
Lärlingsutbildningen i Sverige
Vad har vi uppnått och vart är vi på väg?



Innehåll

• Historik – med sy:e a; förklara varför vi återinför lärlingsutbildning
• Försöksverksamheten, NaConella lärlingskommi;én
• Antalet elever över Cd
• Kvalitetsbrister och framgångsfaktorer, SkolinspekConens rapport
• GLA och Piloten, medial uppmärksamhet
• KollekCvavtal 
• OECD, CEDEFOP
• Dimensioneringsutredningen
• SEQF
• Skolverket gör en utvärdering
• Vad krävs för en fortsa; utveckling? Gemensam diskussion



Varför återinför vi lärlingsutbildning i Sverige?



Skråväs-
endet
upphör 
1846



INDUSTRIALISERINGEN
Stora grupper arbetare utan utbildning



Lärlingsmodellen lever 
kvar inom avancerade 
hantverksyrken

Fabriksarbetarna saknar 
yrkesutbildning

Lärlingar fanns men 
användes som billig 
arbetskraft



MotsäDningar mellan arbetstagare – arbetsgivare
Saknade oFa socialt skyddssystem, skydd och pensioner

Strejker



Den svenska modellen med kollekBvavtal

Kollek*vavtal = långsik*ghet

• Vinster ska omsä.as i investeringar
- Inte snabba löneökningar (som kan bli 7llfälliga)
- Inte vinster hos ägarna (som inte leder 7ll utveckling)

Investeringar kan t.ex. vara utbildning av personal och 
yrkesutbildningar



Saltsjöbadsavtalet
Arbetsmarknadens parter bestämmer villkoren



Saltsjöbadsavtalet leder till

1944 Kollektivavtal reglerar lärlingsutbildning

- LO ville inte ha statlig lärlingsutbildning med fast lön, 
kan bli lönesänkningar

- SAF ville inte ha statlig lärlingsutbildning som man 
trodde skulle bli dyr, allmänt hållen och styrande



IDAG

Gymnasial lärling

Vux-lärling
YH-lärling

TradiConella lärlingar inom
arbetslivet

IM lärling



Hur började den nuvarande lärlingsresan?
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Gymnasial
lärlings-
utbildning



GLU 

Ramarna
för
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lärlings-
utbildningen
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ALF1201



Utvecklingen
försöksverksam
heten





NaBonella lärlingskommiIén 2011

• Stora olikheter mellan skolor i kvalitét

• Lärlingsutbildning borde utvecklas i samarbete med branscherna så 
a. de olikheter som krävs får utrymme

• Branscherna måste få större inflytande över lärlingsutbildningarna

• E. na7onell råd bör ins7Ias, under utbildningsdepartementet, där 
branscherna kan ta ini7a7v och styra mer över lärlingsutbildningarna



En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlings-
utbildning 2013



Frågor

• Får eleverna den utbildning de har rätt till enligt 
styrdokumenten?

• Hur samverkar skolorna med arbetslivet

• Fogas de skolförlagda respektive arbetsplatsförlagda delarna 
av utbildningen samman så att utbildningen uppfattas som 
en helhet?



Brister

•Många skolor saknar en övergripande strategi för hur 
lärlingsutbildningen ska bedrivas

• Utbildningskontrakten beskriver inte vilka kurser eller delar 
av kurser som ska genomföras på apl

• Skolornas värdegrundsarbete omfaDar inte apl

• Skolornas systemaMska kvalitetsarbete tar inte med apl



Framgångsfaktorer

• Tydlig strategi för samverkan med arbetslivet

• Tid i tjänsten för yrkesläraren för regelbundna besök

• Handledare ska ha gå: handledarutbildning

• Modeller för a: formulera utbildningens kurser =ll arbetsmoment

• Stöd för a: höja elevernas mo=va=on

• E: systema=skt kvalitetsarbete för a: utvärdera och utveckla 
lärlingsutbildningen



Vad har vi uppnå3?



Skolverkets 
lärlings-
centrum 
inrättades 2014 
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Skolverkets lärlingscentrum

• Konferensen ”A. starta 
lärlingsutbildning”
• Ämnesintegrerande arbetssä.
• Nätverk för lärlingskoordinatorer
• Nätverk för lärlingsutbildare 

(Open space)
• Stöd på skolan
• Stöd 7ll ledningsgrupper
• Informa7on 7ll poli7ker

• Informa7on och stöd 7ll företag
• Undersökningar – hur många får 

jobb?
• Representa7on i EU
• Remissvar på lagförslag
• Referensgrupp för EU, OECD, 

Cedefop
• Årliga na7onella 

lärlingskonferenser



Regionala nätverk

• Viktiga för skolorna
• Stöd
• Utveckling

Syd



Aktörer för lärlingsutbildning

• Modellskolor Tjörns kommun, Dalarnas lärlingsråd sedan 2004 (?)
• Nätverket i västsverige har funnits sedan 2007
• Lärlingskompassen mars 2013, nätverk med 70 skolor
• Startade med Att starta lärlingsutbildningskonferenser
• Dela material
• Nätverkskonferenser i form av årsmöten

• Svensk gymnasielärling



Lärlingslön?



Gymnasiala 
lärlingsanställningar E, steg 0ll 



Svensk gymnasielärling



Betydelsefullt engagemang – stor uppmärksamhet i media



Skolverket följer initiativet svensk 
gymnasielärling i en pilotstudie
• Tre år

• Parterna medverkar 
(Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen, GS Facket, IF Metall)

• Stödkonferenser för skolorna. Viktigt nätverk.

• Utvärderar genom forskningsföretaget Meanalytics
• Kvalitet i uppföljning med hjälp av IT
• Lönens påverkan på lärandet



Lärlingsanställningar – effekter?

• Fler ska bli intresserade a. söka 7ll programmet

- Snabbt uppsving, däre3er ingen ökning

• Leder 7ll möjlig kompetensförsörjning

- tydligt mo:v för arbetsgivare

• Ökat ansvarstagande för utbildningen från arbetsgivaren

- Yrkespaket i LoopMe skapas gemensamt

• Lön ökar ansvarstagande?



Lärlingsanställningar – effekter?

• Kollek7vavtal har skapats (IN, VO, BF, HV)

• Vissa branscher vill inte skapa kollek7vavtal eller svara på hur de 

ordinarie ska användas

• Fem handelskammare har ansökt om medel och stödjer

lärlingsformen



Vad händer nu?



Vad säger omvärlden om svensk 
lärlingsutbildning?

• Lärling bör vara ett tydligt eget spår

• Lärlingen borde vara anställd med lön

• Bra att skolan huvudansvarig men arbetsgivarna
bör vara med i urvalet av lärlingar

• Bör finnas alternativa ämnesplaner för lärlingar

• Utbildningen bör sluta med yrkesprov

• Handelskamrarna skulle kunna vara ansvariga för
de lokala/regionala programråden



Fler röster från omvärlden

• Yrkesskolorna är för små, ökad samverkan 
bör ske på regional nivå.
• Arbetsmarknadens parter bör få större 

inflytande över utbildningarna och skolorna
• Lärlingsutbildning: 
• Arbetsgivare bör kunna välja lärlingar, styra mer 

av innehållet och uppmuntras att betala lön 
eftersom lön är motiverande



FramBdens lärlingsutbildning – Skolverkets 
iniBaBv med en framBdsgrupp 

• Både lärlingens och arbetsgivarens behov måste stå i centrum och lön 
ska vara normen

• Två vägar in på utbildningen

• Arbetsgivare ska kunna påverka innehållet

• Branscherna och det skolan bör ha e. gemensamt ansvar a. 
säkerställa utbildningens kvalitet på alla nivåer



FramBdens lärlingsutbildning – Skolverkets 
iniBaBv 

• Utbildningen ska vara påbyggnadsbar och åldersneutral

• Olika långa utbildningar (eIergymnasiala lärlings7der ska ingå)

• SEQF-nivåer bör kunna användas för a. bedöma uppnådda mål

• Ökad rörlighet på arbetsmarknaden



Forskning
Förstudie 2018
• ”Yrkeskunnande i praktiken” Enni Paul, Camilla Gåfvels, (SU)

Förstudie 2019
• ”Lärling eller skolutbildning, olika vägar mot samma mål?” Enni Paul, 

Camilla Gåfvels, (SU)

Metodutvecklingsstudie och utvärdering
• ”Ökad kvalitet i lärlingsutbildning och apl genom IT-stöd”
• Lönens påverkan på lärandet
Martin Lackeus (Chalmers), Carin Sävetun (Me Analytics)



Det finns lärande i arbetslivet utanför 
utbildningssystemet
• Traditionella lärlingar i branscherna
• Fortbildningar
• Certifieringar (ex svetskompetenser, arbete på hög höjd m.m.)
• Gesällbrev
• Yrkesprov m.m.

Hur värderas kunnande som saknar betyg och examen?



• SEQF är e. sä. a. synliggöra allt lärande och kunnande

• Man bedömer läranderesultat

• Kvalifika7oner sä.s in i nivåer, ex nivå 4 = gymnasieexamen

• Branscherna bestämmer behoven, kraven och hur man valideras

Yrkesroll idenCfieras – kriCska arbetsmoment – paket med krav – Sammansa;a 
krav för yrket



Vart är vi på väg?



Vart är vi på väg? 

Sverige borde: 
Låta lärling styras mer av 
arbetslivet och mindre av skolan
SEQF-modellen kommer bli 
större
Öppna upp ”den Svenska 
modellen”
Ska.eväxla utbildnings-jobb

Jag tror: 
En bred yrkesutbildning med 
mycket allmänna ämnen på 
gymnasienivå består
Svenskamodellen kommer 
motverka förnyelse
Statsbidragen kommer 
minska/försvinna
Lärlingsskolornas nätverk ökar i 
betydelse



Statlig utredning

Förslag:
• Regionalisering
• Elevens val viktigt
• Arbetsmarknadens 

behov ska styra
• Ekonomiskt 

försvarbart



I en ändring av regleringsbrevet för 2020, inkommen i slutet av januari, gavs 
Skolverket följande uppdrag: 

Statens skolverk ska genomföra en analys av utvecklingen av gymnasial lärlingsutbildning. Av 
redovisningen ska bl.a. framgå vilken effekt lärlingsutbildning har när det gäller t.ex. 
genomströmning och etablering på arbetsmarknaden samt arbetsgivarnas och elevernas syn på 
utbildningen. Där så är möjligt ska jämförelser med den i huvudsak skolförlagda 
yrkesutbildningen göras. Skolverket ska också, om så bedöms lämpligt, föreslå hur 
lärlingsutbildningen kan utvecklas vidare samt lämna förslag på fortsatt hantering. Uppdraget 
ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast 18 december 2020. 

Skolverket utvärderar



Vart är vi på väg? 

Vad krävs för en fortsa3 utveckling? 



•Behövs lärlingsutbildning?
•Ska branscherna få bestämma mer?
•Är lön en självklarhet?
•Borde det finnas eD na*onellt råd för 
lärlingsutbildning?
•Ska lärlingsutbildningen vara mindre lik den 
skolförlagda utbildningen?


