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Nationell satsning på att öka 

kvalitet i det arbetsplatsförlagda 

lärandet 
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Två myndigheter för skolan 
 

  
 
• styr och stödjer 

 
 

• tillsynsansvar 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolinspektionen.se/
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Tre insatser 
www.skolverket.se/apl-utveckling 

aplhandledare.skolverket.se 

Handledarutbildning 

Apl-utvecklarutbildning 

Stöd för strategisk  

apl-utveckling 

(Bl.a. Nationella apl-

utvecklare) 

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

 

1. Jag och eleven  

2. Vara förberedd 

3. Handleda och lära 

4. Utvärdera och följa upp 

5. Fördjupning om lärlingsutbildning och handledning 
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Boka en nationell apl-utvecklare till din 
skola för stöd med att utveckla rutiner för: 

• Systematiskt kvalitetsarbete om 
arbetsplatsförlagt lärande 

• Kartläggning för kvalitetssäkring av 
arbetsplatser 

• Bedömning av elevens prestationer i det 
arbetsplatsförlagda lärandet 

• Samverkan mellan skola och arbetsplats 

• Lokala programråd 

• Etablering eller utveckling av 
lärlingsutbildning, yrkesintroduktion eller 
TE4 

 

Nationella apl-utvecklare 

www.skolverket.se/apl-utveckling 
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apl utvecklar utbildningen 

Stödjer systematiskt 
kvalitetsarbete om 

arbetsplatsförlagt lärande 

Stödjer lokala 
programråd 

Stödjer samverkan 
mellan skola och 

arbetsplats 

Stödjer 
handledarutbildning 

Stödjer kartläggning av 
arbetsplatser 

Stödjer bedömning av 
elevens prestationer i 

apl 
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Syfte  

 

Utbildningen syftar till att de yrkeslärare och apl-ansvariga 

som genomgått den ska kunna arbeta som apl-

utvecklare.  

 

En apl-utvecklare stöder skolors systematiska 

kvalitetsarbete om apl och samverkan med arbetsplatser.  
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Utbildningens upplägg 

 
Utbildningen för apl-utvecklare omfattar fem dagar vid fyra kurstillfällen i form av 

föreläsningar och workshops vid lärosätet.  

 

Mellan träffarna genomförs kursuppgifter i den egna verksamheten som samtidigt 

diskuteras i lärosätets digitala lärplattform.  

  

Kurrsomgång 

  

  Modul 1 

  

  Modul 2 

  

  Modul 3 

  

  Modul 4 

  

Kursomgång 1 
   1-2 september    3 oktober    9 november     5 december 

http://ips.gu.se/samverkan/uppdragsutbildning/skolverket/apl-utvecklarutbildning 
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Nationell apl- utveckling 

Verksamheten 
idag 

Utbildning 

 

Huvudman 
Rektor 

apl- 
ansvarig 

apl- platser 
elev 
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Modul 1 (dag 1 – 2)  

Kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande  

 
 

 

Kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande, styrdokument 

• Syfte: Förankra hur apl är reglerat i styrdokumenten för att skapa en gemensam 

       förståelse för skolans uppdrag om apl. Synliggöra ansvarsfördelningen om apl. 

  

Från apu till apl  

• Syfte: Skapa en medvetenhet kring begreppsförändringen och diskutera praktiska 
konsekvenser för verksamheten.  

 

Gymnasiesär, yrkesintroduktion och vuxenutbildning 

• Syfte: Informera om yrkesintroduktion samt andra skolformer på gymnasial nivå. 

 

Yrkeskunnande och lärande 

• Syfte: Med stöd i forskning och vetenskapliga perspektiv analysera yrkeskunnande och 
lärsituationer i apl utöver konkreta program eller enskilda erfarenheter.  

  

Kollektiv reflektion som verktyg 

• Syfte: Ge inblick i reflektion som fenomen och som strategi för kollektivt lärande. 
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Modul 2 (Dag 3) 

Systematiskt kvalitetsarbete om apl 

 
 

 
Grupperna följer upp kursuppgift 1 kartläggning av en arbetsplats 

  

Att bedriva förändringsarbete 

• Syfte: Medvetandegöra faktorer som möjliggör och hindrar förändringsarbete 

 

Arbetsmiljö 

• Syfte: Synliggöra och diskutera den arbetsmiljölagstiftning som gäller för 
elever i apl. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete i apl 

• Syfte: Skapa förståelse för hur systematiskt kvalitetsarbete om apl är ett 
fundament och en modell för skolans utvecklingsarbete om apl.  
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Modul 3 (Dag 4) 

Bedömning och betygssättning  

 
 

Grupperna följer upp kursuppgift 2 systematiskt kvalitetsarbete i 

apl 

  

Bedömning och betygssättning av apl 

• Syfte: Synliggöra vad av elevens prestationer som ska bedömas 

under apl samt belysa roll- och ansvarsfördelningen. Diskutera hur 

läraren kan iscensätta bedömning utförd av elev, handledare och 

lärare utifrån såväl formativt som summativt syfte. 
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Modul 4 (Dag 5) 

Kollegial handledning och samtalsmetodik 

 
 

Grupperna följer upp kursuppgift 3 bedömning av elevens 

prestationer i apl 

  

Handledning och samtalsmetodik 

• Syfte: Ge inblick i handledning som fenomen samt presentera 

konkreta strategier för kommunikation, kollegialt lärande 

   

Samtal om morgondagens uppdrag.  

• Syfte: Rama in med myndighetsperspektivet och sätta utbildningen i 

kommande sammanhang. 
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Kartläggning 

Systematiskt 
kvalitetsarbete 

Bedömningsstöd 

Kurs 
uppgift 1 

Kurs 
uppgift 2 

Kurs 
uppgift 3 

Nationell  
apl- utvecklar utbildningen 


