat projekt kring nyckeltal, 
men på regional nivå, är ”Nyckeltal i samverkan” som 
handlar om jämställhetsintegrering på länsstyrelserna 
i Norrbotten, Skåne och Östergötland. Metoden  
de använt är ett sätt att mäta i vilken omfattning 

129. Frånberg, Gun-Marie (2010) Att bli medveten och förändra 
sitt förhållningssätt. Jämställdhetsarbete i skolan. Rapport 
XI, DEJA, SOU 2010:83. http://www.regeringen.se/
sb/d/12492/a/155965 

130.  Nyckeltal för jämställdhet är ett sätt att mäta, alternativt ta 
fram, indikatorer som gör att de involverade kan se om de 
lyckats eller inte att nå de mål inom jämställdhetsområdet 
som de satt upp. 

jämställdhetsperspektivet har integrerats inom de 
olika verksamhetsgrenarna.131 

I Falun arbetar kommunen med jämställdhets- 
certifiering inom skolan. Kursen ”På lika villkor” 
erbjuds till all personal inom skolan och utbildningen 
är obligatorisk för den skola som vill bli jämställd-
hetscertifierad. Dessutom ska ett antal andra krite-
rier vara uppföljda; en handlingsplan som beskriver 
skolans åtgärder, en uppföljningsplan som anger 
hur och en kvalitetsredovisning. Alla kriterier måste 
uppfyllas varje år eftersom certifieringen bara gäller 
för ett år. Kvaliteten bedöms av en bedömningsgrupp 
som består av skolchefer och sakkunniga inom genus 
och jämställdhet.132 

 ÅLAND
Det övergripande målet för den åländska jämställd-
hetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 
frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. 

På Åland ska kvinnor och män, flickor och pojkar, 
ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jäm-
ställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och 
demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdhe-
ten i vetskap om att det är positivt för hela samhället 
och alla medborgare.

Skolans verksamhet ska utformas så att alla 
studerande kan fullfölja utbildningen oavsett kön, 
ålder, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller 
annan övertygelse, social eller kulturell bakgrund. 
Den utbildningspolitiska målsättningen är att under-
visningen ska vara likvärdig för alla och tillhanda- 
hållas, organiseras enligt individens behov.
Enligt jämställdhetslagen ska kvinnor och män ges 
lika möjligheter till utbildning och avancemang inom 
yrket. Undervisningen, forskningen och under-
visningsmaterialet ska stöda jämställdheten. Det 
innebär att undervisningen och undervisnings- 

131.  Nyckeltal i samverkan: om jämställdhetsintegrering på 
länsstyrelsen (2005), se http://jamda.ub.gu.se/handle/1/172 

132.  http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/706/1/forskolan_2013.pdf 



118

materialet inte får skapa eller upprätthålla fördomar 
eller stereotypa åsikter om könsroller och könsfördel-
ning i familjen och i arbetslivet. Man bör sträva efter 
att ändra sådana tankesätt och handlingsmönster som 
leder till stereotypa val av utbildning och yrke enligt 
kön. Detta är viktigt i synnerhet i studiehandled-
ningen och yrkesvägledningen. 

Enligt jämställdhetslagen ska skolan ha en jäm-
ställdhetsplan som främjar jämställdheten i skolan.  
Planen ska årligen utarbetas i samarbete med represen-
tanter för personalen och studerande och ska beskriva:
• hur jämställdheten förverkligas när studerande 

antas, undervisningen ordnas och studiepresta- 
tionerna bedöms

• klara instruktioner med åtgärder som förebygger 
och undanröjer sexuella trakasserier och trakasserier 
på grund av kön

• en kartläggning av jämställdhetsläget och pro-
blemen i samband med det samt de nödvändiga 
åtgärder som planeras 

• en bedömning av genomförandet och resultaten av 
den tidigare planen

Ålands yrkesgymnasium har en jämställdhetsgrupp 
bestående av lärare, studerande och övrig personal. 
Till jämställdhetsgruppens arbete hör att göra upp 
en jämställdhetsplan för skolan. Övergripande mål i 
planen är:
1. att personalen och studerandena görs medvetna 

om jämställdhetsfrågornas betydelse på arbetsplat-
sen och i undervisningen

2. att skolan uppfattas som en jämställd arbetsplats 
av alla, både personal och studerande.

Könsskillnader mellan utbildningarna
Idag har ålänningar, oberoende av kön, etnicitet, 
socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning och 
funktionsnedsättning samma rätt till utbildning av 
god kvalitet genom hela utbildningssystemet. Men 
man kan konstatera att könssegregeringen är framträ-
dande i utbildningssystemet, det vill säga flickor och 
pojkar väljer fortfarande i hög grad sina utbildnings-

vägar traditionellt och könsstereotypt vilket återspeg-
las på den åländska arbetsmarknaden.

Inom yrkesutbildningen är könsskillnaderna stora 
när det gäller val av utbildningsområde. De kvinnliga 
studerandena dominerar inom hälso- och socialvård 
och utgör också en stor majoritet inom handel- och 
samhällsvetenskap. Inom de tekniska utbildningarna 
och sjöfart är de allra flesta studerande män (Åsub:s 
statistik 2014). 

Formella hinder för val av utbildning finns inte 
men en stor insats kan göras för att medvetandegöra 
lärare och studerande om könsbundna föreställningar 
och normer som kan påverka utbildningsval. En 
viktig fråga i den åländska jämställdhetspolitiken ska 
vara att bryta de könsbundna studievalen, eftersom 
de traditionella utbildningsvalen befäster och återska-
par den könsuppdelade arbetsmarknaden. Som det 
ser ut idag kan det sägas att flickor och pojkar bara 
har tillgång till halva arbetsmarknaden vardera.

Det som görs idag för att förändra könsskillna-
derna mellan utbildningarna är t.ex. att det i de 
åländska kriterierna för antagning av studerande till 
gymnasieutbildning ingår könspoäng. Den sökande 
får könspoäng om färre än 30 % av förstahandssö-
kandena till den aktuella utbildningen tillhör samma 
kön som den sökanden. Ett annat exempel är att man 
i Ålands yrkesgymnasium strävar efter att utform-
ningen av marknadsföringsmaterialet som används 
för att locka studerande till program ska präglas av 
mångfald. För att väga upp rådande föreställningar 
om vilket kön, de studerande på olika utbildningar 
ska ha, strävar man efter att ha med personer av 
underrepresenterat kön i bildmaterialet.

Diskriminering och trakasserier
I jämställdhetslagen finns också bestämmelser om 
diskriminering i skolor och på arbetsplatser. All form 
av trakasserier måste förhindras. För studerande i 
yrkesutbildningen och läroavtalsutbildning tilläm-
pas förbuden mot diskriminering i skolan under de 
teoretiska studierna och bestämmelserna om förbud 
mot diskriminering i arbetslivet under utbildningen 
på arbetsplatsen.
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När den riksomfattande undersökningen Hälsa i sko-
lan 2011 visade att många ungdomar på Åland hade 
erfarenheter av sexuellt våld och sexuella trakasserier 
fick Ålands fredsinstitut medel från Ålands land-
skapsregering att starta projektet Fair Sex. Projektet 
pågick under åren 2012–2014 och var ett våldsföre-
byggande och jämställdhetsfrämjande projekt med 
syfte att förebygga sexuellt våld och främja positiva 
sexuella upplevelser. Syftet har varit att arbeta brett 
med skolpersonal, jämställdhets- 
grupper och workshopar med ungdomar och att 
arbeta långsiktigt och proaktivt.

MERA INFORMATION

 Ramprogram för det åländska jämställdhetsarbetet 
2012–2015

 Ålands fredsinstituts projekt Fair sex
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NÅGRA RÖSTER FRÅN PROJEKTDELTAGARE 

Underlaget har hämtats från ländernas och område-
nas slutrapporter i december 2015.

Ur den finländska rapporten
 ”…Samtidigt har det på nationell nivå pågått ett 

flertal utvecklingsprojekt som har en direkt koppling 
till det nordiska projektet kring lärande på arbetsplats. 
Det finländska delprojektet har inhämtat information 
och erfarenheter från de andra nordiska länderna med 
utgångspunkt i de projekt som pågått i det egna  
landet. De utvecklingsområden som varit aktuella i 
Finland under projektperioden 2013-2015 har omfat-
tat utveckling av inlärning i arbetet och yrkesprov, 
förbättring av genomströmningen i yrkesutbildningen 
och utvecklingen av arbetsplatsnära utbildning för unga.

… LPA projektet har resulterat i utbyte oss 
deltagare emellan och detta har ägt rum under hela 
projekttiden. I samband med alla mötesplatser har 
vi passat på att fråga, diskutera och vidareutveckla 
våra arbetssätt och modeller. När vi kommit hem till 
respektive arbetsplats har vi berättat vidare till kolle-
gor och förmän om det vi sett, hört, diskuterat och 
vidareutvecklat våra modeller efter de goda erfaren-
heter vi fått. 

…Speciallärare från Keuda har besökt Åland för 
att benchmarka hur man där organiserar inlärning  
i arbetet och individuella utbildningsvägar. Detta 
aktualiserades efter den åländska mötesplatsen där 
detta var temat för en parallellsession. 

Från den norska mötesplatsen tog Yrkesakademin 
hospiteringsmodellen med sig hem i bagaget. Tidi-
gare hade arbetslivsperioder genomförts i Finland, 
men enbart i längre perioder. Inte som endags-, för- 
eller eftermiddagssnutt, för att borsta av yrkeskom-
petensen eller för att öka kunskapen om ett specifikt 
arbetsmoment. 

… Vid Keuda har det utvecklats ett diplom 
”Työssäoppimisen mestariyritys” (sve Mästarföretag 
för inlärning i arbetet). Diplomet delas ut till företag 
som är aktiva inlärningsplatser och erbjuder högklas-
siga inlärningsuppgifter och –miljöer. Modellen togs 

från Tromsö i Norge och är ett direkt resultat  
av samarbetet inom LPA-projektet.

Projektet har bidragit till sakkunnigutbyte mellan 
länderna. En representant från Skolverket i Sverige 
kommer att fungera som sakkunnig på det av Keuda 
arrangerade seminariet den 19 november 2015 
gällande lärande i framtiden. Yrkesakademin har fått 
en inbjudan från Norge att under konferensen Arena 
for kvalitet i fagopplæringen som hålls den 24–25 
november 2015, berätta om de finländska yrkes- 
skicklighetstävlingarna som riktar sig till grundläggande 
utbildningens nionde klassister. Detta är ett resultat 
av den danska mötesplatsen där temat aktualiserades i 
samband med presentationen av Survival skills.

Den svenska modellen för hur man kan utbilda 
handledare via nätet har inspirerat Yrkesakademin 
att ta med en digital modell i det pågående utveck-
lingsarbetet. Vidare har Yrkesakademin varit i 
kontakt med Björn Wernberg på Skolverket, vilken 
sänt material gällande lärlingsutbildningen i Sverige. 
Materialet har använts i utvecklingen av modeller 
inom Yrkesakademin. Vidare har Sveriges kortare 
informationspaket till arbetsplatshandledarna också 
gett inspiration till vidareutveckling.”

Ur den färöiska rapporten
 ”…Erhvervsuddannelses systemerne i norden 

er meget forskellige, og er det netop disse forskellig-
heder der giver os inspiration til, hvordan vi kan gøre 
tingene anderledes, f.eks. har vi bemærket, at der bli-
ver afsat mange ekstra penge til erhvervsuddannelses- 
området, på Færøerne er vi gået den anden vej, 
det giver stof til eftertanke at vi har set hvorledes 
de andre lande gør, betyder ikke, at vi gør tingene 
anderledes, end vi altid har gjort. Fordi det at flytte 
sig selv tager år, specielt når man har mange parter 
involverede som interessenter med hver deres interes-
seområde. Det finske, ålandske og svenske uddan-
nelses system har vist os, hvordan alle unge, som har 
lyst til at tage en erhvervsuddannelse, får adgang til 
denne og har mulighed for at gennemføre den. Også 
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det danske fleksible systemet med praktikcentre er 
noget, vi er blevet inspireret af, det er noget, som kan 
løse vores egen konjunktursvingningsproblematik…”

” Som jeg før har beskrevet, er det svært at give 
nøjagtige eksempler på hvordan arbejdet i LPA 
projektet har påvirket udviklingen nationalt. Men 
det er ingen tvivl om, at uddeling af erfaringer lan-
dene imellem har været en stimulation til nationalt 
udviklingsarbejde. Arbejdet har også givet inspiration 
til at f.eks. arbejdsmarkedets parter nationelt  
er startet med at tænke ”Skills” ind i de færøske 
erhvervsuddannelser, for at gøre dem mere attraktive. 
Også er man i brancherne begyndt at lave workshops 
vedrørende kompetencemålene i hver enkelt  
erhvervsuddannelse.

Sammenlagt er aktørerne/”brancherne” blevet 
mere aktive. Inspirationen fra de andre lande har  
for vores vedkommende været uvurderlig.”

Ur den norska rapporten
 ”… Samfunnskontrakten var bra å ha som 

utgangspunkte i dette prosjektet. Det ga oss et 
holdepunkt hele veien og aktørene kunne bidra med 
relevante erfaringer i flere sammenhenger og i den 
nordiske dialogen.

Tematekstene har vært ”en rød tråd” gjennom hele 
prosjektet. Det har vært et interessant arbeid i forar-
beidet til hver samling og viktig forutsetning for god 
dialog under samlingene. Dette arbeidet har kanskje 
vært prioritert noe ulikt mellom landene og kan ha 
påvirket noe i den reelle erfaringsutvekslingen under-
veis i prosjektet. Vi tror at tekstsamlingen kan være et 
nyttig dokument også i etterkant både som grunnlag 
for videre nordisk samarbeid og for inspirasjon  
i arbeid med videreutvikling av egne prosjekter…”

Exempel på konkreta bidrag från andra länder  
som har gett intryck i Norge:
• Danskenes presentasjon av vekslingsmodellen  

– (spesielt presentasjonen på Island)

• Svenskenes tenkning at skolene har oppfølgings-
ansvaret når elevene er i bedrift med referanse til 
utprøvingen av alternativt Vg3

• Sett paralleller med betydningen av lærerenes  
nettveksbygging med bedrifter

• Instuktøropplæringen i Sverige og Finland har vært 
inspirerende både i forhold til kursopplegg og det 
formelle ved at alle nye bedrifter må ha gjennom-
gått kurset, med ref til Akershus sin utvikling av 
fagskoletilbudet for instruktøropplæring

• Akershus har hatt besøk av Undervisningsministe-
riet for å se på vekslingsmodellen med blant annet 
besøk på en skole

• Akershus har hatt besøk av en svensk delegasjon 
med tillsatt fra deres forrige regjering for å besøke 
et opplærlingskontor i Norge, og en gruppe fra 
Vård og omsorgscollege i Skåne for å se på  
vekslingsmodellen…”

Ur den åländska rapporten
 ”…Oavsett hur yrkesutbildningen är upplagd 

och organiserad så finns det gemensamma proble-
mområden och utmaningar. På Åland och i Finland 
är andelen elever i yrkesutbildningen betydligt 
högre än i Norden i genomsnitt, men i många fall 
är det svaga elever som väljer praktiska yrken, vilket 
minskar deras möjligheter på arbetsmarknaden.

En idé som vi fått från projektet är hospitering, 
främst hos de lärare som har gemensamma ämnen, 
som vi fick presenterat i Norge. Det har uppfattats 
väldigt positivt av både lärare och studerande. 

En annan idé vi fått från Finland är längre arbets-
livsperioder för lärare. Där har det gjorts några försök 
som varit relativt lyckade, men man har sett att det 
behövs en del material för att perioderna skall vara så 
givande som möjligt för den enskilda läraren och att 
organisationen skall få något mervärde av det. Det 
finns mycket material på Yrkesakademin i Öster- 
botten inom deras projekt vilket vi har fått ta del av. 
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Den norska marknadsföringen som de lagt ut på 
ett videoklipp, var en intressant idé som vi behöver 
”spinna vidare” på. Man är vanligtvis inom skol- 
världen ganska dålig på att marknadsföra sig men 
för att få en attraktiv yrkesutbildning på Åland så 
behöver det satsas. Vi har fortfarande ett stort intresse 
till våra yrkesutbildningar, men efter att ha sett 
trenderna i övriga Norden så borde vi vara ännu mera 
ute i ”marknadsföringsvärlden” för att förebygga ett 
eventuellt minskat intresse…”. 

”… Genom alla idéer som kommit genom 
LPA-projektet så har vi även fått en ”skuff” framåt 
med andra nordiska samarbeten och har för tillfälle 
fem olika Nordplus projekt inom Ålands Yrkesgym-
nasium. De flesta har kopplingar mellan skola och 
arbetsliv där studerande och lärare får möjlighet att  
se andra modeller för Lärande i arbetet än de egna…” 

Ur den danska delrapporten
 ”I nordisk kontekst indhentede de danske delta-

gere på eget initiativ og bilateralt information fra de 
nordiske og andre europæiske eksperter, fortrinsvist 
om udformning og brug af landenes kompetence-  
og praktikmål. Denne nordiske inspiration blev 
 indarbejdet som bidrag til notatet ”Praktikmål  
– udformning & praksis” (okt. 2015), som er et af 
slutprodukterne i det danske projekt…” 

”… Det nordiske projekt rammesatte mulighed for 
kontakter mellem eksperter på tværs af de nordiske 
lande og områder. Det har været yderst givende at 
møde nordiske eksperter på alle niveauer af systemerne 
og i praksis. Og om muligt, kunne det være ønskvær-
digt, om der i fremtidige projekter var endnu flere 
repræsentanter fra praktikvirksomheder involveret. 

Igennem projektet har det været muligt for  
Danmark at spejle aspekter af det danske system i 
nordisk kontekst. Det har især kastet lys på måden, 
de danske praktikmål og deres taksonomi er konstru-
eret på. Idet praktikmål er kvalitetsnøgler for sam- 
spillet mellem skolen og praktikken, har det nordiske 
projekt kunnet bidrage til den langsigtede videre 
kvalitetsudvikling i Danmark. 

At øge erhvervsuddannelsernes attraktivitet er et 
påtrængende emne for stort set alle nordiske og 
europæiske lande. At Nordisk Ministerråd har ram-
mesat en stor indsats til fremme af arbejdspladslæring 
er også med til at støtte det danske fokus på denne 
vigtige indsats. 

Det anbefales dog samtidigt af den danske projekt-
gruppe, at der ved design af fællesnordiske projekter 
skabes bedre forudsætninger for, at der kan tages 
højde for hvert lands behov og særlige fokus…”

Ur den svenska delrapporten
 ”Några av Skolverkets uppdrag under perio-

den har varit att stärka kvalitéen i apl och stödja 
apl-handledarens arbete. Det nordiska idé- och 
erfarenhetsutbyte som LPA-projektet bidragit till har 
stärkt och utvecklat utformningen i dessa uppdrag…

… Genom LPA projektet kom BYN i Dalarna 
i kontakt med ett byggprogram i Akershus som 
genom engagerade lärare och bra ledarskap lyckats väl 
med apl. Kontakten ledde vidare till en gemensam 
förstudie och sedan en projektansökan till Interreg, 
europeiskt territoriellt samarbete. Sedan augusti 2015 
driver Oslo, Akershus och Hedmark Interregprojektet 
Gränslöst VADH – Bygga broar och riva hinder. 

Projektet inom Star Byggutbildning har också tagit 
initiativ till en handledarutbildning i Dalarna lik-
nande den norska regionala utbildningen. Utgångs-
punkt är Skolverkets webbaserade utbildning, men 
handledarutbildningen har även inspiration från de 
som ges i Uddevalla och Kungsbacka (aktörerna för 
lärlingsutbildning).

Lärlingsutbildning i Kungsbacka har besökt en 
skola i Jakobstad, Finland, för att lära av varandras 
lärlingssystem. Från lärlingskompassen på Uddevallas 
gymnasium har ett antal lärare och skolledare haft 
ömsesidigt utbyte med LPA-medverkande på Island 
kring bland annat apl och handledarutbildning.”
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Ur den isländska delrapporten
  ”Den största lärdomen som erhållits av att lära 
känna olika utbildningssystem i Norden är, att trots 
att det finns offentliga system i varje land, så finns det 
många metoder inom dessa system som utvecklats för 
att lösa problem och tillmötesgå olika grupper. Där 
kan t.ex. nämnas kompetensevaluering, evaluering och 
bedömning och erkännande av utländsk utbildning, 
vuxenutbildning och lärlingsavtal som finns både i 
Sverige och Finland, men som i allmänhet inte får till-
räckligt med uppmärksamhet. Det svenska projektet 
Lärlingskompassen (http://larlingskompassen.se/) är 
ett projekt som vi anser borde uppmärksammas mera 
på basis av debatten om den digitala miljöns värde och 
betydelse (digitalisering).

Det är också intressant hur Norge på ett syste-
matiskt sätt presenterar yrken för ungdomar. Vi vill 
också nämna Norges projekt om företagens samhälle- 
liga approach om elevplatser - samfundskontrakten 
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/
Samfunnskontrakten-/. Detta är en metod att få 
arbetslivet och det offentliga att ta en klar ställning 
till hur viktigt den arbetsplatsbaserade utbildningen 
är och att stärka samtalsbasen mellan parter.

Färöarna håller liksom Danmark på att gå igenom 
läroplansrevisioner. Tidigare kunde yrkeselever börja 
på elevkontrakt och därefter börja i skolan. Nu ska 
eleverna börja i en grundavdelning och så börja på 
elevkontrakt. På Färöarna träffade vi två grupper i 
deras yrkesgymnasium. Den ena gruppen kom in 
i skolan med lärlingsavtal medan den andra grup-
pen bestod av elever från grundavdelningen. Deras 
lärare beskrev skillnaden mellan dessa två grupper. 
De elever som började skolan som hade lärlingsavtal 
hade lättare att anknyta teoretiska ämnen och yrke-
sämnena än elever som kom in i grundavdelningen 
utan någon yrkeserfarenhet.

I Danmark håller det på att införas övningsverk-
städer. Dessa verkstäder ska ersätta arbetsplatser eller 
är tänkta för de elever som inte får lärlingsavtal hos 
företag. Samtidigt verkar representanter för arbets- 
givarna i Danmark inte speciellt intresserade av projek-

tet (LPA-konferens i Danmark i maj 2015). Vad är då 
syftet med dessa verkstäder?”
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Keudas modell för  
kvalitetstänkande på LPA
Keuda, en finsk utbildningsanordnare, har jobbat 
fram en modell för kvalitén på LPA. Där har det 
diskuterats hur man bäst bidrar till att göra hela 
processen smidig och lyckad. Vem deltar, vad behöver 
man veta, vilka arbetssätt, verktyg, nätverk, manua-
ler, resurser osv behövs för att studerande och arbets-
platser får de bästa möjliga erfarenheter av LPA? Vem 
och vilka processer skall samverka för att allt skall 
fungera?

MERA INFORMATION 

 www.keuda.fi

Nationella apl-utvecklare i Sverige
Nationella apl-utvecklare har uppdrag av Skolverket 
att processtödja skolor i att utveckla det arbetsplats-
förlagda lärandet. Rektorn på skolan ger i en boknings- 
förfrågan till Skolverket en behovsbeskrivning som 
hanteras av Skolverkets samordnare. Uppdraget 
lämnas sedan vidare till en apl-utvecklare som pla-
nerar, genomför och följer upp insatsen. Vid genom-
förandet träffar apl-utvecklaren en mindre grupp på 
skolan bestående av rektorn, lärare och andra som 
arbetar med apl. Tillsammans gör man en nuläges- 
analys och därefter en handlingsplan för ett avgränsat 
utvecklingsarbete som ska ske inom några veckor. 
Apl-utvecklarens goda kunskaper och erfarenheter 
inom området är viktiga för att vägleda skolan i arbetet 
med att säkerställa kvaliteten i apl. 

MERA INFORMATION 

 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/
apl/apl-utveckling/nationella-apl-utvecklare-1.211023

Åland och Färöarna  
– yrkesutbildning i förhållande  
till systemen i Finland och Danmark
Båda är små samfund som var och en har sitt eget 
utbildningssystem. Samtidigt ska utbildningarna 
vara på internationell nivå. Det finns fördelar och 
nackdelar med att vara så nära knuten till ett annat 
system, samtidigt som detta också ger frihet och själv-
bestämmande över innehållet i yrkesutbildningarna.
Under LPA-projektet har områdena bland annat 
utbytt idéer om
 − Utbildningsgaranti kontra icke-utbildningsgaranti  
i yrkesutbildningarna för 16- till 19-åringar

 − Läroplaner: Hur stort inflytande har systemen  
i Finland och Danmark på innehållet i våra  
utbildningar?

 − Samverkan med arbetsmarknadens parter; hur   
 mycket har vi dem med och vilket inflytande har   
 de på utbildningen?

 − Praktikplatsproblematiken; elevlön, återbetalning   
 och statsstöd till praktikplatser

 − Validering

MERA INFORMATION 

 www.yrkisdepilin.fo 
 www.regeringen.ax 
 www.gymnasium.ax

Hur får man till en bättre växling  
mellan elevens yrkeslärande i teori 
och praktik i Norge?
Den norska yrkesutbildningen bygger på den klassiska 
lärlingstraditionen, där utbildningen av lärlingar sker 
i verksamheter. Huvudmodellen för yrkesutbildningen 
på vidaregående nivå (gymnasiet i Sverige) är två år i 
skola och två år i verksamhet. En utbildningsväg som 
baserar sig på lärande i verksamhet är beroende av 
den lokala näringsstrukturen, en aktiv insats från  
fylkena och ett tätt samarbete mellan arbetsmarkna-
dens parter och utbildningsmyndigheterna.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VERKTYG/MODELLER  
SOM LYFTS FRAM UNDER LPA-PROJEKTET            
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NÅGRA EXEMPEL PÅ VERKTYG/MODELLER  
SOM LYFTS FRAM UNDER LPA-PROJEKTET            

År 2012 undertecknade Kunnskapsdepartementet 
och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna ett 
kontrakt för fler lärlingsplatser – ”Samfunnskontrakt 
for flere læreplasser”. Kontraktets överordnade mål 
är att förpliktiga myndigheterna och arbetsmarkna-
dens parter till att förankra yrkesutbildningen i alla 
relevanta branscher och sektorer och skaffa lärlings-
kontrakt till alla elever som önskar det. Gemensamt 
för växlingsmodellerna är att lärandet växlar mellan 
skola och lärverksamhet. Detta motiverar eleverna och 
skapar bättre sammanhang mellan de gemensamma 
ämnena och yrkesämnena i skola och verksamhet. 
Växlingsmodellerna kommer att kunna underlätta 
övergången mellan skola och arbetsliv och göra 
utbildningarna mer relevanta för arbetsgivare.

EWATCH: Stödprogram för  
studerande genom gruppvägledning 
WATCH-handboken är framtagen för att hjälpa 
vägledare att implementera gruppvägledning med 
syftet att förhindra avbrott bland elever. Programmet 
används i flera europeiska länder och kan användas 
både för unga och vuxna i utbildnings- och yrkes-
utbildningssammanhang. Handboken är en av de 
metoder som har utvecklats i ett Leonardo da Vinci 
program med syftet att nå de elever som avbryter sin 
utbildning i Europa. Boken har publicerats på tre 
språk; engelska, danska och svenska. En av förfat-
tarna är också lokal aktör i den isländska delen av 
LPA-projektet.

MERA INFORMATION 

 WATCH Handbook for Facilitators when Assisting 
 Learners in Groups. What Alternatives? Thinking,   
 Coping, Hoping, A Support Programme for Learners   
 av Anna Sigurdadottir, Björg Birgisdottir och Sigidur   
 Hulda Jonsdottir.

Nationell satsning i Norge på  
rekrytering av fler lärlingsplatser  
– ”Lærlingløftet”
Hur ska vi klara att skaffa lärlingskontrakt till alla 
som söker? Måste fler företag/organisationer bli klara 
över fördelarna med att ta in lärlingar och säga ja till 
att delta i lärlingsutbildningen? År 2013 lanserade 
Norge satsningen ”Lærlingløftet” tillsammans med 
parterna på arbetsmarknaden.

Hur skaffar man praktikplats i Danmark
I Danmark ligger ansvaret för att finna praktikplats 
både hos eleven och i hög grad på yrkesutbildnings-
skolorna, som har anställt praktikplatskonsulenter 
med detta uppdrag. Dessutom har de lokala utbild-
ningsråden både ett ansvar och i praktiken en stor  
betydelse.

Att skaffa praktikplatser är mera än att sälja in. 
Elever ska kunna passa in hos de potentiella arbets-
platserna, annars hotar avbrott och verksamheten 
väljer kanske att inte längre ta emot lärlingar. Konsu-
lenten ska kunna samarbeta med de rätta resurserna 
på skolan t.ex. yrkeslärare, instruktörerna i praktik-
centret, administrationen eller elevvägledaren. Kon-
sulenten ska både ha yrkesmässig insikt i branschen 
och ha en försäljningsmässig profil, känna till lagen 
och kunna använda de rätta verktygen för rådgivning 
till verksamheten t.ex. om praktikmålen. Och sist men 
inte minst är det viktigt att skolan har strategiskt 
fokus på det praktikplatsuppsökande arbetet, tillför 
resurser och arbetar med måluppföljning.

MERA INFORMATION OM HUR  

EN DANSK SKOLA ARBETAR 

 www.tec.dk
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Läroavtalsutbildningen i Finland
Läroavtalet är ett modernt sätt att utbilda arbetskraft 
enligt de behov företaget har. Läroavtalsutbildningen 
baserar sig på inlärning i arbetet. Största delen av 
de inlärningsmål som hör till en examen uppnås på 
arbetsplatsen – genom de praktiska arbetsuppgifterna.

Kompetensbaserad  
yrkesutbildning i Finland 
Den finländska yrkesutbildningen har varit arbetslivs- 
och kompetensinriktad i praktiken redan i cirka två 
decennier. Revideringen av examensgrunderna och 
ibruktagandet av kompetensbaserad yrkesutbildning 
har en stor inverkan både på nationell nivå och i 
utbildningsanordnarnas, läroanstalternas och lärarnas 
verksamhet, eftersom det innebär att Finland lämnar 
det vetenskaps- och läroämnescentrerade tänkandet, 
till att betrakta yrkesstudier som studier baserade på 
verksamheten i arbetslivet. Det centrala syftet är att 
• I all yrkesutbildning som leder till examen stärka 

kompetensinriktningen och den struktur som 
bygger på examensdelar,

• Stärka den kompetensbaserade definitionen av 
yrkes- inriktade examina samt den struktur som 
består av examensdelar, vilket stöder skapandet av 
flexibla och individuella studievägar och främjar 
identifieringen och erkännandet av tidigare förvärvat 
kunnande som en del av examen.

Dessutom främjas snabbheten och flexibiliteten i 
examensstrukturen och i beslutsfattandet om denna, 
vilka är egenskaper som är nödvändiga för att kunna 
reagera på förändringar i arbetslivet och i samhället.

MERA INFORMATION 

 www.oph.fi/startsidan

 http://oph.fi/yrkesgrund

Elektrikerutbildningens”modulväljare”
Elektrikerutbildningen i Danmark har precis blivit 
moderniserad och modulariserad. Utbildningen är 
komplex och det är viktigt att modulerna inte sätts 
samman villkorligt. Som kvalitetssäkring har EVU 
fått utvecklat ett online verktyg, där verksamheterna 
själva kan sätta ihop utbildningen, så att den matchar 
deras möjligheter och samtidigt uppfyller kvalitets-
kraven. I en bilaga kan verksamheten tillsammans 
med lärlingen välja de elinriktade moduler, som passar 
till kompetensbehovet i precis denna verksamhet.
Syftet är att ge verksamheterna och skolornas praktik- 
platskonsulenter ett verktyg för att sätta samman 
utbildningen så att modulerna utgör en helhet.

MERA INFORMATION 

 https://elektrikeruddannelsen.dk/ung/modules

Praktikmål
Praktikmål är de kompetenser som eleverna i 
Danmark ska uppnå under deras praktikperioder och 
varje utbildning har sina egna praktikmål. Praktik-
perioderna ska avslutas med en ”praktikerklæring”, 
där arbetsgivaren i dialog med eleven bedömer vilka 
kompetenser som eleven har uppnått och på vilken 
nivå. Utifrån dessa kan skolorna planlägga den 
kommande utbildningen utifrån varje enskild elevs 
behov. Hittills råder en stor skillnad i Danmark och 
mellan branscherna, hur praktikmål är formulerade 
och hur de används som ett aktivt verktyg. Det danska 
projektet har tittat på en uppsättning av metoder 
och styrdokument i Danmark och utomlands. Detta 
har resulterat i sex förslag till förbättringar. Rekom-
mendationerna innehåller kriterier för att definiera 
praktikmål och anger konkret hur ett bra arbete med 
praktikmål kan se ut.

Syftet är att bidra till att kvalitetssäkra elevernas 
lärande på arbetsplatsen och att skapa ett större 
sammanhang mellan skol- och praktikperioder.

MERA INFORMATION 

 Video: http://youtu.be/NSBNErd_0HA

 www.arbejdspladslaering.dk
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Handledarutbildning
Vid startkonferensen i LPA-projektet presenterades 
planeringen av den svenska handledarutbildningen 
för handledare på arbetsplatser som tar emot  
elever i apl. Nu kan vi presentera den färdiga webb- 
utbildningen, resultat och hur utbildningen t.ex. kan 
användas vid handledarträffar eller på arbetsplatser 
vid apl-besök.

MERA INFORMATION 

 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv

Kompetenshöjning via lärares  
arbetslivsperioder i Norge
Hospiteringsordningen ger lärare som undervisar 
elever i yrkesinriktade program möjlighet att besöka 
företagen/organisationerna där deras elever en dag 
kommer att arbeta. Detta gäller både yrkesämnen 
och gemensamma ämnen. Instruktörer som arbetar 
ute i företagen/organisationerna kan besöka skolorna 
för att bli mera bekanta med hur undervisningen 
genomförs. Erfarenheter från försöket visar att sam-
arbetet mellan skola och arbetsliv har blivit bättre. 
Projektet pågår i alla landets 19 fylken och under 
2014 var det 1032 besökare inom försöket.

MERA INFORMATION 

 http://magasinet.udir.no/2014/hele-norge-hospiterer

 http://magasinet.udir.no/2014/timelistetyven

Kompetenshöjning via lärares  
arbetslivsperioder i Finland
Inom yrkesutbildningen är kontakterna mellan 
utbildningen och arbetslivet av särskilt stor betydelse 
och ett bra samarbete är av avgörande betydelse för 
att utveckla och genomföra utbildningen. Arbets- 
livsperioder för lärarna innebär att den egna yrkes- 
kunskapen uppdateras och utvecklas. Arbetslivs- 
perioderna är också viktiga för att skapa och upprätt-
hålla den kompetens och det kunnande som krävs av 
de studerande när de så småningom ska ut i arbets- 
livet. Yrkesakademin i Österbotten har jobbat fram 

en fungerande modell för genomförande av arbets-
livsperioder för lärare. 

MERA INFORMATION 

 http://arbetslivssamverkan.wikispaces.com

Samspel mellan skolan och praktiken 
SOSU – social och sundhetsutbildning
Det nya initiativet i vård- och omsorgsutbildningarna 
för SOSU-assistent (SSA) och Pedagogisk Assistent 
innebär att de lokala undervisningsplanerna (LUP) 
utarbetas i samspel mellan skolan och praktiken.
SSA-utbildningen innehåller 10 teman. Till varje 
tema finns en generisk uppgift, som bearbetas av 
eleven under såväl en skol- som en praktikperiod.
Målet är att stärka samspelet mellan teori och praktik 
och elevens helhetsförståelse av utbildningen.

Elevplan binder samman eleven,  
skolan och arbetslivet
Den officiella danska landsomfattande plattformen 
Elevplan i Danmark understödjer samspelet mellan 
alla aktörer som är involverade i varje elevs utbild-
ning. Exempel på nya praktikfaciliteter är
• Praktikmål med taxonomier för avbockning,
• Digital praktikbedömning,
• Övriga faciliteter för dialog mellan skola och praktik.

Målet är att stärka samspelet mellan teori och praktik 
och elevens helhetsförståelse av utbildningen.

MERA INFORMATION 

 www.elevplan.dk

Lärlingsutbildning i Sverige
Från och med 2011 är lärlingsutbildningen en 
permanent utbildningsväg i Sverige och intresset för 
gymnasial lärling ökar stadigt. Innehållet i utbild-
ningen och examen är samma som den skolförlagda 
utbildningen, men formen är annorlunda. Eleven gör 
mer än halva tiden av utbildningen på en arbetsplats 
och startar sin inriktning redan från första skoldagen.
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Skolverkets Lärlingscentrum har startats på uppdrag 
av svenska regeringen och målet är att få fler lärlingar 
på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbets-
platsförlagda lärandet.

MERA INFORMATION 

 www.skolverket.se/larlingscentrum

Apl-utvecklarutbildning
Som komplement till Skolverkets nationella web-
baserade handledarutbildning har en apl-utvecklar-
utbildning för lärare och andra i skolan som arbetar 
med apl tagits fram. Liksom handledarutbildningen 
syftar den till att höja kvaliteten i apl och stärka 
 samverkan mellan skola och arbetsplats. Apl-utvecklar- 
utbildningen togs fram tillsammans med Stockholms 
universitet och 23 yrkeslärare som föreslog och pro-
vade innehållet samtidigt som de gick utbildningen. 
Detta medförde att utbildningen är direkt kopplad 
till deltagarnas vardagliga arbete med apl och ger del-
tagarna konkreta verktyg i arbetet med att kvalitets-
säkra det arbetsplatsförlagda lärande. Den har därför 
blivit mycket uppskattad av deltagarna och deras 
rektorer som ser ett direkt värde av utbildningen.

MERA INFORMATION 

 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/
apl/apl-utveckling/apl-utvecklarutbildning-for-yrkeslara-
re-1.211061

Bedömning av yrkesskickligheten
Ålands yrkesgymnasium ordnar bland annat yrkes-
utbildning inom vårdbranschen för både ungdo-
mar och vuxna. I ungdomsutbildningen bedöms 
yrkesskickligheten med yrkesprov och inom vuxenut-
bildningen bedöms den i omfattande examens- 
tillfälle. I bedömningen deltar representanter både
från skolan och från arbetsplatsen.

MERA INFORMATION 

 www.gymnasium.ax

Validering/Realkompetencevurdering
Sedan 2011 har man arbetat med att förbereda för 
ett valideringssystem på Färöarna. Systemet har tagits 
fram tillsammans med representanter för arbets- 
marknadens parter, yrkesskolorna och myndigheten. 
År 2014 antog Lagtinget en lag om validering och nu 
ska lagen implementeras.

MERA INFORMATION 

 www.yrkisdepilin.fo

Vad gör vi i Norge när elever  
inte får lärlingsplats?
Fafo i Norge har utvärderat och publicerar i novem-
ber en slutrapport gällande en utprövning av ett 
förstärkt alternativt erbjudande i skola, när elever inte 
får lärlingsplats i fem fylkeskommuner. Elever som 
inte får lärlingsplats har rätt till skolförlagt lärande 
för att fullfölja yrkesinriktad gymnasial utbildning 
i Norge. Genom ett så kallat alternativ Vg3 får 
eleverna ett års skolbaserad utbildning i motsats till 
två års lärande i företag/organisation. Erfarenheterna 
hittills har visat att detta erbjudande inte fungerar 
tillfredsställande.

Av det skälet sattes det under skolåret 2013/2014 
igång en utprovning med ett förstärkt alternativ Vg3 
för elever som inte får lärlingsplats, med minst ett halvt 
års extra tid. Utprovningen skulle vara baserad på ett 
tätt samarbete mellan skola och arbetsliv. Fafo kommer 
att presentera hur fylkena har organiserat detta försök, 
samarbetet mellan skola och arbetsliv, resultaten och 
elevernas genomförande av utbildningen.

Utmaningar och möjligheter i lärande  
i arbete inom den yrkesinriktade  
specialundervisningen på Åland
Inom Ålands yrkesgymnasium ordnas yrkesinriktad 
specialundervisning med anpassade läroplaner till 
studerande med funktionsnedsättning och som är i 
behov av särskilt stöd.

MERA INFORMATION

 www.gymnasium.ax
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”En jämställd målarbransch” i Sverige
Måleriföretagen verkar för att måleriyrket ska vara ett
yrke där alla människor – oavsett kulturell tillhörighet, 
kön och etnicitet – kan arbeta och vidareutvecklas. 
Måleribranschen är den del av byggbranschen som 
lyckats bäst med att bryta traditionella könsmönster. 
Idag är 25 % av alla lärlingar kvinnor. Inom ett par 
år räknar Måleriföretagen med att ha fördubblat 
antalet kvinnor i målarbranschen.

MERA INFORMATION OM MÅLERIFÖRETAGEN

 www.maleriforetagen.se/om-maleriforetagen/

var-verksamhet

FLER KVINNLIGA MÅLARE

 www.malare.nu/Malare/Karriar/Fler-kvinnliga-malare





deltagarna konkreta verktyg i arbetet med att kva-
litetssäkra det arbetsplatsförlagda lärande. Den har 
därför blivit mycket uppskattad av deltagarna och 
deras rektorer som ser ett direkt värde av utbild-
ningen. 

MERA INFORMATION 

 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/  
 apl/apl-utveckling/apl-utvecklarutbildning-for-yrkesla  
 rare-1.211061

Bedömning av yrkesskickligheten
Ålands yrkesgymnasium ordnar bland annat yrkes-
utbildning inom vårdbranschen för både ungdomar 
och vuxna. I ungdomsutbildningen bedöms yrkes- 
skickligheten med yrkesprov och inom vuxen-  
utbildningen bedöms den i omfattande examens- 
tillfälle. I bedömningen deltar representanter både 
från skolan och från arbetsplatsen.

MERA INFORMATION 

 www.gymnasium.ax

Validering/Realkompetencevurdering
Sedan 2011 har man arbetat med att förbereda för 
ett valideringssystem på Färöarna. Systemet har tagits 
fram tillsammans med representanter för arbets- 
marknadens parter, yrkesskolorna och myndigheten. 
År 2014 antog Lagtinget en lag om validering och nu 
ska lagen implementeras.

MERA INFORMATION 

 www.yrkisdepilin.fo

Vad gör vi i Norge när elever  
inte får lärlingsplats?
Fafo i Norge har utvärderat och publicerar i novem-
ber en slutrapport gällande en utprövning av ett 
förstärkt alternativt erbjudande i skola, när elever inte 
får lärlingsplats i fem fylkeskommuner. Elever som 
inte får lärlingsplats har rätt till skolförlagt lärande 
för att fullfölja yrkesinriktad gymnasial utbildning i 
Norge. Genom ett så kallat alternativ Vg3 får eleverna 

ett års skolbaserad utbildning i motsats till två års 
lärande i företag/organisation. Erfarenheterna hittills 
har visat att detta erbjudande inte fungerar tillfreds-
ställande. 
Av det skälet sattes det under skolåret 2013/2014 
igång en utprovning med ett förstärkt alternativ Vg3 
för elever som inte får lärlingsplats, med minst ett 
halvt års extra tid. Utprovningen skulle vara baserad 
på ett tätt samarbete mellan skola och arbetsliv. Fafo 
kommer att presentera hur fylkena har organiserat 
detta försök, samarbetet mellan skola och arbetsliv, 
resultaten och elevernas genomförande av utbild-
ningen. 

MERA INFORMATION 

 http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/

 FAFO/Fornoyd-med-alternativ-Vg3

Utmaningar och möjligheter i lärande  
i arbete inom den yrkesinriktade  
specialundervisningen på Åland
Inom Ålands yrkesgymnasium ordnas yrkesinriktad 
specialundervisning med anpassade läroplaner till 
studerande med funktionsnedsättning och som är i 
behov av särskilt stöd.

 www.gymnasium.ax

”En jämställd målarbransch” i Sverige
Måleriföretagen verkar för att måleriyrket ska vara ett 
yrke där alla människor – oavsett kulturell tillhörighet, 
kön och etnicitet – kan arbeta och vidareutvecklas. 
Måleribranschen är den del av byggbranschen som 
lyckats bäst med att bryta traditionella könsmönster. 
Idag är 25 % av alla lärlingar kvinnor. Inom ett par 
år räknar Måleriföretagen med att ha fördubblat 
antalet kvinnor i målarbranschen. 

MERA INFORMATION OM MÅLERIFÖRETAGEN 
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 www.malare.nu/Malare/Karriar/Fler-kvinnliga-malare
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