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Vad gör Skolverket?
• Kursplaner, ämnesplaner, ämnesområdesplaner, 

allmänna råd

• Analyser och statistik 

• Stöd till skolutveckling

• Fortbildning 

• Legitimationer 

• Statsbidrag
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Styrdokumenten- en helhet



Idag kommer jag att prata om

Pågående regeringsuppdrag

Ny lagstiftning

Skola-arbetsliv



Pågående uppdrag inom 
Skolverket



Översyn av kurs- och 
ämnesplaner 

Skolverket arbetar med att systematiskt utveckla 
styrdokumenten.



Regeringsuppdrag: Läroplaner 

Skolverket ska föreslå ändringar i läroplanen för 
gymnasiesärskolan, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen för att förtydliga skolans uppdrag att 
motverka traditionella könsmönster, att gestalta och 
förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt att aktivt och medvetet främja deras lika 
rättigheter och möjligheter. 



Regeringsuppdrag: Etablering för elever med 
funktionsnedsättning

Informations- och fortbildningssatsning med fokus på att 
minska de etableringssvårigheter som unga med 
intellektuell funktionsnedsättning möter på 
arbetsmarknaden.



Regeringsuppdrag: Allmänna råd för 
mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola

Skolverket reviderar allmänna råd för mottagande i 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan genom att 
inkludera urval till gymnasiesärskolans nationella 
program. 



Ny lagstiftning



Nyheter i skollagen 
• Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd ska ges 

med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. (1/7-18)

• Det ska framgå av skollagen att det ska finnas kravnivåer för 
de ämnesområden som ingår i de individuella programmen i 
gymnasiesärskolan. (1/7-18)

• Stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 
ordinarie undervisningen ska ges även när det kan befaras att 
en elev inte kommer att nå de kravnivåer som gäller för ett 
ämnesområde. (1/7-18)



Nyheter i skollagen forts.
• Rektorn för gymnasiesärskolan ska skyndsamt utreda

upprepad eller längre frånvaro. 1/7-18)
• Varje elev i gymnasiesärskolan ska ha en mentor

(1/7-19)
• En överlämning ska göras när det behövs för att 

underlätta övergången för eleven (1/7-18)



Aktuella regeländringar

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-
regelandringar/lagandringar-2018-2019-program-for-
gymnasieskolan-och-gymnasiesarskolan

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar/lagandringar-2018-2019-program-for-gymnasieskolan-och-gymnasiesarskolan


Från skola till arbetsliv



Skollagen 19 kap. 18 §

Utbildningens förläggning och arbetsplatsförlagt 
lärande
Ett nationellt program ska innehålla arbetsplatsförlagt 
lärande.



Ur läroplan för 
gymnasiesärskolan

”Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan 
ges möjlighet till förberedelse för etablering på 
arbetsmarknaden.”



Programmål 
Ur gymnasiesärskolans programmål:

• Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det 
arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna 
utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet 
samt förstår yrkeskulturen och blir en del av 
yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

• Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning 
och lärlingsutbildning.



APL

• Eleven ska ha minst 22 veckor APL
• Det arbetsplatsförlagda lärandet ska genomföras på en 

arbetsplats utanför skolan
• Arbetsplatsförlagt lärande är inte praktik eller daglig 

verksamhet
• Skollagens bestämmelser om extra anpassningar och 

särskilt stöd gäller även under APL
• APL kan inte reduceras



Avgränsning mellan praktik och apl

• Vid praktik tränas olika förmågor i ett 
arbetslivssammanhang. Handledare och/eller 
praktiksamordnare följer upp hur det går att sköta ett 
arbete. 

• Vid APL är det fokus på yrkeskunnandet i relation till 
kurser. Innehållet relateras till kurser inom 
yrkesprogrammen. Vid APL gör yrkeslärare 
uppföljningen. 



Hur finna rätt arbetsplats?
• Lokala programråd
• Samverkansorgan skola -

arbetsliv
• Nätverk med arbetslivet
• Individens nätverk
• Kontakter
• Skolans huvudman



Stöd kring apl

• Nationella apl-utvecklare

• Lärlingscentrum
• Handledarutbildningen på webben
• Regionala handledarutbildare



Tack för att ni har lyssnat!


