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Sammanfattning 

När den nya skolreformen mynnade ut i Gy 11 stod det klart att Hantverksprogrammet 

gått från yrkesförberedande utbildning till yrkesutbildning. Syftet med denna studie är 

att undersöka hur Skolverket har arbetat fram och utformat det nya 

hantverksprogrammet samt hur de har resonerat kring problem och möjligheter med 

APL1. Vi vill även undersöka på vilket sätt Skolverket definierar det nya begreppet 

anställningsbarhet. Undersökningen omfattar även hur några av lärarna på 

hantverksprogrammet ställer sig till utformningen av programmet samt hur de ser på 

problem och möjligheter med APL. Vi undersöker även här hur lärarna definierar 

begreppet anställningsbarhet och hur de ser på att eleverna ska vara anställningsbara 

efter utbildningens slut. Slutligen jämför vi Skolverkets och lärarnas uppfattningar om 

programmets utformning, APL och anställningsbarhet.  

 

För att få fram vårt resultat genomförde vi dels en dokumentanalys av de rapporter och 

dokument som fanns att tillgå om framtagningen av den nya läroplanen Gy 11, dels en 

intervjustudie. Respondenter var lärare på Hantverksprogrammet textil design på skolor 

från olika delar av landet. Vi hade även en respondent på Skolverket som var ansvarig 

för framtagningen av Hantverksprogrammet i nya Gy 11. 

 

Mycket skiljde sig i synen på den nya läroplanen, både mellan vad Skolverket och 

skolorna ansåg men också mellan skolorna i sig. Den stora skillnaden vi hittade mellan 

skolorna var hur olika svårt de hade att få tag i kvalitativa APL-platser till sina elever. 

Detta verkade ha att göra med hur skolorna låg geografiskt, dvs. om de låg i 

storstadsregionen eller de mindre städerna. I de större städerna var det inget problem att 

skaffa relevanta APL-platser medan lärarna i småstäderna inte anser sig kunna uppfylla 

kravet på kvalitativa praktikplatser.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I	  Lpf	  94	  var	  benämningen	  på	  elevernas	  praktik	  APU	  vilket	  stod	  för	  
arbetsplatsförlagd	  utbildning.	  I	  den	  nya	  skolreformen	  Gy	  11	  har	  APU:n	  bytt	  namn	  
till	  APL	  vilket	  står	  för	  arbetsplatsförlagt	  lärande.	  För	  att	  dessa	  två	  benämningar	  
inte	  ska	  riskera	  att	  bli	  otydliga	  har	  vi	  därför	  valt	  att	  hädanefter	  benämna	  all	  
praktik	  efter	  den	  nya	  benämningen	  APL.	  



	  
	  

En av skillnaderna vi hittade mellan Skolverket och lärarna är hur de tolkar begreppet 

anställningsbar. Skolverket tolkar det som att eleverna ska kunna gå direkt från skolan 

till en anställning inom yrket medan lärarna tolkar det som att eleven ska få en inblick i 

yrket och kunna lite av varje. 



	  
	  

Abstract 

Syftet med denna studie är att genom en dokumentanalys utröna hur Skolverket har 

utformat det nya Hantverksprogrammet, hur de har resonerat kring problem och 

möjligheter med APL, samt hur Skolverket definierar begreppet anställningsbarhet. 

Undersökningen omfattar även en intervjustudie för att få veta hur några av lärarna på 

hantverksprogrammet ställer sig till samma frågor och vi jämför slutligen Skolverkets 

och lärarnas uppfattningar. Mycket skiljde sig i synen på den nya läroplanen, både 

mellan vad Skolverket och skolorna ansåg men också mellan skolorna i sig. Den stora 

skillnaden vi hittade mellan skolorna var hur olika svårt de hade att få tag i kvalitativa 

APL-platser till sina elever. Detta verkade ha att göra med hur skolorna låg geografiskt, 

dvs. om de låg i storstadsregionen eller de mindre städerna. I de större städerna var det 

inget problem att skaffa relevanta APL-platser medan lärarna i småstäderna inte anser 

sig kunna uppfylla kravet på kvalitativa praktikplatser. En av skillnaderna vi hittade 

mellan Skolverket och lärarna är hur de tolkar begreppet anställningsbar. Skolverket 

tolkar det som att eleverna ska kunna gå direkt från skolan till en anställning inom yrket 

medan lärarna tolkar det som att eleven ska få en inblick i yrket och kunna lite av varje. 

 

Nyckelord: 

Anställningsbarhet, Gy 11, yrkeskunskap, skolreform, Hantverksprogrammet, APL 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Förord 

Alltsedan vi påbörjade vår yrkeslärarutbildning för snart två år sen har vi som 

genomfört det här arbetet haft en gemensam hjärtefråga, att elever på 

Hantverksprogrammet textil design ska få en verklighetsförankrad utbildning med hög 

kunskapskvalité. Många kvällar har ägnats åt diskussioner om yrkets och då även 

utbildningens framtid, och när det blev dags att välja inriktning för vårt examensarbete 

var ämnet inte svårvalt. 

Då vi genomgått vår lärarutbildning under två gällande läroplaner, Lpf 94 och 

sedermera Gy 11 har vi fått en bra inblick i två olika skolsystem. Syftet med Gy 11 har 

varit dels att åstadkomma en kvalitetshöjning i utbildningen samt att uppnå en ökad 

flexibilitet i själva skolorganisationen, allt för att motsvara omvärldens ombytliga och 

snabbt förändrade krav. Jan Björklunds uttalande om att”Utredningens förslag om mer 

tid för yrkesämnen, krav på arbetsplatsförlagt lärande och möjlighet till 

lärlingsutbildning stärker kvaliteten på yrkesprogrammen” (Utbildningsdepartementet 

2008) fick oss att jubla men när vi sedermera började syna reformen i sömmarna dök 

det upp en del frågetecken. Vi upptäckte b.la. att det blivit svårare för elever på 

yrkesprogram att uppnå högskolebehörighet och att APL:n hade stramats åt ytterligare 

trots att vi förstått att flera skolor hade stora problem redan innan med att få tag på 

relevanta praktikplatser. För att vi i framtiden ska kunna verka som yrkeslärare på detta 

program anser vi det viktigt att vara på det klara med syftet för programmet och hur vi 

bäst ska kunna förbereda de elever vi skickar ut. 	  

 

Titeln på detta arbete, Kejsarens nya kläder? anspelar på vårt intresse att gå in på djupet 

och analysera HUR ramarna för reformen satts upp. Vilket tillvägagångssätt man använt 

sig av för att anpassa programmet till dagens omvärld. Precis som den stora 

folkmängden som var tysta, trots att de såg att kejsaren var naken kunde vi valt att inte 

ifrågasätta utan istället acceptera reformen som en förbättring utan att syna den i 

sömmarna. Men vi nöjde oss inte med löften om att anställningsbarheten skulle öka, 

istället ville vi veta hur. Den nyfikenheten resulterade i det du nu håller i din hand. 	  

 

Vi vill rikta ett enormt stort tack till vår handledare Daniel Alvunger. Genom 

skarpsinnig handledning på udda tider från udda platser har han lotsat oss igenom våra 



	  
	  

egna snåriga tankar när vi gått vilse. Daniel; det hade aldrig gått utan dig! 

Vi vill även tacka våra familjer som har varit vänliga nog att finnas kvar under de sex 

månader vi skypat oss igenom och dessutom underlättat med markservice, barnpassning 

och peppning.  

 

Sist men inte minst: Ylva, Alfons och Smilla, NU har era mammor tid att leka igen!	  
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1.INTRODUKTION 

I samband med att den borgerliga alliansen 2006 inledde sin regeringstid blev det tydligt 

att utbildningsväsendet var ett av de områden som stod i fokus för politiska reformer. 

Skolan har alltid varit många politikers hjärtefråga så att den nytillträdda Regeringen 

försökte lämna avtryck just på detta område var föga förvånande. I dag kan vi med den 

reformerade grundskolan och gymnasieskolan se resultatet av alliansregeringens 

politiska reformer. Läroplaner har reviderats, betygssystemet har förändrats så till vida 

att det har fått fler parametrar för att möjliggöra en mer nyanserad bedömning. 

Lärarlegitimation har införts för att säkerställa kvalitén på den undervisning som 

tillhandahålls. Alla dessa förändringar sägs ha gjorts för att höja och säkerställa kvalitén 

på elevernas gymnasieutbildning (Regeringen 2008 A). Enligt uppgifter från lärarfacken 

har mottagandet av denna skolreform varit blandad och en del har riktat kritiska åsikter 

mot att mycket ansvar kommer hamna på de enskilda lärarna då styrdokumenten lämnar 

lika mycket tolkningsutrymme som tidigare men kraven på resultaten skärpts (lärarnas 

nyheter 2011-10-08). 

 

Det gymnasieprogram vi själva kommer arbeta på, Hantverksprogrammet textil design, 

är ett av de 16 yrkesprogram som finns inom ramen för gymnasiereformen Gy 11. 

Under sin utbildning ska eleven få kunskaper och färdigheter i olika 

tillverkningsmetoder, mönsterkonstruktion, material samt hantering av förekommande 

maskiner och verktyg, allt med fokus på textiloch design. Efter avslutad utbildning ska 

eleven ha fått de kunskaper som behövs för att bli anställningsbar inom de i 

styrdokumenten nämnda yrkesutgångarna. Fokus i utbildningen är själva 

hantverksprocessen från idé till färdig produkt. Det som ska genomsyra utbildningen är 

hantverkskunnandet samt det estetiska tänkandet och dess samspel i själva 

skapandeprocessen(Skolverket 2012 B). 

 

Mellan 2009 - 2011 har elevantalet i gymnasieskolorna överlag minskat drastiskt med 

17000 färre elever. Nedgången beror på mindre barnkullar under 1990-talet(Skolverket 

2012 C) och har påverkat såväl Hantverksprogrammet som gymnasieskolan i stort. 

Dessutom har den växande etableringen av friskolor gjort att ekvationen färre elever 

och fler skolor blivit problematisk. Även med det faktum i minnet att gymnasieeleverna 
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just nu minskar överlag är ändå hantverksprogrammet ett av de program som drabbats 

hårdast, vilket återkommande bekräftas i media. Bland annat berättar både 

helagotland.se, lt.se,nt.se ochalingsastidning.se att så är fallet i deras kommuner. 

Hantverksprogrammettextil design lever under nedläggningshot och i samtliga dessa 

städer har programmen fått intagningsstopp under de senaste åren. Även Ljungby 

kommun rapporterade på sin hemsida i våras att Hantverksprogrammet textil design låg 

under nedläggningshot(ljungby.se) och enligt muntliga uppgifter från den 

programansvariga har nu inriktningen intagningsstopp inför hösten 2012.Att det inte 

bara är under 2012 som minskningen inom programmet har skett förstärker bilden av ett 

extra hårt drabbat program då nedgången av sökande eskalerat de senaste åren. 

 

En annan betydelsefull aspekt som rör både Hantverksprogrammet och andra 

yrkesprogram är APL som ingår som en central del i elevernas utbildning. Utifrån egna 

erfarenheter har vi sett och erfarit att Hantverksprogrammet textil design har upplevt 

svårigheter med att erbjuda relevanta APL-platser. Denna bild bekräftas i hög 

utsträckning av en rapport om kvalitetsgranskning av gymnasieskolans 

yrkesförberedande utbildningar som skolinspektionen gav ut 2011. Rapporten vittnar 

om att endast var femte skola har lyckats hålla den nivå på praktikplatser som enligt 

Skolverket krävs (Skolinspektionen 2011).  

 

Vi tror att utformningen av Hantverksprogrammet textil design i Gy 11 är av yttersta 

vikt för förutsättningarna att i framtiden kunna bedriva utbildningen. I vårt arbete har vi 

därför valt att fokusera på hur Skolverket, på Regeringens uppdrag, har tagit fram 

programmet inom ramen för den nya gymnasiereformen. Hur har Skolverket resonerat 

under framtagningen av de nya riktlinjerna gällande Gy 11 med tanke på de rådande 

förutsättningarna inom branschen? Vilka aktörer har rådfrågats i processen? Hur har 

Skolverket resonerat kring frågan om elevers anställningsbarhet? Men kanske framför 

allt, vad anser lärare på Hantverksprogrammen om reformeringen av programmet och 

den för utbildningen så centrala APL-frågan? Vi anser att detta är viktiga frågor för 

programmets form, ja kanske till och med för programmets överlevnad.  
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2. BAKGRUND 

För att förstå de grundvalar vår frågeställning vilar på är det av yttersta vikt att 

förtydliga de ramar inom vilka Hantverksprogrammet verkar. Det är ett yrkesprogram 

som har sina rötter i en lång tradition av mästar-lärlingsutbildning och stark yrkeskultur. 

På senare år har branschen emellertid kommit att handla mer om hastig teknisk 

utveckling som avspeglas i de tre senaste läroplanerna vilket vi kommer påvisa.  

Vi kommer även ta upp vad tidigare forskning har att berätta om närliggande områden 

som kan vara av intresse för att bygga en förståelse för Hantverksprogrammets 

problematik och vi kommer avsluta med en utredande utläggning av för detta arbete 

centrala begrepp och en beskrivning av den Svenska textilbranschen idag för att skapa 

förståelse för inom vilket område eleverna efter sin examen ska verka inom. 

 

2.1KORT HISTORISK ÖVERSIKT AV TIDIGARE 

GYMNASIEREFORMER FRÅN OMKRING ÅR 1970 

För att kunna beskriva utformningen av Hantverksprogrammet textil design är det 

betydelsefullt att ge en bild av de idémässiga grunderna i Gy 11, men också att sätta in 

denna reform i ett längre historiskt perspektiv. Därför kommer vi i denna del att ge en 

överskådlig bild av de grundläggande dragen i gymnasiereformerna Lgy 70, Lpf 94 och 

Gy 11. När vi behandlar de strukturella förändringarna har vi valt att lägga fokus på 

yrkesprogrammen. 

 

Den trend som inom skolreformer vuxit sig allt starkare sedan andra hälften av 1900-

talet är en allt tydligare decentralisering utav skolans styrning. Makten över varje skola 

gällande utbildningsområden och vägar att nå utbildningsmålen åläggs enskilda skolor, 

men resultatkontroller i form av standardiserade nationella prov styrs fortfarande 

centralt. På detta sätt behåller staten fortfarande målstyrningen, även om de har släppt 

på regelstyrningen (Carlbaum, 2012). 
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2.1.1 Lgy 70 – en skola för alla 

När man studerar läroplanen för Lgy 70 framträder målet med reformen klart i två 

aspekter. Dels det individanpassade, där det betonas vikten av att ”hjälpa och stimulera 

varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sina inneboende förutsättningar” (Lgy 

70:11). Det är härifrån slagorden en skola för alla härstammar ifrån. Alla skulle ha 

rätten till utbildning oavsett yttre villkor eller begåvningstyp. Men dels även vikten av 

att eleven ska uppfylla samhällets krav på att bli en god medborgare i ett demokratiskt 

samhälle. Det tas även lite trevande uppen global aspekt då vikten av kunskaper i 

främmande språk inom gymnasieutbildningen för att främja ekonomisk och social 

utveckling betonas (Lgy 70).  

 

När det gäller strukturella förändringar och gymnasieskolans organisation utformadesde 

treåriga teoretiska linjerna 1964. Alla teoretiska linjer läste ett gemensamt basår, och 

sedan fanns det fyra treåriga studievägar, samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig, 

humanistisk och ekonomisk. Det fanns även en fyraårig teknisk linje att välja på.  

Den tvååriga kommunala fackskolan avvecklades. Dess syfte hade varit att resultera i en 

mer allmän utbildning vilket skulle ge eleven två möjligheter. Snabbare tillträde till 

arbetsmarknaden, men även möjlighet till vidare studier. Vad gäller yrkesutbildningar 

lämnas vid samma period förslag på en bredare tvåårig utbildning med fler allmänna 

kunskapsområden för att senarelägga den differentiering som skedde mellan individer 

vid gymnasieålder. Detta resulterade i att det helt enkelt fördes in en del av fackskolans 

ämnen i yrkesutbildningarna.  

 

1971 startades den integrerade gymnasieskolan. En av de linjer som ingick var 

beklädnadsteknisk linje, föregångaren till Hantverksprogrammet textil design.  

Tidigare fanns det inget uttalat krav på redovisad praktiktid, men nu betonas att 

färdigutbildningen på yrkeslinjerna sker ute i arbetslivet. Först 1981 kom Regeringen 

med ett förslag på att införa obligatorisk praktik varvat med studier för att överbygga 

klyftan mellan skola och arbetsliv (Carlbaum 2012).  
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2.1.2 Lpf 94 – en skola för livslångt lärande 

I Lpf94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) omnämns och formuleras för första 

gången skolans värdegrund i inledningen av läroplanen. Inom ramen för denna 

ideologiska vision har det globala perspektivet stärkts och ”Skolan ska bidra till att 

människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt 

svenska, utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.” (Lpf 94:4). 

 

Ordet jämlikhet finns inte längre med, utan har bytts ut mot uttrycket en likvärdig 

utbildning. Nu anses det uppfyllas genom att alla ska ha samma rätt att nå målen. Det 

betonas hårdare än tidigare att alla oberoende av bostadsort och social bakgrund har 

samma rätt till valfrihet. Undervisningen ska anpassas efter individens förutsättningar, 

men den mentalitet som fanns i Lgy 70 om att den som är bäst lämpad sorteras ut har 

försvunnit. I Lpf94 förskjuts fokus från traditionell inlärning mot att utveckla 

medborgare som klarar av kunskapsinhämtning i informationssamhället. Därutöver 

uppmärksammas att en konkurrenskraftig arbetsmarknad nu ställer höga krav på ”den 

mänskliga arbetskraften, på människors utbildning och kunskap, kompetens och 

förmåga att ta tillvara och utveckla ny kunskap och teknik” (Regeringen 1990:43). Det 

påpekas att”perspektivet för vår politik måste vara det livslånga lärandet och de 

enskilda människornas vilja att växa med kunskaper” (Regeringen 1990:42) och själva 

kunskapsbegreppet synliggörs de fyra F:en (Fakta, Förståelse, Färdighet och 

Förtrogenhet), dvs en Aristotelisk kunskapssyn.   

 

Med Lpf94 görs strukturen på de tidigare gymnasielinjerna om. Alla gymnasieprogram 

blir treåriga som ett steg mot att höja kvalitén på utbildningen. Som motiv till detta tas 

yrkesutbildningarna särskilt upp, och det står att ”Denna skall delvis förläggas till 

arbetsplatser” (Regeringen 1990:3). En annan strukturell förändring är att nya timplaner 

införs. Timplanernas funktion blir att indikera den minsta mängd tid som eleverna ska 

garanteras undervisningstid i ett specifikt ämne och huvudmännen ges här en ny lokal 

frihet att utforma undervisningstiden.  

 

Det poängteras att arbetslivet måste få mer insyn och påverkan för att kvalitén på 

yrkesprogram ska höjas. Ett engagemang från yrkesmän är av yttersta vikt för att få en 
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aktualiserad utbildning (Regeringen 1998). En segregation mellan dessa två instanser 

(skola – arbetsliv) leder inte till en utbildning som klarar av att motsvara morgondagens 

krav.  

 

2.1.3 Gy 11 – en skola för arbetsmarknaden 

Värdegrunden i Gy 11 skiljer sig inte nämnvärt från Lpf 94. Kunskapens fyra Fkvarstår 

som ledstjärna och skolan skaverka för att stärka eleven i dess väg till det livslånga 

lärandet.Kunskapsbegreppets komplexitet tas upp och tyngdpunkten ligger på att 

förbereda eleverna på en värld ikonstant förändring. De nya kunskapsmålen berör ofta 

individens förmåga till egetlärande. Läroplanen formulerar mål som att eleven:  

”kan använda sina kunskaper som redskap för att: 

– formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem,  

– reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära,  

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och  

– lösa praktiska problem och arbetsuppgifter” (Skolverket 2011 B:9). 

 

Samtidigt betonas skolans roll som regional och nationell kompetensförsörjare och 

tidigare skolformer får kritik för att ha haft alltför dålig arbetsmarknadsmatchning.  

Utbildningsminister Jan Björklund kommenterade Gymnasieutredningens betänkande 

Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola(Regeringen 2008 A)med att det är en 

höjning av kvalitén med hänseende till ” Utredningens förslag om mer tid för 

yrkesämnen, krav på arbetsplatsförlagt lärande och möjlighet till lärlingsutbildning 

stärker kvaliteten på yrkesprogrammen” (Utbildningsdepartementet, 2008). Han 

fortsätter: ”Kunskapskraven i gymnasiet måste höjas. Nu höjer vi de teoretiska kraven 

på de högskoleförberedande programmen och kraven på yrkeskunskaper på 

yrkesprogrammen”. Och det är detta synsätt som genomsyrar hela reformen. Eleverna 

ska bli mer förberedda inför den väg de valt.  

 

Införandet av lärlingsprogram är en central strukturell förändring. De tre-åriga 

gymnasieprogrammen kvarstår men en uppdelning sker i ”yrkesprogram” respektive 

”högskoleförberedande program”. I förhållande till Lpf94 ger inte längre 
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yrkesprogrammen behörighet att söka vidare till högre utbildning om inte eleven aktivt 

väljer att studera de ämnen som krävs för behörighet. Något som ytterligare markerar 

skillnaden mellan programmen är införandet av två olika examina: yrkesexamen och 

högskoleförberedande examen. 

 

Att införa nationella programråd var ett steg på vägen för att knyta samman arbetsliv 

och skola. Dessa programråd ska fungera som en länk mellan dessa två skilda världar 

för att anpassa skolans utbud att motsvara det kompetensbehov som en modern 

arbetsmarknad har. Reglerna kring det arbetsplatsförlagda lärandet skärps och den 

dispens skolorna hade att kunna förlägga en del av APL-tiden på skolan tas bort. Nu 

måste samtliga 15 veckor utföras på en relevant arbetsplats. Även själva formuleringen 

ändras, den tidigare benämnnigen APU ersätts nu av APL. 

 

2.3 TIDIGARE FORSKNING 

Vi kommer här nedan kort beröra tidigare forskning som anknyter relevanta områden 

för vår egen undersökning. 

 

Sara Carlbaum (2012) har i sin doktorsavhandlingBlir du anställningsbar lille/a vän? 

undersökt diskursiva formationer av framtida medborgare med utgångspunkt i 

gymnasiereformer sedan 1960-talet. Hon har genom dessa utbildningspolitiska 

handlingar studerat vilka egenskaper, kompetenser och beteenden som premieras av 

skolan i dennes roll som socialisationsagent. Kort sagt, vilka egenskaper som anses 

önskvärda, eller kanske rent utav ideala hos framtida medborgare. 

 

Inledningsvis framhåller Carlbaum att gymnasieskolan som formellt benämns som en 

frivillig skolform i realiteten inte längre är frivillig. Ökad arbetslöshet och därmed ökad 

konkurrens på arbetsmarknaden har medfört att endast grundskoleutbildning anses 

otillräcklig. Hon menar vidare att det alltsedan 1990-talet, men mest markant sedan 

2006 skett en förskjutning i visionära föreställningar av den ideala medborgaren. I 

stället för att ha en skola för alla där utbildning sågs som en strategi för att uppfylla 

samhälleliga mål som jämlikhet, välfärd och demokrati har det nu skett en förskjutning 

mot att eftersträva en arbetsmarknadsmatchning. Genom specialisering och ökad 
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kontroll från olika avnämare samt stat ska skolan återta sin svunna roll som 

kompetensförsörjare. Carlbaum påstår vidare att detta kan ses som en återgång då det 

sker en ökad differentiering genom exempelvis 4-årig teknisk linje och krav på en 

studentexamen.  

 

Daniel Ringdahl (2010) har i sitt examensarbete En skola för vissa?gjort en 

litteraturstudie av Gy 11. Han fokuserar här på att ur ett rättvisefilosofiskt och 

utbildningshistoriskt perspektiv kritiskt belysa differentieringen av 

gymnasieutbildningen ur aspekten högskoleförberedande kontra icke 

högskoleförberedande program.  

 

Ringdahl hävdar liksom Carlbaum att Gy 11 är en återgång mot äldre skolsystem. Han 

menar att det tidigare har arbetats hårt i strävan efter att inkludera alla elever oavsett 

socialt arv och geografisk placering, men ifrågasätter den i hans ögon orättvisa 

differentieringen som kan komma att ske i uppdelningen av högskoleförberedande och 

icke högskoleförberedande program. Enligt Ringdahls synsätt ledde Lgr69 genom sitt 

skapande av en sammanhållen 9-årig grundskola till att gymnasieskolan i förlängningen 

var tvungen att reformeras. Man insåg att det skulle ske en anstormning till dessa 

utbildningar på gymnasienivå då alla för första gången fick möjlighet att tillträda denna 

utbildningsform. Då gymnasieskolan integrerade de tidigare olika former av 

utbildningar såsom yrkes- och fackskolan skapades en stringens i utbildningsväg och 

detta ledde också till att en mer jämlik möjlighet och tillgång till högskoleutbildning. 

Han menar att denna tillgång till högre utbildning nu ryckts bort då endast 6 av de 18 

nationella gymnasieprogrammen ger automatisk högskolebehörighet.  

 

Annika Fornander och Johan Granlund (2010) har gjort en studie med fokus på Hotell- 

och restaurangprogrammet. Vi anser dock att denna ändå är relevant för vårt arbete då 

detta program har många likheter med Hantverksprogrammet. Båda programmen 

utbildar till ett yrke där det finns en stark yrkeskultur. Vad Fornander och Granlund 

undersöker är ”huruvida kraven från restaurangbranschen motsvarar de aspekter som tas 

upp i skolans styrdokument” (Fornander, Granlund. 2010 s. 1). De har utfört sin 

undersökning genom att hålla kvalitativa intervjuer med branschkunniga som är aktiva i 
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näringslivet samt gjort en dokumentanalys av styrdokumenten för Hotell- och 

restaurangprogrammet. 

 

Det avnämarna anger som de viktigaste kvalitéerna hos nyutexaminerade är deras 

engagemang och intresse för området ifråga och här skiljer sig deras uppfattning från 

styrdokumenten. Branschföreträdarna förespråkar också betydligt mer tid i arbetslivet 

än de 15 veckor som är föreskrivna. Både styrdokument och respondenter anser att god 

personlig hygien, ekonomisk medvetenhet och bra grundkunskaper är viktiga. Dock 

anser avnämarna att de specialiseringar som finns som tillval det tredje året för eleverna 

är oviktigt. Olika kök arbetar på olika sätt, och respondenterna hade hellre sett en 

fördjupning i grundkunskaperna. De anser att det då finns mer att bygga vidare på. Men 

i resultatet återkommer som sagt att den sociala kompetenen är viktigast, ”Även om du 

har en mindre talang i köket men passar väldigt bra in i gruppen så är det du som 

kommer att gå längst”(Fornander, Granlund 2010:22). 

Kathleen Cotton (2001) är en amerikansk forskare som bl.a.har sammanställt forskning 

om hur employability skills utvecklas. I detta begrepp sammanfattar hon generella 

egenskaper som inte har med ett specifikt yrkeskunnande att göra, men som gör 

individer attraktiva på arbetsmarknaden. Hon ringar in dessa employability skills, eller 

översatt, attraktiva egenskaper ur arbetsgivarsynpunkt. Cotton menar att forskningen är 

samstämmig i att egenskaper som problemlösning, beslutstagande, 

kommunikationsförmåga i tal och skrift, samarbetsförmåga och en positiv attityd är de 

som eftersöks i högre grad än specifik yrkeskunskap hos nyutexaminerade.  

 

2.4 CENTRALA BEGREPP 

För analysarbetet av litteratur och intervjuer är det nödvändigt att redovisa vissa 

centrala begrepp. Nedan följer tre i Gy 11 ofta återkommande termer. 

 

2.4.1 Anställningsbarhet 

Anställningsbarhet är ett nyckelord som används flitigt i dokument som rör Gy 11. 

Eftersom så stor tyngdpunkt ligger på detta begrepp och vi i vår undersökning vill 
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utröna synen på elevers anställningsbarhet är det viktigt att klargöra vad som innefattas i 

begreppet anställningsbarhet. 

 

Det enklaste sättet att skilja på definitionerna anställning och anställningsbarhet är att 

anställning är en kortsiktig lösning. Anställningsbarhet däremot är ett sätt att minimera 

problematiken då det är en kvalité som kommer till användning både vid en andra och 

en tredje anställning (Dalin & Jakobsson. 2007). Så till vida stämmer begreppet med 

kunskapssynen att individens kunskapsutveckling inte stannar av utan fortgår under hela 

den yrkesverksamma perioden. 

 

Det råder dock en samstämmighet i åsikten att anställningsbarhet till väldigt liten del 

består av rena yrkeskunskaper. Som Kathleen Cotton uttrycker det: ”employability 

skills include reading, basic arithmetic and other basic skills; problem solving, decision 

making, and other higher-order thinking skills; and dependability, a positive attitude, 

cooperativeness, and other affective skills and traits” (Cotton, 2001). 

 

Rolf Dalin, statistiker och lärare på Mittuniversitetet och Anna Jakobsson Lund, 

filosofie magister inom Statsvetenskap har genomfört ett projekt om ungdomar, 

arbetslöshet och anställningsbarhet på uppdrag av FoU-Västernorrland. De har 

sammanställt en bild över begreppet anställningsbar som stämmer väl överens med 

Cottons definition. Ur arbetsgivarens perspektiv krävs det naturligtvis vissa för yrket 

specifika kunskaper. Det som förväntades ha kommit från allmän utbildning var inringat 

som en mer allmän och generell bildning och ett för skolan resonerande sätt att tänka. 

Ur den sociala och emotionella aspekten lyftes förmågor som förmåga till initiativ, 

uthållighet vid motgångar och självförtroende eller självtillit fram (Dalin & Jakobsson, 

2007). 

 

2.4.2 Kompetens 

Ordet kompetens används ofta i olika sammanhang, att en person är kompetent för 

något eller att han/hon har rätt kompetens. När skolan vill utbilda eleverna vid 

yrkesutbildningarna så att de får rätt kompetens, vad menar de egentligen då? Vad 

menas med att ha rätt kompetens? Kerstin Keen betecknar kompetens med tre punkter. 
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Man ska ha förmåga att klara en situation, förmågan att handla i denna situation och 

förmågan att förutse eventuella kommande problem och ha viss vetskap om vad som 

krävs för att hantera dessa(Keen 2003:4). Dessa tre punkter delar hon vidare upp i 

Färdigheter, Kunskaper, Erfarenheter, Kontakter/Nätverk, Värderingar och 

Samordning, kraft och energi. Allt detta behövs för att kunna beskriva begreppet 

Kompetens. Färdigheter är förmågan att kunna göra saker, t.ex. förmågan att kunna 

hantera verktyg och maskiner. Kunskaper är fakta samt de sammanhang och metoder 

man måste kunna och använda sig av. Erfarenheten är det så kallade ”Learning by 

doing”, eller ”Livets skola”. Kontakter /nätverk är det nät av personliga 

kontakter/relationer med inflytande och stöd som man behöver för att få saker gjorda. 

Värderingar Är den enskilda individens värderingar. Samordning, kraft och energi står 

för den energi vi behöver för att klara av uppgiften. Den som har kraften klarar att 

samordna alla de tidigare beskrivna begreppen och har då makt över situationen, dvs. 

han är kompetent (Keen 2003). 

”Är man kompetent har man alltså förmågor att klara en uppgift 

även i en oförutsedd situation/…/Är man kompetent råder 

överrensstämmelse mellan situationens krav och individens 

förmåga.”  (Keen,K. 2003:3) 

 

Kompetens är mycket betydelsefullt i arbetslivet och det är medarbetarnas kompetens 

som utgör konkurrenskraften hos företaget. Medarbetarna formar företaget mer än vad 

företaget formar medarbetarna. Konkurrensfaktorn i medarbetarnas kompetens och 

engagemang anger förutsättningarna för hur företaget kan nå sina mål. Förut kunde ett 

företags konkurrensutveckling koncentreras till ett fåtal i ledningen samt ett fåtal 

specialister. Numera måste de flesta företag rusta alla sina medarbetares lärkapacitet för 

att klara konkurrensen. ”Människor och företag som lär snabbare än konkurrenterna 

tycks bli den nya uthålliga konkurrensfaktorn”(Hansson 2005:10). Det engagemang och 

den kompetens som medarbetaren besitter sätter fart på kapitalet och råvarorna i 

företaget. De har inget värde utan tillskott av kompetens. De som utvecklar produkter, 

marknader och kundrelationer är de medarbetare som själva utvecklar sig. Det är även 

dessa medarbetare som växer i kompetens och engagemang som får företagen att skapa 

värden för bland annat sina kunder och samhället (Hansson 2005). Hansson beskriver 

begreppet kompetens såhär med några enkla meningar: 
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”Kompetens är mer än kunskaper och färdigheter, och 

kompetensutveckling är mer än att utveckla kompetens. Kompetens 

omfattar en medarbetares intellektuella, emotionella och sociala 

kapital i förhållande till en viss uppgift” (Hansson 2005:14) 

 

Hanssons beskrivning av begreppet visar hur komplext det verkligen är. När 

arbetsgivare letar efter kompetenta medarbetare är det viktiga inte bara att vifta med ett 

välmeriterat CV. Här måste även personkemin vägas in, och inte minst ställa den samt 

CV:t mot gällande arbetsuppgifter. Den på pappret mest kompetenta personen kanske 

inte är den bästa för jobbet. Om en person som söker ett sälj jobb inte kan möta kunder 

spelar troligtvis inte de höga betygen från handels någon roll.  

 

2.4.3 Arbetsplatsförlagt lärande 

Termen ”arbetsplatsförlagt lärande” (APL) används flitigt i både litteraturen, den 

akademiska världen och industrin för att beskriva ett av alla de sätt lärande kan ske på, 

genom arbete. I den pågående och framtida utvecklingen av den befintliga arbetskraften 

har APL: n en viktig roll. Grey pekar särskilt på tre viktiga delar med APL som alla 

anställda och elever kan relatera till och det är: inlärning genom arbete, lärande för 

arbete och lärande i arbetet(Gray, 2001). Det livslånga lärandet som vuxna genomgår 

efter sin utbildning i skolan och genom hela livet är just lärande på arbetsplatsen. 

Lärande på arbetsplatsen används således både av skolor och företag för att utbilda och 

utveckla sina elever eller sin arbetskraft (Lemanski, T. Mewis, R. & Overton, T. 2011). 

 

Med lärande för arbete menas ofta en praktikperiod i skolan där eleven är ute på en 

arbetsplats och deltar i den dagliga verksamheten. Detta blir en ganska ytlig inblick i 

arbetslivet och eleven lär sig genom att dokumentera hur hon utvecklas under tiden på 

arbetsplatsen. Den vanligaste formen av lärande i arbetet är kompetenshöjande kurser 

på arbetsplatsen. Detta är korta utbildningar eller kurser som inte kräver någon lång 

frånvaro från arbetet. De utförs ofta på arbetsplatsen under ledning av någon erfaren 

medarbetare eller en inhyrd konsult. Oftast är dessa kurser inte formellt utvärderade och 

godkända, det är däremot de kurser som anger lärande genom arbetet. Detta är 

godkända fristående program som vidareutbildningar och andra högre utbildningar. Det 
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finns mycket utbildningar på universiteten som är inriktade särskilt på 

arbetsplatslärande (Lemanski, T. Mewis, R. & Overton, T. 2011). Ett exempel är 

lärarutbildningarna där eleverna till största del redan är anställda lärare med 

specialkompetens inom vissa områden men behöver gå in på en högskola och läsa till 

pedagogiken.  

 

Lärande i arbete ger direkt koppling till de uppgifter och problem som uppstår i en 

verklighetsförlagd situation och eleven bygger själv upp ett erfarenhetsbaserat 

kunskapskapital (Fink, Rokkjær& Schrey. 2007). Institutionaliserade utbildningar kan 

endast i begränsad omfattning producera denna förtrogenhetskunskap som förbereder 

eleven inför problemsituationer. Att få möjligheten att ikläda sig en yrkesroll och att 

lära sig att fungera adekvat i den yrkeskultur man ska verka kan även fungera som en 

stor motivationsfaktor långt efter det att eleven kommit tillbaka i skolbänken (Illeris 

2006). 

 

2.5BRANSCHBESKRIVNING 

För att få förståelse för den kontext Hantverksprogrammet textil design verkar inom är 

det nödvändigt att klarlägga hur dagens textilbransch ser ut och vilka befintliga 

arbetskraftsbehov som finns i Sverige. 

Liksom många branscher har textilindustrin förändrats, och många yrken har försvunnit 

samtidigt som nya har tillkommit. Tekoindustrin följer samhällets utveckling i övrigt 

och de nya kompetensbehoven kräver oftast en spetskompetens som kräver högre 

utbildning (svenskt näringsliv, 2009). Detta faktum har Textilhögskolan i Borås tagit till 

sig och satsar stort på att lära upp framtida textilentreprenörer. Design och ekonomi är 

de nya stora textila ämnena och det är detta de nya studenterna förknippar med 

textilbranschen. Högskolan har haft en avgörande roll för att textilindustrin i Borås 

finns kvar enligt Ola Toftegaard, vd för branschorganisationen Teko. Detta kan ses på 

att antalet studenter ökat med 50 % de senaste 4-5 åren (svd.se, Näringsliv 2011-2012 

A). Stig Nilsson som är ansvarig för utbildningen ”Textil produktutveckling och 

entreprenörskap” säger om utvecklingen:  

”Förr klarade textilentreprenörerna sig med sin enkla skolgång men 

idag måste man ha varmt på fötterna för att göra så få misstag som 
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möjligt [...] Därför är utbildningen tvärvetenskaplig och innehåller 

allt från materiallära till varumärkesbyggande och ekonomi” 

(svd.se. Näringsliv 2011-2012 A).  

 

Textilbranschen har som sagt förändrats vilket har inneburit en rejäl minskning av 

arbetstillfällen. På 60-talet sysselsatte svensk textilindustri ungefär 125 000 personer 

och idag finns det bara 12 500 kvar i arbete. För att över huvud taget kunna slå sig fram 

i rådande klimat krävs det att man är nischad och har en egen design. Flera stora företag 

som Ellos, Gina Tricot, MQ och JC har sina huvudkontor i Sverige men i stort sett 

ingen storskalig produktion att tala om. De arbeten de fortfarande har kvar i landet är 

produktutveckling, design, tillskärning, materialinköp, marknadsföring och logistik. 

Enligt Svd Näringsliv har utvecklingen gjort att den nya textilbranschen kommer bygga 

mycket på forskning och framtagning av smarta textilier och miljövänligare alternativ 

för framställning av både material och nya råvaror (svd.se Näringsliv 2011-2012 B). 

 

Även arbetsförmedlingens hemsida informerar om att textilindustrin i Sverige har 

avtagit de senaste åren. Dock menas här att många inom textilindustrin kommer gå i 

pension inom ett par år och att det då troligen kommer ske ersättningsrekrytering 

(ams.se 2012 B). 2012-06-08 fanns det sammanlagt fem jobb ute på 

arbetsförmedlingens hemsida inom det relevanta området. Tjänsterna det gällde var 

skräddare, två sömmersketjänster, en kombinerad sömmerska/butiksbiträde och en 

tjänst som ” Sömmerska, designer och brodering på kappor m.m.” (ams.se 2012 A). 

Under perioden vi arbetat med detta arbete har vi hållit uppsikt över de utannonserade 

tjänsterna och det är vår uppfattning att ”dagsläget” stämmer väl överens med det 

generella arbetskraftsbehovet.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera utformningen av 

Hantverksprogrammet textil design i Gy 11 med fokus på elevers anställningsbarhet och 

det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) i programmet. Undersökningen riktas mot hur 

Skolverket respektive lärarna på hantverksprogrammen definierar anställningsbarhet 

samt vilka överväganden och argument som ligger till grund för reformeringen av 

programmet. Följande frågor står i centrum för vår undersökning: 

 

1. Hur har Skolverket arbetat fram och utformat det nya programmet och hur 

har de resonerat om problem och möjligheter med APL? På vilket sätt 

definierar Skolverket anställningsbarhet? 

2. Hur ställer sig lärarna på hantverksprogrammen till utformningen av det 

nya programmet och problem och möjligheter med APL? Hur definierar de 

anställningsbarhet och hur ser de på att elever ska vara anställningsbara 

efter avslutad utbildning? 

3. Hur förhåller sig Skolverkets och lärarnas uppfattningar om programmets 

utformning, APL och anställningsbarhet till varandra? Vilka likheter och 

skillnader finns? 

 

3.1 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att rikta in vår undersökning på Skolverkets utredning och framtagande av 

Gy 11 samt hur skolorna ser på det nya Hantverksprogrammet textil design. Vi avser 

alltså att endast undersöka denna inriktning på Hantverksprogrammet.   

 

Vi avgränsar undersökningen till att gälla Skolverket och företrädare för programmet 

inom gymnasieskolan. Det hade varit intressant att undersöka hur branschens 

representanter och organisationer ställer sig till utformningen av det nya programmet, 

men detta hade inneburit att undersökningen skulle ha krävt en något annorlunda 

inriktning. I detta avseende var tidsaspekten och mängden empiri något som vi tog i 

beräkning.  



16	  

	  
	   	  

 

Vi vill också poängtera att undersökningen handlar om lärares uppfattningar om 

programmets utformning från ett begränsat antal skolor. Inte desto mindre speglar de 

undersökta skolorna uppfattningar som ger en bredd vilken vi tror väl överensstämmer 

med det resultat vi fått om vi vänt oss till fler lärare.  
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4. METOD 

Här nedan beskriver vi de metoder vi använt oss avnär vi kom fram till vårt resultat 

samt hur vi har gått tillväga och behandlat den data vi fått in.Vi kommer även beskriva 

hur vi gjort vårt urval, hur vi har genomfört undersökningarna samt hur vår 

databearbetning gått till och metodkritiken där vi analyserar vad vi kunnat göra 

annorlunda. 

 

4.1 UNDERSÖKNINGSMETODER 

Vårt arbete är utformat som en deskriptiv analys av utformningen av Gy 11 och olika 

avnämares tolkning av elevernas anställningsbarhet med fokus på 

Hantverksprogrammet textil design. Vi har gjort en dokumentanalys för att utröna vilka 

riktlinjer det finns för att efterleva dessa krav. Vi har även genomfört skriftliga 

intervjuer med dels lärare på det program vi ämnat undersöka samt den representant för 

Skolverket som varit ansvarig för Hantverksprogrammet under processen med Gy 11. 

Här nedan följer en redovisning av dessa undersökningsmetoder. 

 

4.1.1 Dokumentanalys 

Vi valde att genomföra vårt examensarbete med utgångspunkt i en dokumentanalys. 

Processen med Gy 11 finns rikligt dokumenterad från olika instanser och även rapporter 

utgivna under olika skeden. Dessa dokumentationer har vi metodiskt gått igenom i syfte 

att beskriva innehållet och belysa den data som är relevant för vår studie. Eftersom 

endast yrkesprogrammens, och där hantverksprogrammets, utformning har varit 

intressant för studien har en dokumentanalys varit en bra metod för att kunna urskilja 

och analysera dessa utvalda delar mer i detalj. Vissa delar av texterna i 

dokumentationerna har som sagt varit av större vikt för oss och därför har vi gått in på 

djupet på dessa för att kunna kritiskt granska dem. För att skaffa oss en kunskap om hur 

tidigare reformer sett ut har vi i bakgrunden kort redovisat för de grundläggande dragen 

i gymnasiereformerna Lgy 70, Lpf 94 och även Gy 11.   
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4.1.2 Intervjustudie 

Alla metodval har sina för och nackdelar. Ibland är muntligt genomförda intervjuer att 

föredra, dock tar detta mycket tid i anspråk och på grund av arbetets omfattning valde vi 

att göra intervjun i skriftlig form. Vi ansåg även att vi genom att kommunicera skriftligt 

löpte minst risk för att påverka respondenterna i deras svar. Att hålla sig neutral inför ett 

ämne som berör är inte alltid det lättaste, och vi ansåg att vi eliminerade denna risk för 

påverkan genom skriftliga intervjuer och således fick ett bättre underlag, de tillfrågade 

fick dessutom en möjlighet att i lugn och ro reflektera över sina svar. Vi skickade ut 

frågor adresserade till programansvariga på Hantverksprogrammets inriktning textil 

design. I ett första skede valde vi de referensskolor som Skolverket använt sig av. Pga 

låg svarsfrekvens valde vi sedan att utöka vår undersökningsgrupp till även andra 

skolor.  

 

4.2 URVAL 

Vi valde att fokusera på referensskolorna då vi förutsatte att de genom sitt arbete 

tillsammans med Skolverket hade en god insikt i Skolverkets intentioner med 

gymnasiereformen. Vi utgick även från att lärarna på dessa skolor var väl införstådda 

med differenserna mellan Gy 11 och Lpf 94.En av orsakerna att vi valde 

representantskolorna, utöver det faktum att vi trodde att de skulle ha mer insikt i 

utformningen av programmet, var att de ligger spridda över hela landet och således 

täcker upp stora delar av hantverksprogrammets upptagningsområde. Eftersom 

representantskolorna inte var så många valde vi att även skicka intervjun till några av de 

övriga skolorna. Detta för att försöka få in mer svar och därmed få ett bättre underlag 

genom att skaffa oss en större bredd på undersökningen. 

 

Den representant vi vände oss till från Skolverkets sida var Astrid Näslund som arbetar 

som undervisningsråd hos Skolverket. Hon är den person som står som ansvarig för 

hantverksprogrammet och är således den som är mest insatt i framtagandet av just detta 

program i Gy 11. 
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4.3 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNING 

För att gå djupare in i ämnet och för att få en möjlighet att få insikt i lärarnas 

upplevelser beslutade vi att genomföra en jämförande skriftlig intervjustudie. Valet att 

utföra en skriftlig intervjustudie istället för muntliga intervjuer beror delvis på att vi 

ville intervjua flera lärare i olika delar av Sverige. Även den representant från 

Skolverket som vi ville intervjua befann sig i en annan del av landet och vi ansåg då att 

på grund av rådande omständigheter passade en skriftlig intervju oss bättre. Vi bedömde 

att det skulle bli väldigt tidsödande att ringa runt och försöka få tid till intervjuer med 

personer vi inte träffat. Dessutom arbetar vi båda två heltid så tidsrymden var redan 

liten.  

 

Eftersom vi gjorde kvalitativa skriftliga intervjuer valde vi att ha strukturerade frågor 

med flervalsalternativ som följdfrågor. Intervjun var alltså utformad så att 

respondenterna fortsatte med de följdfrågor som hörde till huvudfrågans svar som ofta 

bestod av ett ”Ja” eller ”Nej”. I det följebrev vi skickade med till de intervjuade 

förbehöll vi oss möjligheten att återkomma med följdfrågor vilket vi även gjorde till 

Skolverkets representant. Vi fick dock aldrig anledning att återkomma till lärarna. Detta 

beror på att vi kände ett behov av följdfrågor till Skolverkets representant bland annat 

till följd av lärarnas svar på vissa frågor men även på grund av saker som vi hittat i vår 

dokumentanalys. 

 

4.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De lärare som medverkar i vår undersökning har behandlats helt konfidentiellt. Vi har 

inte nämnt dem vid namn och inte heller vilken skola de jobbar på eller i vilken stad. 

Det enda vi valt att avslöja som skiljer respondenterna åt är om de bor i en storstad eller 

i en småstad. Detta för att vi ansåg att det var en viktig del i vår undersökning och 

därmed en viktig aspekt i vårt resultat. Vad gäller skolverkets representant, Astrid 

Näslund, har vi valt att inte hålla henne anonym. Detta eftersom vi intervjuar henne i 

egenskap av myndighetsrepresentant och att det därmed inte är nödvändigt att hålla 

henne anonym. Det kräver inte heller något avancerat efterforskningsarbete för att 

utreda vem som innehar den aktuella myndighetspositionen så konfidencialiteten i detta 
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fall är enligt oss meningslös. Vi har dock valt att endast presentera henne i början av 

undersökningen och sedan använda oss av benämningen ”Skolverkets representant” i 

resterande text. Detta gör vi för att distansera myndighetspersonen från privatpersonen 

och därmed betona att hon svarar för Skolverkets räkning som i sin tur tilldelas sina 

uppdrag från Regeringen utifrån gällande lagar.  

 

Det uppstod vissa problem med att erhålla svar från de skolor vi skickat ut den skriftliga 

intervjun till. Av tolv tillfrågade lärare var det endast fyra stycken som återsände 

intervjusvaren inom utsatt tid, trots påminelser från oss. Detta kan såklart bero på att vi 

skickade ut vår undersökning på våren när lärarna kan uppleva en stor arbetsbelastning. 

I vissa fall kan det även ha berott på kort svarstid. Vi kan ändå inte avstå från att 

resonera kring om det kan ligga någon annan orsak bakom. En intressant tanke är om 

lärarna valt att inte svara på grund av att de anser att det är för känsliga frågor och att de 

väcker olustkänslor. Vår undersökning kanske kan te sig en aning obekväm för en lärare 

med anställning på ett hantverksprogram som har ett nedläggningshot hängande över 

sig? Vi funderade lite över om de svar man har på våra undersökningsfrågor i vissa fall 

kanske stjälper respondenten mer än det hjälper? Det kanske kan vara så att de inte alls 

vill att en undersökning av detta slag ska komma ut eftersom den i värsta fall kan 

äventyra deras anställning. 

 

4.5 DATABEARBETNING 

När vi skrev ihop resultatet delade vi upp de intervjusvar vi fått av lärarna och 

Skolverket samt den data vi fått genom vår litteraturundersökning. Först redovisade vi 

vad Skolverkets representant och vår litteraturundersökning hade gett oss om 

Skolverkets arbete med utformningen av hantverksprogrammet. Vi fortsatte redovisa 

Skolverkets svar samt vår litteraturundersökning men med fokus på APL och 

definitionen av anställningsbarhet. Efter detta redovisade vi lärarnas svar på samma 

punkter, dvs. deras uppfattning om hantverksprogrammets utformning, APL och 

anställningsbarhet. Avslutningsvis gjorde vi en jämförande analys av samma tre 

punkter. 

 

Upplägget på intervjuerna bestod i att vi gjorde en jämförande analys av skolornas svar 
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och sedan utgick vi från dessa resultat när vi formulerade frågorna till Skolverkets 

representant. 

 

4.6 METODKRITIK 

Vi gjorde ett felaktigt antagande att de skolor som var referensskolor skulle ha större 

intresse av att göra sin röst hörd. Någon svarade väldigt kortfattat och ytterligare andra 

skolor valde att inte svara alls.  

 

Vi borde även tagit med i beräkningarna att frågorna kunde uppfattas som känsliga och 

att de eventuellt kunde väcka olustkänslor. På så sätt kunde vi ha skickat ut frågor till 

fler lärare och förhoppningsvis därmed ökat svarsfrekvensen. Vi anser dock inte att 

frågorna borde ställts på ett annat sätt eftersom vi då inte kunnat erhålla de svar vi var 

intresserade av. 
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5. RESULTAT 

I denna del redovisar vi resultatet av vår undersökning. I den första delen presenteras 

Skolverkets utformning av hantverksprogrammet textil design, synen på APL samt 

myndighetens definition av anställningsbarhet. Resultatkapitlets andra del utgörs av 

lärarnas synsätt och uppfattningar om programmets utformning samt APL och 

anställningsbarhet. I den avslutande delen av detta kapitel jämförs Skolverkets 

respektive lärarnas uppfattningar.    

 

5.1 SKOLVERKETS ARBETE MED HANTVERKSPROGRAMMETS 

UTFORMNING 

2007 bemyndigades en särskild utredare att föreslå en framtida struktur för 

gymnasieskolan. Denna utredning fick namnet Gymnasieutredningen och resulterade i 

betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (Regeringen 2008 A). 

Betänkandet remissbehandlades och de organ som kan anses relevanta för 

hantverksprogrammet textil design är Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, 

Högskoleverket, Arbetsförmedlingen, Företagarnas riksorganisation och Hantverkarnas 

riksorganisation (Regeringen 2009). En av de två utgångspunkterna i detta betänkande 

är att ”Gymnasieskolan är en strategisk del av kompetensförsörjningen på nationell och 

regional nivå” (Regeringen 2008 A:186). (Den andra principiella utgångspunkten berör 

rätten till en god utbildning.) Det talas häri inte bara om att elevens utbildning ska 

förbereda dem för vidare studier eller arbetsliv utan det poängteras även att 

utbildningens innehåll ska svara mot de behov arbetsmarknaden har. Just 

yrkesutbildningarnas struktur betonas ha en framträdande roll då det menas på att det i 

Sverige kan vara svårt att efter gymnasiet tillägna sig den kunskap som krävs för att få 

den grundutbildning som krävs för att bli bra på ett yrke. Bristen på eftergymnasial 

utbildning på grundnivå genererar alltså högre krav på gymnasieutbildningarna. Redan 

här nämns att vilka regionala programutbud som erbjuds måste bli ett resultat av 

samverkan mellan skolhuvudmän och arbetslivet. 
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2009 lämnade Regeringen över uppdraget till Skolverket och under detta skede av 

processen utkom Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för 

gymnasieskolan m.m. (Regeringen 2009), där tankegångarna på ett klart och tydligt sätt 

åskådliggörs, dock är denna text på intet sätt beslutsfattande, men har gett oss en god 

insikt i vilka direktiv och ställningstaganden som legat bakom arbetet. Även 

framkommer det att det ska finnas ett brett utbud av programfördjupningar för att 

skolan ska ha möjlighet att rikta sig mot den lokala arbetsmarknaden och deinstämmer 

således med tidigare rekommendationer. I strävan att realisera och precisera samverkan 

mellan skola och arbetsliv hänvisas till det inflytande de lokala och nationella 

programråden kommer att spela för programmets utformning och innehåll. De lokala 

programråden ska svara för att det till huvudmännen framkommer vilka lokala 

arbetskraftsbehov och samarbetsmöjligheter som är reella. För att genomföra arbetet 

med att få fram examensmål och karaktärsämnen har Skolverket för varje program 

tillsatt en expertgrupp, ett sk. nationellt programråd (Regeringen 2009). 

 

De nuvarande medlemmarna i nationella programrådet är;  

 

Kristin Boström - Nämnden för hemslöjdsfrågor  

Christian Carlström - GS Facket för Skogs- Trä- och Grafisk bransch  

Christina Linderholm - Företagarna  

Ingela Räntfors - Sveriges skrädderiförbund  

Mikael Sörensson - Floristernas yrkesråd  

Jan Thörner - Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund  

Alf Vigren - Sveriges Hantverksråd  

Staffan Westman - Sveriges Frisörföretagare  

 

Dessa har mandat fram till juni 2013.  

 

Urvalsprocessen gick till enligt följande. Våren 2010 skickades ett informationsbrev ut 

till Arbetsgivarorganisationer, Arbetstagarorganisationer, Branschorganisationer och 

övriga intressenter. Tidigare hade en kartläggning gjorts av vilka intresse- och 

arbetsorganisationer som var relevanta för de olika arbetsområdena. Dessa fick sedan 
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möjlighet att nominera ledamöter. De blev informerade om att det rörde sig om treåriga 

uppdrag och att råden skulle fungera som forum för en diskussion mellan Skolverket 

och avnämarna rörande kvalitet, innehåll och utformning av de berörda programmen. 

Det påpekades därför att ledamöterna skulle utses så att alla inriktningar 

representerades. Pga detta utsågs ledamöterna först efter att Regeringen fattade beslut 

om de nya programstrukturerna. Till informationsbrevet fanns en bilaga där mer 

fördjupad information framkom, och häri nämndes även att råden även skulle verka för 

att arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens skulle synliggöras. Det nämns även att 

det till rådets uppgifter hör att utvärdera kvalitet och tillgång på APL.  

 

En breddeftersträvades inom Hantverksprogrammets nationella programråd, 

tillsammans skulle rådet ha kunskaper om alla inriktningar som finns som 

programfördjupningar. Alla ledamöter sitter således på personligt mandat, och inte som 

representanter för en specifik bransch. Den personliga kompetensen kan omfatta både 

ett specifikt yrke eller inom hantverksyrken generellt och Skolverket ansåg att det var 

viktigt att personen ifråga hade ett genuint intresse och kunskap för utbildning på 

gymnasienivå. Skolverket har valt ut representanterna med önskan om just denna bredd 

på kompetens som utgångspunkt, och de har strävat efter att uppfylla den i möjligaste 

mån. Skolverket har upplevt att branscherna har visat stort intresse av att medverka, 

dock tackade TEKO (här: Sveriges Textil & Modeföretag) nej till att medverka.2 TEKO 

är den gemensamma bransch och arbetsgivarorganisationen för svenska textil och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2När vi började sätta oss in i bakgrunden till vårt examensarbete och när vi 
sammanställde litteraturundersökningen i resultatdelen så reagerade vi på avsaknaden 
av realistiska arbetsgivare. De som sitter med för att bevaka textilindustrins intressen i 
det branschråd som skolverket har satt ihop för framtagningen av Gy 11 är 
Skrädderiförbundet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Sveriges Hantverksråd. På en 
direkt fråga från oss till Skolverket om varför inte Teko satt med i branschrådet då de är 
den ledande bransch- och arbetsgivarorganisationen inom textilindustrin fick vi svaret 
att de inte varit intresserade. Vi undrade naturligtvis hur de hade resonerat så vi 
togsåledes kontakt med Teko och frågade hur det låg till. Teko svarade att de 
samarbetar med en annan organisation som heter Teknikföretagen och utbildningsfrågor 
är en av de saker som hanteras gemensamt för de båda organisationerna. TEKO:s vd 
OlaToftegaard kontaktade Teknikföretagens ansvariga för utbildningsfrågor och fick till 
svar att ”deras utgångspunkt har varit att Hantverksprogrammet textil design i allt för 
hög grad är inriktad på hantverksfrågor och de har därför inte medverkat i det 
nationella programrådet.”	  
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modeföretag. Deras roll är att företräda branschen både nationellt och internationellt 

(teko.se). 

 

5.1.1Synen på problem och möjligheter med APL 

När det arbetsplatsförlagda lärandets primära roll för hantverksprogrammet beskrivs 

talas det i termer om yrkessocialisation. Eleven ska under dessa perioder inte bara 

utveckla sina kunskaper utan skapa sig en förståelse för sin egen identitet, kulturen och 

gemenskapen, allt inom det valda yrkets ramar (Skolverket 2011 A).Eleven ska ges en 

realistisk bild av de förutsättningar, kunskapsmässigt och socialt, som ligger till grund 

för att framgångsrikt fungera i yrkesgemenskapen. 	  

 

Ansvaret att tillgodose behovet av kvalitativa platser för arbetsplatsförlagt lärande faller 

alltid på huvudmannen och om behovet inte kan tillgodoses får utbildningen endast 

anordnas om bristen på platser beror på omständigheter huvudmannen inte kan råda 

över. Det kan även finnas fall då utbildningens karaktär av säkerhetsskäl omöjliggör att 

eleven kan placeras utanför skolan. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen kan 

då placeras på skolan men detta beslut ska rektorn alltid fatta i samråd med det lokala 

programrådet. Om utbildningen måste ske skolförlagd ska huvudmannen dock snarast 

vidta åtgärder för att kunna förlägga utbildningen ute i arbetslivet 

(Utbildningsdepartementet 2010).	  

 

Dock framkom det i skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2010 att det i högsta 

grad varierar hur aktivt skolor arbetar med att komma till rätta med denna problematik 

(Skolinspektionen 2011). Dessa krav på APL är väsentligt för att utbildningen 

överhuvudtaget ska få bedrivas (Utbildningsdepartementet 2010) och den varierande 

kvalitén anses vara såpass allvarlig att utbildningen inte kan ses som nationellt likvärdig 

(Skolinspektionen 2011). 

 

I Regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den nya 

gymnasieskolan(Regeringen 2009) har huvudmän runtom landet uttryckt en oro över att 

antalet APL-platser inte kommer att kunna tillgodoses. Framförallt framkommer det att 

många glesbygdskommuner uttrycker en oro över att deras möjligheter att erbjuda en 
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bredd av utbildningar drastiskt kommer att minska. En paradox är att det kan vara 

nästintill omöjligt att hitta kvalificerade APL-platser i regioner där det kan lida 

arbetskraftsbrist inom det berörda området.  

 

När vi intervjuade en representant från Skolverket och bland annat frågade henne om de 

hade tittat på och inventerat antalet väsentliga APL-platser på de orter som skolorna har 

problem, ansåg hon att det låg på skolinspektionen och inte Skolverket. Vilka program 

och inriktningar som skolorna erbjuder ligger inte heller på Skolverket enligt vår källa 

utan det är helt huvudmännens ansvar att se till de program de erbjuder är lokalt 

förankrade. Om detta utgör någon risk för att hantverksprogrammet på sikt kommer 

försvinna från de mindre orterna till förmån för de större städerna som har lättare att 

erbjuda kvalificerade praktikplatser, behövs det mer statistik över en längre tid för att 

kunna uttala sig om.  

 

5.1.2 Definitionen av anställningsbarhet 

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Det innebär att eleverna efter avlagd 

examen ska ha de kunskaper som krävs för att ha möjlighet att verka inom det valda 

yrkesområdet (Skolverket 2011 A). Syftet med gymnasiereformen har bl. a. varit att öka 

denna anställningsbarhet och just detta står bakom namnändringen från 

yrkesförberedande utbildning till yrkesutbildning(Regeringen 2008 A).  Den kompetens 

som eleven under sin utbildning erhåller ska synliggöras med en yrkesexamen som ska 

spela rollen av en sorts certifiering.  

 

Efter godkänd examen från hantverksprogrammet inriktning mot textil design ska 

eleven ha tillägnat sig tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta inom textilbranschen 

(Skolverket 2011 A).  De yrken Skolverket anser att utbildningen kan leda till är 

sömmerska, skräddare samt övriga arbeten inom textil och konfektion. De poängterar 

dock att det för att vara kvalificerad till vissa yrken kan behöva högskoleutbildning. Ett 

exempel på detta är designer (Skolverket 2012 A). Enligt skrädderiförbundet måste 

eleven läsa minst ett års gesällprovsinriktad påbyggnadsutbildning för att bli skräddare 

(skradderiförbundet.se). 
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Skolverkets intention har varit att arbetslivets och textilbranschens krav och önskemål 

ska få styra vilka programfördjupningar skolorna ska erbjuda. Ett sätt att omsätta detta i 

realiteten är att det nationella programrådet ska höras innan Skolverket meddelar nya 

inriktningar (Utbildningsdepartementet 2010) Det är sedan upp till huvudmännen att 

besluta om vilka programfördjupningar respektive skola ska kunna erbjuda. Skolverket 

vill kunna erbjuda ett brett utbud av programfördjupningar för att huvudmännen ska 

kunna anpassa utbildningarna mot krav på lokala plan (Regeringen 2008 B). 

 

Skolverket menar att eleverna kommer att kunna vara anställningsbara inom de 

yrkesutgångar som nämnts för Hantverksprogrammets textila inriktning och de säger att 

man diskuterat arbetsmarknadsprognoser med programråden. Dock står det att läsa i 

Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan 

m.m. att ”Vissa kommuner anser att de yrkesutgångar som Skolverket anger som 

exempel i programstrukturerna i några fall är orealistiska och inte leder till 

anställningsbarhet” (Regeringen 2008 B). Skolverket har här hänvisat till att 

yrkesutgångarna är framtagna i samarbete med branschen och därför realistiska. 

Dessutom uppger Skolverkets representant att dessa diskussioner inte har berört några 

yrkesutgångar inom Hantverksprogrammet. Dessutom beslutar huvudmännen om vilka 

yrkesutgångar de utbildar mot och det är deras ansvar att ge en utbildning så att eleven 

blir anställningsbar. Men hon uppger att det naturligtvis har rått diskussioner om alla 

inriktningar.  

 

I ovan nämnda diskussion och redovisning märkes en tydlig oro över elevernas 

anställningsbarhet och det är lätt att göra det till en storstad/glesbygdsproblematik, men 

representanten för Skolverket tror att det helt enkelt kan ligga i att begreppet 

anställningsbar tolkas olika. 

 

5.2 LÄRARNAS UPPFATTNING OM HANTVERKSPROGRAMMETS 

UTFORMNING 

Frågan om referensskolorna ansåg sig haft något att säga till om i framtagningen av Gy 

11 går isär. Läraren för lärlingsprogrammet anser att de haft mycket att säga till om, 

medan de övriga lärarna inte anser att de haft det. 
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Lärarnas reflektion över hur hantverksprogrammet har utformats är att det numera kan 

vara problematiskt att driva utbildningen vidare. Detta anser särskilt enligt de lärare som 

verkar i småstäderna. Nedläggningshot råder för några av lärarna i småstäderna och de 

spår ett verkställande av hotet inom ett par år. Det uttrycks frustration över att 

Skolverket inte förstår att branschen har förändrats och att de måste tänka annorlunda. 

Hon uttrycker vidare missnöje: ”Kommunens ekonomiska situation styr utbildningens 

överlevnad och det är inte klokt. Kanske behöver skolan återgå till statlig styrning för 

att klara de ekonomiska bekymren”. En annan av lärarna uttrycker oro över det stigande 

antalet friskolor som lockar eleverna från de kommunala skolorna. Läraren i 

storstadsregionen anser dock att framtiden ser ljus ut för hennes utbildning.  

 

5.2.1 APL – problem och möjligheter 

I frågan om eleverna kan erbjudas relevanta praktikplatser råder det återigen delade 

meningar hos de intervjuade lärarna. Det upplevs som svårt att få in eleverna på APL på 

skrädderier och i ateljéer. Eftersom det finns väldigt få skrädderier eller syateljeér 

numera och de som finns ofta är småföretagare så har de svårt att ta emot elever 

eftersom de inte anser sig ha tid till det. De flesta får gå till handeln och göra sin praktik 

i en klädaffär. Detta anses dock inte som relevanta och kvalificerade APL-platser. En 

lärare säger: ”Branschen har förändrats i Sverige men det känns inte som om skolan är 

med på det”. En lösning som nämns för problemet med icke relevanta praktikplatser är 

att eleverna får göra kundplagg i skolan som en del av sin praktik. Detta är numera inte 

godkänt enligt Gy 11.  

 

En av lärarna, som arbetar i en av storstäderna, anser dock att hon kan erbjuda sina 

elever relevanta och kvalificerade lärlingsplatser. Det finns ett bra kontaktnät och de 

byter lärlingsplats om eleven och handledaren inte fungerar ihop eller om det framgår 

att eleven inte får rätt utbildning. De fokuserar mycket på att ”matcha” elev och 

handledare och inte bara hitta en relevant praktikplats. Skolan har en bra samordnare 

som underhåller kontakter och samarbetar med branschen. Dessutom söker hon hela 

tiden nya kontakter så även om det går lite trögare nu sen handledararvodena sänktes så 

beskriver hon att det ändå går bra att hitta relevanta och kvalificerade praktikplatser. 
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Samtliga lärare är trots detta relativt överrens om att det är svårt att hitta APL/lärlings-

platser. Den extra arbetsbördan som handledarna får i och med en praktikant är 

tillsammans med det sänkta handledararvodet den bidragande orsaken. Dessutom har 

ofta eleverna med designerdrömmar svårigheter att hitta en praktikplats. Det faktum att 

själva produktionen ligger utomlands och enbart designen och modellverkstaden finns 

kvar i Sverige är en stor anledning till att det är svårt att hitta en praktikplats. Som en av 

lärarna sa här ovan så har branschen förändrats. Det som dock anses positivt med APL-

platserna är att om eleven sköter sig och visar framfötterna har hon ibland chans att få 

jobb på praktikplatserna. 

 

5.2.2 Anställningsbarhet ur lärarnas perspektiv 

Det råder delade meningar mellan de tillfrågade lärarna i frågan om eleverna är 

anställningsbara eller inte efter avslutad gymnasieutbildning. Den anställningsform de 

anser vara mest realistisk är som sömmerska eller inköpsassistent. En av de tillfrågade 

lärarna svarar på vår följdfråga om varför hon inte anser att eleverna är anställningsbara 

i textilbranschen efter avslutad gymnasieutbildning: ” Ja och nej! Textilbranschen är så 

bred och stor. Det beror ju så klart på vilka yrken man syftar på. Visst har vi duktiga 

elever som skulle kunna anställas på någon typ ateljé för ändringssömnad.” Den 

generella åsikten är dock att eleven bör ha en vidareutbildning för att kunna bli anställd 

i textilbranschen. Detta anses ska öka elevens anställningsbarhet. En lärlingsplats kan 

även den tillgodose dessa behov, det viktiga är att eleven får mer tid att träna sig i yrket 

innan den kan utöva det fullt ut. När det gäller lärlingsprogrammen spelar handledaren 

en stor roll. Det anses viktigt att handledaren är bra så hon kan ge eleven de grunder 

som branschen kräver.  

 

Något som ofta nämns som en viktig byggsten i elevens anställningsbarhet är elevens 

motivation och intresse. Ju större driv och motivation eleven har desto mer kan de lära 

sig under utbildningen. Dessa elever anses även ha större chans att få en anställning på 

sina praktikplatser. Det anses att om de visar framfötterna under praktiken kan det leda 

till en anställning. En av lärarna beskriver det som att ”eleven måste ha ’det’ ”. Vår 

tolkning är att läraren här beskriver att de generella, dvs. de sociala kompetenserna är en 

av de viktigaste faktorerna för att bli anställningsbar. 
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Den allmänna uppfattningen om de förändringar som gjordes inför Gy 11 är att de inte 

direkt gjorde eleven mer anställningsbar. Uppfattningen är mer att reformen i sig inte 

har så stor betydelse utan att det mer hänger på elevens motivation och intresse för 

skolan och utbildningen. 

 

När lärarna själva får tolka vad Skolverket anser med ”anställningsbar” tror de flesta att 

de tänker väldigt brett. De flesta tolkar det som att eleverna ska ”kunna lite av varje” 

och att de ”ska få en inblick i sitt yrke och få en yrkesidentitet”. Det råder ingen tvekan 

om att samtliga lärare anser att eleven behöver mer tid, träning och i viss mån även 

utbildning innan de är slagkraftiga och fullt ut anställningsbara i yrket. ”Anställningsbar 

är inte detsamma som ”en skicklig hantverkare” ”.  

 

Det upplevs inte som någon skillnad på elevernas fortsatta studiemöjligheter nu när 

hantverksprogrammet blivit yrkesprogram detta eftersom det finns möjlighet för 

eleverna att läsa in högskolebehörigheten. Dock anses det viktigt att upplysa eleverna 

om det när de påbörjar studierna så att de väljer rätt kurser från början. Duktiga och 

ambitiösa elever tros klara av detta bra och de flesta eleverna antas förstå att det är detta 

som krävs idag. 

 

5.3 JÄMFÖRANDE ANALYS AV SKOLVERKETS OCH LÄRARNAS 

UPPFATTNING 

Här nedan jämför vi de svar lärarna gett oss med den information vi hittat om 

Skolverket och som vi fått i intervjuerna med deras representant för 

hantverksprogrammet, Astrid Näslund.  

 

5.3.1 Programmets utformning 

Enligt de flesta av de lärare vi tillfrågade hade de inte känt sig delaktiga i framtagningen 

av det nya hantverksprogrammet i Gy 11. Den läraren som arbetar i en storstad anser 

dock att hon har haft mycket att säga till om. När vi jämför lärarnas syn på deras 

delaktighet och Skolverkets olika rapporter så kan vi urskilja att nästan uteslutande 
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nämns arbetet med de så kallade programråden. För varje speciell inriktning på 

hantverksprogrammet har det tillsatts ett nationellt programråd. Programrådet sattes 

ihop genom att ett informationsbrev skickades ut till Arbetsgivarorganisationer, 

Arbetstagarorganisationer, Branschorganisationer och övriga intressenter. De fick i sin 

tur nominera kandidater som valdes på tre år. Det hade tidigare gjorts en kartläggning 

av vilka intresse- och arbetsorganisationer som var relevanta för de olika 

arbetsområdena. De nationella programråden utgjordes alltså av branschen själv. 

Skolverket har i största mån utformat det nya hantverksprogrammet tillsammans med 

den rådande branschen. Lärarnas inverkan var, av vad som kan utläsas ur Skolverkets 

rapporter, inte så stor. Nu i efterhand när framtagningen är klar och programmet driftsatt 

uttrycker lärarna i småstäderna stor oro för deras programs överlevnad. Flera skolor 

lever under nedläggningshot och de uttrycker frustration över att de anser att Skolverket 

inte förstår att branschen har förändrats.  Läraren i storstadsregionen ser dock ljust på 

framtiden. 

 

5.3.2 APL 

Den stora skillnaden mellan Skolverket och lärarnas syn på APL är att Skolverket ser 

hur den – något grovt formulerat – ska fungera ”på pappret” medan lärarna ser hur det 

fungerar i praktiken. Skolverket har tagit fram regler och riktlinjer för hur APL skall 

genomföras och om huvudmännen inte kan tillgodose detta får utbildningen endast 

anordnas om bristen på platser beror på omständigheter som huvudmännen inte kan 

råda över. Skolverket anser att deras krav på APL är väsentligt och den varierande 

kvalitén anses därför så pass allvarlig att den därmed gör att utbildningen inte kan ses 

som nationellt likvärdig.	  

	  

Lärarna anser precis som Skolverket att APL utgör ett stort problem. Dock ser de 

problemet på två olika sätt. Lärarna i småstäderna anser sig inte ha någon möjlighet att 

kunna uppfylla kravet på kvalitativa APL-platser. Branschen har förändrats i Sverige 

och det finns inte längre lika många skrädderier eller syatljeér som förr. De som finns 

har ofta svårt att ta emot praktikanter eftersom de ofta är småföretagare och har ont om 

tid. De enda praktikplatser de får tag i är i handeln och dessa praktikplatser, anser de, 

berör inte utbildningen. De har därför löst problemet genom att låta eleverna vara i 
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skolan och ta emot kunder. Detta sätt att lösa APL-problemet har dock ogillats av 

Skolverket och det är ej längre tillåtet att bedriva denna sorts ”in house” utbildning. 

Problemet nu är, enligt lärarna, frågan om hur de ska få tag i relevanta praktikplatser till 

eleverna eftersom det enda de har att erbjuda sina elever är en praktikplats i en 

klädaffär. Den läraren som arbetade i en storstad upplevde dock inte att det var några 

större problem att hitta relevanta praktikplatser. 	  

	  

Det både Skolverket och lärarna framhöll om APL:n var att det var mycket stort fokus 

på själva socialisationsprocessen. Skolverket pratar om en yrkessocialisation och att 

eleven under APL:n ska skapa en förståelse för sin egen identitet, kulturen, och 

gemenskapen, allt inom det valda yrkets ramar (Skolverket 2011 A). Lärarna pratar om 

att eleverna måste ha ”det”, visa framfötterna på APL:n samt ha motivationen och 

intresset. Denna del av APL:n verkar de båda parterna överrens om. 	  

	  

5.3.3 Anställningsbarhet 

Enligt Skolverket innebär namnändringen från yrkesförberedande utbildning till 

yrkesutbildning(Regeringen 2008 A) att anställningsbarheten ska öka hos eleven. Detta 

ska göras genom att eleven under utbildningen ska tillförskaffa sig en kompetens som 

ska synliggöras med en yrkesexamen och den ska även spela rollen som en slags 

certifiering. Efter erlagd examen från hantverksprogrammet textil design ska eleven ha 

tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta i textilbranschen (Skolverket 2011 A). De 

yrken som nämns är sömmerska, skräddare och övriga arbeten inom textil och 

konfektion. Dock kan det till vissa yrken behövas vidare utbildning, t.ex. designer 

(Skolverket 2012 A). Enligt Skolverket har det diskuterats arbetsmarknadsprognoser för 

de gällande yrkesutgångarna med programråden. Här finns det dock kritik i Skolverkets 

egna dokument från vissa kommuner som anser att de yrkesutgångarna i några fall är 

orealistiska och de tror inte att de leder till anställningsbarhet (Regeringen 2008 B). 

Eftersom Skolverket tagit fram yrkesutgångarna med branschen, dvs. programrådet, 

anser de att de är realistiska. Skolverkets representant hänvisar till att det är 

huvudmännens beslut om vilka yrkesutgångar de ska utbilda mot och det är därför deras 

ansvar att ge en utbildning som gör eleven blir anställningsbar. Bland den oro som 

kommer upp i fråga om elevernas anställningsbarhet nämns 
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storstad/glesbygdsproblematik, men Skolverkets representant tror att allt kommer från 

att begreppet tolkas olika.  

 

När lärarna tillfrågas skildrar de lite av den problematik som redovisas i Skolverkets 

rapporter. Till att börja med skiljer sig inställningarna åt mellan den läraren som är 

verksam i storstaden och lärarna i småstäderna. Den lärare som är verksam i storstaden 

säger att eleverna ofta får anställning på sina lärlingsplatser. Hon poängterar dock att 

eleverna behöver mer utbildning eller mer tid inom yrket för att kunna utöva det fullt ut. 

Vad gäller de lärare som är verksamma i småstäderna anser de att anställningsbarheten 

ser lite mörkare ut. De fokuserar mycket på elevens motivation, inställning och förmåga 

att visa framfötterna. Dessa elever kan eventuellt få en anställning som sömmerska eller 

inköpsassistent. De anser dock att de flesta eleverna behöver vidareutbildning för att 

kunna vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Dessa lärare anser inte att reformen 

i sig har så stor betydelse utan de tycker att det hänger mer på elevens motivation och 

intresse.  

 

I det stora hela tenderar inte Skolverket och lärarna att tolka begreppet ”anställningsbar” 

på samma sätt när man syftar till yrkeskunskaper. Skolverket tolkar ordet som att eleven 

ska kunna gå direkt från skolan och direkt börja jobba inom yrket. Lärarna däremot 

tolkar begreppet som att eleven ska ”kunna lite av varje” och att de ”ska få en inblick i 

sitt yrke och få en yrkesidentitet”. Samtliga lärare anser att eleven behöver mer tid, 

träning och i viss mån även utbildning innan de blir anställningsbara fullt ut.  
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6. DISKUSSION 

Här nedan diskuterar vi resultatet av undersökningen i förhållande till bakgrundens 

tidigare studier och begrepp. Vi ger även uttryck för våra egna tolkningar och åsikter på 

det resultat vi fått fram.  

 

6.1 Utformningen av programmet 

Som vi nämnt har tidigare gymnasiereformer kritiserats för att inte ha tagit tillräcklig 

hänsyn till att uppnå en arbetsmarknadsmatchning och detta har man den här gången 

försökt komma tillrätta med genom att inrätta nationella och lokala programråd. Frågan 

är om dessa kommer få tillräckligt inflytande och innehålla representanter från relevanta 

praktikplatser (då Gy 11 är i sin linda anser vi det vara för tidigt att göra någon analys 

huruvida det har lyckats eller ej då det alltid finns en viss period innan implementering 

skett)? Att på detta sätt försöka överbrygga klyftan mellan arbetsliv och skola är god 

och vi håller med Sara Carlbaum att det skett en förskjutning mot att förbereda elever 

inför att uppfylla de krav som finns för att efter examen faktiskt få ett jobb. Men vi 

anser att dessa strävansmål ligger högre upp än i själva programstrukturerna. De 

avnämare som varit involverade i utredningsprocessen för Hantverksprogrammet textil 

design är inga stora arbetsgivare. Att TEKO, Sveriges största bransch- och 

arbetsgivarorganisation för textil industri anser att utbildningen ligger för långt ifrån 

deras intresseområde borde enligt oss ha varit en stor väckarklocka. Om nu 

Hantverksprogrammet anses vara tillräckligt viktigt för att få tillhöra ett av de 16 

nationella yrkesprogrammen borde en ordentlig utredning ha gjorts för att undersöka om 

det finns någon reell arbetsmarknad.  

 

Eftersom konfektionen i princip har tagit över hela klädesmarknaden och skrädderierna 

nästan bara nyttjas vid särskilda högtider, såsom bröllop och baler, har efterfrågan på 

skrädderiverksamheten minskat markant. Numera består den mesta verksamheten av 

ändringssömnad och lagningar. Denna syssla är även den hotad då konfektionskläder 

numera är så pass billiga att det ibland knappt lönar sig att laga eller ändra ett plagg utan 

gemene man slänger hellre och köper nytt. I de större städerna så som Stockholm, 
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Göteborg och Malmö lever en del äldre och större skrädderier kvar. Här finns oftast de 

kunderna som har ekonomi nog och behov av att sy upp nya plagg. Här ligger även de 

stora teatrarna, Operahusen och en del mindre teatrar som omsätter lite skräddare, en del 

fasta och en stor del frilansande. Denna utveckling gör att de skolor som ligger i 

storstäderna har ett markant större utbud av praktikplatser att tillgodo se sig av. 

 

6.2 Problem och möjligheter med APL	  

En aspekt vi har reagerat på i samband med Gy 11 är den nya, hårdare åtstramningen av 

det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) som ersätter den tidigare benämningen APU som 

står för arbetsplatsförlagd utbildning. Eftersom tillgången till skrädderier och syateljéer 

är väldigt begränsad i små städer har skolorna som vi tidigare nämnt stora problem med 

att hitta relevanta APL-platser utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. I Lpf 94 kunde 

skolorna göra avsteg från de obligatoriska APL-timmarna och lägga en viss mängd 

timmar där eleverna istället hade skolförlagd kundsömnad för att få in mer 

yrkesrelevans i utbildningen under APL. På grund av brist på yrkesrelevanta 

praktikplatser i småstäderna har alltså eleverna fått utföra uppgifter som hör till ett 

skrädderi eller en syateljés arbete, fast på skolan. En annan lösning som skolorna använt 

sig av är att förlägga APL i klädaffärer, men detta ger ingen relevans eller 

verklighetsanknytning för en sömnadsstuderande elev. I Gy 11 har APL-tiden fått 

restriktioner och det är numera inte längre möjligt att fördela en del av APL-tiden i 

skolan med kundsömnad.  

 

Tanken att eleverna behöver all sin APL-tid ute i arbetslivet är god. De behöver ut och 

omsätta sina kunskaper i praktiken för att kunna utvecklas mer. De behöver socialiseras 

in i ett yrke med gammal yrkeskultur genom andra överordnade än sina lärare och de 

behöver inte minst den sociala kompetens de enbart kan få på en arbetsplats. Dock 

måste detta ske inom relevant yrkesområde. Det höjer inte statusen i ett yrke om praktik 

görs inom ett annat område än det utbildar riktar sig till. Det är i våra ögon mest 

bortkastad tid. En snickarelev har exempelvis ingen relevant APL-plats i en möbelaffär, 

detta gäller även eleven som utbildar sig till bilmekaniker. Han har ingen relevant 

praktikplats som bilförsäljare. Bara för att båda arbetsplatserna arbetar med trä och bilar 

blir inte praktikplatsen automatiskt relevant. Detsamma gäller kläder och sömnad. Vi 
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känner här att man inte har lyssnat ordentligt på huvudmännens oro i frågan. Alla 

yrkesprogram tenderar att bli behandlade likadant utan hänsyn till de olika yrkenas 

problem, svagheter och förutsättningar. 

 

En fråga som onekligen väcks av ovanstående resonemang är om Skolverketmöjligen 

ignorerar sömnadsutbildningens problem med APL-platser och låter skolorna själva ta 

hand om konsekvenserna av huvudmännens problematik. Skolverket menar att de tagit 

hänsyn till de olika inriktningarna och att det är upp till huvudmännen att avgöra om de 

kan tillhandahålla en yrkesutbildning som leder till anställningsbarhet, med hänsyn till 

de krav som finns på APL och dess kvalitet. En slutsats som inte känns alltför långsökt 

är att de utbildningar som inte kan leva upp till kraven på APL kommer att få läggas ner 

och på det sättet kommer endast de skolor som har tillgång till praktikplatser att ha 

möjlighet att ha kvar Hantverksprogrammet. Med andra ord kommer utbildningen då 

troligtvis koncentreras i storstäderna där teatrarna och operorna finns. Här ligger även 

de större skrädderierna som har möjlighet att anställa. Dessa har även oftare tid och 

möjlighet att ta emot elever än de skrädderier som finns i småstäderna då dessa nästan 

uteslutande drivs som små enskilda företag, oftast utan anställda. 

 

De skolor som ligger i de mindre städerna har fått det svårare att kunna erbjuda sina 

elever relevanta APL-platser. Dessutom ser inte eleverna i de mindre städerna dessa 

yrken ute i vardagslivet på samma sätt som eleverna i de större städerna gör. Det kan 

vara en orsak till att de hantverksutbildningar i sömnad som ligger i de mindre städerna 

i större utsträckning är nedläggningshotade än de utbildningarna som ligger i 

storstäderna. Som lärarna svarade på våra frågor om hur de såg på utbildningens 

framtid, sa läraren i storstadsregionen att framtiden såg ljus ut medan de intervjuade 

lärarna i småstadsregionerna hade ett nedläggningshot över sig. Vi tror att om ett yrke är 

synligt ute i arbetslivet lockar det fler elever till dess utbildning än om yrket är relativt 

osynligt och anonymt. Det kan därför vara svårt att bedriva denna utbildning i de 

mindre städerna där yrket inte är vanligt förekommande. Om det anses att så är fallet 

bör utbildningen centraliseras till storstadsregionerna där närheten till APL-platser 

finns. Om detta är den mest hållbara lösningen för utbildningens överlevnad så anser vi 
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att ett beslut bör tas på detta istället för att som nu, låta utbildningen självdö i de mindre 

regionerna.  

 

6.3 Anställningsbarhet 

Lärarna och forskarna är samstämmiga i sin syn på anställningsbarhet när det gäller de 

generella kompetenserna. Vi har kommit till samma slutsats som Fornander och 

Granlund att det är de generella kompetenserna som premieras i såväl skola som 

arbetsliv. Dock är formuleringarna om rena yrkeskunskaper fortfarande väldigt vaga i 

styrdokumenten och det är vår uppfattning att kraven för rena yrkeskompetenser är 

betydligt svårare att ringa in.Men vår fråga är då varför ansträngningen att omformulera 

från yrkesförberedande program till yrkesprogram? Det står att läsa att detta är gjort 

som ett led i arbetet att säkra yrkeskunskaperna hos eleverna men något paradoxalt 

preciseras dessa krav på yrkeskunskaper ingenstans. Vi har fått uppfattningen att de 

flesta lärarna (oss själva inkluderade) fortfarande står lika handfallna och själva får 

ansvara för vilka yrkeskompetenser som bör förankras hos eleverna. 

 

I frågan om anställningsbarhet bollar Skolverkets representant återigen tillbaka ansvaret 

till huvudmännen för en utbildning som Skolverket själv satt upp riktlinjer för. Kritik 

har poängterats i Skolverkets egna rapporter om att arbetsutgångarna varit orealistiska 

och denna kritik har då kommit från kommuner och näringsliv. När detta slås bort med 

motiveringen att det är upp till huvudmännens ansvar att endast erbjuda eleverna 

utbildningar som gör dem anställningsbara dyker tanken återigen upp om de haft någon 

baktanke med utbildningens upplägg och tillhörighet. Enligt Skolverket är eleven 

anställningsbar direkt efter utbildningens slut och arbeten som nämns är sömmerska och 

skräddare samt övriga yrken inom textil och konfektion. Designer anser de dock vara ett 

undantag eftersom det då behövs ytterligare studier på högskola. Lärarna ser svårigheter 

i anställningsbarheten. De flesta anser att det i vissa fall kan vara tal om anställning 

efter utbildningen men att det då snarare beror helt på elevens inställning och sociala 

kompetens snarare än att utbildningen gjort eleven anställningsbar. I storstadsregionen 

där vi talat med en lärare på lärlingsprogrammet ser anställningsbarheten dock ljusare 

ut. De eleverna får ofta anställning på sina lärlingsplatser men de behöver ändå mer 

träning innan de kan vara anställningsbara fullt ut. Vi själva tror att definitionen 
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anställningsbar kan vara svår att benämna ihop med hantverksutbildningen. Ute i de 

mindre städerna är inte eleven speciellt anställningsbar eftersom det helt enkelt inte 

finns några arbetsplatser att vara anställningsbar på. Elever har bättre prognos att bli 

anställda om de går utbildningen i storstadsregionerna eftersom det är här jobben inom 

branschen finns.  

 

Vi anser även att definitionen anställningsbar är fel om skräddare räknas in som en av 

yrkesutgångarna. Titeln skräddare erhålls enligt skrädderiförbundet först efter minst ett 

års gesällbrevsinriktad påbyggnadsutbildning. Att räkna detta yrke som en möjlig 

utgång efter endast avslutad gymnasieutbildning är att lura eleverna. Ofta kan problemet 

ligga i att en oinsatt sällan vet skillnaden på en sömmerska och en skräddare. Detta bör 

dock inte ha varit ett problem med tanke på det branschråd som sattes in i för att 

utveckla utbildningen. Ändå nämns denna titel som en möjlighet vad gäller definitionen 

anställningsbar direkt efter avslutad gymnasieutbildning.  

 

6.4 Avslutande tankar 

Det är vår åsikt att man för att undvika den koncentrering av utbildningen till 

storstadsregionerna som hotar Hantverksprogrammet textil design bör se över 

utbildningens strukturella uppbyggnad. Under arbetet med Gy 11 gjordes flera 

programförändringar. De flesta praktiska utbildningar blev yrkesutbildningar och i den 

estetiska familjen har media nu tagit plats. Skillnaden mellan yrkesutbildningarna och 

de estetiska utbildningarna är att de sistnämnda är högskoleförberedande samt att de tar 

avstamp ur ett konstnärligt perspektiv. Hur stor skillnad på hantverksutbildningen skulle 

det egentligen bli om den skulle få komma in i den estetiska familjen istället för att som 

nu, tillhöra yrkesfamiljen? Vi anser att hantverk är en konstnärlig syssla. Dessutom 

heter utbildningen textil design och design är definitivt konst. Frågan är om inte 

hantverksutbildningen skulle göra sig bättre som en estetisk utbildning. Vi tror att det 

inte bara skulle rädda kvar utbildningen i småstäderna eftersom APL problematiken 

försvinner, utan den skulle även bli mer realistisk, detta eftersom det i dagens läge inte 

finns nämnvärt många arbeten kvar inom hantverksyrket.  

 

De elever som efter gymnasiet skulle önska att fortsätta på den praktiska banan kan göra 
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det på de vidareutbildningar som finns och dessa är redan i nuvarande läge nödvändiga 

för att bli fullt anställningsbar inom branschen. De elever som strävar åt det mer 

teoretiska hållet har möjlighet att göra det eftersom de får högskolebehörighet och 

därmed exempelvis har möjlighet att söka vidare till Högskolan i Borås och läsa design 

eller vidareutbildat sig till textilingenjörer. Denna förstnämnda utbildning blir de 

dessutom mer förberedda inför om Hantverksprogrammet blir ett estetiskt program 

eftersom de får en mer konstnärlig utbildning och därmed övar upp sina 

teckningskunskaper och blir bättre på modeteckning. Vi anser att detta är ett lika bra, 

om inte bättre, alternativ för Hantverksprogrammets framtid än 

yrkesprogramsalternativet och vi tycker således att det är konstigt att detta inte tagits i 

beaktande med tanke på de varningsrop som hördes angående praktikplatserna.  

 

Som slutlig reflektion ser vi en reform som lovade mycket, men där mycket föll på eget 

grepp. Kanske är det så att det inte behövs en utbildning till ett yrke som är så pass litet 

att det finns påtalade problem att finna intresserade för att anordna APL-platser och 

branschråd? Det kanske är så att den evolution som sker i och med att de utbildningar 

som har svårt att få gehör från arbetsmarknaden inte behövs, utan kommer dö ut är 

korrekt? Det vi vet är att vi anser att det inte bidde någon kostym, det bidde ingen väst 

och det bidde ingen strumpa. Det bidde på sin höjd en fingertott. 

 

Att utröna om vi är dumma och odugliga som inte ser ett yrkesprogram som ger 

eleverna en rimlig chans till arbete och möjlighet att växa på arbetsmarknaden, eller om 

vi är som det lilla barnet som ropade men han är ju naken, det finns inga 

kläder!överlåter vi till dig. 
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Bilaga 3: Intervjuformulär, Skolverket 

Bilaga 4: Kompletterande intervju, Skolverket



1	  

Följebrev, lärare.    Bilaga 1 

 

Till programansvarig på Hantverksprogrammet inriktning textil 

design. 
 

Vi är två yrkeslärarstundenter med inriktning Hantverk - textil design, på 

Linnéuniversitetet som har inlett arbetet med vårt examensarbete. Syftet med detta 

examensarbete är att beskriva och analysera utformningen av Hantverksprogrammet 

textil design i Gy11 med fokus på elevers anställningsbarhet och det arbetsplatsförlagda 

lärandet (APL) i programmet. Undersökningen riktas mot hur Skolverket respektive 

lärarna på hantverksprogrammen definierat anställningsbarhet samt vilka överväganden 

och argument som ligger till grund för reformeringen av programmet. 

 

Vi är intresserade av att få göra en djupdykning i hur Skolverket har resonerat sig fram 

till sina ställningstagande, och vad ni som arbetar ute i den verkliga praktiken anser om 

det förändringsarbete som gjorts. Som referensskola inom Hantverk anser vi att era 

åsikter är extra värdefulla då vi vet att ni varit med och gjort ett gediget arbete under 

framtagningen av Gy 11, vi skulle därför bli väldigt tacksamma om ni skulle kunna 

tänka er att svara på en mindre skriftlig intervju om vad ni anser om reformeringen. 

Naturligtvis kommer era svar behandlas konfidentiellt och er skola kommer bara 

nämnas vid namn, ingen ytterligare sortering kommer göras av skolor.  

 

Vi ber er att ta er en stund och svara på våra frågor, era svar är av stor betydelse för oss. 

Vid frågor är det bara att kontakta oss via mail eller telefon 

 

Mvh 

Helena Liljeström och Petra Linder 

 

Telefon: XXXXXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXX 
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Intervjuformulär, lärare.   Bilaga 2 

 

Skriftlig intervju 
 

Denna skriftliga intervju riktar sig till programansvarig person (eller likvärdig) på 

referensskolorna för Hantverksprogrammet, inriktning textil design och kommer att 

utgöra en stor del av underlaget till vårt examensarbete. Vi önskar därför att ni svarar så 

utförligt ni kan på alla frågorna. Det är dock inte många frågor så vi tror inte att det 

kommer uppta så mycket av er tid. När ni är klara med intervjun vore vi tacksamma om 

ni kunde återsända den till XXXXXXX senast Fredag den 27/4.  

Tack på förhand! Mvh Helena Liljeström & Petra Linder 

 

 

 

1. I examensmålen för Gy 11, hantverksprogrammet, står det att: 

”Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom textilbranschen.” Anser ni att 

eleven efter avslutad gymnasieutbildning kommer vara anställningsbar inom 

textilbranschen? (Ja/Nej) 

    Ja 

    Nej 

 

a.Om ja, specificera vilket/vilka yrken ni syftar på. 

 

 
 

jh 
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b. Om nej, ange vad anledningen är att ni inte anser det. 

2a. Vad anser Ni vara viktigt för att öka elevernas anställningsbarhet? 

 

b. Anser Ni att man uppnår detta med de förändringar som gjorts? 

 

3. I examensmålen för Gy 11, hantverksprogrammet, står det vidare att: ”Arbetsförlagt 

lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. 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.” Anser ni att ni 

lyckas hitta relevanta och kvalificerade APL-platser till era elever? Dvs. APL-platser 

inom sömnadsyrket?  

     Ja 

     Nej 
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a.Om Ja, vad är det för APL-platser som ni erbjuder era elever? Dvs. vad anser ni är 

relevanta APL-platser? 

 

 

b.Om nej, varför inte? Vad är det istället för APL-platser som ni erbjuder era elever? 

Hur reflekterar ni kring detta? 

 

4.Hur anser ni att det är att hitta en praktikplats till era elever?  

 

a.Oavsett svar, utveckla varför 
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5a.Hur upplever ni elevernas fortsatta studiemöjligheter nu när hantverksprogrammet 

blivit ett yrkesprogram?  T.ex. KY-utbildning&Högskolenivå 

b.	  Hur	  bedömer	  ni	  en	  elevs	  möjlighet	  att	  få	  jobb	  inom	  textilbranschen	  efter	  avlagd	  

examen?	  

	  

6.Hur tror ni att framtiden ser ut för ert program på er skola och region?  

 

7.Skolverket uttrycker att ett av de nya målen med Gy 11 är att eleven efter avlagd 

examen ska vara anställningsbar på ett sätt som tidigare inte uttryckts i styrdokument. 

Vad tror ni/ hur har ni uppfattat att man från Skolverkets sida avser med 

“anställningsbar”? 
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8. Anser ni att ni som referensskola fick komma till tals vid förändringsarbetet? Tog 

man hänsyn till era åsikter och erfarenhet? 
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Intervjuformulär Skolverket.   Bilaga 3 
	  

Frågor Astrid Näslund: 

 
Just du har blivit tillfrågad att medverka i denna intervju pga din roll som utbildningsråd 

med ansvar över hantverksprogrammet. Då Skolverket är en statlig myndighet och 

utfört arbetet med Gy 11 på uppdrag av Regeringen är vi väl medvetna om att de beslut 

som fattats inte varit dina, och vi genomför inte denna intervju för att p något sätt hänga 

ut privatpersonen Astrid Näslund, utan för att genom dig få förståelse hur man på 

Skolverket resonerat kring vissa frågor och beröringspunkter vi finner intressanta.  

Vi är främst intresserade av just hantverksprogrammets inriktning textil design, men 

självklart har vi intresse av hantverksprogrammet generellt.  

 

Nationella programrådet: 

Vilka ingick i nationella programrådet under processsen med Gy 11?  

Vad har de för bakgrund och relevans. 

 Kan du närmare beskriva urvalsprocessen? Blev de tillfrågade? Fick de söka? Hur 

valdes de ut och vilken utbildning/information fick de för att förstå vad som förväntades 

av dem?  

Exakt vilka uppgifter och vilket inflytande har nationella programrådet haft? 

 

Branschens avnämare: 

Hur valdes de aktörer som blev tillfrågade ut? 

Vilka kriterier ansågs de behöva uppfylla? 

 Vem/vilka ansåg att dessa var de mest lämpade/relevanta för hantverksprogrammet?  

Fanns det andra intressenter som av en eller annan anledning inte ”valdes ut” och 

varför? 

Hur upplever ni att branschen intresserade sig för att få möjlighet att vara med och 

påverka? 

Fanns det några som tackade nej? Om ja, vilka? 

Vi har inte kunnat se att det finns några fackliga representanter (ex TEKO) bland de 

aktörer som ingått, hur kommer detta sig? 
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Elevernas anställningsbarhet: 

Anser ni att eleverna kommer vara anställningsbara inom textilbranschen när de tagit 

examen? Om ja, vilka yrken syftar ni på? 

Har ni tagit någon hänsyn till arbetsmarknadsprognoser?   

I er redovisning av regeringsuppdraget kan man läsa om vilka övergripande synpunkter 

som Skolverket har fått på sina förslag. Där står det: ”Vissa kommuner anser att de 

yrkesutgångar som Skolverket anger som exempel i programstrukturerna i några fall är 

orealistiska och inte leder till anställningsbarhet”  (Redovisning av uppdrag avseende 

examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, 

U2009/5688/G):62) Skolverket har här hänvisat till att yrkesutgångarna är framtagna i 

samabete med branschen och därför realistiska.  

Vilka yrkesutgångar har det rört sig om? 

Hur ställer ni er till att kommunerna flaggar för att eleverna inte blir anställningsbara?  

Kan du ge något konkret exempel på vilka inriktningar det rått delade meningar om? 

Har du som har lite översyn någon egen gissning på var problemet kan ligga? Är det en 

storstads-glesbygdsfråga?   

 

APL: 

Skolinspektionen genomförde 2010 en undersökning där bla kvaliten på APL 

granskades (http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/kemi4-

5/kvalgr-yrkesforb-slutrapport.pdf) Här framkommer det att redan då hade många 

skolor problem med att både hitta relevanta praktikplatser för sina elever och att göra en 

fullgod uppföljning av de perioder elevens lärande var förlagt utanför skolan. Trots 

detta har APL:n utökats tidsmässigt och Skolverket poängterar flera gånger vikten av 

kvalificerade platser. Hur har ni resonerat kring era ställningstaganden med hänsyn till 

detta? 
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Hej Astrid!  
 

Vi skulle vilja få komplettera vår intervju med ytterligare några frågor om det går bra? 

Vi håller på att gå igenom och sammanställer vårt material och märkte då att det var lite 

oklarheter på ett ställe. 

 

Så som vi tolkat era texter är det enligt Skolverket det arbetsplatsförlagda lärandets 

primära roll att eleven ska skapa sig en förståelse för sin egen identitet, kulturen och 

gemenskapen, allt inom det valda yrkets ramar. Enligt Skolverket faller alltid ansvaret 

att tillgodose behovet av kvalitativa platser för arbetsplatsförlagt lärande på 

huvudmannen och om behovet inte kan tillgodoses får utbildningen endast anordnas om 

bristen på platser beror på omständigheter huvudmannen inte kan råda över. Dessa krav 

på APL är väsentligt för att utbildningen överhuvudtaget ska få bedrivas och enligt 

skolinspektionens rapport 2011 anses den varierande kvalitén vara så pass allvarlig att 

utbildningen inte kan ses som nationellt likvärdig. I Regeringens proposition Högre 

krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2008/09:199) har huvudmän runtom landet 

uttryckt en oro över att antalet APL-platser inte kommer att kunna tillgodoses. 

Framförallt framkommer det att många glesbygdskommuner uttrycker en oro över att 

deras möjligheter att erbjuda en bredd av utbildningar drastiskt kommer att minska. En 

paradox är att det kan vara nästintill omöjligt att hitta kvalificerade APL-platser i 

regioner där det kan lida arbetskraftsbrist inom det berörda området.  

 

Vi undrar således om man tittat på och inventerat antalet väsentliga APL-platser på de 

orter som skolorna har problem?  

 

Ligger det inte under Skolverkets ansvar då ni utformat ett program som har uttryckt 

svårigheter att hitta relevanta APL-platser? Eller faller det helt under huvudmännens 

ansvar då det är upp till dem att se till att de program de erbjuder finns lokalt 

förankrade?  
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Ser du någon risk för att hantverksutbildningen på sikt kan försvinna från de mindre 

orterna runt om i Sverige för att istället samla sig i storstäderna där fler kvalificerade 

praktikplatser finns?  

 

Ser du i så fall något problem/konsekvens med den utvecklingen?  

 

 

Svara gärna utförligt. 

Vi är väldigt tacksamma för dina svar!  

 

Mvh Helena Liljeström & Petra Linder	  

	  


