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Sammanfattning

uppdrag och arbete Kap. lUtredningens

föreskrifter Kap. 2Gällande bestämmelser och

bl.a. gäller under-de statliga bestämmelserkapitel redovisasI detta som
i gymnasieskolan och iyrkesförberedandevisningen i de mot-programmen

gymnasielärare i yrkesämnen.fristående skolor anställningsvarande samt av

3Bakgrund Kap.

gymnasielärare i yrkes-kompetenskrav förarbete gällerEftersom utredarens
allmänkompetens,kapitel med analyser begreppetinleds dettaämnen avav

yrkesäm-gymnasielärare ispeciell kompetens förför lärare ochkompetens

nen.
deni arbetslivet och införandetutvecklingenanledningMed meravav

gymnasielärare ikompetenskraven förgymnasieskolan ökarkursutfonnade
andra industriländer be-utveckling i Sverige ochArbetslivetsyrkesämnen.

två betänkandets bilagor:ikapitel liksomdettaskrivs i av
universitetkompetens i arbetsliv ochkunskap ochNågra tankar kring-

JosefsonIngelabilaga 3 av
JohanssonBo Helgeson och Janbilaga 4Framtidens arbete av-

den reformeradeyrkesutbildningen ibeskrivningarKortfattade ges av
behand-företagsskolorindustrigymnasier. Vidareolikaoch igymnasieskolan

så-högskoleutbildningarvissagesäll, ochhantverksutbildningar mästarelas
ingenjörsutbildning.ochhögskoleutbildning YTHyrkesteknisksom

utbildningarnapraktisk-pedagogiskagenomgång nuvarandedeEn görs av
gymnasielärare i yrkesämnen.blivandeför

kartläggningar verk-deredogörelse föravslutas medKapitlet nuaven
genomfört.utredningenyrkesämnengymnasielärare i somsamma
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Ansvarsfördelningen för gymnasial yrkesutbildning
Kap. 4

I detta kapitel beskrivningar yrkesutbildninggörs och yrkeslärarutbild-över
vårtning i land, i andra nordiska länder i Tyskland och Italien. Där-samt

efter jämförelse mellan olika yrkesutbildningssystem.görs en
Kapitlet innehåller analys vårtproblem i land med ansvarsfördel-en av

ningen mellan arbetslivet och skolan.

Kompetenskrav för morgondagens gymnasielärare i

yrkesämnen Kap. 5

Efter sammanfattande analys de kompetenskrav för gymnasielärareen av nya
i yrkesämnen till följd arbetslivets och gymnasieskolans utveckling görsav

genomgång lärarkompetensbehovet i de yrkesförberedandetrettonen av pro-
har yrkesämnen i kursplanerna.gram som

Utredarens överväganden lärarkompetens Kap. 6om

utgångspunktMed i de höjda kompetenskraven för gymnasielärare i yrkes-
i detta kapitel förslag till höjd teoretisk ämneskompetens införämnen ges en

antagning till lärarutbildning.
blivande gymnasielärareEn i yrkesämnen skall efter genomgången gym-

nasieskola ha dels lämplig arbetslivserfarenhet, dels högskoleutbildningen
minst 80 poäng.om

genomgåttDen lärarutbildningen några årsskall efter anställningsom som
lärare kunna få lärarcertiñkat för gymnasielärare i yrkesämnen och möj-ett
lighet till fortsatta högskolestudier, ämnesinriktade eller allmänpedagogiska.

Behovet forskning i yrkespedagogik påtalas och inrättande ellerav av en
föreslås.flera professurer

fårlärarna erforderlig fortbildning inom ämnesområde framhålls.Att sitt
Fortbildningen kan ske dels i form kurser, dels formi yrkespraktik iav av
arbetslivet. skallRektor utvecklingsplan för varje gymnasielärareupprätta en
i I denna plan skall vilken fortbildningyrkesänmen. och yrkespraktikanges

fåläraren skall under de åren.närmaste
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förslag Kap. 7Utredarens

samverkan mellanbeträffandenulägetinnehåller analyskapitelDetta aven
för-behöversamverkankonstaterasgynmasieskolan. Detoch attarbetslivet

avseenden.flerabättras i
och fortbild-lärarutbildningenförändringarskebl.a.kanDetta avgenom

får ställ-yrkesråd starkareprogramrådenlokalaningen enattsamt genom
ning.

lärare.förlärarcertifikat och lönesystemFörslag omges
arbetsplats-förtill företagenersättningmodell förtillFörslag en nyges

utbildning.förlagd
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Utredningens och arbete1 uppdrag

Uppdraget1.1

frågor:huvuduppgift har varit belysa följandeMin att

gymnasielärare yrkesämnen ha i framtidenkompetens skall iVilken-
kompetensbehov tillgodosesskall dessaHur-

ansvarsfördelningen för den gymnasiala yrkesut-skall den framtidaHur-
samhället och arbetslivetmellanbildningen vara

utgångspunkt gymnasiala yrkesut-enligt direktiven denviktigEn är att
Reformeringentill förändringarna i yrkeslivet.skallbildningen avanpassas

kursutforrnad gymnasieskolautvecklingengymnasieskolan och mot en mer
anpassning.till dennaförbättrar möjligheterna

har detgymnasieskolan utvecklas snabbt. JagBåde arbetslivet och sett
påverkaranalysera hur denna utveckling kra-arbeteför mittcentralt attsom

i yrkesämnen.gymnasielärarnapå hoskompetensven
Utvecklingenkrav de yrkesverksamma.ställs allt högrearbetslivetI

från arbete tillmekaniskttill bred kompetens,går från specialisering styrt
Genomgåendeindividuellt arbete till höjsfrån lagarbete.ochproblemlösning

på teoretisk kompetens.också kraven
arbetslivetsgymnasieskolan bättre anpassadreformerade mötaärDen att

enligt nationellagymnasieskolan Lgy 70. Debred kompetenskrav än pro-
betydligt bredare in-reformerade gymnasieskolan hari den ettgrammen

specialkursema.yrkesinriktade linjerna och Program-tidigarenehåll deän
kunskapsområde, endast förinteinom brettutbildning ettett spe-men ger en

allmänna harbestår också andelenBreddningen i ämnenyrke.ciellt att av
indelning iharhar deökat. Vidare ett gemensamtgrenarprogram som en

olika inriktningar.innehåll bas förskall utgöra ensom
uppläggning vidaregymnasieskolansreformeradeUtmärkande för den är

intetill specialisering,möjligheterflexibilitet ökadesindenatt gergenom
de oli-grenindelningennämndaden ävenendast attutan genomnyssgenom

också utformadTimplanekonstruktioneniindelade kurser. ärka ärämnena
speci-sitt arbete,skall kunna fördjupaelevernamed tanke t.ex.att genom

individuella val.alarbete och
specialisering det enligtsåväl breddkraven ärkunnaFör mötaatt som

och förstärks. Inteutvecklasnödvändigt lärarkompetensenmin mening att
gymnasieskolan.yrkesförberedande utbildningen idenminst gäller detta

huvudpunkter.ingått följande fyraharmitt uppdragI
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förstaFör det har jag haft uppdrag kartlägga kompetensnivåni hos deatt
nuvarande gymnasielärama i yrkesämnen.

det andra har jagFör haft i uppdrag bedöma vilka kompetenskravatt som
bör ställas de framtida gymnasielärama i yrkesämnen och hur dessa krav
skall tillgodoses.

För det tredje ingick i uppdraget förslag till framtida modell föratt ge en
ansvarsfördelningen för den gymnasiala yrkesutbildningen mellan samhället

förhållande-och arbetslivet och i detta sammanhang jämförelser mellangöra
vårti land och andra jämförbara länder.na

pådet fjärde pekar direktiven vissa speciella uppgifter för gymnasie-För
studie-lärare i yrkesämnen, nämligen information vid och yrkesval samt

samordningen arbetet inom yrkesförberedandeettav program.

1.2 Utredningens arbete

Utredningen började sitt arbete i augusti 1993.
gånger.sakkunniga har sedan augusti 1993 15Gruppen sammanträttav

sakkunniga och sekreteraren har utredaren gjort föl-Tillsammans med de
jande studieresor:

september 1993Norge
Italien oktober 1993

november 1993Tyskland
Danmark februari 1994

CEDEFOP iTyskland besöktes bl.a. Berlin.I
speciellt intresseNågra har besökts:kommuner av

Borlänge januari 1994
Skövde januari 1994
Göteborg februari 1994
Skellefteå maj 1994

sammanträffade utredningen med lärarutbildarebesöket i GöteborgVid
Göteborgs universitet.yrkespedagogik vidoch studenter vid institutionen för

gjort individuellasakkunniga och sekreterarenDärutöver har utredaren, de
besök vid antal gymnasieskolor.ett

högskoleutbildningar, bl.a.vidare yrkestekniskaUtredningen har besökt
i Lund och Malmö.
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oktobertvå enkäter. Igenomförtfaktainsamlingsinhar förUtredningen
innehöllEnkätengymnasierektorer.utvaldatill 30enkätsändes1993 uten

uppläggningframtidaochutvecklingutbildningensrekrytering,frågor om
Liljefors,BodilochKebertEivorbearbetatsharinkomnaDe avsvarenm.m.

Stockholm.iLärarhögskolanyrkespedagogik,förinstitutionen
kartläggninggenomförauppdragit SCBhar att avUtredningen en

enkätEnyrkesämnen.igymnasielärarefortbildning förochgrundutbildning
87hög,Svarsfrekvensenlärare.000till l1993decemberi varsändes ut

procent.
höllkompetenskravframtidapå branschemasfå reda m.m.För att syn

branschrepresen-vilken 35ihearing,1993november15denutredningen en
sekretariat.ochsakkunnigautredningensmedtillsammansdeltogtanter

1994.januari13denhöllslärarutbildaremedseminariumEtt
för SvenskaföreträdaremedkontakterfortlöpandehaftharUtredaren

branschföreträda-lärarorganisationeroch samtskolledar-kommunförbundet,

re.
och BoJohanssonJanforskare,uppdragitvidarehar treUtredningen

utveckling searbetslivetssinJosefson,Ingela attHelgeson synsamt ge
och 4.3bilaga

samtligatill1994:23Dir.direktiv1994iutfärdadeRegeringen mars
Med anled-åtaganden.offentligautredaresärskilda prövaoch attkommittéer

skrivelse till1994augustiiutredarenöverlämnadedirektivdessa enning av
regeringen.
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föreskrifterochGällande bestämmelser2

i yrkesämnenGymnasielärare2.1

reformering gymnasieskolan ochriksdagen beslut1991 fattadeI juni avom
356. Genom beslutUbU16, rskr.199091:85, bet.vuxenutbildningen prop.

refonnenutvecklades1991922157, bet. UbU26, rskr. 31 lvåren 1992 prop.
vissa ytterli-beslut1993 fattade riksdagenpå decembervissa punkter. I om

UbU2, rskr. 93. Dessa1992931250, bet.i reformen prop.förändringargare
läsåret 199495.gälla fr.o.m.förändringar kommer attsenare

specialkursema ilinjerna ochde tidigareinnebär bl.a.Reformen att gym-
specialutformadeochnationella16nasieskolan ersätts programprogramav

genomgåttElevindividuellatreårigasamtliga ett tre-samt somprogram.--
behörighet för hög-har allmänSpecialutformatårigt nationellt eller program

ungdomar i kommu-erbjuda allaskyldigVarje kommunskolestudier. är att
år, möjlighetkalenderhalvåret år fyller 20det deförstadetfram t.o.m.nen,

kommunen ellernågot antingen i denutbildningpåbörjaatt egnaprogram
olikakommun. De ungdomarisamverkansavtal som aven annangenom

skall erbjudasnågot nationelltininte sökttagits in ellerskäl inte program
in-gymnasieskolanreformeradeindividuellt Denutbildning ett program.

läsåretbeslutar, tidigastrespektive kommuntidpunktvid densuccessivtförs
läsåret 199596.och199293 senast

kärnaharspecialutformadeochnationellaDe gemensamprogrammen en
religionskunskap,samhällskunskap,engelska,svenska,åtta mate-ämnenav -

dettaestetisk verksamhet. Utöveroch hälsaidrottnaturkunskap,matik, samt
individuel-förprogramspecifikakaraktärsämnenfinns är samt utrymmesom

tillägg.lokalaval ochla
nationellai allafinns yrkesämnenkursplanerEnligt gällande ut-program

och detSamhällsvetenskapsprogrammetNaturvetenskapsprogrammet,om
Estetiska programmet.

bestämmelserSkollagens

SFSskollagen3 §enligt 2 kap.landstingenoch ärKommunerna
utbild-haranvända lärareundervisningenförskyldiga1985:1100 att ensom

fårUndantagskall bedriva.huvudsakundervisning de iavsedd för denning
tillgå ellerfinnssådan utbildning intemed attendast göras enpersonerom

Ytterligareeleverna.tillskäl med hänsynsärskiltnågot ettfinnsdet annat
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undantag har tillkommit möjligheten lägga undervisning påatt utgenom
entreprenad beskrivs nedan under avsnitt 2.7.som

Enligt 2 kap. 4 § skollagen kravet för tidsbegränsningär fåatt utan an-
ställas lärare i det offentliga skolväsendet den sökande antingen harattsom
genomgått svensk lärarutbildning med huvudsaklig inriktning den under-mot
visning anställningen eller därmed jämställd lärarutbildning isom avser ett

nordiskt land eller land tillhör EFI A eller EG,annat eller harett annat som
genomgått högskoleutbildning Verket för högskoleservice förkla-annan som

i huvudsak ifrågavarande lärarutbildning. Om ingenrat motsvara de sö-av
kande dessa krav, kan kommunen anställa sökande dennemotsvarar en om

ha motsvarande kompetens för den undervisning anställningenanses som av-
och det dessutom finns skäl sökanden lämpad skötaäratt anta attser att un-

dervisningen i fråga.

Högskoleförordningens bestämmelser

Gymnasielärarexamen utfärdas antingen för inriktning undervisning imot
allmänna eller för inriktning undervisning iämnen yrkesämnen.mot

När det gäller gymnasielärare i yrkesämnen innebär skollagens krav att
den sökande skall ha gymnasielärarexamen med inriktning yrkesämnenmot
enligt bilaga 3 i högskoleförordningen SFS 1993:100.

Lärarutbildningar för gymnasielärare i yrkesämnen f.n. gyrnnasie-ges som
lärarprogram med speciell inriktning Industri och Hantverk, Handel ochmot
administration, Vård Naturbruk. Se avsnitt 3.7. Den praktisk-pedago-samt
giska delen gymnasielärarutbildningen omfattar alltid minst 40 poäng.av

I examensordningen vilka krav skall uppfyllas för vissanges som en exa-
examensbeskrivning.men

Rätten utfärda gymnasielärarexamen såväl med allmän inriktningatt som
med yrkesinriktning har endast högskolor med magisterrättigheter, dvs.
endast universiteten och Lärarhögskolan i Stockholm.

Staten ställer påkrav visst antal lärare skall examineras påochatt ett ut-
bildningens kvalitet, inte på utbildningens organisation. Varje universitet och
högskola får riksdagsbeslut angivet mångahur gymnasielärare totaltgenom
de skall utbilda, däremot inte fördelningenhur skall mellan gymnasielä-vara

i yrkesämnen och gymnasielärare i allmänna ämnen.rare
Den grundläggande högskoleutbildningen skall väsentligen bygga de

kunskaper eleverna får på nationella i gymnasieskolan eller motsva-program
rande kunskaper.
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Läroplanen2.2

läroplan för debeslutdecember 1993fattade iRiksdagen gemensamenom
kom-gymnasiesärskolan dengymnasieskolan,skolformema, dvs.frivilliga

vuxenutbildningenochförskolorvuxenutbildningen,munala statens vuxna
utvecklingsstörda.för

huvudrubrikemaharLpf 94,skolforrnema,frivilligadeförLäroplanen
Mål riktlinjer.ochuppgiftervärdegrund ochSkolans samt

Måluppnå.måloch strävamål motattomfattarMålen sträva attmotatt
kvalitetsutvecklingönskadskolans arbete. Deinriktningen anger enanger

uppnått deskall haminst närelevernauppnå uttrycker vadMåli skolan. att
elevernaoch huvudmannensskolans attDetskolan. ärlämnar gesansvar

mål.uppnå dessamöjlighet att
för allabl.a.riktlinjerMål och ansvarethuvudrubrikenUnder somanges

för rektor.ochlärarenföri skolan,arbetar

Programmål2.3

nationellaprogrammål för devåren 1994fastställdeRegeringen programmen
utbildning-kravochsyfte,Programmålen strävangymnasieskolan.i anger

varjeinom program.en

Kursplaner2.4

gyrrmasieskolan harreforrneradei densamtligaför ämnenKursplanema un-
omarbetats.våren 1994der

svenska,åtta kämämnenaför defastställt kursplanerharRegeringen
naturkunskap,religionskunskap,matematik, este-samhällskunskap,engelska,

och hälsa.idrottverksamhettisk samt
karaktärsämnen.samtligakursplaner förfastställtharSkolverket

APUutbildningArbetsplatsförlagd2.5

minst 15skallgymnasieskolani procentyrkesförberedandedeI programmen
Skol-arbetsplatsförläggas.undervisningstidentotala programmetdenav

ombesörjerårskursernafördelningen samtöverbeslutarhuvudmännen om
arbetsplatser.anskaffning av
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Den arbetsplatsförlagda delen undervisningen skall planeras ochav ge-
nomföras utgångspunktmed måli de fastställts. Den skall ske undersom
ledning handledare, arbetsplatsen tillhandahåller. Det ankommerav en som
på skolhuvudmannen försäkra sig handledarnas kvalifikationatt förom upp-
giften. När kvalificerade handledare saknas ankommer pådet skolhuvudman-

anordna handledarutbildning.attnen
Under den arbetsplatsförlagda delen undervisningen råder inte ettav an-

ställningsförhållande och det inte heller frågaär praktiktjänstgöring. Före-om
åtar sig utbildningsuppgift och skall tillhandahållatagen handledare ochen

medverka till fårdessa utbildning.att
Enligt förordningen ersättning vid personskada till elev i vissom gymna-

sieskolutbildning SKOLFS 1991:47 får gymnasieelever deltar i arbets-som
platsförlagd utbildning personskadeskydd motsvarande vad statligtett en an-
ställd har enligt bestämmelserna i kollektivavtalet ersättning vidom person-
skada.

Kommunerna bör enligt rekommendation från kommunförbundet teckna
ansvarsförsäkring för skador elev orsakar. sådanEn försäkring kanen som

gälla den tid elevernaäven har arbetsplatsförlagd utbildning.

2.6 Lärlingsutbildning

Med anledning regeringens proposition 1 99192: 157 vissa gymnasie-av om
och vuxenutbildningsfrågor fattade riksdagen beslut utbild-m.m. om en ny
ning för lärlingar. Utbildningen har formen treårigt individuelltettav pro-

och så den kan kombineras med yrkesutbildning i företags-attgram anpassas
regi inom för anställningsförhållande. Utbildningen skallettramen motsvara

årskurser och omfatta minst kämämnenatre svenska, engelska, samhällskun-
skap, religionskunskap och matematik. Skolan skall tillhandahålla utbildning
i samtliga gymnasieskolans kärnämnen för dem önskar det. Företagensom

huvudmän för denär del lärlingsutbildningen förlagd tillärav som en
arbetsplats och för genomförandet den. Det innebär berördaansvarar attav

branscher och företag helt för innehåll,parter, uppläggning och kravsvarar
på den företagsförlagda lärlingsutbildningen. Lärlingarnas anställningsför-
hållanden i företagen fråga för påär arbetsmarknaden kommaparterna atten

Företagets delöverens utbildningen måste läggas så den kanom. attav upp
kombineras med den del utbildningen anordnas i gymnasieskolan.av som
Förläggningen de olika utbildningsdelarna i tiden får skolan och företagetav
komma efter lokala förutsättningar.överens Skolan huvudman för denärom
skolförlagda delen lärlingsutbildningen.av
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2.7 Entreprenadavtal

får från sluta avtal fysiskoch landsting den januari 1994 medKommuner l
denne skall undervisning inomeller juridisk bedrivaatt gymna-person om

får estetiska tekni-sieskolan. Avtalet endast ekonomiska ämnen, ämnen,avse
ska och yrkesämnen.ämnen

gäller i stället för kravetundervisning lagts entreprenadFör utsom
för den undervisninglärarutbildning lärarna skall ha kompetensreguljär att

anlitasinnebär den personalskall bedriva. Detde ettatt som genomsom
relevant utbildning ochskall kunna styrka de harentreprenadavtal att pe-en

Även lärarutbild-reguljäravkall kravetdagogisk insikt. gör omom man
sådanlärare alltidmåste således hosning, kompetensen entreprenörens vara

håller nivå inom detkrävsi undervisningenkvalitetenatt samma som annars
skolväsendet.offentliga

lärarutbildning syftetställer krav formellinteSkälet till är attatt man
få tillgång till utrustning och kunskap skolanmed entreprenad är att som av

skaffa sig.har eller kanolika skäl inte
entreprenadförhållanden inom det offentliga skolväsen-Bestämmelser om

entreprenadförhållanden inom skolan SFS 1993:802.idet finns Lag om

fristående skolorBestämmelser2.8 överom
grundskolenivå

grundskolenivåfristående del närings-skoladriva över ärRätten att en aven
sådan stöd någonskola offentligt idetfriheten. Först övervägsnär att ge en

utbildningen.påställs det kravform
grundskolenivå tvåindelade ifristående skolorna ärDe över grupper,

friståendeoch skolor.kompletterande skolor
gymnasiesko-utbildningargymnasieskolornafriståendeDe motsvarar

sådanUtbildningama ispecialutforrnadenationella ellerlans enprogram.
gymnasieskola, vilketkommunalnivåochskola skall till art motsvara en

utbildningenochsamtligaskall läsa kärnämnenbl.a. innebär eleverna attatt
år.skall omfatta tre

skollagen 9 kap. 8 §fristående gymnasieskolorna kan enligtDe av rege-
från hemkommun. Kommu-erhålla bidrag elevensberättigaderingen bli att

enligt skol-kommunenbidrag för de eleverskyldigendastär att somgenen
Regeringen harnationelltutbildning inomskall erbjudalagen ett program.en

det bidrag kommunenminiminivå för1994:39 fastställt ärförordningeni en
elevavgifter skä-Skolan hartill skolan.skyldig rätt utatt taatt som ansesge
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liga, med hänsyn till de särskilda kostnader skolan har, de kanom anses
rimliga för verksamheten.

någonDet finns inte bestämmelse dessa skolor skall anställa lärareattom
med lärarutbildning. I propositionen prop. 1992:230 valfrihet i skolanom

dock skolans utbildning skall god kvalitetsägs och det erford-att attvara av
kompetenta lärare.ras

Statens friståendeskolverk har tillsyn de skolorna.över
De kompletterande skolorna kan fåantingen statsbidrag eller enbart ställas

under statlig tillsyn. frånOm skolan nationell synpunkt värdefulltutgör ett
komplement till gymnasieskolan kan statlig tillsyn beviljas. Detta innebär att

fårskolans elever studiestöd och skolan står under Skolverkets tillsyn.att
För statsbidrag krävs skolan särskilt värdefull nationell synpunkt.äratt ur

förInte heller de kompletterande skolorna finns någotdet i lagen krav på
lärarna skall genomgåttha lärarutbildning enligt propositionenatt men om

valfrihet i skolan skall undervisningen genomföras kompetenta lärare.av
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Bakgrund3

kompetens3.1 Begreppet

kompetens-skall utredningendirektiven översyngivnaEnligt de göra aven
yrkesämnen.gymnasielärare iförkraven

syftar tillUtbildningsdepartementetprojekt inomAgenda 2000 är ett som
kompetens de-kompetensbehov. BegreppetlångsiktigaSverigesanalyseraatt

enligt följande:Agenda 2000inomfinieras

dendefinierasgenerella kan kompetensmeningI sin sommest
Detvåra avsikter.förverkligarmed hjälphmdlingsförmåga vivars

individer.enskildasåväl för nationergäller som

därmedochkompetensbehovenständigtförändras2000AgendaEnligt
utbildning. Enförför villkorenbetydelseharkaraktär. Dettakunskapernas

utgångspunkter habörkunskapsbehovenframtidadeanalys somav
kunskapsutvecklingensnabbheten i

tjänsteproduktionsåvälkunskapsinnehållet iökadedet somvaru-
kunskapsutvecklingenochsamhälls-ikomplexitetenökadeden

intemationaliseringentilltagandeden
frågan1991:56sitt betänkande SOUibesvararKompetensutredningen

följandekompetens sätt:Vad är

något.innebörd förändratsordvanligtblivitharKompetens ett vars
fleraformell behörighet. Det finnsbetydelsenanvändes det ofta iFörr

In-denna mening.behandlat kompetens ijustutredningarstatliga som
befattning.för visskunskapertillräckliganebörden närmast en

formellahardenneinnebärdomarkompetentnågonA attär me-ex.
praktisk verk-yrkeserfarenheterutbildning ochsinriter genomgenom

formuleradeså striktärvanligenkompetenskravenformellasamhet. De
frånskiljer kompetentasvårighetanvända kriteriernade störreutanatt

icke kompetenta

olikadeförmågan klaratillhänför sigOrdet kompetens attnu mer
taldagligtverksamhet. Ii vissställs viss situationikrav enensom

olikamångainnefattarochformell behörighetdet påsyftar änmer
kvaliteter.
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Ibland används kompetens samtidigt med 0rd kvalifikation, ut-som
bildningsnivå, kunskap, erfarenhet, förmåga, lärande och färdighet.
De kanske bäst fångar kompetensbegreppet förmåga ochärsom upp
vilja Med förmåga kunna använda fond kunskaperattmenas en av
och erfarenheterav olika slag praktiskt i viss densituation. Ien me-
ningen kompetens relativt begrepp vilket ytterligareär betonasett

viljemomentet. Det relation tilläri viss situation någonav en som
kompetent dåoch kan någon påaspekt kompetensär överväga, ex.

yrkesmässig kompetens, både teoretisk och praktisk, administrativ
kompetens, ledarförmåga, personlig kompetens egenskaperex. som

förhållningssättoch socialoch kompetens.

beskrivaEtt vad kompetens fasta på den enskildessätt ärannat att tar
möjligheter kombinera fysiskasin och psykiska medenergiatt

-färdigheter, kunna kunna hantera verktyggöra,att att
kunskaper, fakta och kunna metoderatt veta att-
erfarenheten förmå lära framgångmisstag ochatt av-

socialkontakter, förmåga, inflytande-
värderingar, vilja riktigt,göra,att att att taanse ansvar.-

Det uppenbart dessa aspekter människas kompetensar att ut-av en
vecklas och förstärks olikai sammanhang, bara arbetslivet.inte i Alla
de livsmiljöer befunnitmänniska har betydelsefullasig i Deärsom en
olika aspekterna kompetens värderas dock på olika olikaisättav sam-

beroendemanhang, på de krav ställs på den anställde olikai si-som
tuationer.

mångaI verksamheter, vårdeninte minst i och i servicesektom, ställs
det påhöga krav social kompetens. betyderDet förmåga och viljaen

skapa meningsfulla relationer till andra människor, kunna kom-att att
med andra,municera fungera socialt med andra och ofta ävenatt att

ha fungerande socialt nätverk. Social kompetens allt vik-ett anses som
det framtida arbetslivet. Skola,tigare i attityderumgängesformer och

bidrar idag samtidigt till både och kvinnor utvecklar socialmänatt
bredarekompetens. Ju kontaktytor många fåri destoorganisation,en

viktigare blir den sociala kompetensen för verksamhetens kvalitet. Det
innebär social kompetens får starkare vikt anställdas kompetensnäratt
värderas arbetslivet förhållande till olika belöningssystem.i i
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En lä-lära.elevernaförmågan attspeciella kompetens är attEn lärares
nå bestämdaförkunskapsöka attelevernamotiveramåste kunna attrare

utvärderaochundervisningenockså organiserakunnamåstemål. Läraren
resultat.uppnådda

professionalism. Dettalärarnasförtsdiskussionår harUnder omensenare
Genomskolan.styrningeniskettförändringari degrund avsinhar som

lärarnaskravenökarmålstymingtillregelstyming pro-frånövergången
delar:bestå följandekankompetens sägasDennakompetens. avfessionella

gymnasieskola ochiundervisningmål församhällets vux-Kunskaper om-
enundervisning

tillrelateradespecialpedagogikochpsykologipedagogik,iKunskaper-
uppgiftertill lärarensmålochverksamhet samtskolans

kärnämnengymnasieskolansikunskaperÄmnesteoretiska ochkunskaper-
praktikteori ochdidaktiskt tillämpa ämnetsfärdigheterochKunskaper att-

undervisningeni
verksamhetengranskakritisktochutvärderaFörmåga att-

självkännedomgodochSocial kompetens-
internationellamiljöfrågor,belysaförmågaoch attförhållningssättEtiskt-

frågorinterkulturellaoch
förändringsarbete.skolansideltaFörmåga att-

tillrelationerhar lärarenarbeteI sitt
eleverna-

skolpersonalochlärareandra annan-
skolledningen-
föräldrarvårdnadshavare-

samhället.omgivandedet-

grundenI ärviktigaste.allranaturligtvis detill eleverna ärRelationema
kommunikation.frågadet om

ochpedagogocksåarbetsledareläraren enskall i menEleverna ense
undervis-områdedetinomkunskaperocherfarenheterrikamedhandledare

lärarensförutsättning förnödvändigÄmneskunskapema ärgäller.ningen en
förmåga lära ut.att

organiserakunskap,sökasjälvaelever ar-sinamotiveraskall attLäraren
skallUtvärderingenundervisning.sinutvärderaochrationelltpå sättbetet ett

läroplansmål,målfastställdauppnått centraltmån elevernavadivisabl.a.
etc..skolplanermål ilokalakursplanemål ochetc.programmål och
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Lärarens sociala kompetens består också i kunna samarbeta med sinaatt
lärarkollegor. Ett arbete i lärarlag innebär olika lärarkompetenser kom-att
pletterar varandra.

Samspelet mellan läraren och skolledningen betydelse.är Lärarestorav
och skolledare har inte sällan olika bakgrund och erfarenhetsområde detmen

viktigt lärarenär kan beskrivarätt sin situationatt och skapa kontakt med
skolledningen för diskussion lämpliga åtgärder.en om

Lärarens samarbete med föräldrar vårdnadshavareoch del kom-är en av
inte alltid lyfts fram,petensen allra minst i gymnasieskolan ochsom vuxen-

utbildningen det ibland fråganär är myndiga elever och kursdeltagare.om
Inte desto mindre föräldrakontakterär naturlig informationskanal fören
gymnasieskolan.

En lärare samhällsmedborgareär med viktiga uppgifter. Kontakter meden
det omgivande samhället och arbetslivet i yrkessammanhang och friti--
den kan stimulera läraren i sitt arbete. Lärarens kontakter med samhället-
utanför skolan förutsättningär för en levande undervisning.en

Den gjorda beskrivningen kan tyckas peka på lärarkompetensnu en som
endast få uppnå.kan I lärares professionella utveckling bör dock ingåen en
utveckling alla här beskrivna relationer. Detta kan tid och viktigtav ta är att

lärare på sig själv och sin undervisning med kritiska och helaen ser ögon
tiden försöker förbättra det kan fattas i fråga kompetens.som om

Genom flerårigasin yrkeserfarenhet före lärarutbildningen har en gymna-
sielärare i yrkesämnen speciell kompetensprofil. Lärarens trovärdighet be-en

i hög pågrad läraren väl känner den miljö elevernaatt kommerror senare
arbeta i och de krav arbetsplatsen kommeratt ställa på dem. Detatt är en

fördel för eleverna lärarenstor kan skapa pedagogisk miljö lik-om en som
förhållandena på arbetsplatserna.utenar

Viktigt är gymnasielärare i yrkesämnenatt har god samarbetsförmåga.en
Samarbetet gäller såväl andra gymnasielärare i yrkesämnen lärare i and-som

I kursutformadämnen. gymnasieskola arbete i lärarlagär nödvän-ra en en
dighet. I lärarlaget ingår lärare med olika kompetensprofiler samarbetarsom

nåför mål och skapa högatt kvalitet i undervisningen. Dengemensamma en
tidigare gränsdragningen mellan i yrkesutbildningenämnena inte motsvarar
verkligheten i yrkeslivet.

Samarbetet mellan gymnasielärare i yrkesämnen och lärare i allmänna
blir allt viktigare.ämnen Eleverna får förståelse förstörre betydelsen all-av

situationer;fårde tillämpamänna ämnen sina kunskaper i praktiska Det-om
kräver samverkan mellannära gymnasielärareta i yrkesämnen och lärareen

i allmänna ämnen, svenska, matematik, samhällskunskapt.ex. och engelska.
sådanEn samverkan bygger respekt för och kännedom varandras oli-om

ka kompetensområden.
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deklarläggaskolledningenmåste föryrkesämnenigymnasielärareVarje
ochutrustninglokaler,läromedel,gällervadförutsättningar,speciella t.ex.

Även irektoreryrkesutbildningen.förkrävsfortbildningspecielladen som
litamåste kunna attyrkeslärarevaritintetidigaregymnasieskolan som

ställervälgrundade. Dettai yrkesämnen ärgymnasielärarefrånkraven en
och trovär-skrifttal ochi attuttrycka sigförmåga varapå lärarens attkrav

argumentation.sindig i
arbetslivet.medkontaktgodmåste hayrkesämnenigymnasielärareVarje

taktutvecklas iskall kunnagymnasieskolanförförutsättning attDetta är en
utveckling.arbetslivetsmed

arbetsplatsförlagdhar ut-elevernamedsambandibl.a. attStudiebesök,
arbetslivsrepresentanter, stu-medkonferenserideltagandeAPU,bildning

någ-arbetsplatspå ärarbeteminstinte uteoch egetfacklitteratur endium av
yrkesområdet.inomutvecklingenimedföljaförförutsättningarna attra av

starktarbetsmarknadenliksomgymnasieskolan ärreformeradeDen --
flick-andraipojkar, ärbaradetfinns nästanvissakönsuppdelad. I program

majoritet.iorna
väljaelevernaförsökt intressera att programharsammanhangolikaI man

knappastaktiviteter ärdessagjortsUtvärderingarkönsbundet. avmindre som
uppmuntrande.

insti-vidGöhlIngerskrivitsmaterialdeltagitharUtredningen avsomav
Stockholm.lärarhögskolan ividyrkespedagogikförtutionen

välyrkesänmeni ärgymnasielärareviktenframhåller bl.a. attHon enav
hanteraoch kaniinsatt

könsrollerfrågaivärderingarnaochattitydema omde egna-
jämställdhetförordningarochlagarsamhällets om-

aspektersocialaochpsykologiskabiologiska,könbegreppet ur-
rationaliteterpojkarsochflickors-

könsperspektivundervisningsmetoder ettur-
arbetsmarknadenkönssegregeradeden-

be-kunskapsområde harochfrågapedagogiskskolaniJämställdhet som
1993:AUskolanimanligtoch somkvinnligtförArbetsgruppenlysts av

olika.allaVi1994:98 ärDsavlämnat rapportennyligen
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Branschorganisationema

Enligt de givna direktiven skall utredaren samråda med företrädare för olika
branscher för klargöra branschemas kravatt elevernas kompetens efter att
de har genomgått yrkesförberedande iett gymnasieskolan.program

Den 15 november 1993 hölls hearing med företrädare för branschorga-en
nisationer och motsvarande. Nedan följer kort sammanfattning deen av syn-
punkter framfördes vid denna hearing.som

Framtida kompetenskmv branschema:inom Gemensamt för många bran-
scher påkravet bred kompetensär hos de anställda. Det kommer krä-en att

ökade kunskaper i språk och Mångamatematik. konstaterar den snab-vas att
ba tekniska utvecklingen och ökad datoranvändning dessutom medför be-en
hov kunskaper.av nya

Generella kompetenser efterfrågas i arbetslivet förmåga fungeraärsom att
i lärande organisation, kunna arbeta självständigt och iatt kun-en attgrupp,

initiativ, ha kvalitetstänkandeta att vilja tillett förändring ochna samt en
engagemang.

VVS-branschen måste bredda sin kompetensatt och blianser man mer
tvärfacklig med ökat inslag systemkunskap och funktionsförståelseett av
samtidigt måste slå vakt hantverkskunnandet.som man om

Byggbranschen kommer i framtiden behöva både bredare och smalareatt
kompetenser för olika produktions- och verksamhetsområden. De traditionel-

mellan tjänstemängränserna och yrkesmän suddas och indikerar utbild-ut
ning bredare ansvarsområden och egenkontroll imot produktionen.

Även inom handelns företag utvecklas arbetsorganisationen vidgademot
yrkesroller och ökat ansvarstagande. Efterfrågan medarbetare med breden
kompetens förstärks därför ytterligare.

frisörbranschenInom behöver få internationellutövarna kompetensen ge-
bl.a. förstärkt språkundervisning och samhällskunskap i Europa-per-nom ett

spektiv.
Inom sjukvården kommer alltmer vårdlags samlade kom-att ettman se

Sjukvårdens organisation kräver dessutompetens. bred kompetensnya en av
alla arbetar inom vården.som

Y rkeslärarkompetensen: Flera branschföreträdare kompetensni-attanser
vån hos dagens gymnasielärare i yrkesämnen generellt för låg. Lärarnaär
saknar framför allt kompetens i de inslagen i Många harnya programmen.
också bristande kunskaper i kärnämnen såsom svenska, engelska och mate-
matik.

Många branschföreträdare önskar höja kraven ämnesteoretisk kompe-
vid antagning till lärarutbildning förtens gymnasielärare i yrkesämnen. Yr-

kesteknisk högskoleutbildning YTH, ingenjörsutbildning eller hög-annan
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skall läraren innehahantverksutbildningarskoleutbildning bör krävas. För
mästarbrev.

verkstadsindustrin och VVS-branschenför fabriksindustrin,Representanter
perioder i arbetslivet.inslagföreslår kursutfonnad lärarutbildning med aven

flera branschföreträdarebehörighetsbegreppetformellaDet varaanses av
reellt kompetenta lärare,varje rektor anställaföråldrat. viktiga kanDet är att

särskilt intressant.behörigheten inteden formellamedan är
gymnasie-karriärvägarföryrkeslämm: FortbildningenFortbildning och av

för skolan ochangelägenhetskalllärare i yrkesämnen ar-vara en gemensam
inom sitt yrkeperioderfortbildas arbetabörbetslivet. Lärarna uteattgenom

träindustrin,fabriksindustrin,framhålls företrädare förarbetslivet. Dettai av
verkstadsindustrin, fri-byggnadsindustrin,VVS-branschen,pappersindustrin,

handelsområdetoch restaurangbranschen,lantbruket, hotell-sörbranschen,
kommunförbundet.samt

karriärmöjligheter.gymnasielärare i yrkesämnenpositivtDet att gesanses
lektors-lärarutbildningen,påbyggnadsutbildning efteridéerExempel är

önskemålframförsgenomgå forskarutbildning. Detmöjlighettjänst attsamt
yrkespedagogik.iprofessurinrättande av enom

lärare i allmännasamarbetet mellanförbättra äm-Lämrsamverkarz: För att
lärarlagföreslår många branschföreträdarei yrkesämnenoch lärare attnen

skillnaderna mellanhandelsområdetskolorna. Inombildas i att yr-anser man
mindre i kursut-utbildningar blirstudieförberedandeochkesförberedande en

kombinationerförFrån lantbrukets sidagymnasieskola.formad varnar man
arbetslivet.inomdessa inte har relevanskaraktärsämnetinomkurser omav

framhållerbranschföreträdare de lo-skola-arbetsliv: FleraSamverkan att
samverkanfå uppgiftermåste konkretayrkesrådenprogramrådenkala om

bli effektiv.skallarbetslivetochmellan skolan
vitala kontaktytan mellan skola ochdenyrkesnämndJordbrukets attanser

yrkesråden. Organisationerna kanAPU-verksamhet ochgår mellannäringsliv
yrkesråden så de blir aktiva.påverka att mer

byggnadsindustrin, frisör-bl.a. fabriksindustrin,några branscher,Inom
kanlärlingsutbildningVVS-branschen, ettbranschen och att varaanser man

till gymnasieskolansvärdefullt komplement program.

gymnasienektorerEnkät till

gymnasieskolor medvidrektorerenkät till 30skickatUtredningen har ut en
slumpmässigt kanurvalet inteEftersomoch äryrkesinriktade linjer program.

någraemellertidredovisasresultaten. Härdrasgenerella slutsatseringa av
iakttagelser.
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framhållerRektorema kompetensen för gymnasielärare i yrkesämnenatt
bestårbl.a. i lärarna dels har gedigen yrkeserfarenhet och följer medatt en

i inom yrkesområdet, förmågautvecklingen dels har förmedla sina kun-att
Någraskaper till eleverna. rektorer pekar behovet goda kunskaperav

också i allmänna ämnen.
Mer hälften rektorema deras gymnasielärare i yrkesämnenän attav anser

uppfylleri de Kompetenskrav idag bör ställas. Andra rektorerstort sett som
framhåller del äldre lärare har brister i sitt kunnande i teknik ochatt en ny

några lärare har alltför smal kompetens för de bredaatt en programmen.
När rektorema skall nyrekrytera gymnasielärare i yrkesämnen tar storman

ocksåyrkeskunnandehänsyn till brett till vederbörande har deett attmen
Någraformella meritema, dvs. lärarutbildning. rektorer betonar också per-

såsom samarbetsförmågasonliga egenskaper hos läraren och kreativitet. Den
eftervanligaste metoden söka lärare annonsering.äratt nya genom

bibehålla den pedagogiska kompetensen deltar lärarna fortbild-För iatt
ningskurser, anordnade fortbildningsavdelningarmotsvarande, och studie-av

Några arbetet i lärarlagdagar. rektorer pekar höja denväg attsom en pe-
dagogiska kompetensen. Flera rektorer efterlyser pedagogisk fortbild-mer

fortbildningen i kurser ochning. Den ämnesinriktade studiedagar.ges
Några elevernarektorer särskilt företagsbesök har arbetsplatsför-nämner när

bibehållalagd utbildning och yrkesstudier medel denAPU ämnes-attsom
inriktade kompetensen. Förekomsten yrkesstudier dock mycket ringa.ärav

för gymnasielärareBeträffande kompetenskraven i yrkesämnen i den
framhåller flera rektorer viktenframtida gymnasieskolan kunna följaattav

dataområdet. framhållsmed den tekniska utvecklingen, bl.a. Vidare be-
tydelsen gymnasielärare i yrkesämnen har goda kunskaper i käm-att enav
ämnena.

teoretisk kompetensRektorema generellt kraven bör höjas in-attanser
för antagning till lärarutbildning. Lämplighetstester och skolpraktik före lä-

föreslås någrararutbildningen rektorer. Lärarutbildningen bör verk-av vara
pedagogiklighetsförankrad och utbildning i och metodik, ledarskap,ge ar-

elevvård.betsfonner och

Arbetslivets utveckling i Sverige och andra3.2

industriländer

3.2.1 Inledning

vårt land liksom i de flesta industriländer utvecklas varuproduktions-I --
såtjänstesektom snabbt. angeläget yrkesutbildningensektorn och Det är att
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så ungdomardeutvecklingenavspeglar den aktuellamöjligt attnära som
går förberedda i arbetslivet.välutbildas utsom

fördelningArbetskraftens3.2.2

arbetskraften iOECDfrån ochSCBstatistik bl.a.tillgängligEnligt var
områden:fördelad följandeår 1990Sverige

45 %Tjänster
22 %Tillverkning
14 %hotellHandel, m.m.

%7Byggindustri
7 %tele,Transport, post
3 %Jordbruk

hög-den allraDanmarkSverige ochharför tjänsterandelengällerVad
ilägsta Europa.däremot denhotellhandel,vårt för ärlandiAndelensta.

arbetskraft uniktbefolkningen ärutgör83andelsåAtt procentstor avsom
kvinnorandelenberor bl.a.Dettaoch Japan.USA attinkl.världen,i hela

Sverige.så ihögarbetsliveti är

tvåi sektorer:indelasarbetskraftendrag kanI stora
ochVamprøduktionssektom1

Tjänstesektom.2

framtiden intressetutveckling och i ärarbetslivetsbeskrivningarI nuav
område det skettharvaruproduktionssektom. Inom dettatillofta fokuserat

rationaliseringardecennierna. Genomdeunderförändringar senasteradikala
tillarbetskraften knutenden totalamindre delalltemellertid varu-blir aven

både kvali-utvecklastjänstesektomdet angelägetDettaproduktionen. gör att
offentli-denminskningpågår tydligvårt landkvantitativt. Iochtativt aven

tjänstesektomprivatadenblir kravenDärmedtjänstesektom. attstoraga
öka.arbetslöshetenriskerarfall attutvecklas i annat-

inomutvecklingenbeskrivningöversiktligförstföljandedet görsI aven
jämförsDärefterindustriländer.vårt land och andraivaruproduktionssektom

tjänstesektom.inomutvecklingenmedsektordennainomutvecklingen
betydandeåren skettunder dedetharvaruproduktionen senaste enInom

organisationsformer.gällervadförändring
demedförtdecennierna har attunder deutvecklingensnabba senasteDen
påbl.a.berorDettaalltmerarbetsdelningsprincipema överges.traditionella

följande.
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I allt intensivare konkurrens har enskilda kunders blivitkrav viktigare.en
Kundorienteringen har medfört tidigare tillverkning i serieratt stora ersatts
med tillverkningar för vissa kunders speciella behov. Kundens krav kort
leveranstid har medfört tiden från produktidé till leverans kortatsatt ner.
Uppmärksamheten påhar inriktats minska genomloppstider i produktio-att
nen.

åstadkommaFör detta har överblick, information, befogen-ochatt ansvar
heter lagts till den nivå där den operativa verksamheten finns. blirDetner
då nödvändigt skapa mindre organisatoriska enheter har alla kompe-att som

krävs för klara produktion efter kundernas behov. Beslutsnivå-tenser attsom
få,blir samtidigt måstealla medarbetare ha tillräckliga kunskaper,erna som

ansvarskänsla och befogenheter.
OrganisationsformDen blir allt vanligare kallas integreradsom numera or-

ganisationsfonn. Skillnaderna mellan traditionell och integrerad organisa-
tionsform framgår nedanstående figur.av

Integrerad OrganisationsformorganisationsfonnTraditionell

arbetsinnehållarbetsinnehåll BrettSnävt

mângsidighetarbetsuppgift påpå enda KravFokus en

GrupparbeteIndividuella jobb

Bred kompetensSpecialiserad kompetens

GruppenChefen bestämmer tar ansvar

KvalitetsansvarKvalitetskontroll

Överordnad planerarGruppenplanerar

indirekt arbeteDirektochåtskiltoch indirekt arbeteDirekt
integrerat

Övergången från iarbeta traditionell Organisationsform till inte-att en en
grerad organisationsfonn kan uttryckas följande sätt:

Från förmågal färdighetsmässig specialisering till hantera bredaatt sam-
arbetsuppgiftermansatta

Från2 konkret arbete där synintrycken viktiga till abstrakt arbeteär ett mer
med hantering symbolerav
Från3 arbete regler och instruktioner till arbete kräverett styrt ettav som
förmåga lösa problematt
Från4 upprepning och förutsägbarhet till ständig förändring och oförutsäg-
bara variationer
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Från kontinuerlig förändringsberedskap5 tillfälliga förändringar tillstora
Från kunskaper och samarbets-6 individuella kunskaper till gemensamma
förmåga.

varuproduktionssektom blir det alltföljd utvecklingen inomSom aven
lagarbete vilket inne-nivåer organisationen platt organisation ochfärre i

suddasmellan tjänstemän och arbetare alltmerbär gränsen ut.att
resultatenhet och medchef arbetsledare medMorgondagens är egenen en

mål.nå vissa givnatillsammans skallför personalgrupp somansvar en
måstenivå hanhon arbetarvilkenMedarbetaren oavsett vara--

språk, matematik och naturoriente-mångkunnig. Till baskunskapema räknas
behovetallt ochteoretisk kompetens blirBehovet större ärrande ämnen. av

yrkesutövning. Vidtillgodose det i sinför skall kunnaofta för attstort man
behov speci-alltid finnasbreda kunskaper kommersidan kravet att avav

ingå medarbetare medarbetslaget skall detunik kompetens. Ialister med en
kompetensprofiler.olika

för vidareutbildning denofta godaharföretagenDe stora egnaavresurser
exaktanställa inte harmöjligtblir därförpersonalen. Det att personer som

få utveckling tillgodoseddsin professionellakanbakgrundrätt ge-sommen
fåPå arbetsplatser medsin anställning.förutbildning inom an-ramennom

tillklart definierade. Möjligheternapersonalenkravendäremotställda är
sådanasmå på arbetsplatser.skälfleravidareutbildning är av

samarbetsfönnåga. klimat kankreativtIställs kravlagarbetetI ett var-
fönnåganökarutveckling arbetet. Därvididéerbidra medanställd avom

improvisationer blir nödvändigadeflexibelt och klara ävenarbetaatt som
genomtänkt.välorganisationen ärom

finns för uppdelningpersonalen riskökarmed kravenI och att en en
utbildning ochstabil ställning arbetsplatsen, godanställda medmellan en

anställda fortfarande hänvisade till okvalifi-arbetsuppgifter och ärbreda som
ocksåarbetsuppgifter kommerMångaarbetsuppgifter. okvalificeradecerade

försvinna.successivt
följandesammanfattasUtvecklingen kan sätt:

skildahar yrkenarbetsuppdelade organisationsformertraditionellaI ut-
dessagrunden undan förrycksintegrerade organisationervecklats. I

varierande kunskapsbehovtidenochsamtidigtyrken översom nya
företagsspeczfika kom-övergår tillpå yrkeskunskaperfram. Kravväxer
grundläggande baskun-delaridessaI finnspetenskrav. gemensamma

social kompetens.skaper och

l4-lll02
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Utvecklingen inom tjänstesektom mångauppvisar likheter med utveck-
lingen inom vamproduktionssektom, t.ex.

övergång till integrerad arbetsorganisation
nedflyttning av ansvar

på samarbetsförmågakrav
kundorienterad verksamhet

påkrav bred kompetens

Tjänsteproduktionen ofta handlande människautgörs ett gent-av av en
Mångamänniska. faktorer effekten tjänsten,avgöremot t.ex.aven annan

tjänsten i positiv anda, den kommer i ögonblick, denrättges en om omom
tillhandahållerbestående tjänsten ochskapar förtroende mellan denett som

ofta komplexa maskinel-den den. Mänskliga rutiner är äntar emot mersom
rutiner.

varuproduktionssektom finns det inom tjänstesektomLiksom inom ut-en
nivåerfärre och delegerandeveckling plattare organisation med ettmot

nedåt Likaså med personal med olika kompetens-arbetslagprövasansvar.av
profiler.

skolans verksamhetArbetslivets roll i3.3

samverkanförutsättning för yrkesutbildning med god kvalitet mellanEn är
skola och arbetsliv.

yrkesutbildningen till arbets-givetvis möjligt helt förläggaDet är att en
under skråväsendets tid.Så skedde i den lärlingsutbildning fannsplats. som

blir alltför företagsinriktad ochDärvid risken utbildningen snävtär stor att
ungdomarna inte får tillräcklig grund för fortsatt professionell utveck-att en

ling.
dåockså skolförlägga yrkesutbildningen. RiskenDet möjligt helt ärär att

utvecklingen inom arbetslivet.yrkesutbildningen inte följer medatt
frånvårt visar yrkesutbildningenhistoriska utvecklingen i landDen attatt

trettiotalet i allttill arbetsplatser sedan mittenha varit helt förlagd störreav
övertagit arbetslivetstill skolan. Staten har alltmeromfattning förlagts ansvar

arbetslivet inteskapar risk förför yrkesutbildningen. Detta att engageraren
skallomfattning för yrkesutbildningenyrkesutbildningen i tillräckligsig i att

aktuella behoven.demotsvara
samverkan mellan skolan och arbetslivetnaturligt bedrivaEtt ärsätt att

påfår del sin utbildning arbetsplatser.eleveratt aven
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ÖGYyrkesutbildningengymnasialaför denArbetsgruppen översyn av
ipraktikinslagenhurenkätundersökning förlät storagöra att var gym-seen
läsåretpraktikinslagenvisadeundersökningenResultatennasieskolan. attav

gyrrmasieskolan.utbildningstiden iutgjorde 6endast198384 procentca av
ÖGY och fö-öka väsentligtbordepraktiskt yrkesarbeteansåg inslagenatt av

utbildningarbetsplatsförlagd1986:2betänkande SOUsittdärför ireslog att
ÖGY-försöksverksamheti denOmfattningen APUinföras.skulleAPU av

studieti-10minstläsåret 198889pågått sedan är procentförsöken avsom
årskurs60 inormaltårskurs ochi 2mycket procentårskurs likaden i

skallyrkesförberedandegymnasieskolansreformeradedenI program
arbetsplatsförläggas seutbildningstidentotaladenminst 15 av-procent av

svårt finna APU-gymnasieskolor harfleravisat sig attharsnitt 2.4. Det att
frågaminimigräns. Dennanå dennaomfattning för tastillräckligplatser i att

4.9.i avsnittupp
års läroplan1970enligtgymnasieskolaninförandetmedsambandI av

skolanmellankontakternaförbättrasyftetvå iinrättades70Lgy attorgan
arbetslivet:och

skola-arbetslivsamverkanSSASSA-råden-
yrkesrådenlokalaDe-

skolför-föreskrifter iobligatoriskaursprungligenDessa genomorgan var
SSA-råden,beträffandesmåningom, förstsåavregleradesordningen. Detta

yrkesråden.lokaladesenare
ÖGY-försöken 1992:25SOUutvärderingenslutrapporten överI av

förbättringvitalisering ochinneburit enförsöksverksamhetenframhölls att
frånvarieradeerfarenheternapekadesDockfunktion.yrkesrådens attav

områdenainomregel välhade i fungeratYrkesrådenbransch.bransch till
områdetverkstadstekniskadetvad gäller utombygg,fordon och sämre -

utvärderingoch utrust-sig i inköpyrkesrådet hadedär engagerat avtre orter
ning.

mellan sko-samverkanföruppgiftviktigyrkesråden har attlokalaDe en
fungera väl.skall kunnaarbetslivetlan och

hargymnasieskolansreformeradeinfört denkommunerI programsom
funktiongrenråd med iprograrnråd eller settstortinrättat somsammaman

gymnasieskolanreformeradei dentillkommeryrkesråden. Docklokalade
prograrnrådet elleriböryrkesutbildningenfrågorantal tas uppett somom

bl.a.motsvarande,

utrustningochlärarkompetensskolanharkurserför vilka-
eller grenarkurserlokalafinns behov av-
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hur bör karaktärsämnena och de allmänna fördelasämnena deöver tre-
årskurserna
vilka kursavsnitt skall arbetsplatsförläggas-

I servicematerial utarbetats, bl.a. skolöverstyrelsen och Arbets-som av
marknadens Yrkesråd, bl.a. följande arbetsuppgifter lämpligaanges attsom

pålägga programrådlokalt yrkesråd. Rådet skallett

verka för rekrytering lärare och handledareav-
anskaffa platser för APU-
organisera handledarutbildning-
handlägga frågor utrustning och lokalerom-
stimulera aktiva arbetsformer-
delta i studie- och yrkesvägledning syo-
uppmärksamma arbetsmiljöfrågoma-

rådgivande vid planering yrkesutbildningen i kommunenvara organ av-

Läroplan för de frivilliga skolfonnema Lpf framhåller94 rektor haratt
för samverkan med universiteten och högskolorna arbets-attansvar samt

livet utanför skolan såutvecklas fåreleverna kvalitativt god utbildningatt en
förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning.samt Dennaen

fråga behandlas i kap.

3.4 Gymnasial yrkesutbildning

3.4.1 Den reformerade gymnasieskolan

styrsystem

I riksdagens beslut skolans utveckling och styrning 198889:4,prop.om
UbU7, rskr. riktlinjer95 för styrningen det offentliga skolväsendet.gavs av
Den statliga regleringen tjänster inom det kommunala skolväsendetav upp-
hörde fr.o.m. den januaril 1991. Riksdagen beslöt 1991 prop. 199091:18,
UbU4, rskr. 76 klarare ansvarsfördelning mellan och kommunstatom en

det gäller det offentliga skolväsendet.när
De nationella målen fastställs riksdag och regering medan kommuner-av
har det samlade huvudmannaskapet och därmed för verksamhe-ansvaretna

Kommunerna har för verksamheten organiseras ochten. attansvar genom-
förs enligt principerna i skollagen nationellt likvärdig utbildning ochom en
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elevernas till denna utbildning. och skolledarerätt Lärare skall denom
lokala nivån omforma de nationella utbildningsmålen till undervisningsmål.

Genom den tidigare statliga detaljstyrningen målstymingmedatt ersatts
blir den lokala friheten omfattande. När det gäller gymnasieskolan har beslu-
tandenivån flyttats till den lokala nivån. Här fattas bl.a. beslut vilka stu-om
dievägar skall finnas och hur timplanerna skall fördelas årskur-översom om
serna.

Kommunerna för lokal uppföljning och utvärdering. Skolverketansvarar
har på nivå.motsvarande nationell nationellaDen utvärderingen skallansvar
visa i vilken utsträckning skolan förverkligat de intentioner givitstatensom
uttryck för. Skolverket påvisakan sin utvärdering skillnaderna mellangenom
olika kommuners skolverksamhet.

Ny läroplan

Riksdagen fattade i december 1993 prop. 199293:250, UbU2, rskr. 93 be-
slut läroplan skall för gymnasieskolan, kom-om en ny som vara gemensam

skolor för SSV, gymnasiesärskolan och Rege-särvux.statensvux, vuxna
ringen efter riktlinjer riksdagenhar de utformat och fastställt läro-angett

utgångspunktplanstexten i Läroplanskommitténsmed förslag SOU 1992:94
års159-171. Denna läroplan, 1994 läroplan för de frivilliga skolfor-s. nya

denLpf 94 kommer läroplan Lgy 70 fastställdesersättaattmerna som
regeringen 1970 och reviderades 1992 med anledning beslutenav av om en

skallreformering gymnasieskolan. Den vuxenutbildningensäven ersättaav
läroplan 82 fastställdes 1982 ochLvux reviderades 1992 med anled-som
ning beslut komvux och särvux.av om

målenLäroplanen skall värdegrunden och för utbildningen och rikt-ange
linjer för Målenarbetet i skolan. skall i följandeoch riktlinjerna grupperas
huvudområden:

Kunskaper-
värdenNormer och-

Elevernas inflytandeochansvar-
Utbildningsval arbete och samhällsliv- -
Bedömning och betyg-
Rektors ansvar-
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studievägar

treåriga nationellafinns 16gymnasieskolanreformeradeI den tre-program,
individuellaochspecialutformadeåriga program.program

påuppdelning natio-skertreåriga nationelladeI vissa programmen enav
bilagafinns redovisade iårskurs ochefter Programnella grenargrenar

Betygssystem

ochrelativa betygenavskaffas dedecember 1993iriksdagsbeslutetGenom
mål-med och kun-vuxenutbildninggymnasialochgymnasieskolaniersätts

skala:fyragradigefterskapsrelaterade betyg en

godkänd IGIcke
Godkänd G

godkänd VGVäl-
MVGgodkändMycket väl-

ochterminsbetygenDärmed upphöravslutad kurs.varjeBetyg sätts
isammanställning betygenSlutbetyget samt-fortlöpande. ärbetyg avenges
Betygslutbetygskall beaktas sätts.Kompletterande betyg närliga kurser.

gymnasieskola.genomgångenefterkompletteraskan
godkänd har utarbetatsVälGodkänd ochnivåernaförBetygskriterier av

elevensbedömningstöd för lärarenskursplan tillvarjeSkolverket för av
mål.angivnarelaterade tillprestationer

special-nationella ochgymnasieskolanstillför intagningBehörighetskrav
iGodkändbetygetläsåret 199899 minstfr.o.m.utformade är sven-program

från grundskolan.matematikochengelskaska,

gymnasieskolaKursutformad

gymnasieskolanläroplan för1993i decemberriksdagsbeslutetEnligt om ny
underlättas. Dennagymnasieskolakursutformadtillövergångenskall en mer

fattade be-riksdagenför deske inomskallutveckling somprogramramen
1991.slut om

sinamöjligheterfår sättaelevernakursutformningen attGenom samman
kombinera kur-möjligtönskemål. Det ävenefter är attgymnasiestudier egna

yrkesförberedandeförmed kurserstudieförberedandefrån pro-programser
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Det blir möjligt gymnasieskolanigenom kortare elleräven attgram.
längre år.tid än tre

kommunen innebärFör kursutforrnningen utbildningsutbudet ochatt orga-
nisationen lätt kan önskemåländras och till och behov. in-Detanpassas nya
nebär vidare möjligheterna för mellan gymnasieskolansamverkan ochatt
komvux förbättras.

Utvecklingsarbetet i den reforrnerade gymnasieskolan kommer följasatt
parlamentarisk kommitté verksamskall juni 1997.t.0.m.av en som vara

Rektors ansvar

års för frivilliga LpfEnligt 1994 läroplan de skolformema 94 har rektor
det övergripande för verksamheten i gymnasieskolan helhetansvaret att som

nå målen.de riksgiltiga Rektor för lokal arbets-inriktas attatt ansvarar
skolans resultat följsplan för och utvärderas i för-upprättas samt att upp

målenhållande riksgiltiga målen, i skolplanen och den lokala arbets-till de
planen.

i läroplanen beskriver rektors har särskildde punkterVissa som ansvarav
Rektor har förtill yrkesutbildningen. bl.a.anknytning attansvar

så så långtden elever-utbildningen organiseras möjligt efteratt anpassas
så återvändsgränder studiegång-önskemål val kurser och ioch attavnas

undviksen
inför studiernas början, fårfår väl utformad intro-informationeleverna en-

får måloch i ämnetkursen och stöd formulera föri studiernaduktion att
sina studier

högskolornauniversiteten och arbetslivet utanförmedsamverkan samt-
utbildningså får kvalitativt godskolan utvecklas eleverna samtatt enen

utbildningförberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt
såorganiseras elever-studie- och yrkesorienterande verksamhetenden att-

erbjuder och inför valfår inför skolanvägledning de olika val avna som
fortsatt utbildning och yrke

i utbildning-samverkan och utbytestimulera till internationella kontakter,-
en
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Lärares ansvar

års läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 lärares1994 äventar upp
läroplanen beskriver lärares harVissa de punkter i somansvar. av ansvar

yrkesutbildningen. skall bl.a.särskild anknytning till Läraren

utgå från behov, förutsättningar, erfarenheter ochden enskilda elevens-
tänkande

sådan balans mellan teoretiska och praktiskai undervisningen skapa en-
lärandekunskaper främjar elevenssom

bådeinnehåll uppläggning speglarundervisningen till ochtill att man-se-
perspektivoch kvinnligaliga

erfarenheter arbets- ochutnyttja kunskaper ochi undervisningen av sam--
gångutbildningensskaffar sig underhällsliv eleverna har ellersom

undervisningen tillsammans med elevernaplanera-
utbildning och yrkeför elevernas valbidra med underlag av-

handledareoch högskolor medkontakter med universitetutveckla samt-
målen undervisning-bidra till förinom arbetslivet kanoch andra attsom

en nas

Företagsskolorindustrigymnasier3.4.2

Företagsskolor

före-gymnasieskolan har det länge funnitsyrkesutbildningen iVid sidan av
nivåpå gymnasial till eleverutbildningtagsskolor. skolor ärDessa somger

företagetifråga. Intagningen beslutasföretagetanställda tills vidare avav
i kommunen. Erfarenhe-gymnasieintagningensamordnad medkan varamen

företagsskolor tillrekrytera tilldet ofta lättarevisar änär attattterna gym-
företag därfortsätter inom detMånga elever i företagsskolornanasieskolan.

verkstadsindustrin. Enligtfinns inomflesta företagsskolornautbildats. Dede
gjorde 1991dåvarande Sveriges Verkstadsföreningundersökning somen

till 691.inom föreningenantalet elever i företaguppgick totala
gymnasieskolani regelAnsvarsfördelningen för företagsskolorna är att
karaktärsämnes-medanundervisningen i de allmännaför ämnenasvarar

företagen tillförlagd till företagen. Kommunenundervisningen ersätterär
yrkesutbildning i gymnasieskolan.motsvarandekostnad försomsamma



KapitelSOU 1994:101 3 41

Industrigymnasier

fristå-beslut regeringen blivitF.n. 1994 har fyra industrigymnasier efter av
ende gymnasieskolor, nämligen:

Volvo Industrigymnasium, Skövde
Industrigymnasium, VästeråsABB

LudvikaIndustrigymnasium,ABB
GöteborgTekniska Gymnasium,SKF:s

fristående avsnitt 2.8 har dessaför skolor sebestämmelsernaGenom
frånerhålla elevens hemkommun.bidragskolor rätt att

två specialutformadeIndustrigymnasium, Skövde, harVolvo program:
motorteknisk inriktning El-programindustriell ochmedNT samt-program

inriktning. Timplanemaproduktions- och motortekniskautomatiseradmed
ingen lön under850 timmar. Eleverna harutökats till 2för harprogrammen

på andrafå lärlingar de arbetarkan löngymnasiestudiema omsommen
tider.

Västerås, läsåret 199495fr.0.m.Industrigymnasium,ABB startar som
mekanik. Timplanenprocesstyming, ochiSpecialutformat om-program

och eko-Industrigymnasiet drivs administrativttimmar.fattar 2 850 som en
ansvarig chef. Ingamed rektorfristående enhet inom ABBnomiskt en som

elevavgifter kommer att tas ut.
identisk med denIndustrigymnasium, Ludvika,ABBUppläggningen ärav

Västerås.i
SpecialutformatGöteborg, harGymnasium,TekniskaSKF:s ett program

inriktning.med teknisk
möjlig-gymnasieskola, hösten 1994,StockholmsKonsum startarsom ger

Ekonomisamläsning mellan Samhällsvetenskapsprogrammetshet till gren
året läsesFörstaadministrationsprogrammet.och Handels- och gemensamt

alternativaundervisningenåret inriktningoch fr.0.m. andra sker genomen av
samhällsorien-ämnesfördjupning inomoch valfrikurser, individuella val ett

totalt 300-2 400omfattar 2Timplanenekonomiskt ämnesblock.terande eller
timmar.

3.4.3 Kunskapscentrer

bedrivit199293åren 199192 ochhar underUtbildningsdepartementet pro-
funnits särskildprojektet harkunskapscentrer. FörUtvecklingjektet enav

lokala kun-vidareutvecklauppgift stimulera ochhaft tillarbetsgrupp attsom



Kapitel42 3 SOU 1994:101

skapscentrer, i vilka gymnasieskola, arbetsmarknadsutbildning, komvux och
det lokala näringslivet samverkar.

läsåretUnder 199192 ingick fem kommuner i projektet Järfälla, Göte-
borg, Karlstad, Trollhättan.Storuman och

läsåretUnder 199293 deltog sju kommuner eller kommungrupperingar
Bräcke-Ragunda-Ånge, Norrköping,Motala, Nässjö, Skövde, Sotenäs och
Storuman-Lycksele-Vilhelmina i projektet.

förankringen varit viktig.projektet har den lokala UtformningenInom av
varierat, framgårde kunskapscentrer deltagit i projektet har vilket desom av

delrapporter avgetts.som
från de ökade kontakterna mellanErfarenheterna projektet visar bl.a. att

klarare bild utbildnings-företag och olika utbildningsanordnare skapat en av
också möjligheter tillgodose dessa.behoven större attmen

ingått såväl kommuner i gles-kunskapscentrer iI projektet har stora som
bygd.

medhar högskolan ofta varit i samarbetetI de kommunernastora som
med omfattande verksamhet. Erfarenhe-ofta resulterat i kunskapscentrer en

viktigt med god organisation ochdet i dessa kommunervisar ärterna att en
effektiv ledningsfunktion.en

utbildningsanordnarna i de olika kom-samarbetet mellanI glesbygd har
lågt.studerande varitvarit nödvändigt därför antaleti regionen attmunerna

varit särskilt viktig för studerattill utbildning harNärheten somvuxna
heltid eller deltid.

relativt lätt förankra hos skolpoliti-kunskapscentrer har varitIdén med att
bl.a. med tanke möjliga rationalise-ker kommunerna och hos skolledare,i

svårare lärarna organi-ringsvinster. har däremot varitDet accepteraatt att
sationsförändringama.

Även ingår i projektet har olika upplägg-de kunskapscentrer somom
kommunerverksamheten i samtliganingar resultatet störreär engage-av

utbildningen.resursutnyttjande och högre kvalitet ibättremang,
ministerrådet idén medtillsatt arbetsgrupp skall föraNordiska har en som

inledandepå nordisk basis. Arbetsgruppen hadekunskapscentrer vidare en
åretoch skall i slutetkonferens i 1994 ut rapport.ge enavmars
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Högskoleutbildningar3.5

YTHhögskoleutbildningYrkesteknisk3.5.1

Historik

under 1960-taletvidareutbildningyrkestekniskFrågan behovet togsav enom
1970:8betänkandet SOUiyrkesutbildningsberedningen YB somupp av

i principRemissopinionenhögskoleutbildning.yrkestekniskföreslog varen
högskoleutbildning.yrkestekniskförslagYB:spositiv till om

medFörsöksverksamhetbetänkande68 sittavlämnade U1973I yr-mars
proposition prop.1973: 12. I denhögskoleutbildning SOUkesteknisk

statsrådetföljdevårriksdagen 1975föreladeshögskolan197475:9 somom
föreår yrkesverksamhet hög-förförslag antaletutredningensi settstort men

maj 1975beslut iår. Efter riksdagenstill fyraskoleutbildning ökades starta-
försöksverksam-åttalinjer Dennaförsöksverksamhet medde orter.sexen

dess harläsåret 197980. Sedanfr.o.m.verksamhetreguljärövergick tillhet
flerahögskoleutbildningar ochmed flerabyggtsYTH-utbildningen ut

orter.

omfattningNuvarande

finnsbranscherYTH-utbildning för olikahögskoleutbildningYrkesteknisk
landet. Antaletspridda helatjugotalhögskoleenheter övervid orterett

terminerUtbildningen omfattaromkring 1 000.YTHstuderande vid treär
termin.sker tredjeAntagninghögskolepoäng.och 60 varger
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planerasYTH-utbildningarVilka framgårde närmaste årensom avtabell.nedanstående

YTH-irlbildrting Inriktning Ort 111-94 vt-95 ht-9S vt-96 ht-96

Byggteknik husbyggnad Haninge 30 30 30
fasfj örvalming Karlskrona 30 30

ochanläggning Luleåvåg- 30 30 30
elinstallation Göteborg 15 15
VVS-installation Göteborg 15 15

Elektronik Norrköping 30
Fordonsteknik Eskilstuna 30 30
Företagsekonomi handel Stockholm 30
Grafiskteknik Tumba 30 30
Industriellelektronik Karlskrona 30 30
Industriellelteknik Norrköping 30
Kontor Gävle 30
Kvalitetsteknik Eskilstuna 30
Livsmedelsproduktion Lund 30 30
Papper-och Markaryd 60masseproduiuiuu
Processteknik Sundsvall 30
Storhushâlloch Lund 30 30
restaurang
Styr-ochreglerteknik Borlänge 30
Stålproduktion Sandviken 30
Sågverksteknik Karlstad 20
Textil-ochkonfektion Borås 30
Tritcknik Jönköping 30 30

Skellefteå 30 30
Underhållsteknik Karlstad 30 30
Jerkstadsteknik Borlänge 30

Eskilstuna 30 30
Göteborg 30 30 30
Jönköping 60 60
Karskrona 30
Karlstad 30 30
Luleå 30 30
Malmö 30 30
Sandviken 30
Skellefteå 30 30
Skövde 30 30
Sundsvall 30 30
Södertälje 30
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Mål

Huvudmålen för verksamheten vid YTH är att

tillgodose industrins kvalificerade funktio-behov arbetskraft för vissaav-
ner

efterfrågan från småhögre utbildning hittills haftmöta en grupp som-
möjligheter söka sig till högskoleutbildningatt

ämnesutbildning för blivande lärare i yrkesteknik i gymnasieskolange-

Antagningskrav

YTH-utbildning krävsFör antagning till

tvåårig yrkesinriktad gymnasielinje sökt YTH-ut-minst motsom svarar-
bildning

påårs heltid eller motsvarandelängre tidfyra yrkesverksamhetminst-
söktåinriktningbranschområdehalvtid inom detlägst motsom svarar

norska, danska, färöiskasvenska, isländska ellerDen inte har somsom
språket.måste sina kunskaper i svenskamodersmål styrka

uppläggningUtbildningens

långMånga studerande vid YTH har yrkeserfarenhet bakom sig. De haren
i såsomrelativt kunskaper kärnämnen matematik,emellertid ofta svaga sven-

kursplaneringår YTH:s kor-ska och engelska. den anledningen fleraAv i av
kurser 5 i dessa kärnämnen.ca poängtare

flesta fullföljer sinaframgångsrik i deUtbildningen det avseendetär att
undervisnings-ställs dock lärarna förstudier. Det krav attstora anpassa

många praktisktfallefter de studerandes bakgrund med iformer stortetc.
teoretiska förkunskaper.kunnande med svagamen

Utvärderingar

universitetsLöfgren, UppsalaYTH gjordes 1982 JanutvärderingEn av av
Uppsala 1982:35forskning iinstitution. Rapporten Pedagogiskpedagogiska
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Yrkesverksamhet efter yrkesteknisk iavslutad högskoleutbildning belyser
uppnåtts.vad mån huvudmålen med YTH se ovan

sin ef-Enligt hade de allra flesta fullgjort YTH-utbildningrapporten som
Ävenår fått dekvalificerade arbetsuppgifter hade tidigare.änter tre mer

målet uppnåttsämnesutbildning för blivande lärare hade hälf-nästanatt ge -
årstuderande vid YTH visst gick vidare till de yrkespedagogi-deten ettav

ska linjerna.

3.5.2 Ingenjörsutbildningar

treårigaI avskaffades gymnasieingenjörsexamen och deslutet 1960-taletav
fyraårig tekniskstället infördes i gymnasieskolantekniska gymnasiema. I

treårigalinje tekniska i det tek-lärare undervisat iT-linjen. De ämnensom
niska i motsvarande T-linjen.gymnasiet fortsatte ofta undervisa ämnenatt
Förlängningen år framför allt för utöka timtalet i detill fyra utnyttjades att

tekniska.andra deänämnena
efter sina gymnasie-gått tekniskt gymnasium och T-linje harDe utsom

mellannivå mellan civilingenjör och tek-studier viktiga funktionerfyllt -
niker tekniska sektorn i arbetslivet.inom den-

fyraåriga tekniskafinna den1970-talet börjadeMot slutet ut-attav man
den inte tillräckliga kunskaperbildningen T-linjen för kort och att gavvar

Internationella jämförelser visadei naturvetenskapligagrundläggande ämnen.
hadesvensk industri samarbetade med längrede flesta länder ut-att som

bildningar formell ingenjörsexamenmotsvarande T-linjen. Avsaknaden av en
kunde också problem.ettvara

för samordnad ingenjörsut-regeringen arbetsgruppI 1987 tillsatte enmars
huvuduppgiftbildning på mellannivå SIM-utredningen. Gruppens attvar

mellannivåteknisk utbildning tillsikt föra allmöjlighetenpröva att
högskolan.

198889:90 med anledning SIM-rap-I regeringens proposition prop. av
tvåårig ingenjörsutbildning inomföreslogsoch remissvaren attporten en ny

årskurs. skullefjärde Organisationen byg-högskolan T-linjensskulle ersätta
läsåret6 250 nybörjarplatserfullt utbyggd medsuccessivt ochutgas vara

propositionen.enligt förslagen i199394. Riksdagen beslöt
blivittvååriga ingenjörsutbildningenutbyggnaden denI praktiken har av

sålunda1993något ursprungligen beräknades. Höstenmindre än antogssom
ingenjörsutbild-ingenjörsutbildningen. I stället hartill5 800 studenterca

på civiling-år många Vidare har antalet platserningen till i fall.förlängts tre
ökat.enjörsutbildningen
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hösteningenjörsutbildningarnade olikastudenter vidAntalet antagna var
1993:

888Byggnadsingenjör
709Dataingenjör

Elektroingenjör l 442
420Kemiingenjör

l 397Maskiningenjör
Övriga 976

5 832Summa

80ingenjörsutbildningarf.n.och högskolor haruniversitetFöljande om
högskolepoäng:

universitetUppsala
universitetLunds

Umeå universitet
i LinköpingUniversitetet

HögskolanTekniskaKungl.
HögskolaTekniskaChalmers

LuleåHögskolan i
BoråsiHögskolan
FalunBorlängeiHögskolan
GävleSandvikeniHögskolan
HalmstadiHögskolan
JönköpingiHögskolan

i KalmarHögskolan
KarlskronaRonnebyiHögskolan
KarlstadHögskolan i

i KristianstadHögskolan
SkövdeHögskolan i
TrollhättanUddevallaHögskolan i

i VäxjöHögskolan
ÖrebroHögskolan i

på GotlandHögskoleutbildning
ÖstersundSundsvall, Härnösand,Mitthögskolan

VästeråsHögskola Eskilstuna,Mälardalens

eftermöjlighetenovanstående högskolor finns attVid de flesta genom-av
uppnå 120år ochytterligare80-poängsutbildning fortsättagången ett po-

äng.
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Ingenjörsutbildningama leder fram till ingenjörsexamen och vissa deav
treåriga utbildningarna till teknisk kandidatexamen.

3.6 Hantverksutbildningar gesäll, mästare

långBenämningarna gesäll och har tradition i Sveriges och övri-mästare en
arbetsliv. Ursprunget finns i medeltidens skråväsende vårtEuropas iga som

upphörde 1846.land
nutida mästarbrevet fick sin utformning 1941. Sedan dessDet har änmer
hantverkare olika blivit godkända fått19 000 slag ochmästare mäs-av som

tarbrev.
HantverksrådetCentrala bildades 1983 Företagarnas Riksorganisationav

dåvarande Sveriges Hantverks- och Industriorganisation Familjeföretagen,-
rådet för praktiskaSHIO-F. Sedan 1991 har den hanteringenansvaret av ge-

säll- och mästarbrev.
för och formuleras respektive branschorga-Kraven gesäll- mästarbrev av

nisation i de s.k. provbestämmelsema fastställs Gesäll- och mästar-som av
brevsnämnden inom Företagarnas Riksorganisation. Denna nämnd behandlar

Riksorganisationansökningar mästarbrev och Företagarnas beslutarom om
årtilldelning. En skall ha arbetat minst inom sitt yrke och kunnamästare sex

i arbetsprov. Gesällbrev utfärdasvisa sitt yrkeskunnande Företagarnasett av
avläggs i samverkan medRiksorganisation och respektive branschor-proven

många ocksåfall räcker gesällprovetganisation. I mästarprov.som
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förhållandenauppgifternamästarbrevutfärdasyrkenföljandeFör avser
1994:

Portfölj makareHudterapeutBagare
RadioservicemanInstrumentmekanikerBilelektriker
RepslagareuvelfattareJBillackerare
ReseffektmakareKakelugnsmakareBilmekaniker
RörinstallatörKemtvättareBilsadelmakare
SadelmakareKlockgjutareBilskadereparatör
SegelmakareKlänningssömmerskaBiodlare

grafSeriKonditorBleckslagare
SilversmedKonstgjutareBokbindare
SilvertryckareKonstsmedBoktryckare
Skomakare:KopparslagareBorstbindare

beställnings-KorgmakareByggmästare
Ortoped-KrukmakareByggnadssnickare
reparations-KörsnärBåtbyggare

SkorstensfejareKöttmästareCharkuterist
Skräddare, damLitografCiselör

herrSkräddare,LåssmedCykelreparatör
SkyltmålareMaskinelektrikerDekopör
SmedMekanikerFlorist
SnörmakareMetallgjutareFotograf:
StenbildhuggareMetalltryckarereklam, porträtt
Sten gravörMj ölnareFotvårdare
StenhuggareModellsnickareherr-dam-,Frisör
SvetsareMurareFörgyllare
TapetserareMålareGardindekoratör
Textilyrket:MöbelrenoverareGarvare

brodörMöbelsnickareGlasmästare
handvävareOljeeldningsinstallatörGlasslipare
knypplareOptikerGolvläggare

TräbildhuggareOrgelbyggareGravör
TrädgårdsanläggarePerukmakareGuldsmed
TräsvarvarePianomakareGummireparatör
TunnbindarePianoreparatörHandskmakare
UrmakarePlåtslagareHarmoniumbyggare
VagnmakarePlåtslagare,Hattmakare
VittvättareplåtrostfriHovslagare
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3.7 Utbildningen gymnasielärare i yrkesämnenav

Mål

I Högskoleförordningen SFS 1993:100 bilaga 3 målet för all lärarutbild-är
ning såväl för blivande gymnasielärare i yrkesämnen för lärare i all-som-

formulerat påmänna ämnen följande sätt:-

För erhålla gymnasielärarexamen skall studenten haatt
goda och läraruppgiftenför relevanta ämneskunskaper,-
de kunskaper och de färdigheter behöves för lärare för-attsom som-

verkliga skolans mål och medverka i utvecklingen gymnasieskolansav
denoch gymnasiala Vuxenutbildningens verksamhet,

god sjalvkännedom och social kompetens därigenomoch förmåga att-
bedriva läramrbete samarbetei med andra lösa de i skolansamt att
förekommande uppgifterna,

sådana insikter pedagogik,i specialpedagogik, didaktik, psykologi-
metodikoch krävs för bedriva den undervisning utbild-attsom som

inriktadningen lösaoch normala elevvårdsproblemär i skolan,mot
förmåga belysa allmänmänskliga och övergripande frågoratt som-

existentiella och etiska frågor, miljofrågorsamt internationella ochex.
interkulturella frågor,

redovisat examensarbete i vilket ingår relatera de vetenskapli-ett att-
studenten blivitteorier förtrogen med till de kommande arbetsupp-ga

giftema.
gällerHämtöver de mål respektive högskola bestämmer.som

Organisation och resursfördelning

Universiteten och högskolorna frånhar innevarande budgetår frihetstor att
anordna utbildning. Verksamheten regleras i högskolelagen 1992: 1434 och
högskoleförordningen 1993:100. I förordningen de examinaanges som re-
spektive universitet och högskola har utfärda. I övrigträtt bestämmeratt
universiteten och högskolorna själva studieorganisation, utbildningsutbud,om
antagning studenter och disposition Tanken resultatenär attav av resurser.
sedan skall visa sig i utvärderingar genomförs Kanslersämbetet m.fl.som av

Varje universitet och högskola treårigt utbildningsuppdrag in-ettges som
nehåller för verksamheten, ersättning för utförda prestationer och kravramar
på kvalitetssäkringssystem.
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tillkombineraskurser ut-byggerstudieorganisationenDen somnya
riksdagenbeslutadesresurstilldelningssystemDet avbildningsprogram. som

resursrörligformdels ibetalasersättninginnebär ut envåren 1993 avatt
relationidelskurs,respektivestudenterregistreradeantaletbaserad
särskiltkommerHärtilluppnår. ettstudenternastudieprestationerdetill som
utbild-HögrepropositionenvidareSekvalitet.främjasyfte omianslag att

363.rskr.UbU14,1992931169,prop.kompetensökadförning

anställningvidlärarutbildningpåKrav

lära-anställningsjälvabeslutarlandstingen,respektive avomKommunerna,
undervisningen använ-förskyldigaskollagen§ att3enligt 2 kap.ärmenre,

i hu-deundervisningdenavsedd förutbildning somharda lärare ensom
sådanmedfår endast görasUndantag enbedriva. personerskallvudsak om

skäl medsärskiltnågotfinnstillgå deteller annatfinnsinteutbildning att
dettillkommithar attundantagYtterligare genomeleverna. etttillhänsyn

entreprenad.undervisningvissläggamöjlighet utfinns attnumera
dentillgodoses2.1 attavsnittutbildningskrav se an-genomSkollagens

med inrikt-lärarutbildningsvenskgenomgått antingenställningssökande har
jämställddärmedelleranställningenundervisningden avserning sommot

EFTAtillhörlandland ellernordiskt annatett somiutbildning annatett
för-högskoleserviceförVerkethögskoleutbildningellereller EU, somannan

sökandedeingenOmlärarutbildning.sådanhuvudsak aviklarat motsvara
dennesökandeanställaändåkommunenkan omkrav,dessa enmotsvarar

undervis-denlämplighet föroch dessutomkompetensmotsvarandehaanses
gäller.anställningenning som

kravskollagensinnebär attyrkesämnenigymnasieläraregällerdetNär
yrkesämneninriktningmed motgymnasielärarexamenskall hasökandeden

1993:100.SFShögskoleförordningen3 ibilagaenligt

antagningochomfattninglokalisering,

gymnasielä-f.n.yrkesämnenigymnasielärareför somLärarutbildningar ges
handel ochhantverk,ochindustriinriktningspeciell motmedrarprogram

in-inriktningmed motGymnasielärarprogramnaturbruk.vårdkontor, samt
Göteborg,iUniversitetenvidoch kontorhandelhantverkochdustri samt ges

Högskolan iVidStockholm.Lärarhögskolan ividUmeåLund och samt
gymnasielä-utlokaliseradGöteborgUniversitetet ifrånanordnasKarlstad en

vård.ochhantverksyrkenochindustri-förramtbildning
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Gymnasielärarprogram med inriktning vårdyrken vidmot Göteborgs,ges
Linköpings, Lunds, Umeå och Uppsala universitet vid Lärarhögskolansamt
i Stockholm. Gymnasielärarprogrammet i naturbruk vid Uppsala univer-ges
sitet. Se tabell.

IF.

i MOTi i

Industri Handel Vård Naturbruk
och och

hantverk kontor

Uppsala 42 48 60 60- -
universitet

Lunds universitet 124 124 24 24 72 72 -
Göteborgs
universitet 89 96 19 12 96 96 -
Högskolan i
Karlstad filial till
Göteborgs univ. 24 24 12 12 --
Umeå universitet 55 48 20 20 23 30 -
Linköpings -
universitet 32 32- -
Lärarhögskolan i 97 100 25 25 49 60 -Stockholm

389 392 88 81 326 60 60
350

TOTALT 863 883

Siffror inom planeringen för läsåret 199495avser .

Enligt högskoleförordningen bilaga uppnås3 med inriktning påexamen
yrkesämnen efter fullgjorda kursfordringar minst 40 Dessutompoäng.om
ställs krav relevanta ämnesteoretiska kunskaper, yrkesutbildning och yr-
keserfarenhet eller omfattande yrkeserfarenhet. Den praktisk-pedagogiska ut-
bildningen omfattar alltid minst 40 Fullgjordpoäng. praktik krav förär ett

få gymnasielärarexamen.att
Förkunskapskraven för de olika gymnasielärarprogrammen med inriktning

på yrkesämnen fastställs respektive universitet och högskola. Kraven påav
särskild behörighet f.n. i desammaär vid de olikastort universiteten och
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med inriktningtillträde till gymnasielärarprogrammenhögskolorna. För mot
tvåårig gymnasieskolaochallmän behörighetindustri och hantverk krävs nu

utbildningenområdeårs inomfem yrkeserfarenhet detminstsamt avser.som
matematiki svenska,betygetInför höstterminen 1994 krävs i allmänhet tre

inriktning handel ochmedtill lärarutbildningengelska. För tillträdeoch mot
årsfyratreårig gymnasieutbildningallmänhetadministration krävs i samt yr-

keserfarenhet.
genomgång-naturbruk omfattarlärarutbildningen itillFörkunskapskraven

jordbruk,med inriktningminst 80högskoleutbildning poäng motomen
djurvård.hästhållning ellerträdgård, vattenbruk,skogsbruk,

Påingått ämnesteoretisk utbildning.har tidigarevårdlärarutbildningenI
utbild-ämnesteoretiskaingår del denfortfarandeutbildningsortervissa aven

ställs kravdet andramedani lärarutbildningen,ningen attorter man
vård-tillträde tilllärarutbildningen. Förförekunskaperdessahar inhämtat

medellång vårdhögskole-genomgått s.k.harkrävslärarutbildningen att man
socialtriktadsjuksköterskeutbildning, utbildningutbildning, mott.ex. om-

ellerlaboratorieassistent-sjukgymnast,eller arbetsterapeut-,sorgsarbete,
två års inom denyrkeserfarenhetkrävstandhygienistutbildning. Vidare se-

femårsperioden.naste
40omfattat 60tidigare poängVårdlärarutbildningen har poäng, varav av-

På utbild-ämnesstudier. vissastudier och 20praktisk-pedagogiska poängsett
60-poängsutbildningfortfarandeutbildningenorganiserasningsorter som en

På80-poängsutbildning. andra haruniversitet,vid Göteborgs ortereller, man
Tillträdeämnesstudiema.utbildningen ochpraktisk-pedagogiskadenskilt

då harkräverutbildningenpraktisk-pedagogiska ämnesstu-till den att man
grundläggande högskoleutbild-förutom denbakom sig,dier 20 poängom

flera grund-ämnesstudiema elleranordnasPå dessaningen. orter som en
söka praktisk-pedagogis-därefter till dengå ochigenomkankurser mansom

företrädeämnestudiemaGenomgång40utbildningenka poäng. geravom
ocksåämneskunskapema kanpraktisk-pedagogiska utbildningen,till den men

inhämtas sätt.annat

organisationLärarutbildningens

föredra-framhöll detlärarutbildning199192:75I propositionen prop. om
utbildningen lä-nuvarandenackdel denstatsrådet detgande är att avatt en

frånhelt skildaskeryrkeslärareutbildningenochteoretiskai ämnen avrare
in i sko-kommerdärigenomlärarebåda kategoriernadevarandra och att av

denIreferensram.ochtraditionermed olikalan utan gymna-nyagemensam
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sieskolan behovet samverkan mellan lärare i teoretiskaaccentueras ämnenav
och lärare i yrkesämnen.

pågårFörsök samordna lärarutbildningama i allmänna och i yrkesinrik-att
tade viss delämnen utbildningen läses bl.a. vidatt gemensamtgenom en av
Göteborgs universitet och vid Lärarhögskolan i Stockholm.

3.8 Kartläggning verksamma gymnasielärare iav nu
yrkesämnen

En utgångspunkt för utredarens arbete skall enligt direktiven kart-vara en
läggning utbildningsbakgrund och kompetensnivå ålder hos desamtav gym-
nasielärare i yrkesämnen verksamma i dag. Eventuella förändringarärsom
under de åren skall redovisas och särskild uppmärksamhet skall rik-senaste

rekryteringssättet och i vilken utsträckning formelltanställt obe-tas mot man
höriga lärare, dvs. saknat föreskriven praktisk-pedagogisk ut-personer som
bildning 40 högskolepoäng.om

Statistiska centralbyrån SCB har tillsammans med de ansvariga skol-
myndighetema under decennier tagit in statistiska uppgifter allaett par om
Sveriges lärare och samlat dessa uppgifter i lärarregister. SCB publicerarett

årvarje sammanställning de viktigaste uppgifterna i lärarregistret.en av
Uppgifterna samlas in viss vecka läsår.varje De tjänstgö-antalen avser

rande lärare, fördelade efter kommun och skolform, ålderkön och be-samt
hörighet och pedagogisk grundutbildning. Registret innehåller också uppgif-

anställningsfomi och fastställd undervisningstid.ter om
De uppgifter i lärarregistret intresse för utredningen framförär ärsom av

åldersfördelningenallt och andelen obehöriga lärare för varje typ av gym-
nasielärartjänst i yrkesämnen. För kunna redovisa förändringar under deatt

åren har SCB sammanställt uppgifter beträffande ålder behörig-ochsenaste
årenhet för 1982, 1987 och 1992, fördelade lärarbefattningar och län.
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framgårobehöriga lärareformelltprocentuella andelenDen av
tabell.nedanstående

10Beklädnadstekruiska ämnen

24amäggningstemiskaochBygg-
ämnen

182019El-teletelmiska ämnen

20underhâllstekniskaDrifts- och4.
ämnen

22Fordonstelcmska ämnen

181820Livsmedelstekxüska ämnen

121019Restaurangstorhushällsämnen

1916 11Processtekniska ämnen

Trätekniska ämnen

17industritekrüskaochVerkstads-
.

ämnen

1220Hantverksämnen11.

10Handels- och kontorsärnnen12.

1613. Naturämnen

23 10Omvårdnadsämnen14.

ungdomsämnenoch15. Barn-

16. Hushållsämnen

Kalla: SCB
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Kommentaren

Som framgår tabellen har andelen obehöriga lärare sjunkit kraftigt inom:av

Kategori 2 Bygg- och anläggningstekniska ämnen
5 Fordonstekniska ämnen
9 Trätekniska ämnen

10 Verkstads- och industritekniska ämnen
Omvårdnadsämnen14

I andra kategorier ligger andelen obehöriga lärare relativt stilla, bl.a. inom:

Kategori 3 El- och teletekniska ämnen
6 Livsmedelstekniska ämnen

Att uppgifter saknas för 1982 beträffande Drifts- underhållstekniskaoch äm-
beror dessa utbildningar relativt nyinrättade.ärattnen
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Åldersfördelningen lä-enligt SCB:sgymnasielärare i yrkesämnenbland var
katego-respektiveinomlärargruppenhelasiffrorna irarregister procent av

ri:

Äldre 54 åränår35 54årän 35YngreKategori -
nr -

199L1982 19871992198719821982 19921987
51-,5-143,443,142,753,55,8 51,45,6 3,01

36,5 26,730,866,461,07,0 59,010,2 2,52
18,820,6 23,468,263,265,413,013,414,03
13,312,579,074,313,2 7,74
20,227,120,072,069,166,77,83,813,45
18,429,522,061,050,863,420,619,714,66
12,918,976,3 24,470,163,410,811,012,27
16,227,332,561,4 73,761,210,06,3 11,48
21,935,532,567,754,510,3 52,19,99 15,4
26,529,227,069,167,163,44,43,79,610
23,220,522,970,6 71,267,45,69,8 8,911
27,729,731,063,9 65,861,56,66,47,512
15,317,011,762,8 68,316,4 56,920,331,413
18,79,56,383,9 78,271,33,16,722,414
12,85,3 8,579,459,8 77,49,912,034,915
32,125,617,866,6 64,7 58,010,09,815,616

Källa: saa

Kommentaren

Medelåldernår.35-54generelltdominerartabellenSom gruppensynes av
Be-kategori 1år. undantag utgör47 Ettomkringliggerför alla grupper

år54äldre störst.änlärare1992ämnen därklädnadstekniska vargruppen
Processtekni-kategori 8ochRestaurangstorhushållsämnenkategori 7För

understarktminskatår54äldrelärare ängäller pe-ska ämnen att gruppen
Omvårdnads-kategori 14förgällerförhållande1982-1992. Motsattrioden
perioden.underkraftigtår ökat54äldrelärare ändärämnen gruppen

till drygtenkätuppdragpå utredarens1993 utdecembersände iSCB en
yrkeslärare.0001

lärarelärarregister överSCB:sundersökningenförutgångspunktEn var
olika kate-16tidigare nämntsfinnsregister1992. I dettahöstterminen som



58 Kapitel 3 SOU 1994:101

gorier yrkeslärare. För undersökningengöra lättbearbetadatt mer samman-
fördes dessa kategorier till sex grupper.

1 Lärare i omvårdnadsämnen barn- och ungdomsämnensamt
2 Lärare i elteletekniska, drifts- och underhållstekniska processtekniskasamt

ämnen
3 Lärare i beklädnadstekniska, livsmedelstekniska, restaurangstorhushålls-,

hantverks- hushållsämnenoch
4 Lärare i bygg- och anläggningstekniska, fordonstekniska, trätekniska samt

verkstads- och industritekniska ämnen
5 Lärare i handels- och kontorsämnen
6 Lärare i naturbruksämnen

Urvalet lärare på sådantgjordes den procentuellasätt andelenattav sva-
rande skulle lika i varje Urvalen svarande gjordes sedanstorvara grupp. av
slumpvis inom respektive grupp.

När insamlingen besvarade enkäter avslutades 1994-02-01 hade 876av
inkommit, motsvarande 87 de 1 005 utsända enkätema. I föl-procentsvar av

jande tabell visas hur respektive lärarkategori totalt enligt SCB:s lä-stor är
rarregister hur mångaoch bearbetats.svar som

1 2 582 175 156 89,1

2 1 299 167 142 85,0

3 1 561 170 142 83,5

24 756 175 160 91,4

5 910 161 145 90,1

6 752 157 131 83,4

TOTALT 8609 1 005 876 87,2
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beträffande de lärareuppgifter lärarregistretskaffat framSCB har somur
enkäten.besvarat

födelseår:följandeharLärarna
5,0 %301927 -
28,0 %19401931 -
41,8 %19501941 -

%1960 20,91951 -
4,3 %19701961 -

kategori 5och ivårdlärarekategori 1återfinns iäldsta lärarnaallraDe
handelslärare.

andelarnahögstaDe84,2genomsnittibehöriga lärare är procent.Andelen
be-lärarna3,9 är4 ochkategoriernai procentfinnsbehöriga lärare av

obehöriga.uppehåller och 11,8 ärdeden procenttjänsttillhöriga änannan
do-kvinnor. Inte oväntatoch 44,755,3 män procentlärarnaAv är procent

katego-dominerar ikvinnorna6 medanochkategori 4iminerar männen
ochrierna 1

tjänstgjordeenkätenbesvaratdemprocent89,5flestaallraDe somav
1993.höstengymnasieläraresom

läraranställning-föreyrkeslivet de hadeanställning ilämnade denLärarna
år:följandeen

%1960: 4,11950 -
%17,31970:1961 -
%33,41980:1971 -

35,1 %1990:1981 -
5,5 %1993:1991 -
4,6 %svar:

grundut-gymnasieskolagenomgången45,8hadelärarnaAv procent som
bildning.

dennaIhögskolepoäng.120hadelärarna än17,6 gruppprocent merav
vårdlärama.dominerar

120mindrehögskoleutbildning änhadelärarna22,3 omprocent enav
naturbrukslärama.dominerarHärhögskolepoäng.

gymnasieskola el-grundutbildning änhadelärarna13,6 procent annanav
grundutbildning.sininteharhögskola. 1,3ler angettprocent

börjatdeyrkespraktik efternågonhafthar inte attlärarna45 procent av
kategorier lärare.i allalikaungefärAndelenlåtar-tjänstgöring. är storsin av
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Med anledning de kartläggningar SCB gjort på utredningens uppdragav
kan bl.a. dras följande slutsatser:

Gruppen gymnasielärare i yrkesämnen har relativt hög medelålder 47-
år,
De lärargrupper har den högsta medelåldern vårdlärareär ochsom-
handelslärare,
Andelen formellt behöriga lärare hög,är-
Många gymnasielärare i yrkesämnen har inaktuell yrkeserfarenheten-
och har därmed svårt följa utvecklingen i arbetslivet,att
Den teoretiska kompetensen inte minst hosär lärare inomsvag grup--

Industri och hantverk,pen
Yrkespraktik förekommer sällan,-
Lärarfortbildningen bidrar i alltför liten omfattning till fylla kompe-att-
tensluckor hos gymnasielärare i yrkesämnen.
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4 Ansvarsfördelningen för gymnasial
yrkesutbildning

4.1 Sverige

Definitioner och begrepp

Enligt de givna direktiven skall utredaren studera ansvarsfördelningen för
den gymnasiala yrkesutbildningen mellan samhället och arbetslivet. Med
samhället i detta sammanhang kommuner och landsting. Yrkes-staten,avses
utbildningen i den reformerade gymnasieskolan i de yrkesförberedandeges
treåriga nationella dvs. alla det estetiskautomprogrammen, program pro-

naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.grammet,
Yrkesutbildning kan vidare i individuellt lärlingsut-ettges program som
bildning eller i specialutfonnatett program.

Det finns emellertid flera utbildningar motsvarande kompetens,som ger
Ävenbl.a. komvux, företagsskolor och arbetsmarknadsutbildning. folkhög-

skolorna har fonnellt anordna gymnasial yrkesutbildning.rätt attnumera
Trainee-utbildning lärlingsutbildning eftergymnasial nivå.är en

yrkesutbildning sådanBegreppet utbildning den studerandegöravser som
förberedd för yrkesbefattning arbetslivet.i Begreppet personalutbildningen

sådan utbildning den anställda personalen.avser som ges

Nuvarande ansvarsfördelning

Som huvudprincip gäller beslutar målen för utbildningenatt staten om som
de uttrycks i skollagen, mål och riktlinjer för respektive skolform ochom

de kunskaps- färdighetsnivåeroch skall uppnåelevernaom som genom un-
dervisningen i skolan och slår fast kursplanerna. Statenstatensom genom
följer och utvärderar resultaten.upp

Kommunerna har huvudmän för skolan det operativa dvs.ansvaret,som
till det finns utbildad personal, lokaler, läromedel olika slag ochatt attse av

utrustning för undervisningen. Kommunen i skolplanskall hur deen ange
nationella målen för skolan uppnås.skall

Staten bidrar ekonomiskt till skolverksamheten. Tillsammans med kom-
munala medel det statliga stödet de förutsättningarnaekonomiska för attger
genomföra undervisningen nåoch de nationella målen. Statsbidraget för
skolverksamheten tidigare specialdestinerat och i huvudsak baseratvar
lärarlönekostnadema ingår i det kommunala utj ämningsbidraget.men numera
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anställda.personalutbildningen de Detnormalt förArbetslivet avsvarar
personalutbildning itotala kostnaden för allsvårt beräkna denär att men

och förslag hänvisas tillPersonalutbildning övervägandenskriftLO:s en-
personalutbildningskostnadema 1987SCB-undersökning enligt vilken upp-

kostnaderenligt uppgift dessakronor. Senare hartill 20 miljardergick totalt
betydligt.arbetsmarknadsläget minskatpga.

arbetsgivaransvaretdet fullahar kommunernaden januari 1991Fr.o.m. l
entydigtinnebär bl.a.skolpersonal. Detoch övrigför lärare ett ansvarmer

ocksåinnebärfortbildningsinsatsema. Detprioriteraför kommunerna attatt
fortbildningsbehov harbeträffande angelägnadetaljregleringenden statliga

upphört.
inriktning.fortbildningensavstår fråninnebär inteDetta att styraatt staten

fortbildning-inflytandefortfarande intresse utövaStaten har ettattett av
mål- resultatorien-övergången ochtillökar medbehovDetta ensnarareen.

skolväsendet.styrning helaterad av
fårinnebär Skolverketstyrningför skolansprinciperna ettDe attnya

den statligt finan-direkt ledabefogenheterochtydligare större attansvar
innehållockså dess konkretaochfortbildningsverksamhetensierade att ange

ellerför fortbildningenställeroch regeringenmål riksdagenutifrån de upp
sådan.för skolan som

förmedlare defunktionsåledes viktigfyllerFortbildningen avsomen
rollockså betydelsefullmålen skolan. Den harför ettsamhälleliga somen

bra.lyckats mindreområden skolan hardärstöd de
försärskilda principerområden utbildningen tillämpasvissaInom av

lärlingsutbildningdenarbetslivet. Isamhället ochmellanansvarsfördelningen
yrkes-bekostararbetsgivarenvårt sedan länge detlandfunnits i är somsom

blevförsök 1980 ochinfördeslärlingsutbildningGymnasialutbildningen.
anordnaslärlingsutbildningriksdagsbeslut 1992 kanreguljär 1984. Genom en

påYrkesutbildningentreårigt individuelltförinom ett ar-program.ramen
undervisningensamhället bekostarmedanföretagetbekostasbetsplatsen av

i de allmänna ämnena.
yrkesutbildningenmedhörkostnaderhar vissaArbetslivet sammansom

följatill uppgiftyrkesnämndema harcentralagymnasieskolan. De attbl.a. i
skolmyndigheter,utbildningsområdet. Samverkan medpåutvecklingen t.ex.

Yrkes-arbetsuppgifter.ingår i dessainfonnationsverksamhetochSkolverket,
nivåregionalmedverkarbranschorganisationer ävenoch andranämnderna
inivån ingår arbetslivsrepresentanterPå lokalautbildningsfrågor. deni yr-

gymnasieskolan.kesrådenprograrnråden i
på yrkesförberedandegymnasieskolan skall eleverreformeradeI den pro-

minstskallAndelen APUAPU.arbetsplatsförlagd utbildningha varagram
skall anskaffaskolanStyrelsen förstudietiden.totaladen15 procent av
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platser för APU. I samband med platsanskaffningen det naturligtär att
ersättningsfrågan och mellan kommunenavtal sluts och dentas ettattupp
berörda arbetsplatsen.

Reformeringen gymnasieskolan sker insatserav gemensammagenom av
kommun och arbetsliv. den kunskapspropositionenI s.k. prop.stat,

framhåller199091:85 det föredragande statsrådet:

långsiktiga betydelse den svenska ekonomin och dessReformens för
de allmännakonkurrenskraft ekonomiska förutsättningarna kräversamt

denna bakgrundbred uppslutning kring finansieringen. Mot ären
utgångspunkten finansieringsförslag finansieringen måsteför mina att

åtagande kommun och arbetsliv.för stat,ett gemensamtses som

betydande del yrkesutbildningen % påminst 15 skerEn uteav
det därför arbetslivetsarbetsplatserna Jag viktigt förattanser ansvar

också tydliggörs finansieringsmodel-yrkesutbildningen markeras och i
innebär arbetslivet får bära kostnaderna den arbets-förlen. Det att

administrativtplatsfärlagda delen utbildningen. sker enklastDetav
procentuell andel lönesumman förviss uttaxems attatt en avgenom

arbetsplatsförlagda delen utbildningen.denfinansiera av

återfinns i denna proposition medelsbe-de beräkningarI attsom anges
föreslåsökar med 800 milj. kr. Finansieringengymnasieskolan 1hovet för

statligaminskning den skoladministrationen med 100 milj.ske avgenom en
330 milj. kr, rationaliseringar i kommunernai timplanemakr, besparingar

totala sektorsbidraget eller 617 milj. kr 753det0,5 procent samtavom ca
andel 0,12 arbetsmarknadsavgiftenmotsvarandemilj. kr, procentom aven

arbetsplatsförlagdaför den utbildningenbestrida kostnader APU.för att
medförde ändring påi juni 1991 punkt i propositio-Riksdagsbeslutet en

milj. kr skullenämligen de 330anslagsberäkningar, beträffande somnens
utbildningsutskotteti timplanema. Påinnebära besparingar förslag av

budgetåret 199293 tillföra 330riksdagen199091:UbUl6 beslöt fr.o.m.att
offentligakommunala skolv.ä-milj. till anslaget Bidrag till driften detkr av

gymnasieskola.sendet för finansiera förändradatt en
arbetslivet för APU,enligt beslutet 1991 skulle bärasDen andel, avsom

således 753 milj. kr.var
låg grund för det statsbidragbeskrivna beräkningarna tillDe somnyss

budgetåret fick skolväsendet i kommunen.för 199293 förkommunerna
utjämningsbidrag för all kommunalfår kommunaltNumera kommunerna ett

möjligt längredäribland skolan. Detta det knappastverksamhet, gör att
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för gällerandel arbetslivet ekonomiskt vadberäkna hur sett t.ex.stor svarar
yrkesutbildningen.den gymnasiala

för yrkesutbildningenvårt samhället betydligtlandI störreetttar ansvar
Utredningen skall enligt de givna direktiveni jämförbara länder.andraän

ansvarsfördelningen mellan samhälletinternationella utblickar studeragenom
några andragymnasiala yrkesutbidningen i länder.arbetslivet för denoch

ansvarsfördelning i SverigenuvarandeProblem med

huvudaktörer,tidigareyrkesutbildningen hargymnasiala nämntsDen tresom
nämligen

staten-
kommunerna-
arbetslivet-

vilkainomoch riksdag debeslut i regeringStaten skapar ramargenom
gymnasieskolan ochreformenutvecklas. Denskolan senaste stora vuxen-av

övergång enhetligttillyrkesutbildningens delbetydde förutbildningen ett
tvååriga yrkeslinjernafrån tidigaredetreårigt studievägssystem, stort stegett

och specialkurserna.
beslutgymnasiereformen fattagenomförandetskall vidKommunerna av

utgångspunkt igymnasieskolorganisation medkommunensden egnaom
nivå.regionalcentral ellerfattades tidigareval. beslutelevernas Dessa

på skolplanering.kommunenskravDetta ställer nya
hargår gymnasieskolan ochför de eleverArbetslivet avnämare utär som

kravyrkesutbildningengymnasialadenkrävadärför moträtt attatt svarar
arbetslivetmåste ställa kravSamtidigt skolanyrkeskunnande.på ettom

anskaff-yrkesutbildningen och iplaneringendeltagande bl.a. iaktivt av
utbildningen.arbetsplatsförlagdaför denplatserningen av

i reformeringenolika deltagitorganisationer harArbetslivets sätt av
olikakursplanearbetet ochimedverkangymnasieskolan, bl.a. genomgenom

informationsinsatser.
yrkesutbildningen skall kunnagymnasialadenförutsättning för ut-En att

påarbetslivet samverkarochkommunernapositivt ettvecklas är att staten,
kompetensområden. informationDenrespekt för varandrasmedeffektivt sätt,

alltid fungerat väl.samarbete intefått nödvändigavisar dettautredningen att
samarbetetuppgift förstärkahar tillpå lokala planetdetDe attsomorgan

medyrkesråden. I kommunerde lokalaoch arbetslivetmellan skolan är
programråd.beteckningen Omoftaanvändertreåriga ett pro-manprogram

grenråd. Både densärskildaiblandinrättasuppdelat i ävenär grenar,gram
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ÖGY-försöken 1992:25 under-utvärdering gjordes SOU och ensom av
genomfört visar klart det skillnadersökning LO nyligen är storaattsom

den sakkunskap arbetslivsrepre-mellan kommunernas sätt att ta somvara
programråd eller motsvarande har.isentantema

programrådetkallar till sammanträden idet skolledningenI regel är som
Därmed finns risk arbetslivsrepresentan-dagordningen.och fastställer atten

fårdelaktiga i utvecklingen inom Dettakänner siginte programmet.terna
bådefrån Därmed minskaruteblir sammanträdena.till de oftaföljd att

programrådet.intresse för verksamheten ioch arbetslivetsskolledningens
definieratarbetsuppgifter och klartprogramråd skall ha konkretaVarje ett

Därför skallyrkesutbildningen vid skolan.för utvecklingen ettavansvar
förinförs i gymnasieskolaninnan visstprogramråd bildas redan ett program

fastställda kurs-med ledning denuppläggningdiskutera programmetsatt av
anskaffning lämpligaarbetet medProgramrådet skall delta iplanen. även av

gäller rekryteringenutrustning och aktivt detnödvändiglokaler och närvara
ha känne-Från arbetslivets sida böryrkesämnen.gymnasielärare i manav

handledare, kan inspirerasverksammadom vilka attt.ex. sompersoner,om
få lärartjänst i kommunen.genomgå lärarutbildning för att senare

programråd behovet APU-behandlas ifråga normalt ärEn ett avsom
mångaanskaffa dessa platser. Hurskyldighetskolansplatser. Det är att

ocharbetslivetstillgängliga beror oftablirplatser engagemangsom
möjligheter.

minst 15skulle omfattabeslöt APUriksdagen i juni 1991När procentatt
kommunerna tillsam-med den avsiktenstudietiden dettotaladen attvarav

Mycketden omfattningen.skaffa platser iarbetslivet skulle lyckasmedmans
uppnås. kan bl.a. beromål kommer Dettadetta intetyder attattatt

elevönskemålför brettvisstinrättatkommunen möta ettattett menprogram
berördainom detarbetsmarknad i kommunennågonfinnsdet inte störreatt

skolan intesvårigheternautbildningsområdet. många fall berorI att
tillräcklig grad.arbetslivet ilyckats engagera

mellaneffektivt samarbetsorganfungeraprogramråd skallEtt ettsom
också angeläget dettanivån.lokala Detarbetslivet denskolan och är att

nivå.såväl regional centralfungerarsamarbete som
på den centralafungerar välmotsvarigheteroch derasYrkesnämndema

frågorövergripandeyrkesnämndemasde olikanivån. samordningFör av
Yrkesråd AY.Arbetsmarknadensfinns

nivå samordnar arbets-också regionalharYrkesnämndema somorgan
arbetsgivarintressen.ochtagar-

på kom-motsvarighet denmånga fall direktsaknar iYrkesnämndema en
arbetslivs-inrättaproblem kannivån. lösning dettaEnmunala ettattvara

3 14-1110
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råd för sådant rådkommunen. I kan de övergripande yrkesutbildnings-ett
frågorna frågabehandlas. Denna behandlas i kap. 7 Utredarens förslag.

4.2 Norge

Statens Yrkespedagogiske Høgskole

grundläggande högskoleutbildningen i regionaltDen Norge organiseradär
universitetsorganisationen. Yrkespedagogiskeoch ligger utanför Statens Høg-

koordinerande förskole SYH har de regionala yrkespedagogiskaett ansvar
utbildningarna för yrkespedagogiskt utvecklingsarbete.och SYH strävar mot

samordning mellan den yrkesteoretiska och den yrkespedagogiska utbild-en
ningen. Vid SYH anordnas dels grundläggande praktisk-pedagogisk utbild-

yrkespedagogisk utbildning,ning, dels vidareutbildning och högre dels kor-
fortbildningskurser.tare

Verksamheten bedrivs i samarbete med arbetsgivar- och arbetstagar-nära
pedagogiskorganisationerna NHO och LO. Ett resultat detta är attav en

för vägledareinstruktörer i de företag lär-utbildning planeras tar emotsom
lingar.

grundläggande praktisk-pedagogiska utbildningen vid SYH har hittillsDen
år, ettårigomfattat halvt läggs till utbildning kan in-ett men nu om en som

halvtid. utbildningsplatser omräknathämtas hel- eller SYH har l 000 som
helårsplatser. grundläggande utbildningen omfattar hälf-500 Denutgör caca

dessa platser. Högskolan har 51 tjänster.ten av

Antagning

Den vanliga utbildningsvägen för yrkeslärare i Norge är:en

uppnåssvennebrev el. dyl. studier i gymnasieskolana Fagbrev, som genom
videregående eller utbildning i arbetslivet eller kombinationskolen en

båda utbildningar;dessaav
år;vanligtvis fyrarelevant yrkesverksamhet, underb

två år utbildningsinstitutioner;yrkesteoretiska studier under vid olika ic
erhålls åtminstone från åren, tvåårigofta dispens eftersompraktiken ett av

yrkesteoretisk utbildning saknas;
ård pedagogiska studier under vid Statens Yrkespedagogiske Høgskoleett

pedagogisk institution.SYH eller en annan
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genomgått pedagogiskhagymnasieskolananställs ofta iLärare utan att
tiden skall lä-år. Under denunderAnställningenutbildning. är treprov

anställ-upphörutbildningen,yrkespedagogiskagenomgå den annarsraren
ochyrkeslärarehar anställningSYHdelen elevernaningen. Större somav

sin undervisning.bedriverpå samtidigt dedeltidgenomgår utbildningen som

Reform 94

genomgårnationellamed elvagymnasieskolannorskaDen enprogram --
treårigdå medminstYrkesutbildningen blirunder 1994.reformomfattande

åretförstaarbetslivet. Detår tillfjärde förlagti regeltredje ochdet även ett
allmännainslag änbetydligt ämnenmedfår breddning störreett aven

tidigare.
på yrkesläramasi kravengenomgripande förändringarmedförReformen

allmäntförändringar ochanledning dessaMedoch kompetens.kunskaper av
1993börjantillsattes isamhällsutvecklingenföljdtilländrade krav enavav

utbildningsnivånuvarandeyrkesläramaskartläggauppgiftkommitté med att
framtida behovenaktuella ochdebeskrivautbildningsmöjligheter,och att av

lärarutbildningförslag till motkompetensökning samt att svararsomenge
såvälbehandlai uppdragKommittén harkompetenskraven. attökadede

vidareutbildningar.fort- ochgrundutbildning som

Vidareutbildning

lönprincipenhuvudsakibyggerför lärarenorska lönesystemetDet om
vidareutbildningårsutbildningslängd. Ettochformell kompetensefter ger

inteslutlönenförutsättningunderlöneökning, attadjunktskompetens samt
utveck-yrkespedagogisktvidareutbildning inådd. Vid SYHtidigare är ges

miljöläranorska ochyrkesinriktadSpecialpedagogik,datalära,lingsarbete,
yrkesteori.visssamt

åtgär-kanaliserasvidareutbildningför motdelenStörre nuresursernaav
fort-kortaregymnasieskolan. Enomläggningenmotiveradeder är avavsom

genomförts undergymnasieskolan hariläroplanemadebildning nyaom
genomföras,vidareutbildningskurserämnesspecifikaskallFrån 19941993.

yrkesområdensmåinomyrkesområdena lokalt,inom deför lärare stora men
engel-yrkesinriktad norska,vidareutbildning iUtökadregionalt.centralt eller

ocksåkommeryrkesinriktade attinom dematematikochska programmen
1994.igång undersättas
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Hovedfag

Den högsta lönenivån lektorsnivå uppnår bara den genomgått universi-som
tetsstudier i aktuella yrkesämnen. För sådanaunderlätta studier och där-att
med yrkesläramas möjligheter nå lektorsnivå har s.k. hovedfag inrättats.att
Ytterligare skäl behovet stärkaär FoU-arbetet i yrkesämnenett iatt gymna-
sieskoloma.

Hovedfag bygger adjunktutbildning. Studierna kan ske heltid under
två år, eller deltid årunder 3,5 varvid yrkesläraren har kvar sin undervis-
ning i skolan. Centrala fördjupningstemata yrkesutbildning ochär yrkesdi-
daktik. Fullföljda studier automatisk lektorskompetens med lönehöjning.ger
Erfarenheter från den försöksverksamhet bedrivits visar den yrkes-attsom
teoretiska intebasen alltid tillfredsställande och förbättringär behövsatt av
skriftspråket redskap.som

Yrkespedagogiskt utvecklingsarbete

SYH har nationellt för det yrkespedagogiska utvecklingsarbetet. SYHansvar
har därför docenttjänster och professur i yrkespedagogik under pla-tre ären
nering. FoU-arbetet bedrivs delvis inom för hovedfagsstudiema. Ettramen
antal utvecklingsprojekt har genomförts i samarbete med skolor.

SYH skriftserie målsättningmed sprida informationut attger en om yr-
kespedagogiskt FoU-arbete. Serien omfattar bl.a. resultat FoU-arbetet, lä-av
romedel, försöksverksamhet i yrkesutbildning, synpunkterrapporter om
lärarnas verksamhet påoch lärar- och instruktörsutbildningen.

Ansvarsföuielning mellan arbetslivet och skolan

I Norge har arbetslivet sina organisationer inflytande in-överett stortgenom
nehållet i yrkesutbildningen.

Genom Reform 94 andelen arbetsplatsförlagd utbildning dub-är änmer
såbelt i Sverige. För elevens år utgårtredje och fjärde statligtstor ettsom

bidrag 53 000 norska kronor. När eleven klarat sitt erhålleryrkesprovom av
företaget ytterligare 500 år.7 norska kronor Under det fjärde året deltarper
eleven får dåi produktionen och lön i regel högre det statliga bi-är änsom
draget.
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4.3 Danmark

Utbildningssystem

Det danska utbildningssystemet har nivåer:tre

l Grundskola folkeskolen
2 Ungdomsutbildning
3 Högre utbildning

Detta hör till undervisningsministeriet. Dit ocksåhör vuxenutbild-system
ningen medan arbetsmarknadsutbildningen AMU hör till arbetsministeriet.

nioårigFolkeskolen med frivilligt år.tiondeär ett
Ungdomsutbildningen uppdelad i allmäntteoretiskt gymnasiumär med in-

riktning språk eller matematik EGU och yrkesutbildning EU.mot

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning bedrivs bl.a. vid

tekniska skolor-
handelsskolor
vårdskolor
jordbruksskolor

Lärlingsutbildning relativt omfattande inslagutgör 3-20 veckorett per
termin i utbildningen, framför allt i de tekniska skolorna.

En yrkesutbildningsreform beslöts 1989 och trädde i kraft 1991.
Yrkesutbildningen i princip treårig och avslutas med svennepröve.är

För elever inte klarar avlägga godkänt efter år blirsvennepröveatt tresom
utbildningen förlängd ytterligare lärlingsutbildning tillkommer.attgenom
Efter fårgodkänt eleven svennebrev innebär behörig-svennepröve ett som
het till fortsatt yrkesutbildning.



1994:101SOUKapitel 470

i yrkesämnenGynmasieläram

Danmark krävs:iyrkeslärareanställasFör att som

merkantilellerområde tekniskplusberörtYrkesutbildning inoml gymna-
gymnasieutbildningellersieutbildning annan

i yrkes-år för lärarefemminstyrkeserfarenhetaktuellochRelevant2 om
lärare.två år för övrigaminstämnen,

kvalifi-år följandetvå hainomskalllärareanställts senastDen somsom
kationer:

tvåyrkesområdet minstinomutbildninggymnasial samtBred allmän av1
och in-samhällskunskapnaturkunskap,språk,främmandedanska,ämnena

gymnasiumallmäntnivå viddenfonnationsteknologi som ges
Erhverspaedagogiskeutbildning vid StatenspedagogiskGenomgången2

SEL.Laereruddannelse

lärarens kompetensut-enskildedenförskolan harlokalaDen ansvaret
utvecklingentillmed hänsynfortbildninglärarensplanläggerveckling och

pedagogiken.yrkesområdet och inominom

SELLaereruddannelseErhverspaedagogiskeStatens

utanförliggerundervisningsministeriet,direkt underlyderSEL, mensom
1969.inrättadesuniversitetsorganisationen,

avdelningarRegionalaKöpenhamn.finns icentraladministrationSEL:s
Århus. lokaler finnsochMedarbetare ävenochOdenseKöpenhamn,ifinns

Ålborg Haderslev.ochi
undervisningsministe-frånmedelmedfinansierasSELvidVerksamheten

arbetsmarknadsstyrelsen ochfrånhandelsskolor,ochtekniska skolorfrånriet,
dan-milj.till 45uppgick 1993omsättningentotalaDenfrån företag.privata

centralt ochår anställdaTotalt 90 re-kronor.ska sammapersoner varca
gionalt.

bl.a.uppgifter hörTill SEL:s

handelsskolor ochskolor,tekniskavidför lärareutbildningpedagogisk-
AMU-centrer

för praktikvägledarepedagogiskautbildning av-
skolorikonsulentverksarnhet ute-
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fortbildning yrkeslärareav
påbyggnadsutbildning
utbildning studievägledareav
försöks- och utvecklingsarbete FoU.

Utbildning yrkeslämre vid tekniska skolorav

Den pedagogiska grundutbildningen Paedagogikum för lärare vid tekniska
skolor omfattaroch AMU-centrer totalt 600 timmar, fördelade 12-överca

månader.14
Utbildningen vid SEL sker under perioder med lärarverksam-som varvas

het på den skola läraren anställd vid.är
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ivid tekniska skolorför lärareutbildningenpedagogiskaDen
moduler:följande 10f.n. indelad iDanmark är

skvlmlimt-:SELi irzuaModul
2 dagarseminariumInledandel

21 timmarpedagogiskaMål, medel och2
praktikvägledningprocesser,

15 dagargenomförandeUppläggning och3
undervisningspasskortaav -

kurser

21 timmargenomförandeUppläggning och4
undervisningspasskortaav

dagar15Planering kurser och5 av
undervisningspasslängre

18 timmarundervisning,Experimenterande6
försöksverksamhet,
praktikvägledning

5 dagarUndervisning efter elevernas7
5 dagarprojektarbeteförutsättningar -

3 dagar

Ämnesdidaktik dagar4projektarbete8 -
5 dagar

3 dagar

2 dagararbeteAvslutningsprojekt9 eget
Teori-
prov

10 timmarpraktikvägledning10 Avslutande
Praktiskt
prov

ochprojektarbetepraktik,på skolan rapport-arbeteLärarkandidatemas
Utbildningenvägledare.pedagogisksärskildledasskallskrivning avav en

omfattarochvid SELskerAMU-centrerochskolortekniskaförvägledare
lmodulerpå fyrafördelade76 lektionerochdagartotalt 12 om

dagar.2respektive
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vid handelsskolorUtbildning yrkesläraneav

vid handels-Paedagogikum för läraregrundutbildningenpedagogiskaDen
15 dagarteoretisk delomfattartotalt 200 timmar. Denskolor omfattar enca

med vägled-praktisk delochoch projektarbetesjälvstudiervid SEL plus en
anställd vid.lärarenning den skola är

modulerföljande fyraomfattar1992,fastställdesUtbildningsplanen, som
teoretiskt ochföljermodul 4praktikperioder. Eftermed ettettvarvassom

praktiskt examensprov.

lärarrollen1

uppläggningUndervisningsplanering och2

förutsättningarElevernas
Undervisningsövningar

5samhälletochSkolan4

projektarbetederashandelsskolan,praktiska arbeteLärarkandidatemas
vägledare harpedagogiskledasskallrapportskrivningoch genom-somenav

vid SEL.utbildningtvå veckorsgått en

Konsulentverksamhet

Till förut-konsulentstöd.gratiserbjuda skolornautsträckningi visskanSEL
bl.a.få detta stöd hörförsättningarna att

utvecklingsarbeteförsöks- ochbedriverskolanatt-
projekt-personal underutgifterna för skolanstäckerskolan självatt egen-

arbetet

omfattar bl.a.skolornakonsulentverksamhet iSEL:s ute
arbetsformerochpedagogiska metoderutveckling av-

elevgrupperför olikamedelmetoder ochanpasssning av-
utvärderingmetoder förutveckling av-

miljönpedagogiskadenutveckling av-
mellan olikaochoch eleverläraremellansamarbetsformerutveckling av-

läraregrupper av
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Påbyggnadsutbildning

För verksamma yrkeslärare påbyggnadsutbildninghar SEL omfattandeen
deltid två år.under Som inträdeskrav gäller genomgången pedagogisk utbild-

årsning vid minst två genomgångenSEL, lärarerfarenhet, utbildning till pe-
dagogiska vägledare för praktik, deltagande i utvecklingsarbete läskun-samt
nighet i tyska ocheller engelska.

Försöks- och utvecklingsarbete FoU

Det försöks- och utvecklingsarbete FoU SEL bedriver omfattar delssom
lokala projekt, dels centrala projekt.

modell för lokalt utvecklingsarbete, Faglig-paedagogiskEn opkvalificering
action-leaming FAP, har sedan 1992. Modellen innebärprövats attgennem

från läsår fårhelt lärarlag skola under fem perioder med undervis-ett etten
gång,ning vid i regel dagar varvad med undervisningSEL treom per egen

ingårprojektarbete skolan. Erfarenhetsutbyte mellan olika skoloroch ock-
så. Utbildningen avslutas med rapportskrivning och prov.

FoU-projekt bedrivs centralt under ledning personal frånEtt antalstort av
SEL. Vid SEL:s centrala administration finns forskningschef och 5 hel-en

mångatidsanställda projektledare. det bland SEL:s övrigaDärutöver är per-
sonal deltar i FoU-projekten.som

FoU-projekten behandlar yrkespedagogik, dokumentation, utvärdering, sy-
stemanalyser De finansieras dels SEL:s anslag, dels attm.m. av egna genom
beställare, bl.a. undervisningsministeriet, branschorganisationer och interna-

stårtionella för kostnaderna.organ,
projekt. finnsSEL:s FoU-katalog för 1993 omfattar 70-tal Bland dessaett

projektrubriker:bl.a. följande
i utbildningVuxna och unga samma

Eleverna medarbetaresom
Skrivarverkstäder yrkesskolor
Integration arbetsmiljö-yrkesutbildning

språkundervisningInteraktiva medier i yrkesinriktad
yrkesutbildningenundervisningsforrner iNya

lärarrollenDen nya
undervisningsmiljöArbetsplatsen som

industriarbetareVuxenutbildning av
FORCEInternationella projekt PETRA, CEDEFOP,
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arbetslivet och skolanAnsvaisfoulelning mellan

yrkesutbild-kostnaderna förandelarbetslivet relativtI Danmark stortar av
får omfattning.alltlärlingsutbildningen störreningen framför allt attgenom

arbetstid ochsker betaldtill gymnasielärare i yrkesämnenUtbildningen
samtliga kostnader.förskolan svarar

Finland4.4

Utbildningssystem

nivåer stadier:harutbildningssystemetfinländskaDet tre

års åldervid 6-7inledsnioårig grundskolaskolaObligatoriskl som
utbildningGymnasial2

motsvarandeuniversitetsstudier ochnivåhögreUtbildning3

indelad iutbildningengymnasiala ärDen

gymnasieutbildning-
yrkesutbildning-
läroavtalsutbildning-

Yrkesutbildning

40 timmar.studieveckor i genomsnitt80-120omfattarYrkesutbildningen om
linjerna harflestayrkesskolor. DesärskildaiYrkesutbildningen sker en

vissa linjerspecialiseringperiod följdettåriggrundläggande somav en
genomgångetefterNågra studentexamentvå nivåer. linjer bygger teo-har

retiskt gymnasium.
arbetsli-grundatsyrkesexaminamedavslutasYrkesutbildningen som

godkännspraktiska Provenföregås teoretiska ochbehov ochvets prov.av
skolorna ochföringårexamensnämnder i vilkaregionala representanterav

examensbetyget.avgift förbetalarDeltagarnaarbetslivet. en
utbildningskommitté-finnsarbetslivetochmellan skolornasamarbetetFör

ingårkommittéematillsätter. Iutbildningsmyndighetema representan-somer
läroanstalter.forskningsinstitut ochfackförbund,förter
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Lämavtalsutbildning

Läroavtalsutbildningen lärlingsutbildning med arbetsplatsförlagd utbild-är en
ning i yrkesämnet och kortare teoretiska kurser yrkesskoloma.

Högre utbildning

fåttDen yrkesexamen kan söka till yrkeshögskola. Utbildningen därsom
omfattar 120-160 veckor.

Efter läroavtalsutbildning kan eleven till yrkesinstitut. Utbildning-söka ett
längd varierar vid instituten 20-120 veckor.ens

Yrkesläiamtbildning m.m.

Utbildningen i Finland yrkeslärare ligger utanför högskoleväsendet ochav
sker vid nitton yrkeslärarinstitut i landet.

antagning till yrkeslärarutbildning krävs yrkesexamenFör och arbetslivs-
erfarenhet.

läsår innehållerLärarutbildningen omfattar ochett

allmänna studier-
allmänpedagogiska studier-
yrkespedagogiska studier-
undervisningsövningar-

Under undervisningsövningama avläggs vid fem tillfällen. En indivi-prov
ingår.duell seminarieuppgift, omfattande cirka veckors arbete,tre

läsår.Lärarfortbildning obligatorisk och omfattar fem dagarär per
vårdlärarutbild-Forsknings- utvecklingsarbete inomoch utvecklatär mest

finnsningen. Vid Jyväskylä universitet fast organisation för yrkespedago-en
gisk forskning.

4.5 Tyskland

Det duala systemet

tvåStrukturen i det duala uppbyggd samverkan mellan heltärsystemet av en
å åolika utbildningsanordnare, sidan övervägande privata företag ochena
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den offentligaandra yrkesskolor. statligtDet duala direktärsystemet styrt,
gällerdet yrkesskoloma och indirekt det gäller yrkesutbildningen inär när

företagen.
Utbildningen i företagen regleras förbundsstaten yrkesutbild-av genom

frånningslagen 1969 och tillhörande bekostasförfattningar, heltmen av
företagen. Delstatema helt hållet för undervisningenoch ansvariga i yrkes-är
skoloma, liksom för det övriga skolväsendet. Det duala kräversystemet en
didaktisk avstämning och samordning utbildningsaktivitetema mellanen av
företag och yrkesskola.

Ungdomarna i det duala samtidigt dels Auszubildende ellerärsystemet
yrkesskoleelever. Lärlingamas resultatet privatlärlingar, dels ärstatus av en

med respektive företag, utbildningskontrakt, medanöverenskommelse ett
följd delstatemas lagar skolplikt.yrkesskoleelevemas ärstatus en av om

har ungefär 1,5 miljoner elever. I yrkesfackskolor,dualaDet systemet
också 250 ungdo-alternativ komplement, utbildas 000är ettett men casom

Yrkesfackskolorna utbildar ibland för yrken det dualasamma som sy-mar.
sådana därofta för yrken det duala inte lämpar sigsystemetstemet, avmen

hemvårdsassistent,såsom kosmetiker, personal i livsmedelsin-kostnadsskäl,
ocksåerbjuder fortbildningskurser för yrkesaktiva.dustrin. skolorDessa

genomgåttendast den obliga-till det duala haInträdeskrav ärsystemet att
nioårig, tioårig.flesta delstater i vissa Denskolan, i detoriska ärsom men

utbildningsnivån ligger dock högre, eftersom 17genomsnittliga procent av
gåttstudentexamen och 35 igenom real-lärlingama har avlagt harprocent

skolan.
fårgenomgången utbildning lärlingama utbildningsbevis:Efter tre

genomgången examinationBevis över-
Ämnesbetyg från yrkesskolan-

från företagetOmdöme-

medförse ungdomarnaArbetsmarknadsmyndighetema ansvariga förär att
företag offentlig verksamhetutbildningsplatser i och m.m.

rådgivare skolan förtillden obligatoriska skolan kommerI att ge ung-
fårgamla ländernaråd utbildningsplats. I de s.k.domarna och hjälp sökaatt

några f.d. DDR-länder behöverlärlingar. I de ländernavissa yrken inte nya
lärlingar.företagen hjälp för klaraatt att ta emotav

yrkesutbildning för-får breddet viktigt ungdomarnaEftersom är att en
särskiltibland företagen. Det gällervissa utbildningsmoment utanförläggs

tillgång till den tekni-mindre företag inte harför lärlingar vid senastesom
utbildningen.tillräckligt variation iken och inte kan storge
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finansiering utbildningenFöretagens av

för företagetshelt företagen. Kostnadeni företagen bekostasUtbildningen av
000till mellan 60 000 och 120treårig utbildning kan beräknasdel enav

beräknar 85Berufsbildung BIBBBundesinstitut fürDM. att procent av
företagen. Större delenbestridsför det dualakostnaderna systemet avav

får i allmänhetföretag. Lärlingarnasker ilärlingsutbildningen stora en
genomsnittutbildningen, ii börjanmånadsersättning lägreär menavsom

DMmånad.000omfattar 1ca

rollKamramas

handelskamrama,industri- ochspelardualaviktig roll i detEn systemet
regionalt organiseradem.fl. Delantbrukskamramaoch ärhantverkskamrama

Alla företag iintressen.näringslivetsuppgift tillvaratahar tilloch att en
och handelskam-regionala industri-vanligen denkammare,region tillhör en

beslutsorganisation.demokratiskharKamrarna enmaren.
det före-enskild lärling ochvarjesluts mellanUtbildningskontrakten, som

hjälp dettaMedvid kammare.utbildas, registrerashonhandär av re-tag en
vid företagenutbildningdenkammarenövervakar samtgister gersom ges

lärlingen.såvälråd företagettill som
bådegenomgår oftaockså lärlingarna. DeanordnarKamrama prov av

ingripamöjlighetMellanprovet kammarenslutprov.mellanprov och attger
måttet.hållerutbildning intepå företagetstyderdåligt resultat attettom

År genomgick1989uppgifter för kamrama.tidskrävandeochProven är stora
bestod89lärlingar slutprov,ungefär 676 000 provet.procentvarav

Utbildningsyrken

s.k. erkändasker iför det dualainomYrkesutbildningen ut-systemetramen
kraftigt.utbildningsyrken minskatår antaletPå harbildningsyrken. senare

År för-harochutbildningsyrkenerkändafanns 3771991 vart ett ensom
utbildningsordning.bundsstatlig

arbetsmarknads-ämnesmässig ochbåde högsäkraAmbitionen är att en
flexibili-ochyrkesmässig mobilitetoch maximummässig kompetens ett av

utbildningsyrkenantaletsåväl koncentrationtilllettharDetta somtet. aven
stegvisbasutbildning ochbredareuppläggningen medförändring enaven

specialisering.
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utbildningsordningen skall fastställasI

beteckningyrkets-
utbildningens längd-

utbildningenförvärvaskunskaper skallfärdigheter och genomsom-
omfång olika de-och för deordningsföljdutbildningenplan för samten-

larna
skall ställas ide krav provensom-

läroplaner

yrkesskolomavidför undervisningenansvarigadelstatemaEftersom ut-är
delstatsnivå.utbildningför dennafärdas läroplanema

nationelldäremotutbildningen harföretagsförlagdaför denRamplanen
och ligger till grundförbundsregeringenutfärdasdeneftersomgiltighet, av

företagen och eleverna.mellanutbildningskontraktenför

utbildareochLärare

offentliga skolorliksom lärare iandrayrkesskolomatyskai de ärLärarna
akademiskademed akademisk utbildning. Itjänstemänanställdai regel fast

all-pedagogik, oftayrkesteoretiskt ochingår, förutom ämne ettstudierna ett
månader el.i företagpraktisera minst 12skallLärarnamänt ämne. numera

tvåårigDärefter följermed förstaavslutasStudiernadyl. statsexamen. enen
andra statligtUtbildningen avslutas medtjänstgöring.förberedande ett prov,

yrkesutbildning.lärare skola föranställning itillbehörighet som ensom ger
yrkesutbildandei deutbildningsnivån lärarnahosakademiskahögaDen

följa ochmöjlighetdemföretagenkontakt medskolorna och attnära geren
dedetta kritiserasTrotsutvecklingen.teknologiskadenförmedla senaste

frånlångtförhantverksyrkena,företrädare förframför alltibland, att varaav
praktiken.

inteFachlehrers.k. ärpå yrkesskolomamindre del lärarna ärEn somav
yrkesutbild-undervisning. De harenbart praktiskakademiker och engersom

pedagogisk utbildningingårvariförmotsvarande kravenning mästarprov, en
timmar.160om ca

målövergripandeblivitarbetepraktisktår inriktningPå har ettmotsenare
projektorientering ochyrkesskoloma. Detta kräverutbildningenför samar-

igenomalltiddock intepedagogik har trängtlärarna. Dennabete mellan nya
enskilda skolor.i
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På det pedagogiska området finns det utbud fortbildning förett stort av
lärarna. Det inte lika vanligt lärarna gårär praktik i yrkeslivet,att ut men
de har möjlighet till tre-fem veckors yrkespraktik, hälften på loven.varav

När lärarna har för hela klasser i yrkesskoloma har utbildarnaansvar
påAusbilder företagen i allmänhet bara för två till lärlingar. En-treansvar

ligt förordning utfärdades måste1972 utbildarna genomgå kompe-en som en
tensprövning. förordningen framgårAv vilka kunskaper, skall redovisassom
i Utbildama genomgåskall kurser ungefär 120 timmar anordnadeprovet. om

karnrama och myndigheterna.av

Uppföljning forskningoch

Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB för uppföljning detansvarar av
duala yrkesutbildningssystemet och årsberättelse yrkesutbild-utger en om
ningen. ocksåBIBB för forskningsprogram och modellförsök i syfteansvarar

förbättra yrkesutbildningens läroplaner, det praktiska genomförandet ochatt
utbildningen utbildningspersonalen skall bättre kun-samtav program som ge
skap hur yrkesutbildning för handikappade kan bedrivasom m.m.

4.6 Italien

Lombardiet i i Italien,Norra med Milano Europasärcentrum,som en av
tillväxtregioner med antal företag. En mycket hög andel företagett stort är
med mindre 500 anställda. Näringslivet i Lombardiet bestårän i hög ut-
sträckning tjänste- och varuproduktion med kunskapsinnehåll. Ut-stortav
redningen har yrkesutbildningen i denna region särskilt intresse.ägnat

Italien finnsI i praktiken dubbelt för yrkesundervisning, bestå-ett system
ende dels statliga yrkesskolor Istituti Professionali eller Istituti Tecniciav -

dels utbildningscentra har privata organisationer huvudmänsom som men-
finansieras helt statliga och regionala medel. De statliganästansom av yr-

kesskoloma lyder under utbildningsmyndighetema, medan Arbetsministeriet
har överinseende utbildningscentra.över

Statlig yrkesutbildning

föremålDe statliga yrkesskoloma för kritik både från näringslivet ochär
från utbildningsmyndighetema. har inte följt i arbetslivetsDe med utveckling

bådeoch lärarna saknar i allmänhet pedagogisk kompetens och erfarenhet
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yrkesutbildningen.flexibilitetNäringslivet kräver störreyrkeslivet. avenav
experimentverk-bedrivit1980-taletunderdetta harråda botFör att man

innehållet, bl.a.breddaochutbildningenförlängasyfte genomsamhet i att
allmännatyngd ämnen.läggaatt mer

kursändringar,politiskagrunddock,harExperimentverksamheten av
Å föränd-följaförsöktharsidanstrategi.entydigföljt uppinte manenaen

åutbildningen,specialisering itidiginföraarbetslivetiringar attgenom
läras in,innehåll skalldetökatorimligt sättharsidanandra somettman

väsentlighetema.överblickenförlorat översamtidigt mansom
yrkesutbildningen.inommålinriktad reformpågårårfleraSedan meren

Ytterligaresamordnas.yrkesinriktade ämnenochallmännapåbyggerDen att
ständigEnnäringslivet.lokalamed detsamspelet upp-grundelement ärett

företagen.lokalamed desamarbeteiskerkompetensläramasdatering av
påundervisarochi skolornainfrån företageninstruktörerIbland kommer

deltid.heltid eller
utbildningårsfemmodellenbestår enligt denProfessionaliIstituti avnya

går allaFörstgrundutbildningen.åttaårigaobligatoriskadenföljersom
följerDärefterDiploma.medslutartvåårig kursigenom examen,ensomen

möjlighetåret,det förstautgång eftermedutbildningtreårig gersomenen
utbildningssystemet.italienskafigur Detutbildning. Setillbytaatt annan

femefterskallyrkesskolomastatligavid deutbildningenreformeradeDen
sökabehörighetmogenhetsexamen attavläggamöjlighetår som geratt enge

universiteten.till
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DET ITALIENSKA UTBILDNINGSSYSTEMET-

Universitet Högre utbildning Yrkesverksamhet

A

Istituti Istituti
Lieei Tecnioi Professionals Regional
teoretiska tekniska yrkes- yrkesut-Ålder Årskurs gymnasier institut institut bildning

18 13
17 12

16 11 .__p
1.5 10
14 9 .._.

A
13 8
12 7
11 G
lo 5 åttaårigGrundskola

9 4
8 3
7 2
6 1

För lärarna vid de statliga skolorna finns det behörighetsregler.noggranna
kriterierDe gäller beträffande ordinarie lärare avlagdaär examina, erfa-som

renhet undervisning olika slags åretFörsta provår.samt Eftertest. ärav ett
utvärdering kan läraren anställas ordinarie tjänst. På experimentskoloma
kan in vissa lärare utanför förta uppnå skolans målsätt-systemetman att
ning.

Lärarna inom den statliga yrkesutbildningen allmänt ha god ämnes-anses
utbildning, inte tillräcklig pedagogisk utbildning. En förbättringmen väntas
ske till följd lag antagits med krav pedagogiskatt utbildning förav en an-
ställning vid yrkesskoloma.

Man försöker förbättra relationerna mellan dessa skolor och näringsli-nu
pågåendeDen reformen den statligavet. yrkesutbildningen omfattar ävenav

kompetensutveckling lärarkåren fortbildningskurser. De består bl.a.av genom
kurser där allmänna och yrkesämnenämnen integreras och kurserav av som

hålls branschexperter.av
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CurieMarieITSOS

yrkesskoloma,experimentskola representerarCurieMarie ärITSOS somen
organi-Skolanreformen. ärplaneradeefter densigkommersåsom de att te

yrkesinriktadeflerharochbeskrivits gre-modelldenenligtserad ovansom
fö-ochskolorandramednätverkingår iDenyrkesskolor. ettvanligaännar

efterfrågar kompetenstrakteniföretagmedelstoraSmå ochregionen.iretag
syfteSkolanskreativitet.ochföretagarandaflexibilitet,ansvarstagande,som

kompetenser.dessaviktenbetonarutbildningutveckla avär somatt en
aktiviteterfrivilligaochyrkesämnenallmänna ämnen,Kombinationen av

yrkesidentitet.stärktochidentitetpersonligutveckladtill enledaskall en
underfårElevernasjälv.sig t.ex.rannsakaskallelevenviktigMetoden är -

och pröva stu-attyrkesverksammaintervjuaårentvå personerde första
ochhjälpaskallvälja. Lärarnakandeyrkesämnenolikadedera senaresom

konsult.ochvägledareroll ärLärarens attinte varastödja eleven styra.-
ochföretagarandai ent-utbildninganordnastvå årensistadetUnder en
itillsammansskallDeelever.motiverade en ar-specielltförreprenörskap

realistisk. Lärarensochihop ärhängerföretagsplangörabetsgrupp somen
viktig.mycketidégivareoch ärproblemlösareroll som

utbildningscentraENAIP:s

LombardietiutbildningscentravidyrkesutbildninganordnarenDen störste av
katolsktillknutenyrkesutbildning ärförorganisation ensomENAIPär en- iutbildningsprogramharår och1951bildadesENAIParbetarorganisation.

Varjearbetskraft.italienskmedEU-länderfleraoch iregioneritalienskaalla
IItalien.studerande i000med 35kurser0002ENAIP överorganiserarår

ingår ävenutbildningtekniskenbart numeraENAIP menanordnadebörjan
yrkesutbildning.annan

LombardiaENAIPorganisationer.regionalaENAIP även1980 harSedan
utbildningscentra.på 17årstuderande5 000för nästan perkurseranordnar

ochLombardietRegionenfinansierasverksamheten av90-95 procent av
Styrel-fond.socialaEG:sochArbetsministerietföretagen samt avresten av

regionen ut-utserarbetarorganisationen, enkatolska mendenutses avsen
företagare,förbestår representanterkontrollnämndoch avbildnings- som

föräldrar.ochorganisationerfackliga
lokaladetinombehoventillutbildningenfilosofi ärENAIP:s att anpassa
prak-denutbildningscentret,skerutbildningenteoretiskaDenarbetslivet.

domine-alltmerblirutbildningendelDennapå företagen. avtiska senareute
arbetsplatsdenocheleverna sommellan centret,Kontrakt sättsrande. upp
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eleverna.tar Utbildama frånemot finns med påcentret företagen tillsam-ute
med eleverna och deras handledare.mans Många elever får anställ-senare

ning den arbetsplats där de utbildats.
ENAIP har inte bestämda krav på kunskaper hos utbildama, läggerutan

vikt vid kännedomstor den lokala omgivningen, branscherfarenhetenom och
förmågan praktiska förslagatt till kurser efterfrågasge lokalt. Allasom ut-
bildare har inte akademisk många har speciell utbildningexamen, men en

har finansierats ENAIP.som av
ENAIP i Lombardiet har lika många deltidsanställda fast heltidsan-som

ställda utbildare, vilket underlättar uppdatering och aktualisering kursut-av
Ävenbudet. de utbildare arbetar heltid på går ofta tillbakasom centra till nä-

ringslivet efter tre-fem års utbildningsverksamhet.

Lärarutbildning och forskning

Vid Milanos universitet finns sedan två år utbildningsvetenskaplig fa-en ny
kultet med grundutbildning och fortbildning utbildare forsknings-samtav
verksamhet. Fakulteten erbjuder och fyraårigatre- ämnesutbildningar. Dessa
vänder sig till lärare, till organisationer och till näringslivet.

Grundutbildning och uppdateringskurser anordnas i kontaktnära bådemed
det offentliga och privata näringslivet.

Fakulteten planerar även yrkespedagogiskatt starta forskning.

4.7 Jämförelse mellan olika yrkesutbildningssystem

Som framgår beskrivningarna olika länderöverav finns det i principovan
förtre organiserasystem yrkesutbildningen,att nämligen

duala system-
integrerade system-
differentierade systern-

I dualt finns detett parallelltsystem med högskoleförberedandelteore-ett
tiskt skolsystem yrkesutbildningssystemett förvaltassom gemensamt av
myndigheter, arbetsgivare och fackliga organisationer. Läroplaner för yrkes-
utbildningen fastställs centralt eller regionalt efter samråd med branschorga-
nisationer. Eleven lärling fårär och den praktiska yrkesutbildningen på sin
arbetsplats särskilt utbildade instruktörer. Företagenav för delstorsvarar en
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diplomavslutas medYrkesutbildningenutbildningskostnadema. ett somav
hela landet.gäller inom

dualtTyskland typisktbeskrivits harde länder system.Av ettovansom
Österrike Schweiz. Vad gällerochi Danmark,finns bl.a.Liknande systern

dominerandedualayrkesutbildning har deiantalet elever systemen en
ställning i Europa.

harbranschorganisationemahörmed de dualafördelarnaTill attsystemen
dess kvalitet. Deyrkesutbildningen ochinflytande över garanterarett stort

ochkunniga instruktörerdet finnsförkursplanearbetet, tardeltar i attsvarar
utbildningen.förekonomisktbetydandeett ansvar

ofta liggerundervisningenfackteoretiskaför denSkolan ensomsvarar
nivå.hög

riskerarutbildningenhörde duala attmedTill nackdelarna attsystemen
till fortsattsmå möjligheterelevernabranschinriktad och ut-bli snävt ger

utbild-förockså riskfinnsuniversiteten. Detinom attbildning, ent.ex.
utbildningentillbranschorganisationrespektiveinte attningen stelnar serom

utvecklingen.med iföljer
skolsystemiingår yrkesutbildningenintegreratI somsammasystemett

utvecklingenförharutbildning. Statenstudieförberedandeteoretisk ansvaret
arbetstagarorganisationemasarbetsgivare- ochmedanyrkesutbildningenav

bransch-därvid kanochcentraltutarbetasKursplanerindirekt.inflytande är
förmedverka. Stateninbjudas attorganisationerfackligaoch att svarar
utbild-delenlandet.i hela Störrekvalitetfår enhetligutbildningen aven

utbildningochpraktikmed vissa inslagskolformtraditionellsker iningen av
på arbetsplatser.

Ävenyrkesutbildningen.förutpräglat integreratSverige har systemett
Belgien finnsFrankrike ochintegrerade IFinland harochNorge system. yr-

integreratingår ikesutbildningar system.ettsom
yrkesutbild-ielevernahörmed integreratfördelarna attTill systemett

ochstudier i allmänna ämnenteoretiskatillgång tillhar godningen även
högskolor.universitet ochvidare vidstuderamöjlighetdärmed att

bedrivamöjlighetergodainflytandesitt attVidare har storastaten genom
yrkesutbildningsfältet.helareformverksamhet över

två skildablirarbetslivetochskolanförriskennackdelarna hörTill att
svårt följakan hayrkesutbildningenpraktiska attinom denvärldar. Lärarna

riskerarutrustningsstandardSkolornas attarbetslivet.utvecklingen inommed
små förförblikanPraktikinslagen attarbetslivet.ibli lägre geän ute

socialochkunnandeteknisktde kravuppfattningklareleverna omen
arbetslivet.ide kommer mötakompetens att utesom
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differentieratI finns yrkesutbildningar med olika huvudmänett system
och uppläggningar. Vissa yrkesutbildningar skolförlagda medanär andra be-
drivs lärlingsutbildning.som

En relativt del yrkesutbildningen ligger utanför statlig kontroll.stor av
Andelen fårungdomar yrkesutbildning inte sällan lägre i de dualaär änsom
och integrerade systemen.

Av de länder tidigare beskrivits Italien typiskär förrepresentantsom en
differentierat Förhållandena i Storbritannien delvis likartade.ett system. är
Till fördelarna med differentierat hör huvudman medett system att etten

intresse bedriva yrkesutbildning kan det hinderstort att göra störreutan av
olika slags regleringar.

En väsentlig nackdel med differentierat det praktisktärett ärsystern att
omöjligt enhetlig kvalitet i yrkesutbildningen.taget att garantera en

pågårF.n. debatt inom OECD-området hur yrkesutbildningen bören om
organiseras. Därvid framhålls bl.a. den lämpligaste formen för yrkesut-att
bildning såvarvning bådeutbildningen skerär i skola och i arbetsliv.atten
Den traditionella lärlingsutbildningen avvecklas f.n. i flera länder. vissaI
länder pågårmed integrerade utveckling arbetslivetsystem mot atten an-

för del yrkesutbildningen tidigare. Det dualastörre än systemetsvarar en av
i Tyskland alltför i traditioner för dagens påkrav,rotat att motanses svara
bl.a. bred teoretisk kompetens. Systemet inte möjligt överföra tillattanses
andra länder och det delvis under omprövning i Tyskland.är
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morgondagensKompetenskrav för5

gymnasielärare i yrkesämnen

utvecklinggymnasieskolansochArbetslivets5.1

Inledning5.1.1

inomdelsutveckling,tidensbeskrivits denavsnitt hartidigareI senaste ar-
avsnitt 3.4.1.bl.a. igymnasieskolaninomdelsavsnitt 3.2,bl.a. ibetslivet
reformering-grund förtillliggerarbetslivetsamhället ochiUtvecklingen

utveck-Dennayrkesförberedandedessochgymnasieskolan program.en av
behovetochkompetenslärarnashögre kravochsinställer iling tur nya

Ökar.lärarkompetensenkontinuerlig översyn avav en
nivåtill denutbildadarbetskraft ärharangelägetDet är att somen

levnadsstandar-utvecklabehålla ochskall kunnavårt landförkrävs attsom
internationell konkurrens.med ökadtididen en

kompetenshöjningfår nödvändiginteyrkesämnenigymnasielärareOm
sarnhälls-deyrkesutbildningenför storarisker -trotsinnebär detta attstora

ökade krav.medyrkesarbeteförgrundtillräckliginte ettinsatserna ger-

lärarkompetensenochutvecklingArbetslivets5.1.2

gymnasielärareoch förändrade kravmedförutvecklingArbetslivets nya
förändringargenerellabl.a.hörHiti yrkesämnen.

specialkun-medkombineradbred kompetenstillspecialiseringfrån snäv-
skaper

arbeteinriktatteoretiskttillpraktiskt arbetefrån mer-
förmåga lösakrävertill arbete attarbetefrån mekaniskt pro-styrt som-

blem
till lagarbetearbetefrån individuellt-

sinelevernakravockså allt högreställerArbetslivet att gymna-genom
vad gällerfå kompetensbättreskallsieutbildning t.ex.en

arbeteför egetansvar
initiativfönnåga att ta egna

kunskapskaffa sigförmåga att ny
kommunikationsfärdighetsamarbetsfömiåga ochbl.a.kompetenssocial
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Inom delar arbetslivet den tekniska utvecklingenstora är snabb. Deav
elever idag går i gymnasieskolan kommer verksamma i arbets-attsom vara
livet ända fram till 2040-talet. Detta ställer krav lärarna dels kanstora att

eleverna god inskolning i dagens teknik också förbereda dem förge en men
arbetsmarknad med och omfattande förändringar.täta Läraren misteen

därför aktivt följa med utvecklingen inom sitt yrkesområde. Hur detta stall
kunna ske praktiskt behandlas i avsnitt 6.2.

Det också angeläget gymnasielärareär i yrkesämnen har god all-att en
mänbildning förmågaoch uttrycka sig i tal och skrift, både svenskaatt
och engelska.

5.1.3 Gymnasieskolans utveckling och lärarkompetensen

refonneradeDen gymnasieskolan har antal breda yrkesförberedandeett na-
tionella Detta ställer krav på lärarna också har bred utbild-attprogram. en
ning, både pedagogiskt och ärnnesmässigt.

Gymnasieskolan enligt Lgy 70 hade tvåårigaantal yrkesinriktade linjerett
och antal specialkurser direkt dåtidensanpassade förett stort för-som var
hållandevis stabila arbetsliv med kompetenskrav.snäva Yrkesläraren hade

relativt stabil situation med föga dramatiska förändringar kursplanernaen av
och hade ofta hela sin tjänst i enda klass.en

Den reformerade gymnasieskolan har sin uppläggning bättre möj-genom
ligheter successivt undervisningen efter arbetslivets förändringar.att anpassa
De nationella bred utbildning täcker in relativtettprogrammen ger en som

antal yrkeskompetenser inom område. fårDärmed elevernastort godett en
allmän grund för yrkesverksamhet och eventuell kommande specialisering
inom visst yrkesområde. Specialutfonnadeett inslagär iett annatprogram
gymnasieskolan möjligheter till snabba anpassningar innehålletsom ger av
i undervisningen efter det lokala arbetslivets behov. Indelningen kurspla-av

i och valbaraämnen kurser eller mindrestörrenemas gemensamma av om-
fattning varje gymnasieskola för läsårgör varje kan innehållet iatt anpassa
undervisningen.

Den kursutfonnade gymnasieskolan ställer alltså krav lärarna, delsnya
i fråga bredd och specialisering, dels frågai samarbetsförmåga.om om
Samarbetet måste såvälfungera med andra gymnasielärare i yrkesämnen som
med lärare i allmänna Alla gymnasielärare fårämnen. i yrkesämnen också
utökade uppgifter inom skolans studie- och yrkesorientering.
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kompetenskravFörändrade5.2

kravGenerella5.2.1

gymnasieskolaniyrkesutbildningenmedför kravsamhällsutvecklingen att
arbets-förändringar itillkansnabbtså denflexibeltutformas att anpassas

teknik.ocharbetsorganisationutvecklinggällerbåde vadlivet, av
förändradutvecklingdennainnebäryrkesämnenigymnasielärare enFör

gammal yrkeser-några årEnkompetenskrav.därmedocharbetssituation nya
gymnasieskolan.undervisning iförgrundotillräckligblikanfarenhet som

under-ofta kompetentyrkesläraren70 attenligt LgygymnasieskolanI var
innebär detgymnasieskolanreformeradedenIkaraktärsämnet.helavisa i

kom-enskild läraresrespektiveinom attkurserutbudet enprogramstora av
problem kanDettayrkesämnet.begränsad deltäckerendast avpetens en

olika kom-meddär lärarelärarlagbildabl.a.fleralösas attsätt, genom -
varandrakompletterarspecialiseringbredd ochgällerbåde vadpetensprofiler

slutaellerkurservissaförfrån arbetslivetexpertisanlitaeller attgenom-
avsnittentreprenad seutbildningendelvissläggaavtal utatt avenom

2.6.

inomSamordning5.2.2 programmen

skötas störreregelundervisningen i ettattkommervarje avInom program
i all-lärareochyrkesämnengymnasielärare ibådetidigarelärareantal än -

inomundervisningennödvändigtblir detDärvid att program-ärrnen.männa
pedagogiskt.ochämnesmässigtorganisatoriskt,samordnasmet

samplane-ställs kravimedverkarmånga lärare ettGenom programatt
nåmöjlighetså eleveralla attundervisningeninnehållet i attring gesav

måstekursplanemål. Vidareprogrammål ochläroplansmål,målfastställde
skol-kommunalai denfinnsriktlinjerefterorganiserasundervisningen som

måste inpla-från arbetslivetMedverkanarbetsplanen.lokaladenplanen och
ochutbildning använ-arbetsplatsförlagdinslagetgällervadbåde avneras,

saknarlärareskolansdärkursavsnittarbetslivet ifrånexpertisdande av
Valetlämpliga.entreprenadlösningarfall kan ar-avI vissakompeters. vara

för-grundsynpedagogiskutifrånmåste engörasbetsformer gemensamen -
skalldeochundervisninggodfå attskallelevernaförutsättning att en

inomsamarbetsklimat programmet.finnsdetuppleva gottettett
lärarefinnasskall detledningenpedagogiska programmet endenFör av

organisationsådan prövatsharflera kommunerprogramansvarig. I enärsom
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i samband med införandet Den programansvariga läraren börav program.
föräven samverkan fungerar med detatt lokala arbetslivet.svara

5.2.3 Studie- och yrkesorientering

I den läroplanen för grundskolan, Lpo 94, bl.a. skolansägsnya skallatt
efter varje elevsträva inhämtar tillräckligaatt kunskaper och erfarenheter för

få kännedom möjligheter tillatt fortsatt utbildning i Sverige och i andraom
länder. Alla arbetar i skolan skall bidra till motverka sådanasom att
begränsningar i elevens studie- och yrkesval grundar sig på kön ellersom
social eller kulturell bakgrund. Läraren skall bidra med underlag för varje
elevs val fortsatt utbildning och syopersonal eller motsvarande skallav
informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkes-
valet och till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesoriente-vara
rande insatser.

Dessa citat visar många dem arbetar iatt skolan har forav som attansvar
eleverna får god information fortsatt utbildning, framför allt ien om gym-
nasieskolan. Den information eleverna i grundskolan skall fåsom om gym-
nasieskolan måste innehålla bl.a.

den kursutforrnade gymnasieskolans uppläggning och innehåll-
de olika mål och syfteprogrammens
elevens möjligheter till individuella val
arbetsmarknadsläget

För informationen de yrkesförberedande krävs organi-om programmen en
serad samverkan mellan syopersonal i grundskolan och berörda gymnasielä-

i yrkesämnen med arbetslivet.ävenrare men
Gymnasieskolan förbereder eleverna för mycket antal yrken.ett Detstort
därför nödvändigtär syopersonal och lärare väglederatt eleverna hur deom

själva kan söka information olika yrken och deras utbildningsvägar.om
Den läroplanen för de frivilliga skolfonnema, Lpf framhåller94, bl.a.nya

betydelsen studie- och yrkesvägledning i vid mening. Därvid förutsättsav
medverkan universitet och högskolor, arbetsförmedlingar och arbetslivet.av

I gymnasieskolans studie- och yrkesorientering ingår bl.a. elevernaatt ge
råd vid valet måsteVidare eleverna få information valetav gren. om av
kurser och hur olika kurser förbereder för olika yrken och för högre studier.
Ansvaret för denna information förär gymnasieskolans läraregemensamt
och syopersonal.
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behovyrkesförberedande5.3 De avprogrammens
lärarkompetens

Inledning5.3.1

mednationellatreåriga to-har 16gymnasieskolanreforrnerade programDen
tidigaredetersätterstudievägssystemDettanationellaolikatalt 34 grenar.

betydligtärföljerDäravstudievägar.500 attmed programmenöversystemet
specialkursema.ochlinjernatidigareinnehåll desitttill änbredare

låg-skekundetidigaregymnasieskolanprofilering genomDen somav
reformeradei denkanspecialkurser,regeli gymna-utbildningar,frekventa

fastställdacentraltikurservalbaraskedelentillsieskolan största genom
specialutformade samtellerindividuella genomprogramkursplaner, genom

kurser.lokalaellerlokala grenar
lärarkompetensen.ibreddökade kravställerbredaDe programmen

i valbarainomspecialistkunskaper ettuppstår behov programdetOm av -
kompletterautnyttjas förarbetslivetfrån attexpertiskanlokala kursereller -

i yrkesämnen.gymnasielärareskolans
karaktärsämnenvissaikursergymnasieskolan är ge-reformeradedenI

följande:yrkesförberedande t.ex.defleraför programmen,avmensamma

yrkeslivArbetsmiljö -
grundkursDatakunskap -

Företagsekonomi A
Elsäkerhet

eftergrundutbildninglämpliggenomgång ge-följande görsI det aven
Ge-yrkesämnen.gymnasielärare iblivandeförgymnasieskolanomgången

gymnasieskolans trettonreformeradeprogramvis för dennomgången görs
kursplaner.i sinayrkesämnenmedprogram

häryrkesämnen utöverigymnasielärareblivandevarjeförutsättsDet att
föreyrkeserfarenhetkvalificeradockså har an-grundutbildningangiven en

lärarutbildning.tagning till

BFfritidsprogrammetochBarn-5.3.2

Pmgmmstrukuir

bl.a.ochgrendelning ersätternationellsaknarfritidsprogrammetochBarn-
Omsorgervårdlinjenstvåårigadentidigare grenutbildningden gavssom
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barn och ungdom VdBu, på motsvarande linje i försöksverksamhetenom
ÖGY-försökentreårigamed yrkesinriktade utbildningar och den utbildning

för ÖVbad- och idrottshallspersonal fanns i specialkurs 13.som en
Programmet har kunskapsområde, Fritidskunskap.ett nytt
Bland de valbara kurserna inom Barn- och fritidsverksamhetämnet finns

kurser med inriktning bl.a. badmästare, biblioteksassistenter,mot idrottsplats-
skötare och föreningsledare.

Lämplig grundutbildning

En blivande lärare inom Barn- och fritidsprogrammet kan grund försom
fortsatta studier ha treårig genomgången gymnasieutbildning, inomen pro-

eller motsvarande utbildning, i Specialutformatgrammet t.ex. ett program.
Lämplig eftergymnasial utbildning för blivande lärare inom dettaen pro-

saknas f.n. Den tidigare bamavårdslärarutbildningen har upphört. Dengram
utbildning vårdhögskolorna och i folkhögskolomas fritidsledarut-som ges
bildningar inte den breda bas önskvärd för lärareär inom dettager som en
program.

Vid flertal universitet och högskolor bedrivs bam- ochett ungdomspeda-
gogisk utbildning med inriktning arbete förskollärare, i regelmot som om-
fattande 120 En analys nuvarandepoäng. kursplaner vid handen attav ger
denna utbildning i huvudsak inriktad förskolanär och detta denmot gör
knappast lämplig grund för lärare inom Barn- och fritidsprogrammetsom en
eftersom fritidssektom har dominerande ställning inom kur-programmetsen

En motsvarande analys innehållet i de högskolekurser in-ärser. av som
riktade arbete fritidspedagog liknande resultatmot detett ävensom ger om
finns några kursavsnitt inom Barn- och fritidsprogrammet utbildadsom en
fritidspedagog skulle kunna för.svara

En högskoleutbildning med inriktning fritidssektom önskvärdärmotny
förberedelse för praktisk-pedagogisk utbildning för blivande lärare inomsom

Barn- och fritidsprogrammet. Planer sådan utbildning motsvarandeen
60-80 poäng finns vid universiteten i Umeå, Linköping och Göteborg.
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5.3.3 Byggprogrammet BP

Pmgramstxuktur

Byggprogrammet har nationellatre grenar:

Byggnadsplåt-
anläggningHus och-

Måleri-

Ämnet Anläggningsmaskinteknik för och anläggningHus hargren samma
valbara kurser Fordonsprogrammets Transport och Lacke-ämnetsom gren
ringsteknik Måleriför har valbara kurser Fordonsprogram-gren samma som

Karosseri. Detta det möjligt för lärare arbeta inomgörmets attgren samma
båda dessa program.

tvåårigProgrammet bl.a. Bygg- och anläggningsteknisk linje,ersätter mot-
ÖGY-försökentreårigsvarande linje inom treårig Måleritekniskoch linje in-

ÖGY-försöken.om

Lämplig grundutbildning

En i inomblivande gymnasielärare yrkesämnen Byggprogrammet bör som
genomgången treårig gymnasieutbildninggrund ha inom Naturvetenskaps-en

eller motsvarandeByggprogrammet utbildning inom specialut-programmet,
formade färdigutbildningoch därefter fullgjord byggarbetsplats.program

byggområdet:Två YTH-utbildningar finns inom Husbyggnad Väg-samt
och anläggning.

Ingenjörsutbildning 3.5.280 se avsnitt på Byggnadsingen-poängom ges
jörslinjen finns elva högskolor finns på-Vid flera dessaorter.som enav
byggnadsutbildning 40 för byggnadsingenjörer.poängom

Inom Byggprogrammet i med fleravarje fall detskolor ärgrenar- -
nödvändigt lärare med olika kompetenser lärarlag och fördelarbildaratt ett
sin undervisningstid de olika föröver Lärarkompetensengrenarna. program-

bör gälla den ämnesinriktning läraren sin yrkeslivserfa-harmet som genom
renhet och grundutbildning.
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EC5.3.4 Elprogrammet

Pmgramsuuktur

har nationellaElprogrammet tre grenar:

Automation-
Elektronik-
Installation-

Eldrifttvåårig linje, Du-El-teletekniskbl.a.Programmet ersätter gren
ÖGY-försöken påbygg-antaltreårig linje inommotsvarandelinjen samt ett

specialkurser.nadsutbildningar och

grundutbildningLämplig

kaninom Elprogrammeti yrkesämnenblivande gymnasielärareEn som
Elprogrammet,gymnasieutbildning inomgenomgången treåriggrund ha en

specialut-utbildning inomeller motsvarandeNaturvetenskapsprogrammet ett
format program.

på Elektroingenjörslin-avsnitt 3.5.280 seIngenjörsutbildning poängom
påfinns tolvjen orter.

Elinstalla-tillmed anknytningYTH-utbildningar finnsFem programmet:
ochIndustriell elteknik Styr-elektronik,Elektronik, Industrielltion, samt

reglerteknik.
detpå skolor med flerai varje fallElprogrammet ärInom grenar --

lärarlag och fördelarbildarmed olika kompetensernödvändigt lärare ettatt
förLärarkompetensenundervisningstid de olikasin över program-grenarna.

sin arbets-ämnesinriktning läraren harbör därför gälla denmet genomsom
grundutbildning.livserfarenhet och

EN5.3.5 Energiprogrammet

Pmgmmsüulmir

nationellaharEnergiprogrammet tre grenar:

Energi-
Fartygsteknik-
VVS-
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bl.a. tvåårig underhållstekniskProgrammet Drift- linje dockersätter och
ÖGY-försökenEldrift, VVS-linje inom tvåårig Bygg- ochochgren an-

läggningsteknisk linje, för och sanitetsmontörer.värme-gren

Lämplig grundutbildning

En blivande gymnasielärare i yrkesämnen Energiprogrammet kaninom som
genomgången treårig inom Energiprogram-grund ha gymnasieutbildningen

motsvarandeElprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet eller utbild-met,
ning inom specialutfonnatett program.

Två YTH-utbildningar finns VVS-instal-med anknytning till programmet:
Underhållsteknik.lation och

tänkbarDriftteknikerutbildningen 80 grundutbild-poäng är ävenom en
maskiningenjörsutbildningen finns tolvning, liksom 80 poäng somom

orter.
finns högskolanfartygstekniska delen inomFör den programmetav ma-

med fortsättning utbildningen tillskinteknikerutbildningen 80 poäng i sjö-
ingenjör.

utbildningsområdenvitt skilda kräver lärare med olikaEnergiprogrammets
gälla denkompetenser. Därför bör lärarkompetensen speciella inriktning

och yrkeserfarenhet.läraren grundutbildninghar singenom

FP5.3.6 Fordonsprogrammet

Progmmstruktur

nationellaFordonsprogrammet har fyra grenar:

Flygunderhåll
Karosseri
Reparation
Transport

treårigtvåårig linje, Fordons-Fordonstekniskbl.a.Programmet ersätter
ÖGY-försöken specialkursen Bilskadere-ochtransportteknisk linje inomoch

Fordons- och elektroteknikpåbyggnadsutbildningamaparationer F0 14 och
Fordonskarosserireparationer 21.FOFO 20 samt

och Lackeringsteknik,AnläggningsmaskinteknikBeträffande ämnena se
avsnitt 5.3.3.Byggprogrammet
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grundutbildningLämplig

inom Fordonsprogrammet kani yrkesämnenblivande gymnasielärareEn som
inom Fordonsprogram-genomgången treårig gymnasieutbildninggrund ha en

motsvarande utbildning inomellerNaturvetenskapsprogrammet ettmet, spe-
cialutformat program.

anknytning till detta Mot-Fordonsteknik harYTH-utbildningen program.
saknas f.n. för Transport.utbildningsvarande

tänkbar grundutbildningMaskiningenjörslinjen 80 poäng är även enom
tolvfinnsavsnitt 3.5.2. Dense orter.

med inriktninghögskoleutbildningf.n. ingenfinnsDet transport.mot
medinnehåll det inte möjligtså olikaharde fyraEftersom synesgrenarna

för hela Fordonsprogrammet.lärarkompetensen gemensam

HPadministrationsprogrammetoch5.3.7 Handels-

Progmmstmktur

dennationell grendelning. IsaknaradministrationsprogrammetHandels- och
olikafyrakurser inomfinns valbara ämnen:nuvarande kursplanen

Administration
Företagsekonomi
Handel

reseserviceTurism och

tvåårigoch kontorslinje,tvåårig Distributions-bl.a.Programmet ersätter
ÖGY-försökentreårig Handelslinje inomkontorslinje, samtHandels- och

kon-Varuhantering ochochförsäljning DK 21ochspecialkursema Inköp
Marknadsinformation DKpåbyggnadsutbildningen19 ochtorsservice DK

27.

grundutbildningLämplig

administra-Handels- ochinomi yrkesämnengymnasielärareblivandeEn
gymnasieut-genomgången treåriggrund hakantionsprogrammet ensom

Samhällsvetenskaps-administrationsprogrammet,Handels- ochbildning inom
specialut-utbildning inommotsvarandeEkonomi eller ettprogrammets gren

format program.
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För karaktärsämnen inom gymnasieskolans Handels- och administrations-
utbildningar finns sedan länge lärarkategorier för varderatre ämnesom-av
rådena Ekonomi, Handel och Kontor.

För ämnesområdet Företagsekonomi kan fortsättningeni ekonomut-även
bildningen totalt 140 eller förvaltningsutbildningenpoäng 140 poängom om

grunden för lärarutbildningen, kompletterad årsmed minst yrkeserfa-vara ett
renhet. Denna utbildning ligger utanför utredningens direktiv, eftersom denna
lärarkategori adjunkter och lektorer undervisar iäven motsvarande kurser in-

Samhällsvetenskapsprogrammet.om
För utbildning ämnesområdetinom Handel finns olika utbildningar som

tillsammans med yrkeserfarenhet kan grunden för lärarutbildning.utgöra Hit
hör de nuvarande YTH-utbildningarna FöretagsekonomiHandel och Kontor.
De nuvarande antagningskraven bör emellertid såändras det krävsatt ge-
nomgången treårig gymnasieskola.

En i sammanhanget tänkbar högskoleutbildning kombination hög-är en av
skolekurser tillsammans 80 inom företagsekonomi,poäng ämnenaom sven-
ska med affärsinriktning, engelska och ADB.

områdetFör Turism finns antal högskoleutbildningar 80-160ett om
områdetEftersom Turism och inompoäng. reseservice Handels- och admini-

strationsprogrammet endast 100 gymnasiepoäng det endastär storager gym-
nasieskolor kan ha hel tjänst för denna del undervisningen. Isom en av
några kommuner har specialutformade för turism. Därvidstartats program
blir tjänsteunderlaget för lärare speciellt utbildadestörre för turismornrådet.

Även karaktärsämneslärama inom Handels- och adminstrationspro-om
på gymnasieskola har olika kompetensprofiler det viktigtgrammet är atten

de arbetar i lärarlag tillsammans med berörda lärare i allmännaett ämnen.

5.3.8 Hantverksprogrammet HV

Programsuuktur

ÖGY-för-Hantverksprogrammet bl.a. Hantverksteknisk linje inomersätter
ÖVsöken och antal specialkurser, bl.a. 10,Frisörer Hantverksteknikett

ÖV ÖV17 och Tapetserare 123. Programmet lärlingsut-kan även ersätta
bildningar för olika hantverksyrken.

I kursplanen för Hantverksprogrammet ingår antal kur-ett gemensamma
bl.a. i Hantverkskunskap. De valbara skall inomämnet kurserna ämnetser,

hantverksteknik inriktas båtbyggeri,visst hantverksområde: floristteknik,mot
frisörteknik, glasteknik, guldsmedsteknik, skrädderiteknik, tapetserarteknik,
textilteknik, och metallteknik och mikroteknik.trä- samt ur-

l4-lllO4
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grundutbildningLämplig

grund habörHantverksprogrammetinomblivande lärareEn genom-ensom
påellerpå Hantverksprogrammettreårig gymnasieutbildninggången ett-

behörighet.allmänoch därmedSpecialutformat program -
för blivande lärare inomfinns f.n. intehögskoleutbildningNågon lämplig

hantverkhögskola förinrättandeFrågan ut-Hantverksprogrammet. av enom
f.n.reds

kanHantverksprogrammetinomkaraktärsämnenaUndervisningen i an-
arbetsplats.eller tillgymnasieskolanförlagd tillhuvudsakitingen envara

detgymnasieskolatillförlagd äri huvudsakyrkesutbildningen ärOm en
erhållitutnyttjalärare mästar-fallflestanaturligt i de att person somensom

fårundervisningendelenarbetsplatsförlagda3.6. I denavsnittbrev se av
det hantverksom-inomhandledare mästarevanligtviseleven annanensom

för.utbildasråde eleven
arbetsplatstill menyrkesutbildningenegentligadenhelt förläggaAtt en

sådanainominte minstlämpligtskolantilli kämämnena ärutbildningen
Ävenundervisningsgrupper.helabildamöjligtintehantverk där det är att

yrkesundervisningen.handharbör dethär mästare somvara en

HRoch restaurangprogrammetHotell-5.3.9

Pmgiamstrukmr

nationellaharochHotell- trerestaurangprogrammet grenar:

Hotell-
Restaurang-
Storhushåll-

StorhushållLivsmedelsteknisk linje,tvåårigbl.a.Programmet ersätter gren
ÖGY-försöken specialkur-inomRestauranglinjetreårig samtoch restaurang,

Li 17.Turisthotellbranschensen

grundutbildningLämplig

ochHotell-inomyrkesämneni restaurangpro-gymnasielärareblivandeEn
ochpå Hotell-gymnasieutbildningtreåriggrund hakangrammet ensom



SOU 1994:10l Kapitel 5 99

eller motsvarande utbildning inom Specialutformatrestaurangprogrammet ett
program.

Högre restaurangutbildning för kockar och servitörer 120 finnspoängom
vid två högskolor.

StorhushållYTH-utbildningen och har anknytning till vissarestaurang
inom dettaämnen program.

Grenen Hotell bör ha speciell lärarkompetens. För antagning till prak-en
flerårigtisk-pedagogisk utbildning bör krävas arbetslivserfarenhet inom olika

från Någonarbetsuppgifter hotell. speciell högskoleutbildning med inriktning
finns f.n. inte.enbart hotellmot

båda Storhushållde Restaurang och det lämpligtInom detär attgrenarna
finns skilda delslärare med kompetenser, för och servering, delsrestaurang

storhushåll.för matlagning ochrestaurang,

IP5.3.10 Industriprogrammet

Programstrtlkwr

fyra nationellaIndustriprogrammet har grenar:

Industri
Process
Textil och konfektion
Trä-

tvåårig tvåårigbl.a. Verkstadsteknisk linje, Bekläd-Programmet ersätter
tvåårignadsteknisk linje, Processteknisk linje, tvåårig Träteknisk linje, fyra

ÖGY-försökentreåriga linjer inom Industriell teknisk linje, Processteknisk
linje, Textil- och beklädnadsteknisk linje Träteknisk linjesamt samt ett stort

påbyggnadsutbildningar.specialkurser ochantal

Lämplig grundutbildning

i inom Industriprogrammet kanEn blivande gymnasielärare yrkesämnen som
genomgången treårigha gymnasieutbildning inom Industriprogram-grund en

Naturvetenskapsprogrammet eller motsvarande utbildning inommet, ett
Specialutformat program.

Följande YTH-utbildningar finns med anknytning till Kvali-programmet:
Livsmedelsproduktion, masseproduktion,tetsteknik, Papper- och processtek-
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Stålproduktion, Sågverksteknik, Textil konfektion, Trätekniknik, och samt
Verkstadsteknik i 13 orter.

3.5.2 finns påMaskiningenjörsutbildning 80 se avsnitt tolvpoängom
orter.

med olika kompetensdet naturligt lärareIndustriprogrammetFör attsynes
bör gälla den speci-respektive Lärarkompetensenbildar lärarlag inom gren.

grundutbildning och yrkeserfarenhet.har sinella inriktning läraren genom
Tryckteknik bör hai Screenteknik ochundervisarLärare ämnenasom

inom Medieprogrammet segrundutbildning lärare i yrkesämnensomsamma
5.3.12.avsnitt

LP5.3.11 Livsmedelsprogrammet

Pmgramstruktur

två nationellaharLivsmedelsprogrammet grenar:

konditoriBageri och-
charkuteriochKött-

Livsmedelspro-tvåårig Livsmedelsteknisk linje,Programmet ersätter gren
ÖGY-försöken.treårig Livsmedelsteknisk linje inomduktion och

grundutbildningLämplig

börinom Livsmedelsprogrammetgymnasielärare i yrkesämnenblivandeEn
Livsme-treårig gymnasieutbildning inomgenomgångengrund ha ensom

Specialutformatutbildning inomeller motsvarandedelsprogrammet ett pro-

gram.
anknytning dettaLivsmedelsproduktion har tillYTH-utbildningen nära

avsnitt 3.6.bakgrund mästarbrev selämpligEn ärannanprogram.
markant nöd-båda skiljer sig detinnehållet i de ärEftersom grenarna

olikaför delärarkompetensermed skildavändigt grenarna.
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5.3.12 Medieprogrammet MP

Programstmktur

Medieprogrammet har två nationella grenar:

Information och reklam-
Tryckmedier-

ÖGY-försökenProgrammet bl.a. treårigersätter Grafisk linje inom och
ÖVspecialkursema Grafisk utbildning, tryckmedia 125, Kommunikation

ÖVoch media 23 Grafiska tecknare.samt

Lämplig gnmdutbildning

blivandeEn gymnasielärare i yrkesämnen inom Medieprogrammet bör som
grund ha genomgången treårig gymnasieutbildning inom Medieprogram-en

Naturvetenskapsprogrammet ellermet, motsvarande utbildning inom ett
specialntfonnat program.

YTH-utbildningen Grafisk teknik i Tumba har anknytning till program-
liksom utbildningarna Grafisk teknologi, 80 120met, vid högskolanpoäng

i FalunfBorlänge och Grafisk linje, 80 vid Grafiskapoäng, Institutet i Stock-
holm.

Kuriinnehållet i bådade till delarär Därförstora gemensamt.grenarna
Ävenbör lärarkompetensen kunna gälla hela den gymnasiesko-programmet.

la lärare med kompetens för mångahar kursavsnitt har behov isom attav
vissa kursavsnitt frånutnyttja expertis arbetslivet.

5.3.13 Naturbruksprogrammet NP

Pmgramstruktur

Naturbruksprogrammet saknar nationell ochgrendelning bl.a.denersätter ut-
bildning tidigare tvåårig tvåårigJordbrukslinje, Skogsbrukslinje,som gavs

ÖGY-försöken,tvåårig Trädgårdslinje, treårig Naturbrukslinje inom special-
kurserm Skogsbruk, förrnanskurs SB Skogsbruk,27, grundutbildning SB
50, Körning med Skogsmaskiner SB 58, Trädgård, frilands- och växthus-

ÖVodling Trädgård,:TD 20, markbyggnad DjurvårdareTD 22, 152,
ÖVVattenlruk, fiskodling, vattenvård 16 påbyggnadsutbildningensamt

Driftlecning, jordbruk JO 22.
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grundutbildningLämplig

börNaturbruksprogrammetinomyrkesämnenigymnasielärareblivandeEn
Naturbruks-inomgymnasieutbildningtreåriggenomgångengrund ha ensom

inommotsvarande utbildningellerNaturvetenskapsprogrammetprogammet,
specialutfonnatett program.

trädgård vidfinnsochområdena jord, skoginomHögskoleutbildningar
universitet.Uppsala

förkompetentformellt blirlärare attprincipentillämpasRedan att ennu
ingårnaturbruksgymnasiemaPåNaturbruksprogrammet.i helaundervisa

iundervisningenförlärarlagidelkompetensermed olikalärare svararsom
karaktärsämnena.

OPOmvårdnadsprogrammet5.3.14

Pmgramsmiktur

två nationellaharOmvårdnadsprogrammet grenar:

Omvårdnad-
Tandvård-

sjukvård,Hälso- ochVårdlinje,tvåårigbl.a.ersätterProgrammet gren
ÖGY-försöken,inomOmvårdnadslinjetreårigservicelinje,Socialtvåårig

hälso-Undersköterskaare,vård 50,VDpsykiskiSkötarespecialkursema
11.Tandsköterskor VDochsjukvård 52VDoch

grundutbildningLämplig

Omvårdnadsprogrammetinomi yrkesämnengymnasielärareblivandeEn
Om-gymnasieutbildning inomtreåriggenomgångengrund haskall ensom

Naturvetenskapspro-Samhällsvetenskapsprogrammet,vårdnadsprogrammet,
specialutformatinomutbildningmotsvarande etteller program.grammet

socialellersjuksköterskeutbildning omsorgsut-Högskoleutbildningar -
vårdhögskoloma.vidfinnsbåda 120 poängbildning, om -

Tandtekni-högskolor ochfinns vid 11Tandhygienistutbildning, 80 poäng,
högskolor.fyravidfinnskerutbildning, 120 poäng,

Omvårdnad förochförlärarkompetensermed skildanaturligtDet är gren
Tandvård.gren
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6 Utredarens överväganden om

lärarkompetens

6.1 Den lärarrollennya

Enligt de givna direktiven skall jag kartlägga den kompetens morgonda-som
gymnasielärare i yrkesämnen behöver, också föreslå hur kom-gens men en

petenshöjning skall kunna ske. Direktiven ocksåpekar det ställs kravatt
gymnasielärare i yrkesämnen skall för samordning inomatt ettsvara pro-
organisatoriskt, ämnesmässigt och pedagogiskt. Likaså måste varjegram

gymnasielärare i yrkesämnen aktivt delta i studie- och yrkesorienteringen.
Den reformerade gymnasieskolan och den kursutformade gymnasie-mer

skolan bättre förutsättningar för undervisningen skall efterattger anpassas
utvecklingen i arbetslivet.

framhållerIngela Josefson bilaga 3 bl.a.:

Utbildningar leder till yrke bör efter skapasträvaett näraattsom en
koppling mellan teori och praktik. De lärare skall undervisa isom

behöveryrkesämnen förankringfast i praktikens värld. Risken finnsen
de förmedlasig generella kunskaper till elevernaägnaratt attannars

förmågasaknar visa kunskaper i praktisk handling.attmen

Det kommer ställas krav morgondagens arbetskraft. Helgesonatt nya
och Johansson framhåller bilaga 4 bl.a.:

Kompetenskrav decentraliseringoch två huvudbegrepp:är
färre chefer-
plattare organisationer-
decentraliserat beslutsfattande-
individuellt ansvar-
bredare arbetsuppgifter-
arbete lagi-
uppluckrade mellan arbetare och tjänstemängränser-
ökad rörlighetintern-

Som följd utvecklingen inom arbetslivet gymnasielärare ibör yrkes-en av
ha kompetensämnen att

vägleda eleverna gymnasieskolans utbud kurser i relation tillgenom av-
arbetslivet
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i decen-kompetensutvecklingarbetslivets kravförelevernaförbereda-
arbetsorganisationertraliserade

skallyrkesämnenigymnasielärareEn
utvecklingochförändringarbetslivetskunskapuppdateradha om-

kunnandepraktisktochteoretisktkravenkunskapha om-
förförbereda elevernapraktisktteoretiskt ochkompetenssjälv ha att-

arbetslivet
kommerelevende kravmiljöpedagogisk motskapakunna svararsomen-

arbetslivetimötaatt
praktikochteorivägledningenskunna-

yrkesom-sittinomkompetenskravenorienteringinternationellha omen-
råde

utveck-förutgångspunktmåstekompetenskravenbeskrivnaDe vara ennu
lärarfortbildningen.ochlärarutbildningenframtidabåde denlingen av

i yrkesämnengymnasielärareförLärarutbildning6.2

Yrkeserfarenhet6.2.1

gymnasielära-blivandeutbildning förpraktisk-pedagogisksökerDen ensom
lärarutbild-yrkesområdedetinomyrkeserfarenhetskall hayrkesämnenire

aktuell.ochkvalificeradrelevant,skallYrkeserfarenhetenningen varaavser.
av-lärarutbildningamanuvarandedebeskrivningenframgår överSom av

längdyrkeserfarenhetensskilda kravutbildningarnaolikadeharsnitt 3.7
år.antal

fastställdfinns ingennaturbrukinomgymnasieläraretillutbildningFör
Denskalllärarutbildningenföreyrkeserfarenhetenlång vara.hurregel för

områdena skoginommotsvarandeellerlantmästarehar somexamensom
högskoleutbildningen.föreyrkeserfarenhetfått sinregelträdgård iharoch

tillyrkeserfarenhet 2kravetnaturbruk ärlärarutbildningar änandraFör
ochelinstallationinomlärareblivandeförgällersistnämnda kravetår.6 Det

elbehörighet.fullständigerhållaförmed kravetsammanfaller att
börlängdyrkeserfarenhetensandra faktoreremellertid än somfinnsDet

yrkesbak-lämpligharlärareblivandebedömningeniin envägas om enav
grund.

yrkesområ-mångaInomaktualitet.yrkeserfarenhetensviktig faktor ärEn
utvecklingså snabbgenomgåttarbetsorganisationenochteknikenhar enden

and-värdefulla. Inomkanerfarenheterårensallradeendast ansessenasteatt
någotdärmedbliroch detlångsammareutvecklingenyrkesområden ärra

vilkenfaktor ärEnvärde.yrkeserfarenhetensbedöma annanenklare att
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svårt påoftapå.legat Detyrkeserfarenheten har ärkvalifikationsnivå att
kvalifikationsnivån. Antag-bedömafrån arbetsplatserinsända intygbasis av

ytterligare klar-skulle kunnasökandemed denintervjuerochningsprov ge
het.

lärarutbildningtillsökandehosyrkeserfarenhetenbedömningenVid enav
anlitarhögskolornaangelägetdeti yrkesämnengymnasielärare är attför ex-

från arbetslivet.pertis
oftahantverk, finnsvad gällerbranschområden, framför alltvissaInom

branschor-Dessamästarprov.ochgesällprovolika slagbranschprov avav
kvalifikationsnivånbildregel godifastställdaganisationer avenprov ger

branschorga-hantverks- ochdeönskvärtDetyrkesverksamme. ärhos den att
för be-anvisningarframarbetarsådanasaknaridagnisationer provsom

sökandeyrkeserfarenheten hosgällerkvalifikationsnivån vaddömningen av
lärarutbildning.till

förlärarutbildningtillantagningförviktigtdetJag systemet enattanser
sökandesså varjeflexibelti yrkesämnengymnasielärare är attblivande yr-

yrkesverksamhetensnämligenkriterier,utifrån flerabedömskeskompetens
kvalifikationsnivå.aktualitetlängd,ochrelevans samt

Teoretisk kompetens6.2.2

i yrkesämnengymnasielärareförlärarutbildningarsamtligaantagning tillFör
yrkesinriktadtvååriggenomgått minstskall hasökandedeidaggäller att en

deantalmindreEtt sö-kompetens.motsvarandeeller hagymnasielinje av
gymnasiesko-ispecialkursettåriggenomgått högrehar därutöverkande en

lägrelärarutbildningen hartillmånga sökandeinnebärlan. Detta enatt
gymnasieskolan.får ieleverderasdenteoretisk kompetens än som

lärarutbildningartillantagningför3.7 krävsavsnitttidigareSom nämnts
högskoleutbildninggenomgångenVårdochNaturbrukområdenainom av

admini-ochHandelhantverkIndustri ochområdena samtlängd. Förolika
gymnasieskolaniyrkesförberedandemotsvarande elvastration program --

lärarutbild-tillförhögskoleutbildningkrav att antasingafinns däremot
ning.

förlärarutbildningtill allantagningfördetnödvändigtdetJag attanser
högskoleut-genomgångenskall krävasyrkesämnenigymnasielärareblivande

följande.bl.a.detta,talar förMånga skälbildning.
kravenåren visarunder de attarbetslivetinom senasteUtvecklingen1

ökar.ständigtkompetensteoretisk
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2 Eleverna i den reformerade gymnasieskolan med bl.a. åtta kärnämnen-
fåroch betygssystem god teoretisk kompetens. Inslagetnyttett en av-

allmänna betydligt i tidigare gymnasieutbildningar.ämnen är större än
3 Det orimligt vissa lärargrupper i gymnasieskolan skall ha betyd-är att en

såvälligt lägre teoretisk kompetens andra Detta gäller för-än grupper.
hållandet mellan den ämnesteoretiska kompetensen för gymnasielärare i

och gymnasielärare i yrkesämnen mellan olikaallmänna ämnen som
gymnasielärare i yrkesämnen.avgrupper

internationella utvecklingen visar kraven ökar teoretisk kompe-4 Den att
för lärarna inom yrkesutbildningen. Detta gäller bl.a. i Norge setens av-

s.k. Hovedfag.snitt 4.2 där möjlighet för lärare studeraattges
ovanstående framtidaMed hänvisning till skäl jag det för denattanser

lärarutbildning för gymnasielärare i yrkesämnen skall krävasantagningen till
genomgången högskoleutbildning. utbildning bör omfatta minst 80Denna
högskolepoäng.

framgår beskrivningen de nationella medSom trettonav programmenav
avsnitt 5.3 finns det redan idag antal högskoleutbildningaryrkesämnen ett

och med inriktning dessadenna omfattning mot program.av
finns det ingenjörsutbild-många de tekniskt inriktadeFör av programmen

grund för lärarutbildning.minst 80 lämpliganingar poäng ärsom somom
på genomgånget studieförberedande i gymnasieskolan.De bygger program
på i lärarlag blir allt vanligare jag detMed tanke arbeteatt anser vara en

gymnasielä-gymnasieskola och inom finnsfördel det i ettatt progamen --
olika gymnasieprogram grund för sin yrkeserfa-i yrkesämnen med somrare

lärarutbildning.renhet och
erbjuder kurseryrkestekniska högskoleutbildningama YTHDe som

framgårteoretisk utbildning. Som avsnitt 3.5.1innebär förstärkt av om-en
f.n. 60 Utvärderingar visar YTH varitfattar dessa utbildningar poäng. att en

finns dock enligtutbildning för gymnasielärare i yrkesämnen. Detvärdefull
tillför förlänga YTH-utbildningama 80 Detmin mening skäl poäng. ut-att

inom olika kun-skulle kunna användas för valbara kurserökade utrymmet
fördjupad branschkunskap ochskapsområden, arbetsmiljö, ergonomi,t.ex.

allmänna ämnen.
erhålletavsnitt 5.3.8 börlärare inom Hantverksprogrammet seFör mäs-

på genomgången högskoleutbildning.kravettarbrev kunna ersätta
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gymnasielärare ihöja kompetensen förOlika6.2.3 vägar att
yrkesämnen

kompetenskravNya

gymnasiesko-kursutformadeförändras lärarrollen i dentidigareSom nämnts
följandeökar bl.a. igymnasielärare i yrkesämnen. Kravenför allalan av-

seenden:
Ämnesteoretisk treårig gymnasieutbildning och hög-kompetens genom--
skoleutbildning

yrkesverksamhetkvalificerad relevantyrkeserfarenhetAktuell genom--
yrkesstudier i arbetslivetdärefterlärarutbildningen ochföre genom

bl.a. iinomsamarbetsförmåga arbete ettgemensamt program,genom--
lärarlagform av

och yrkes-delta i studie-för kunnaarbetsmarknadenKännedom attom --
orientering.

jämförelserNordiska

vidavsnitt 4.2-4.7utredningen gjort sejämförelserinternationellaDe ger
utbildningenuppläggningofta harandra länderhanden att avavannanen

vårt särskilt in-i land. Avden finnsi yrkesämnengymnasielärare än som
ilärarutbildningenoch Danmark, däriutbildningen Norge etap-är gestresse
därförgymnasieskola ochvidredan anställdtill lärare är somensomper en

med prak-någon lärarutbildningutbildningen vidteoretiskadenkan varva
lärare.tiskt arbete som

utbildningenden nuvarandeFörändringari

genomförs idag oftastlärarutbildning i yrkesämnenPraktisk-pedagogisk som
läsår.totaltunderhelfartsutbildning ett

kontinuerligt lik-långsam studietaktmed s.k. prövasUtbildningsformer
utbildning.decentraliseradförformersom

praktik goda.decentraliseradlångsam studietakt och ärErfarenheterna av
tillfrämst vänder siglärarutbildning i yrkesämnentillMed hänsyn att

utbildnings-erbjudamåste kunnadenarbetslivserfarenhet,medpersoner
socialaochstudievillkorstuderandesanpassade tillformer är vuxnasom

situation.
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Jag vill därför förorda lärarutbildningar i yrkesämnen alternativatt som
till helfartsutbildning skall kunna erbjuda utbildningsformer långsammed
studietakt i decentraliserade former.

I den praktisk-pedagogiska utbildningen varvningen mellan teoretiskaär
kurser och lärarpraktik nödvändig integration.en

En utbildningsmodell kan långsamförena studietakt, decentraliseringsom
och varvning mellan teori halvfartsutbildning.och praktik Denna kanär or-
ganiseras olika Viss del teoriundervisningen och lärarpraktikensätt. av

förläggaskan till hemorten. Med hjälp den informationsteknologiav nya
utveckling formerunder kan olika distansundervisning underlättaärsom av

studierna.
Modeller med halvfartsutbildning också andra fördelar.ger
Under studietiden kan studier med yrkesverksamhet i arbetslivetvarvas

eller arbete formellt obehörig lärare i gymnasieskolan. I det falletsom senare
kan lärarpraktiken fullgöras sådani klass. modell tillåter lång-Enegen en
siktig prövning studentens förutsättningar för läraryrket.av

Vad gäller antagning till lärarutbildningen jag den sökande skallattanser
kunna styrka sin lämplighet för läraryrket. sökandeFör saknar väl vits-som

någonordad lärarpraktik skall form anordnas med syfte bedömaattav prov
den sökandes lämplighet för läraryrket.

återkommerJag i kap. 7 beträffande organisationen den praktisk-peda-av
gogiska utbildningen.

Samordning med läramtbildningaman

I propositionen prop. 199192:75 lärarutbildning framhåller det föredra-om
statsrådet:gande

ärvidareDet enligt nackdel denmin mening nuvarande utbild-atten
lärare utbildningenningen i teoretiska och yrkeslärareämnenav av

sker helt skilt från varandra båda lärareDe kategorierna kommer däri-
skolan med traditioneri olika och någonin utangenom gemensam

denreferensram. I gymnasieskolan behovetaccentuerasnya av sam-
verkan mellan lärare teoretiska lärarei och yrkesämnen.iämnen

Den praktisk-pedagogiska gymnasielämmtbildningen bördärförorgani-
på sådant de olika lärarkategoriema utbildas så långtsätt attseras som

möjligt tillsammans. påJag tänker här skolans mål,avsnitt som avser
och arbetsformer. de blivande under såvälOm lärarnastyrsystem teo-
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grundutbildning fåttpraktiska inslagretiska i sin en gemensamsom
det framtida samarbetet underlättas.läranollen börför utövaatt

stadiet får förslagpå det gymnasiala mittallra flesta lärareDe genom
praktisk-pedagogisk utbildninglänzmtbildningegentligasin genom en

Examensbeviset från lärarutbildningen kommer40 poäng. att angeom
under-råden harämnenämnesom förutsättningarvilkaför attpersonen

visa

på i kurser.integrerasgymnasieskola byggerkursutfonnadEn ämnenatt
mål. sina prestationer ibestämda Eleven betygsättsfinnsFör varje kurs

således de för kursenKursutformningen förutsätterrespektive kurs. att an-
utvärderaoch genomföra kursenkan planeralärarnasvariga samtgemensamt

resultatet.
lärare har den kompe-gymnasieskolan förutsätterkursutformadeDen att

de med-Samverkan i lag ställer kravför lagarbete.erfordras atttens som
utbildnings- ochrespekt för varandraskännedom och äm-verkande har om

specifika kompetensom-livserfarenheter ochyrkeserfarenheter,nesbakgrund,
råden.

måstelärarutbildningredan under sinblivande läraregivetDet är att ges
bli deraskommerde lärarkategorierlära kännaförutsättningar attatt som

talarfinns därför skälgynmasieskolan. Detiframtida samarbetspartners som
så framtidaorganiseras detgymnasielärare skalllärarutbildning förför attatt

samarbetet underlättas.
grundval särskilda för-till lärarutbildningenGymnasielärare antas av

huvudka-yrkesämnengymnasielärare iGruppenkunskaper. representeras av
Vårdadministration, Na-Handel ochIndustri och hantverk,tegoriema samt

företrädda. Varjeyrkesgrupperfinns antalkategorierturbruk. dessaInom ett
kompetensprofil.speciellyrkesgrupp representerar en

Även det viktigt utbild-samordnasgymnasielärarutbildningen är attom
problemområden i deninriktasstudierförningen motutrymme un-somger

utbildningendervisning avser.som

karriärvägarVidareutbildning och6.2.4

för gymnasie-skapasalternativa karriärvägarflertalangelägetDet är att ett
lärargmpper.liksom för övrigai yrkesämnenlärare

fast-finns däravsnitt 4.2beskrivningen Norgeframgår överSom enav
slutmål. Lärar-lektorskompetensmedför yrkesläramalagd karriärstege som

alltså studerasigkarriärstege det lönardennakopplad tilllönen attär -
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vidare. Ett med klart definierade förgrunder löneökningar behövssystem
också vårti land.

För alla gymnasielärare i yrkesämnen det angeläget det finns möj-är att
områdenaligheter till vidareutbildning. Inom Handel och administration, Na-

Omvårdnadturbruk finns redan goda möjligheter till fortsatta högskole-samt
studier efter den egentliga lärarutbildningen. såväl inomDetta gäller respek-

ämnesområdetive inom pedagogik.ämnetsom
undersökningar visar få områdetSCB:s endast lärare inom Industri ochatt

genomgåtthantverk har högskoleutbildning lärarutbildningen.utöver
Högskolekurser för verksamma och behöriga lärare f.n. Vid Hög-prövas

skolan för lärarutbildning i Stockholm, institutionen för yrkespedagogik i
påbyggnadskursSödertälje, finns i pedagogik för yrkeslärare. Vid in-en

stitutionen för yrkespedagogik vid Göteborgs universitet startade hösten 1992
påbyggnadsutbildning förpedagogisk gymnasielärare i yrkesämnen. Denen

Bådabedrivs halvfartsutbildning. dessa kurser syftar till höja lärarnasattsom
för bedriva lokalt utvecklingsarbete.kompetens att

önskemål framförts i olika sammanhang gymnasielärareEtt är att ensom
ocksåskall få möjlighet formell undervisa ii yrkesämnen och all-rätt att

ocksåförefaller lämpligt lärare i elteknikDetmänna ämnen. att t.ex. en un-
undervisningen bl.a. meddervisar klassen i matematik och lägger tankeupp

i karaktärsämnet. medde tillämpningar kan En lärare ingen-görassom
matematik får heltjörsutbildning studerar vidare i i regel ellerämnetsom

delvis tillgodoräkna sig tidigare matematikstudier i högskolan för attmen
årsuppnå behörighet matematiklärare krävs ytterligarekraven för ettcasom

högskolestudier i ämnet.
kombinera den praktisk-pedagogiskaDet redan idag fullt möjligtär att ut-

vårdlärarut-bildningen 40 med ämneskurser olika omfattning. Ipoängom av
ingårbildningen omfattar 60 20 ämnesfördjupning.poängpoängsom

gåendelängre kombinationsmodell har utarbetatsEn liknande av enmen
Umeå Umeåföreträdare för universitet och kommun. den-arbetsgrupp med I

utsträckning utbildningen för gymnasielärare i all-modell integreras i storna
utbildningen yrkesämnen. Därvid blirmed gymnasielärare imänna ämnen av

tvåämnessystem läraren blir behörigutveckladet möjligt attatt ett genom
både Enligt skissera-i yrkesämne och allmänt denundervisa ämne.ettettatt

sökande till gymnasielärarutbildning i allmäntde modellen denantas ett
60-Utbildningen omfattar 80 i yrkesämnet,yrkesämne.och poängämne ett

praktisk-pedagogisk utbildning, dvs.och 4080 i allmänt poängpoäng ämne
utbildningstiden i högskolanMed denna modell blirtotalt 180-200 poäng.

lång för lärare i allmännalika för lärare i yrkesämnen ämnen.som
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lärarutbildning enligtförsök medeventuelltbör observerasDet ettatt en
högskoleförordningenfrån bestämmelserna idispensmodell kräverdenna om

gymnasielärarutbildning.

organisationUtbildningens6.2.5

utgåri yrkesämnengymnasielärareutbildning förförändradtillFörslagen en
högskolan.lärarutbildning inomnuvarandebibehållandefråni princip ett av
åstadkom-styrning kunnacentralochsjälvständigtbörVarje högskola utan

högskoleförord-inom deföreslagitsförbättringarde somramarsomma
examensordningenochningen anger.

skolar-utvecklingenbetydelse förlärarutbildningen harEftersom stor av
detlärare inomlärarutbildning föranordnandenaturligtbetet detär att av

möjligt föråtagande. dockDetstatligtskolväsendet är statenoffentliga är ett
genomföraprivata,utbildningsanordnare, t.ex.andra även attuppdraatt

sammanföraorganisationsamladimöjligtidaglärarutbildning. Det är att en
medi yrkesämnengymnasielärarefortbildning förlärarutbildning och annan

bransch-medingenjörsutbildning ochochYTH etthögskoleutbildning t.ex.
yrkesverksamma.vidareutbildninginstituts av

Lärarfortbildning6.3

organisationNuvarande6.3.1

huvudmän för lärarehar kommunernaavsnitt 4.1tidigareSom nämnts som
lämplig fort-lärareförskolväsendetoffentligadetinom attansvaret ges en

bildning.
lärarfortbildningen.kursorganisationen förförf.n.Staten svarar

fortbild-anordnasi yrkesämnengymnasielärareförFortbildningskurser av
fortbildningsavdel-i Mölndal,universitetGöteborgsvidningssekretariatet

universitetvid Lundsfortbildningsenhetenuniversitet,Linköpingsvidningen
ochKatalogerUmeå universitet. övervidfortbildningsenhetenochi Malmö

gymnasieskolor.till samtligautsändsanordnasde kurserinformation somom
ochfortbildningsenheterkurskatalogerde motsva-tradition spelarAv som

detfortbildningskurser. Ivalroll i skolornasdomineranderande ut avger en
fort-förtill andraförslagantal vägar attjag att garanteraföljande ettger

lokala behovendei yrkesämnengymnasielärarebildning mot avsvararav
kompetens.lärarnasförstärkning aven
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6.3.2 Uppläggning framtida lärarfortbildning för gymnasielärare iav
yrkesämnen

Rektor har för till lärarna på skolan har denansvaret att kompetensattse
behövs för undervisningen i inomämnena En analyssom programmen. av

kursplanerna visar för vilka planerade kurser skolans lärare har kompetens.
I de yrkesförberedande antalet valbara kurserär ofta förstortprogrammen

gymnasieskola skall kunna profilera sin undervisning.att en
För varje gymnasielärare i yrkesämnen skall rektor årligen efter utveck-

lingssamtal individuell utvecklingsplanupprätta redovisar vilkaen som om-
råden fåläraren bör ämnesteoretisk fortbildning i och uppdatering sittav
praktiska kunnande.

lokalaDe behovsanalyser skall fungera beslutsunderlaggörs försom som
genomförande fortbildning. Därmed kan de kurser erbjudsav motsom svara
lokala behov.

framgårSom kartläggningen de verksamma gymnasieläramaav av nu
avsnitt 3.8 har många lärare yrkeserfarenhet förvärvad mångaförären som
år sedan. svårtDetta det för lärarnagör bedriva undervisningatt en som

årensde utveckling. Ett följa med utvecklingenmot senaste sätt attsvarar
inom yrkesområdet bedriva yrkesstudier, dvs. underär vissa perioderatt vara
verksam på arbetsplatser.ute

Utredningens enkäter visar yrkesstudier sällsynta och endast före-äratt
Åkommer inom vissa branschområden. Orsakerna flera. sidan kanär ena

företagen i tider med hög arbetslöshet svårtha finna lämpliga arbetsupp-att
Ågifter för gymnasielärare i yrkesämnen. andra sidan kan det svårten vara

för skolan lösa vikariefrågan och frustrerande för läraren komma tillatt att
arbetsmiljö har genomgått förändringar sedan den tid lärarenstoraen som

själv arbetade inom yrkesområdet. sådanaJag hinder måste över-attanser
vinnas. Att lärarna får möjligheter till yrkesstudier nödvändigt förär en
yrkesutbildning i takt med tiden.

denI nämnda utvecklingsplanen fråganskall fortlöpande yrkes-nyss om
praktik för varje gymnasielärare i yrkesämnen Det lokala programrå-tas upp.
detyrkesrådet skall ha till uppgift anskaffa lämpliga arbetsplatser för den-att

yrkespraktik.na
I skollagen bör införas bestämmelse med denna lydelse:en

För gymnasielärare i yrkesämnen skall årligenrektor upprätta en
individuell utvecklingsplan innehåller uppgift omfattningensom om av
lärarens fortbildning och yrkespraktik.

Till stöd för lärarfortbildning och utvecklingsarbete inom yrkesförbe-ett
redande bör utvecklas nätverk resursskolor. Med resursskolaettprogram av
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yrkesutbildning, dvs.bedömts godbranschenskola ge ensom avavses en
lärarkompe-resursskola förutsätts ha godEnligger i fronten.skolaen som

ochbranschorganisationerkontakter medutrustningsstandard, godaochtens
anordnayrkesområdet. Resursskolan skall dels kunnainommed utvecklingen

regionenråd kommuner inomtillfortbildningskurser, dels att an-genomge
and-fortbildningsenhetermotsvarande ochanordnadelämpliga kurservisa av

också stöd för Skolver-resursskola börEnfortbildningsanordnare. ettvarara
arbetsgrupperfrån resursskolan deltar ilärarekursplanearbetekets attgenom

etc.

Lärarcertifikat6.4

yrkes-gymnasielärare ivarjenödvändigtframhållits dettidigareSom är att
inom sittutvecklingenyrkespraktik följerochfortbildningämnen yr-genom

rättighet ochinnebärutvecklingsplanenindividuellakesområde. Den enen
i yrkesämnen.gymnasielärareförsåväl skolledningförskyldighet som

beskrivnaför det härnödvändigaåtgärder systemetSpeciella kan attvara
lärarcertifikat.s.k.införaförverkligas. Ettskall kunna sätt är ettatt

frågan lä-lärarutbildning1991:75propositionen prop. tasI omm.m.om
lärarcertifikatetanförUtbildningsministern attrarcertifikat att avserupp.

fåtillsvidareanställning. Förbeslutvidunderlaget attkomplettera ett cer-om
fullgjorthögskoleutbildning, dels hahadelstifikat skall avenpersonen

provtjänstgöring.godkändrektor
bakgrund harochframhålles kompetenslärarnaspropositionenI att en

nyrek-Vidarearbete.kvaliteten i skolans sägsföravgörande betydelse att en
erfarenMed hjälpinledande stöd.behovryterad lärare ofta har ett enavav

sin yrkes-provtjänstgöring utvecklaformunderkan lärarenpedagog aven
skicklighet.

lärarcertifikat harförslagetanledningmedriksdagsbeslutNågot omav
fattats.emellertid inte

innehålla fleraskallyrkesämnengymnasielärare ilärarcertifikat förEtt
högskoleutbild-från föreskriveninnehålla examensbevisskalldeldelar. En

innehållaskalldelEn andragymnasielärarexamen.erhålla ettförning att
skalltredje delprovtjänstgöring. Engodkändfullgjordfrån rektorintyg om

sådanyrkespraktik. Medoch fullgjordfortbildninggenomgångenvisa en
lärar-utfärdandebeslutfattaför rektormöjligtblir detmodell att avom

överklagas.skall kunnabeslutetföljerMed dettacertifikatet. att
årtill fem ochförslagsvisdet tidsbegränsas,införs börlärarcertifikatOm

fårunder periodenlärarentillskolanförskyldighetmedföra attatt seen
utveck-individuelladenyrkesstudier enligtvidareutbildningfort- och samt
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lingsplan Påuppgjorts. det skyldighet försätt är lärarensom attsamma en
skaffa sig fortbildning och yrkesstudier höjer lärarens kompetens.som

Vid införandet lärarcertifikat måste behovet Övergångsbestämmelserav av
bedömas. rimligtDet verksamma lärare med genomgången lä-attsynes nu
rarutbildning automatiskt erhåller lärarcertifikat.

Läraryrket blir med lärarcertifikat reglerat yrke enligt EG-direktivett ett
ömsesidigt erkännande utbildningsbevis. En lärares yrkesbehörighetom av

blir då automatiskt godkänd inom hela EES-området.

6.5 Instruktörsutbildning

I arbetslivet finns inom områdenvissa instruktörer, dvs. i sittpersoner som
dagliga arbete har uppgifter pedagogisk personalutbildning, in-natur t.ex.av
skolning nyanställda och handledning praktikanter och lärlingar.av av

Högskolor med lärarutbildning har under årantal bedrivit utbildningett
instruktörer. Dessa utbildningar har värdefulla för arbetslivetsansettsav vara

utveckling.
instruktörerDe genomgått instruktörsutbildning och några årarbetatsom

i företaget med pedagogiska uppgifter bör de till lärarutbildningantasom
kunna tillgodoräkna sig instruktörsutbildningen.

I de ingårkursplanerna vissa kurser kräver god kännedomnya som om
arbetslivets aktuella utveckling. Här kan instruktörer från arbetslivet kom-
plettera kompetensen hos de gymnasielärare i yrkesämnen undervisarsom
inom de yrkesförberedande programmen.

6.6 Forskning och utvecklingsarbete

Definitioner

Pedagogik empiriskt tvärvetenskapligt kunskapsområdeär frånmed inslagett
flera forskningsområden. Det inom de samhällsvetenskapligaär ämne ochett
beteendevetenskapliga disciplinema.

Y rkespedagøgiken arbetar inom vida fält:tre
Yrkesutbildning i samhället-
Yrkesundervisning-
Personalutbildning i arbetslivet-
Yrkesutbildning bedrivs både i samhället och i arbetslivet. Inom det of-

fentliga skolväsendet har gymnasieskolan den omfattande yrkesutbild-mest
ningen.



Kapitel 11561994:101SOU

vuxenutbildningenkommunaladenbl.a. inomutbildningMotsvarande ges
arbetslivetarbetsmarknadsutbildningen. Inom avsätts storaoch inom resurser

företagetinombedrivs antingenutbildningpersonalutbildning. Dennaför
privata.såväl offentligautbildningsanordnare,eller somexternaav

utbildningenföretagsbaseradedenurskiljakanutveckling är attDen man
relationenpågår debattdel länderomfattning. Iöka ikommer omenatt en

skalldessavilka formeroch ilärlingsutbildningochyrkesutbildningmellan
då dennakomparativt problemyrkesutbildningenförDärtill kommer ettges.

länder.skildaolika idefinierasutbildning
uppläggningenalltframförinriktatbegrepp motYrkesundervisning är ett

didaktik.metodik ochpedagogik,frågorHit hörlärande miljön.den omav
kunskapsområde främstdärtvärvetenskapligtYrkespedagogiken är ett

undervisningochutvecklingperspektivsociologiskaochpsykologiska
discipli-utifrån andraockså studerasOmrådet kananvändning.tillkommer

samhällsvetenskap.ochbeteende-inomsärskiltner
tillämpningpraktiski regelutvecklingsarbete innebärPedagogiskt aven

resultat.forskningenspedagogiskaden

perspektivNågra aktuella

detochbeteendevetenskapligamellan detsigpedagogiken rörallmännaDen
enderahartidsperioderunder olikaochperspektivetsamhällsvetenskapliga

båda des-beaktaIdag sökerforskningen.domineratperspektivdessa manav
yrkes-bl.a. inompedagogiska miljöer,olikastuderaförperspektiv attsa

samspeletanalyseraochbeskrivametoder förutvecklaochutbildningen att
förutsättningarolikasåväl individensmåste beaktasDärvidundervisningen.i

undervisningen.förvillkorensamhälleligadesom
utbildnings-inomvetenskapstraditionerolikafinnsdetbör betonasDet att

inomsökerI dagbeteendevetenskap.ochläroplansforskningsociologi, man
problem ikunskapsteoretiska tvärve-studeraforskningscentrer enolika t.ex.

cognitivemed begreppetarbetardessaInomtenskaplig centret manansats.
pedagogiskadetforskningsansatsdennaapplicerascience. Intresset att

betydelse. Detunderordnadvaritharproblemställningardessochfältet av
undervis-förståelsenkringforskningendeluppenbart avstorär att aven

studerasutvecklingKunskapensindividen.inriktasutfall alltmer motningens
utvärde-påökade kravMedproblem.socialtochindividuelltbåde ettsom

kommerutbildningochundervisningkvalitetssäkring ensomochring av
nivån.individuelladenfokuserasalltmerintressetkonsekvens att
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B1.a. den här beskrivna bakgrunden har intresset inommot utbildnings-
forskningen för pedagogiska problem ökat under år. Inte minst gällersenare
detta inom lärarutbildningama.

Det viktigt inte enbart fokuseraär forskningsintressetatt effekterna av
undervisningen i relation till de givna målen. I helhetsperspektiv måsteett
också själva undervisningsprocessen studeras.

Inom yrkesundervisningen finns antal speciella faktorer med be-ett stor
tydelse för undervisningen, bl.a.

utvecklingen inom arbetslivet-
olika kompetenser inom olika sektorer och branscher-
kravet på anpassning till arbetslivets utveckling-
begränsningar tillgång till utrustning, lokalerpga. m.m.-
koppling mellan fackteori och praktisk tillämpning-
kravet bredd och specialisering i yrkesämnen-
de studerandes olika förutsättningar förkunskaper, motivation etc.-
utbildningspolitiska ställningstaganden-
de höga kostnaderna för vissa yrkesutbildningar-
Målen för yrkesundervisningen ofta uttryckta i form praktiskär fär-av en

dighet. studerandeDe har olika förutsättningar relatera teoretiskt kunnan-att
de till praktiskt handlande. Det viktigt undervisningenär den nödvän-att ger
diga teoribakgrunden till deras praktiska handlande. förhållandeDetta ställer
särskilda påkrav den utvärdering yrkesundervisningen varje lärareav som
bör utföra.

Dagsläget

måsteI dagsläget konstateras den yrkespedagogiska forskningen haratt en
liten omfattning vårti land samtidigt yrkesutbildningen i skolan ochsom-
arbetslivet har omfattning. Det pedagogiska utvecklingsarbetet harstoren
däremot stark ställning, inte minst reformerde nyligen beslutatsen pga. som
för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I detta utvecklingsarbete har in-

riktats bl.a. den arbetsplatsförlagda utbildningen APU ochtresset mot ut-
vecklingen industrigymnasier.av

återblickHistorisk

mångaI sammanhang och många årsedan tillbaka har bristen yrkespeda-
gogisk forskning påtalats.
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Umeåfrån Umeåecklesiastikministem stad ochöverlämnades till1964
forskning.för yrkespedagogisk För-förslag fastauniversitet ett om resurser

SÖ och universitetskanslersäm-skolöverstyrelsenremitterades tillslaget
betet.

SÖframhöll b1.a.:sitt remissvarI

skolväsendetberör i övrigtförhållande till den forskning utgörI som
del.försvinnande liten Detyrkespedagogiska forskningenden synesen

samhället iockså bLa. de investeringarhelt klart görstamatt som
forskningomskolningsverksamhet motiveraryrkesutbildning och mer

betydande skall kunnade insatsernahithörande frågor förkring att
möjliga sätt.på bastatillvaratar

1966:3betänkandet SOUföreslog iYrkesutbildningsberedningen YB
ståndfå till utvid-åtgärder förlämpliga vidtagesYrkesutbildningen attatt

området 230.yrkespedagogiska s.detforskning inomgad
mål-Komparativa ochKompass-projektetför det s.k.Inom pro-ramen

bedrevs vid denåren 1967-1971underskolsystem,cessanalyser somav
yrkespedago-universitet, ingickGöteborgsinstitutionen, ävenpedagogiska

iYrkesutbildningavhandlingen,dettaresultatforskning. Ett är ettgisk av
Universitatis Gothobur-Nilsson Actaperspektiv Lennartnutidshistoriskt av

gensis, 1981.
SÖ institutionen, Göte-pedagogiskaFoU-medel till den1974beviljade

Projektetsjuksköterskeutbildningen.forskningföruniversitet,borgs re-om
följtsoch harBritt Johanssondoktorsavhandlingsulterade i avsenareaven

vårdområdet. Britt Johansson inneharinomforskningsrapporterflertal nu-ett
omvårdnadsforskning.förprofessurenmera

Orsakssammanhang

vårt landforskningen iyrkespedagogiskadentillflera orsakerfinnsDet att
så omfattning.litenhar

univer-bilaga 3påtalar i sinJosefsonIngela representerarSom uppsats
två världar.skildayrkesarbetetpraktiskaoch detsiteten

båda världarmellan dessaskärningspunkteniYrkespedagogiken arbetar
lågdenuniversitetsvärlden harstolama. Förfalla mellanriskeraroch att

yrkesutövningen.den direktainteochakademisk nyttanstatus avserman
arbetslivet utvecklatsåren dockvisardeUtvecklingen under motattsenaste

universi-funnits itidigare endastsådan kunskapefterfråganökad somaven
tetsvärlden.
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En förklaring bådade världarna talar olika språk.är Ett exempelattannan
mångadetta gymnasieskolans yrkesämnenär Verkstadsteknik, for-att av

donsyrkesteknik, hantverkskunskap osv. saknar direkta motsvarigheter inom
högskolan.

Vidare de nuvarande yrkespedagogiska institutionernaär se avsnitt 3.7
främst inriktade lärarutbildning och till mindre del forskning.mot moten

En ytterligare förklaring yrkeslärare gått tvåårig yrkesinriktadär att som
linje och haft tillvalsämne engelska t.ex. matematik saknat allmänänannat
behörighet för högskolestudier. Därmed har lärarutbildningen sällanmera
blivit grund för fortsatta högskolestudier och forskarutbildning.en

Motiveringar för ökad yrkespedagogisk forskning

Yrkesutbildningen omfattar ungefär hälften de studerande i gymnasiesko-av
lans Samtidigt kommer kraven de redan yrkesverksammanya program.

öka i framtiden. Hur denna utveckling kommer gestalta sig kanatt att vara
svårt någonha bestämd uppfattning eftersom den forskningsbaseradeatt om
kunskapen otillräcklig. olikaDe gjorts för jämförbara län-är prognoser som

påder pekar kunskaper inom språknaturvetenskap, teknologi,att samt pro-
förmågablemlösande kommunikativaoch kompetenser blir alltmer viktiga

i förändrat arbetsliv.ett
frågaEn central hur avvägningen mellan kraven generalistkunskapär

och specialistkunskap kommer formas både framtidai det yrkeslivet ochatt
i samhället.

Ett mycket eftersatt forskningsområde beskrivningar och analyserär av
gymnasieskolan och industrigymnasiema lärande miljöer. Inom dettasom
fält borde det kunna etableras forskningsansatser från både in-gemensamma
dustrisociologer och pedagoger med intresse för bl.a. inlämingsproblem.

förIntresset yrkespedagogik har ökat i internationellt perspektiv.sett ett
I flera uttalanden och policyskrifter från OECD, EU mil. betonas vikten av

Ävenpåuppmärksamma och olika stödja yrkesutbildning. i de fornasättatt
ÖsteuropaCentral- och arbetar med utveckla former för yrkesutbild-attman

ningens innehåll. ocksåstruktur och Inom harEU LEONARDO-man genom
starkt betonat yrkesutbildningens centrala roll i framtidaprogrammet ett

Europa.
påbörjatsI Norden planeras eller har flera projekt medgemensamma yr-

kesutbildning och undervisning i fokus. Dessa projekt bl.a. komparativarör
studier yrkesundervisning och utbildningssystem också frågorav men om
kvalifikationsforskning och industrisociologiska problem.



Kapitel 6 1191994:101SOU

nätverk inomolika slagsockså etablerapågår arbete medDet attett ra-
både gymnasieskolan ochutveckling beröryrkesutbildning. Dennaförmen

nätverk byggsNorden. Dessaioch forskningscentralärarutbildningarskilda
världen i övrigt.och iinstitutioner i Europaomfatta olikaockså till attut

yrkespedagogiskaföruttalat intressedocksaknasVad är ett pro-mersom
forskningsråd ochanslagsgivande myndigheter,hos olikablemställningar

sektorsorgan.

frågorOrganisatoriska

särskildaområdet bör baserasyrkespedagogiskadetutveckling attEn av
bemärkelse. Dessai vidyrkespedagogisk forskningföravdelas re-resurser

i yrkespeda-professurereller flerainrättandetillskall knytas enavsurser
systemati-ochforskarrniljötillmöjligheterDärmed kan skapasgogik. enen

sådanlandet. Enochfrån forskning inomdokumentationsering utomav
arbetslivetuppdragsutbildningbedrivakunnaskulleforskningsenhet även

få ökadeoch därigenom resurser.

Forskningsområden

metodikpedagogik ochfrågeställningar inommånga intressantafinnsDet
forskningen,yrkespedagogiskainom denbelysas t.ex.kansom

yrkespedagogikochpedagogikunikt för allmänochvad är gemensamt-
historisktutvecklatsyrkespedagogikenhur har-

yrkesutbildning-förperspektiv intressantasamhällsvetenskapliga ärvilka-
en

undervisningsininstruktörerochlärarehur lägger upp-
lärarnafår studerandedeuppgiftervilka av-

praktiskt arbeteochmellan teoristuderandefår dekopplingvilken-
ungdomarochyrkesundervisning förundervisningsmetoder i vuxna-

yrkesämnenmellansamspeletbl.a.undervisningen,uppfattar elevernahur-
ämnenoch allmänna

lärareelever i yrkes-samspeletstuderaförkan tillämpasmetodervilka att-
undervisningen

parallelltyrkesutbildningarbetslivetsskolans ochutvecklas-
effekterpedagogiskaochutrustningskostnader-
perspektiv.internationelltiyrkesutbildningvår ett-
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förslagUtredarens7

Utgångspunkt7.1

yrkesut-saker:två olikasigdet röryrkesutbildning säger att omBegreppet
utbild-ocharbetsplatsskerYrkesutövning uteutbildning. enochövning

två kulturer.världar,två skildasigskola. Det rörregel iisker omning en
dessakvalitet krävsmed hög attyrkesutbildninggrundläggandeFör en

inteochtillsammansskolanocharbetslivet vardvs.båda kulturer attmöts,
yrkesfärdighetnåkunnaskallelevernaför enaktivt attför sig etttar ansvar

värd namnet.
lösning.braingenskolatill äryrkesutbildningenförläggahelt enAtt

yrkesområde dedetinomutvecklingenmed iföljasvårtoftahar attLärarna
omodemtbliriskerarundervisningen att omiInnehålletarbetattidigare

Ettyrkespraktik.meduppdateradeblirlärarnadärharinte systemettman
ekono-skolanutvecklingen gör atttekniska avsnabbaden somskäl ärannat

inteskallochrådknappastharSkolanmed.hängakanskäl intemiska -
industrinslagdetutrustningmoderni sominvesteradet avhaheller att-

denfår intedefungerararbetsplatshurupplevafår inteElevernahar. en -
nödvändig.arbetslivet ärförträningsociala som

hellerintearbetsplats ärtill enyrkesutbildningenförläggahelt enAtt
fårinteelevernariskdåfinns att engenerell. Detkan enlösning varasom

allmänbildande moment.ochyrkesinriktadebådemedutbildningallsidig
kunska-på allmännakravställa störrearbetsmarknad kommer attFramtidens
kompe-pedagogiskadenharLärarensärskild kompetens.ocksåmenper

ochprogressivaocksåfinnsdetMensaknar.regelihandledaretens ensom
elevutbildningbraingenblirDet enarbetsplatser. omprogressivamindre

utvecklingen.med iföljtinteföretagpåutbildas ett som
måste densynvinkelelevensUrbra.modellerbåda ärdessaIngen av

kombinationskeryrkesutbildningen avengenommodellen attbästa vara
fungerandevälEttarbetslivet.iochskolanilärandepraktisktochteoretiskt

förut-villkorlika ärsamverkararbetsliv enochskoladärskolsystem
arbetslivochskolaBådekvalitet.högyrkesutbildningförsättning aven

kräverDettayrkesutbildningen.för enochinflytande överskall ha ansvar
tillgällerarbetslivet. Det att ta varaochskolanmellansamverkaneffektiv
och denkunnandedetochharlärarnakompetensoch denkunnandedetbåde
jag settjag konstateramåste attTyvärrarbetslivet.ifinnskompetens som

förbelåtenhetfulltillfungerarsamverkandennapåexempelfå attmycket
båda parter.
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Det jag här gäller framför allt gymnasieskolan.sagt De få industri-som
gymnasier fram under årväxt exempelär yrkesutbild-som attsenare
ningen kan fungera väl denäven helt förlagd tillär arbetsplats.om en

7.2 Yrkesutbildning i Sverige och andra länder

De internationella jämförelser jag kunnat bl.a.göra, besök i andragenom
länder i Europa för studera yrkesutbildning och lärarutbildning,att visar klart

arbetslivet i dessa länderatt yrkesutbildningen både ekono-satsar mer -
miskt och personellt vad vårtsker iän land.som-

I Sverige har vi sedan länge den uppläggningen det samhälletäratt som
har huvudansvaret för det finns tillgång till god yrkesutbildning.att Enen
förklaring till detta historisk.är Som framgår historiken bilagarent 5av
beslöt riksdagen 1955 grundval sakkunnigutredning att statenav en- -
skulle huvudansvaret för yrkesutbildningens utveckling.ta Vi har alltså vårti
land lång tradition skall ha det avgörande inflytandetatt staten överen
yrkesutbildningens utveckling. Som följd beslutet 1955 och refor-av senare

har den gymnasiala yrkesutbildningen blivit starkt statligt centralstyrdmer
med litet för lokala variationer.utrymme

Det finns flera förklaringar till varför samverkan mellan skolan och
arbetslivet inte fungerar tillfredsställande vårti land.

En förklaring det statiskaär lärarutbildningsynsättet och utveckling
yrkesrollen. Den form vi f.n. har för lärarutbildningen för gymnasie-av som

lärare i yrkesämnen yrkesverksamär lämnar sitt arbete föratt en attperson
genomgå lärarutbildning 40 och därefter ipoäng regel fram till pensio-om -

läraryrket och hautöva skolan arbetsplats.nen som-
För den fått anställning lärare blir kontakten med det gamlasom som

yrkesområdet ofta liten. Läraren blir del skolan och arbetslivetsnart en av
något utvecklas utanför skolan.som

En förklaring till dåligaden samverkan mellan arbetslivet och denannan
gymnasiala yrkesutbildningen det samverkansorganär fickatt namnetsom
lokalt yrkesråd så sällan fungerar tillfredsställande. De arbetslivsrepresentan-

ingår i yrkesrådet ofta yrkesrådetter endast blir skolansattsom anser arena
där rektor informerar redan beslutad planering i stället förom att ettvara
forum för diskussioner mellan skolan och arbetslivet innan viktiga beslut
fattas yrkesutbildningen.om

I arbetslivet har de åren kraven de anställdas kompetens ökatsenaste
kraftigt inte minst i fråga teoretisk kompetens. Detta beror bl.a. denom-
tekniska utvecklingen övergångenoch till förändrad och kundoriente-en mer
rad produktionsteknik. Innehållet i arbetet och den förändrade arbetsorganisa-
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dennaBl.a.kompetens.bredareochhögrekräverarbetslagmedtionen av
betydligtgymnasieskolanreforrneradedeniyrkesutbildningenharanledning

jag detbakgrunddennaföregångare. Motsinateoriinslag än anserstörre
gyrrmasielä-blivandeförteoretisk kompetenshöja kravennödvändigt att

i yrkesämnen.rare

lärarutbildningtillFörslag7.3

lärarutbild-ifrågaföreslår följ andejagbakgrundenbeskrivnaden omMot nu
i yrkesämnen:gymnasielärareblivandeförning

böri yrkesämnengyrrmasielärareförlärarutbildningtill1 För antasatt
årantalunderarbetslivserfarenhetsåväl lämplig ettsökande haden

minst 80 poäng.högskoleutbildninggenomgången omsom
pedagogisk-teoretiskbådeomfattabörlärarutbildningenegentliga2 Den

lärare.praktikochutbildning som

inomlärareförteoretisk kompetensförslag påhöjda kravinnebärMina
lärareadministraion. FörHandel ochhantverkochIndustriområdena samt

teoretisk kompetenspåkravenredanNaturbrukVård och ärområdenainom
höga.tillräckligtmeningminenligt

lärarutbildningpraktisk-pedagogiskmodellennuvarandedensidanVid av
altema-utvecklasdetbörhögskolepoäng,omfattande 40helfartsstudier,med

utbildningsfonner.decentraliseradeistudietaktlångsammedmodellertiva
provtjänst-eller längremed kortareskall kunnaTeoretiska kurser varvas

följahandledareerfarenskallprovtjänstgöringenUnderlärare.göring ensom
dennamodellen harhittillsvarandedenmedJämförtverksamhet.lärarens

följande:bl.a.fördelar,modell fleraalternativa

stadiumpå tidigtkanlärare göras ettlämplighetenBedömningen somav-
tidlängreunderbedömaskanskicklighetenpedagogiskaDen en-

yrkesvalsittreflekteratid överprovtjänstgöringenfår under attLäraren-
vidareutvecklingbehovsittoch av

studiesocialaoch destudentenförunderlättaskanStudiefinansieringen-
förbättrasvillkoren

ipraktikeneftersomlägreblirlärarpraktiken avsevärtförKostnaderna-
vitsordadväldelvisoch ersättasreducerasregi kan prov-högskolans av

tjänstgöring.
föreprovtjänstgöringendelmindrefullgjortblivande lärareEn avensom

sinstyrkafrån rektorintygmedkanlärarutbildningen ettegentligaden
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saknar sådant intyg skall genomgåett för bedömning lämplig-ett prov av
heten för läraryrket.

Den lärarpraktik skall underlag förutgöra utfärdande examensbe-som av
vis skall ha god kvalitet. I avtal mellan lärarutbildningen och rektorett skall
det kvalificerad handledare finns tillgågaranteras att och praktikenatt att

lärarutbildningens mål.motsvarar
Mina förslag till lärarutbildning för gymnasielärare i yrkesämnen framgår
följande figur.av

L gymnasieskolutbildning]Treårig

l
Arbetslivserfarenhet Högskoleutbildning

minst 80 poäng

f iAlt A
Provanstållninglärare Alt B

W
Praktisk-pedagogiskâr2 år utbildning,1 40 poäng.MJ
inkl Iärarpraktik

l lLärarverksamhet

[

lCertifikat

L iVidareutbildning



Kapitel 7 125SOU 1994:lOl

vidareutbildning, karriäryägar,Förslag till7.4

fortbildning m.m.

några vidareutbild-finns naturliga förbrist det inteDet vägarär attstoren
därför vik-gymnasielärare i yrkesämnen. Detför denning ärstora gruppen

vidareutbildningar utvecklas.både ämnesteoretiska och pedagogiskatigt att
lärarerfarenhet underpå utbildningar skall det krävaskomma in dessaFör att

genomgången lärarutbildning, dokumenterad i särskilt lä-år efterantal ettett
i yrkesämnen. Efter dessa vidareutbildningarrarcertifikat för gymnasielärare

genomgå forskarutbildning och bedriva forskningmöjlighetbör det attges
sådan forskning värdefull grund förområdet yrkespedagogik. Eninom är en

förutsättningar för inrättandeDärmed skapaslokalt utvecklingsarbete. av
innebär kvalitetshöjning förlektorer i yrkesämnen. Dettatjänster ensom

förstärkning lärarlagets kompetens.ochyrkesämnet aven
sådan utveckling måste det inrättas antalsäkerställaFör ettatt pro-en

yrkespedagogik.fessurer i
fortbildning såvälmåsteyrkesänmengymnasielärare iVarje garanteras -

årligenföreslår det för varje lärarepedagogisk. Jagämnesmässig attsom
lära-utvecklingsplan vilken fortbildningindividuellupprättas angersomen

form kurser högskolorFortbildningen kan ske dels iskall delta av somren
yrkespraktik.dels i formfortbildningsanordnare organiserar,och andra av

enskil-behovsanalyser gjorda denskall byggaAll fortbildning ärsom av
gymnasieskolor i region.gymnasieskolan och störreda gemensamt enav

engårtgsföreteel-skolväsendet fårlärare inteför iInsatsema somses
aldrigbrandkårsutryckningar. lärare fär-Enformenoch ärta avser

ständigt vidareutbilda En systematisk ochdigutbildad måste sig.utan
kunskapsnivå: skolans lärareplanerad uppgradering hos är ett avav

aktuellhålla skolans undervisningförde viktigaste instrumenten att
utvecklingen arbetslivet.kunskapsutvecklingen imedoch takti samt

1993:92Agenda 2000 DsKälla: Rapport

arbetslivet mycketförändringstakten inompåpekatjag tidigareSom är
snabbt kunskapi skolmiljö förlorarendast arbetarlärarehög. En ut-omsom

yrkesutbildningbåde teoretiskt. Enpraktiskt ochutanför skolanvecklingen -
också miljö de förberederi denlärarna vistaskvalitet krävermed hög att

för.eleverna
yrkesområdeinom sittutvecklingen i arbetslivetfölja medkunnaFör att

får till-fortlöpandegymnasielärare i yrkesämnennödvändigt varjedetär att
skallFörläggningen dennai arbetslivet.till yrkespraktik görasfälle ute av

utvecklings-nämndafinnas med i denmed arbetslivet ochsamverkani nyss
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planen. Möjligheter finns förlägga yrkespraktiken till ferietid, vilket med-att
för flera arbetslivetsfördelar. Det och skolans lä-är attgemensamma ansvar

får adekvat uppdatering sitt yrkeskunnande. Tar inte arbetslivetrarna en av
sådant skall inte heller skolan kritiseras för förmedla under-ett attansvar en

aktuell.visning inte ärsom
naturligtvis inte enbart arbetslivets skolansDet och lärarenär attansvar

får nödvändig uppdatering sitt yrkeskunnande. lärare utbil-En ärav som en
måste kreativt tänkande självstudier höja sindad pedagog ochgenom egen

bådehar personligt rättighet och skyl-kompetens. Läraren ett ansvar en en-
dighet- till hanhon kan bedriva undervisning följer arbets-att attse en som

yrkesornrådets utveckling. Yrkeskunskapen inom detlivets och special-egna
området grunden för lärarens trovärdighet ochär status.

láiurlönemavårt land har tradition inom det offentliga skolväsendetI av
uttryckt antal veckotimmar.baserats undervisningsskyldighet i Det senaste

utgår från årsundervisningstid vilket jagavtalet lärarlöner en anser varaom
alltför litet Andra finns redani riktningrättett ett steg. systemsteg men-

Gruppen AB och inom försvaret.för lärare inom AMUt.ex.
Danmark visat det finns fördelar förMina besök i Norge och har storaatt

baserat på årsar-i yrkesämnen ha lönesystemgymnasielärare äratt ett som
undervisning, förberedelsedetta definieras värdetbetstid. Genom system av

därigenom utnyttjas flexibelt. En god peda-fortbildning. Lärarlaget kanoch
få del andra uppgifter och viceundervisa mindrekan t.ex. mer men engog

ocksåden lärare behöver fortbildninginnebärSystemet att som merversa.
läsåret.lärarresurs för Vidare skapashar för detta i sin utrymmeutrymme

kursplaneringför deltagande i utvecklingsarbete, etc.
årlön efter antal i yrket kompetens, in-dagens skola har lärarenI oavsett

vårtbristdeltagande i fortbildning. Jag det ioch äratt stortresse anser en
så få premiera den skickligevi har möjligheternuvarande lönesystem att att

får inte den enda karriärvägen förläraren. bli skolledareAtt vara en gymna-
yrkesämnen.sielärare i

för flera de förslag jagförutsättningJag det presenterar attsom en avser
så fårupplagt lärarenförändras. Lönesystemet börlärarlönesystemet attvara

upplagt lönesystem kan denMed individuellthögre lön efter kompetens. ett
framstående pedagogenutvecklaren premieras.

framhållit 5.2.2 skall det för samordningentidigare avsnittSom jag or-
någonfinnasämnesmässigt och pedagogisktganisatoriskt, ärsom program-

yrkesförberedandeansvarig för ett program.
möjligheter för denjag föreslagit skapasGenom det lönesystem pro-nyss

få ellerlägre undervisningsskyldighet högre lön.gramansvarige läraren att
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Lärarcertiñkat7.5

lärarcertifi-vilka fördelar införandeavsnitt 6.4 beskrivithar tidigareJag av
individuellMitt förslagmedföra i yrkesämnen.kat skulle kunna ut-enom

till kravskall knytasvarje gymnasielärare i yrkesämnenvecklingsplan för ett
få behålla certifikatsittfullföljas för läraren skallskalldenna plan attatt

våra iför gymnasieläraregarantilärartjänst. Dettaoch därmed sin är atten
jag tidiga-den högre kompetenskommer hai framtidenyrkesämnen att som

kvali-yrkesutbildning högförutsättning förbeskrivit och är avenenre som
kontinuerlig kva-förskapaslärarcertifikatMed införande ett systemtet. av

höjs.samtidigt läraryrketskompetenshöjninglitetskontroll och statussom

skola-arbetslivsamarbetsformertill7.6 Förslag

tidigarekvalitet jaghögyrkesutbildningför är,En förutsättning somaven
gymnasiesko-arbetslivet ochmellansamarbeteframhållit, väl fungerandeett

programråd iblandofta kallasyrkesrådenlokalalorna. De gren-numerasom
mellanför samverkannaturliga plattformenblivit denråd emellertid intehar

arbetslivet.skolan och
yrkesrådens juri-bristande aktiviteten berottdenmöjligtDet attär att

obligatoriska ellervaritdedettavarit oklaradiska befogenheter oavsett om-
yrkesrådprogramråd varit osäkraharingått iSkolpolitikerinte. omsom

rådet till skolstyrelsenidiskussionervidarebefordravaritderas uppgift att
för-nödvändigtmånga detfall intehar imotsvarande. Rektorema attansett

Arbetslivsre-yrkesrådetprogramrådet.iyrkesutbildningenankra beslut om
påverkadirektsmå möjlighetergångermångahar att ut-settpresentantema

skolan.bildningen i
yrkesrådverksamheten inödvändigt regleradet inteJag är attattanser

nödvändigtdetställetbestämmelser. Icentrala ärprogramråd att mangenom
föruppläggning formernalämpligframdiskuterarkommuninom varje aven

arbetslivet.skolan ochmellansamverkan
frågorna yrkes-övergripandelämpligt deuppnå detdettaFör är att omatt

utbildningarbetsplatsförläggningHit hördefinieras.klartutbildningen av
rekryte-praktiska kompetens,ochteoretiskalärarnasuppdateringAPU, av

dessautrustningsstandard Förochfrågor lokal-lärare, etc.ring omnyaav
samverkansområdet förellerkommunenför helafrågor bör inrättas ett organ

böryrkesutbildningförledningsgruppendettagymnasieskolan. I organ --
skolledare, lä-små arbetsplatser,från ochingå arbetslivsrepresentanter stora

och politiker.rarrepresentanter
yrkesrådenprogramråden vik-framhållit lokalahar detidigareSom jag en

programrådmångaarbetslivsrådet hurnämnda avgöruppgift. Dettig nyss
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grenråd skall finnas eller yrkesrådprograrnråd skall till-permanentsom om
ad hoc för bereda frågor,vissa nyinrättandesättas yrkesförbe-att t.ex. ettav

redande lokaländringar och utrustningsinvesteringar för visstettprogram,
program.

framhållitSom jag tidigare f.n. alltförarbetslivet litet förtar ut-ansvar
bildningens kvalitet och innehåll. förhållandetI andra länder är ett annat.

fåOm vi skall konkurrenskraftig måsteyrkesutbildning skolan och arbets-en
livet samverka helt hittills. åstadkommaFör för-sätt änett annat att en
bättring krävs de samverkansorgan finns får högre idag.änatt statussom en

kräver de beslutDetta fattas i dessa vad gäller APU,att t.ex.som organ
uppdatering lärarnas får bådekompetens, lärarrekrytering genomslagav osv.
i skolan i arbetslivet.och Jag det nödvändigt nyckelpersoner inomattanser
arbetslivet aktiv del i detta arbete. Skolan arbetslivet påoch skall spelatar

både fårplanhalva. Detta medför skolan och arbetslivet inflytan-attsamma
bådade, och samtidigt skyldigheter. Ribban höjs för parter.ansvar

Riksdagsbesluten den reformerade gymnasieskolan bygger på attom sam-
arbetet mellan skolan och arbetslivet fungerar väl. För skall kunnaatt staten

föreslårsamarbetet fungerar enligt dessa beslut jag regering-garantera att att
Skolverket i uppdrag led i utvärderingen skolväsendetatt etten ger som av

frånefter läsår uppgifter kommunervarje inhämta alla vilka former förom
Därvidsamarbetet skola-arbetsliv förekommit. skall omfatt-rapporterassom

utbildningenningen den arbetsplatsförlagda i gymnasieskolan och bedö-av
haft.vilken kvalitet denmas

syfte denna utvärdering månEtt övergripande med undersöka i vadär att
det decentraliserade jag föreslagit förverkligas. Om det visar sigsystem nyss

innehållaså fallet bör Skolverkets utvärdering förslag åtgärderinte tilläratt
från sida.statens

beträffande utbildning7.7 Förslag arbetsplatsförlagd

Som jag tidigare den arbetsplatsförlagda delen utbildningen inämnt är av
Sverige betydligt lägre i andra länder, i de nordiska länderna. Iän även

inte heller finansieringsfrågan problem.dessa länder har varit ett
från 93:l066 visar den nuvarandeEn intern Skolverket Dnrrapport att

mångaför fungerat kommuner har detmodellen APU inte tillfredsställande. I
svårt få omfattning. finnsvarit fram platser för i tillräcklig DetAPUatt

många information från tillorsaker till detta. Det krävs omfattande skolanen
förföretag och arbetsplatser de skall kunna De nuvarandeatt engageras.

yrkesrådprogramråd,formerna för samverkan skola-arbetsliv, lokala har inte
nå företag. Vissavarit tillräckliga för informationen APU skall allaatt om
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branschorganisationer har haft särskilda informationsprojekt riktade till med-
lemsföretagen inte heller dessa insatser har varit tillräckliga. Vidare harmen
det i vissa fall funnits skepsis hos företagen APU. finnsDetnyttanen om av
också exempel vissa gymnasielärare i yrkesämnen under-att ansett att
visningen blir effektivast den förläggs till skolan, i varje fall skolanom om
har god utrustning. Vidare minskar generellt underlaget för gymnasielära-en

i yrkesämnen, bl.a. APU och förstärkningen de allmänna äm-re genom av
nena.

problem iEtt sammanhanget har varit bestämmelsen 15att procentom
APU tolkats olika Fonnuleringama i den s.k. kunskapspropositionensätt.
prop. 199091 :85 kan tyda på det den totala utbildningstiden, dvs. 3äratt

veckor så från40 I fall har utgått effektiva33 undervis-x som avses. man
ningsveckor läsår och kommit fram till 15 veckor för APU. I andra fallper
har fasta påtagit formuleringen i 5 kap. gymnasieförordningen9 §man av

utgångspunktendär undervisningstiden på dvs. för de yrkes-är programmet,
förberedande så2 400 timmar 60 minuter.ä I fall 15motsvararprogrammen

360 timmar fördelade med timmar40 vecka blir 9 veckorprocent som per
för APU.

den beskrivna bakgrundenMot jag det nödvändigt vissa klar-attnu anser
lägganden så den viktiga del gymnasiereformen APUgörs utgöratt av som
verkligen genomförs. Vad gäller omfattningen APU bör enligt minav me-
ning bestämmelserna i gymnasieförordningen så framgårändras det klartatt

det gäller totalt minst 15 veckor och arbetsplatsens tider därvid skallatt att
gälla.

det finnasFör APU skall handledare eleverna och instruerartar emotsom
dem. Utbildningen handledare främst angelägenhet för arbetslivet.ärav en
Planering genomförandeoch handledarutbildningen skall självfallet skeav
i samverkan med skolan.

7.8 Kostnader och finansiering

beskrivits i avsnitt innebar års reformeringSorn 4.1 1991 beslut om av gym-
och komvux arbetslivetnasieskolan svarade för viss del 0,12att procenten

arbetsmarknadsavgiften eller finansieringen753 milj. kr tillkom-av av av
från gångmedel arbetslivet ingick finansie-mande kostnader. Att denna i

ringen gymnasiereform hade sin grund i arbetslivet skulle bäraattav en
kostnaderna för den arbetsplatsförlagda delen 15APU procent ut-om av
bildningstiden.

vållatfråga bekymmer vilken utgåEn timersättning skall tillär somsom
avstått frånföretag elever i APU. I vissa fall har arbetslivettar emotsom er-

5 14-1110
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fall villkor för eleversättning och i andra har satt att ta emotman som en
bådeelev. Diskussioner detta har förtstimersättning 25 kr omom per

nivå. anskaffning APU-platser har där-lokal Kommunernascentral och av
många försvårats.fallmed i

bör därför heltgäller ersättning till företag och arbetsplatserVad ett nytt
så ursprungligen ingick ifram den del statsbidragetattsystem tas av som

ocksåmilj. tillfaller arbets-till kommunerna för APU 753 krbidragstatens
till kommunerna minskas med motsvarande belopp.livet. bidragStatens

måste vissa bestämda krav fördet ställasJag systemett nyttattanser
följande:APU, nämligen

uppnåsminimikravet 15 veckor APU iskalll Systemet garantera att om
yrkesförberedandealla program

elever i APUarbetsplatserskall stimulera2 Systemet emotatt ta
utvärderaadministrativt enkelt och lättskall3 Systemet attvara

tänkbara.till företagenalternativa modeller för ersättningFöljande är

enligt be-för APU fungerarAlt. Branschorganisationema1 attansvarar
stämmelsema

generellt med 0,12arbetsgivaravgiftenalternativ sänksI detta procent.
omfattar minst 15 veckorför APUBranschorganisationema atttar ansvaret

utgåmedlemsföretagen skallersättning tillvilkenoch beslutar som perom
effekternafår uppdrag utvärderaSkolverket regeringenselevvecka. att av sy-

årli-måste så uppgifter APU i deni fall ini kommunerna och tastemet om
statistikredovisningen.ga

får fullaarbetslivet detmed alternativfrämsta fördelen dettaDen är att
blir konkretför Arbetslivetoch APU. sätt änettansvaret merresurser

arbetsplatsför-yrkesutbildningen skallidag i den delengagerat som varaav
både innehållet utformningen. Därmedfår påverka ochmöjlighetlagd och att

arbetslivet.skolan ochnaturlig dialog mellanskapas en
framföradministrativt,det enkeltfördel medEn ärärsystemet attannan

administration. I stäl-någon ekonomiskbelastas medför inteallt staten som
administration kan behö-vilkenbranschorganisationema bedömafårlet som

för denna.och svaravas
branschorganisation knappastbegreppetnackdel medEn ärsystemet att

någon branschorganisa-också tillhörföretag intefinnsentydigt. Detär som
branschorganisationer.berör fleragymnasieskolantion och i somprogram
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till förAPUhand utbetalningen kommunernaStatenA 2 tar om

arbetsgivaravgiften till Skol-överförs 0,12Enligt detta alternativ procent av
till arbetsplatserfastställer lägsta ersättningsbeloppRegeringenverket. per

till arbetsplatsernautbetalar ersättningför APU. Kommunernaelevvecka un-
återbetalningfår Skolverketläsåret därefter ansöka hosder och mot-avom

läsår.till minimigränsen 15 veckorbeloppsvarande lägsta över treupp
får för årligaunderlagSkolverketfördel med detta utvär-En är attsystem

uppnår minimigrän-får inteVidare den kommunderingar systemet. somav
följden.lärarlönekostnader blirsjälv för deför APU extra somsvarasen

admini-den relativt omfattandemednackdelenDen ärstörsta systemet
Skolverket.såväl hosnödvändig i kommunernablirstrationen somsom

arbets-redovisningenavdrag vidför APUArbetsplatsemaAlt. 3 gör av
givaravgiften

gällerersättningsbeloppfastställer regeringen lägstaalternativdettaI som
må-underfår den arbetsgivarebeloppför APU. Dettaelevvecka som enper

arbetsgi-månatliga uppbördendra vid denhaft elever i APUnad har avav
varavgifter.

verksamheten med APUutvärderafår regeringens uppdragSkolverket att
utvärdering.uppgifter för dennanödvändigainfordraoch att

stimulerasarbetslivetalternativfördelen med detta ärDen attattstörsta
beloppersättning med det lägstai APU ochelever är garanteratemotta som
informationalternativfördel med dettafastställt. En ärregeringen attannan

administrationoch det för dentill alla arbetsgivareAPU kommer attutom
tillsändsblankettsetupparbetade rutiner. I detfinnsbehövs redan somsom

sådanantal nedsättningar ochangivetfinns redanvarje arbetsgivare ett en
antalför APU underalternativ gälla ersättningi dettanedsättning skall ett

elevveckor.
garanti förinnehållerdet intealternativetmednackdel är attEn att en

utbildningstiden.undertotalt 15 veckoromfattarAPU

Bedömning

integreringökadutgångspunkt skapaMin är system garanterarettatt ensom
finnsde bristerredovisat närtidigarearbetsliv. Jag harskola ochmellan som

gäller skapaarbetsliv. Detskola ochmellansamverkan att ettgällerdet sy-
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där det finns naturliga kommunikationsvägar. På så skapas godastem sätt
förutsättningar för åstadkomma yrkesutbildning god kvalitet.att en av

Jag har tidigare konstaterat APU:n inte fungerar tillfredsställande. Påatt
många kommer inte nå till målet minst 15orter att att procentman upp av
utbildningstiden skall arbetsplatsförläggas. Framför allt gäller detta närings-
livsinriktade beror dåligt frånDet intresse skolan och arbetslivetprogram.

finna pålämpliga lösningar och ekonomiska tvister. internationellI jäm-att
förelse den arbetsplatsförlagda delen utbildningen låg.i Sverige mycketär av

nåFör kvalitativt god utbildning krävs det kombinationatt setten en av
skolförlagd och arbetsplatsförlagd framhållsutbildning. Detta i skrivelseen

Svenska Arbetsgivareföreningen och kommunförbundetSvenska nyligensom
tillställt skolstyrelser och företag.

finna bådeDet viktigt modell och piska både förär äratt moroten som
skola så igång.och arbetsliv nödvändig, kommer Ge-äratt processen, som

föreslårjag medlen förs tillbaka till arbetslivet blir detatt att morotnom en
för arbetsplatsen sig i den del utbildningen skall arbets-att engagera av som
platsförläggas, samtidigt det blir drivfjäder för skolan tillatt attsom en se

får eleverna vill skapaAPU. Jag modell innebär ökatut ettman en som
nårinflytande och för arbetslivet och vi till de mål riks-attansvar upp som

stånddagen har beslutat. det nödvändigt fåJag till betyd-äratt att ettanser
ligt från näringslivets sida. Alla blir vinnare; eleverna,större engagemang
skolan och arbetslivet.

Jag vill särskilt betona samtliga alternativ innebär klara för-att tre ovan
bättringar förhållanden.dagensgentemot

alla alternativen gäller kvalitetsaspektemaFör APU till dis-att tas upp
kussion i lokalade samarbetsorganen mellan skolan och arbetslivet och att
uppföljningar regelbundet.görs

deJag har bedömt alternativen och kommit till den slutsatsen alter-tre att
nativ l det effektiva eftersom det medför arbetslivet det fullaär mest att tar

både kvantitetför och kvalitet i den del yrkesutbildningenansvaret av som
fårarbetsplatsförlagd, samtidigt arbetslivet kompensation den måniär som

branschen bedömer. Vidare det i särklass enklaste vad gäller ad-är systemet
ministrationen. Ekonomiska tvister i alternativ.uteslutna dettaär

Eftersom jag erfarit vissa centrala branschorganisationer negativaäratt
jag beklagar jag inte bereddtill detta alternativ vilket läggaär attnu- -

kräva lagändring. för mig bästafram detta alternativ skulle Det nästsom en
föreslår.alternativet alternativ vilket jag därför En fördel jagär,är som

framhållit,tidigare arbetslivet stimuleras elever i APU.att att ta emot
vidare relativt enkelt administrera. Den arbetsgivareDet är att tarsom

fårelever i APU i detta alternativ avdrag motsvarande avgiftengöraemot
månatliga redovisningen arbetsgivaravgiften. minaför APU vid den Iav
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kontakter med arbetslivet har det framkommit detta alternativäratt ett som
de flesta föredrar samtidigt dessa företrädare alternativetattsom menar
skapar förutsättningar för naturlig dialog mellan skolan och arbetslivet.en
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:79

Utredning kompetenskrav för gymnasielärare i yrkesämnenom

Dir. 1993:79

Beslut vid regeringssammanträde 19930624.

Statsrådet Unckel anför.

Mitt förslag

Efter samråd statsrådet föreslårmed Ask jag särskild utredare tillkallasatt en
med uppgift kompetenskraven för gymnasielärare igöra översynatt en av

utifrånyrkesämnen deras framtida roll och funktion i gymnasial utbildning.

Bakgrund

Utbildningen gymnasielärare med inriktning yrkesämnen, i fortsätt-av
ningen benämnda yrkeslärare, sker i dag praktiskpedagogiskgenom en
utbildning 40 krävs därutöverFör relevanta ämnesteoreti-poäng.om examen
ska kunskaper, yrkesutbildning och yrkeserfarenhet eller omfattande yrkeser-
farenhet. Beslut antagning fattas respektive universitet och högskola.om av

påpekarLäroplanskommittén sitt betänkande SOU 1992:94 lärarrol-att
yrkesförberedande gymnasieutbildningen hållerlen i den förändrasatt

både ochmetodisktorganisatoriskt ämnesmässigt.
läroplanI propositionen och betygssystem för bl.a.ett nyttom ny gymna-

föreslåssieskolan 1992931250 särskild utredare tillkallasprop. föratt en
kompetenskraven för gymnasielärare med inriktninggöra översynatt en av

yrkesämnen.mot
självaTraditionellt har yrkeslärama haft hand praktiskt alltagetom un-

dervisning yrkesförberedandei yrkesämnena. De i den reforme-programmen
innehållergymnasieskolan mängd kurser fordrarrade olika lärarkom-en som

snabba tekniska utvecklingen och förändringen arbetsupp-Denpetenser. av
yrkesornrådengifter innebär utbildningsbehov.inom samtliga Livsläng-nya
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framtiden blir mycketföljd det ifår tillDettaförkortas.den kunskaper att
inomyrkeskompetenseralla skildabesittasvårt lärareför ettatt program.en

kursutfor-utvecklingenochgymnasieskolanreformerade motDen en mer
påtillgodose kravetförförutsättningarbättregymnasieskolamad attger

yrkeslä-Kursutforrnning medförföränderligt yrkesliv.till attanpassning ett
också fördjupadeämneskunskaperbredafår ökat behovett men avavrama

mellan lä-ämnessamverkanområden. Behovetsmalakunskaper inom av
Kursutforrnningalltmer.betonasyrkesämnenochteoretiskai ämnenrare

ochgymnasieskolamellansamverkantillockså ökade möjligheterinnebär
både ungdomarinnehållakanundervisningsgruppochEnkomvux. samma

och vuxna.
ökadet viktigtyrkesutbildninghögkvalitativ är attåstadkommaFör att en

måste gradi allt högrearbetsliv. Yrkesläramaochskolamellansamverkan
arbetslivet.upprätthålla medkontakterochetablera

eller till-lärarkompetensspeciellfordrarutbildningdendelEn somav
ocksåSkolan kanarbetsplats.tillförläggasutrustning kangång till viss en

dvs.yrkesämnet,inomanlitautbildningsinslagför vissa experter personer
lärareutanför skolan. Denförlagdyrkesutövninghuvudsakligahar sinsom

får därmedundervisning inom ettsin programmethar merparten avsom
organisatorisktämnesmässigt,hållaför programmetstörre att sammanansvar

alltblikommerarbetetstudievägledandeOckså det attpedagogiskt.och en
yrkesläraren.föruppgiftviktigare

Uppdraget

kompe-dels vilkeningårutredaren övervägasärskildatill denuppdraget attI
förändrade kravdeanledningmedbör haframtideniyrkeslärama avtens

dels hurgymnasieskolan,reformeradeyrkeslivet och denställs avsom
tillgodoses.kunnaskallkompetensbehovet

kartläggningskallarbete ut-för utredarensutgångspunktEn avvara en
de yrkeslärareålder hos ärkompetensnivåbildningsbakgrund och samt som

redovi-åren skalldeunderförändringarEventuella senastei dag.verksamma
bakgrund devilkenfråganskall riktasuppmärksamhetSärskild mot omsas.

irekryteringssättetyrkeslärare, samtrekryteratsharhar somsompersoner
in-häranställts. Dethar ärobehöriga lärareformelltutsträckningvilken av

jämförelser.internationellagöraatttresse
yrkeslärar-ställerdennade kravyrkeslivet ochinomUtvecklingen nya

perspektiv. Deninternationelltochnationelltbåde ibelysas ettskall ettna
industriländerjämförbaratillbör koncentrerasutblickeninternationella
sammanhangi dettaskall studerassärskiltområdeEttEG.främst inom som
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yrkesutbild-gymnasialaför denansvarsfördelningenså fall huriochär om
förändringar inompåverkatsarbetslivet harochsamhälletmellanningen av

modell förframtidaFörslagdecennierna.dearbetslivet under senaste om
skall lämnas.ansvarsfördelning

yrkesrollen kom-hurbedömningutifrånochbakgrunddennaMot aven
hoskartlägga kompetensochutredarenskall övervägaförändras,attmer

kart-Dennatillgodose denna.möjlighetenochyrkesläraremorgondagens att
skolor, lärarut-för kommuner,beslutsunderlagtjänabör kunnaläggning som

församråda företrädaremedskallUtredarenmotsv..branscherochbildning
samråd klargöramed dettasyftet ärövergripande attbranscher. Detberörda

lämnari framtidende eleverhoskompetenskravbranschemas gym-som
viktigabörkravutbildningar. Dessayrkesförberedandenasieskolans vara

kompe-utbildning ochyrkesläramashurbedömningenförutgångspunkter av
framtiden.iskall uttens se

yrkeslärama,tillledasannolikhetallmed attkommer attUtvecklingen
sambandinformation iförfår störremedtillsammans avnämama, ett ansvar

Även ämnesmässigt,rollyrkesläramasyrkesval. attochstudie-med nya
utbild-yrkesförberedandehållapedagogisktorganisatoriskt och ensamman

till kom-förslagskall lämnaUtredarenkompetens.kravställerning nya
områden.dessaåtgärder inompetenshöjande

utredningenförRamar

organisa-ochbranscherberördasamråda medskallutredarensärskildaDen
tioner.

samtliga kom-tilldirektivregeringensgällerutredarensärskildedenFör
1984:5.Dir.utredaresärskildaochmittéer

1994.augustiden 31avslutatskallArbetet senastvara

Hemställan

bemyndi-regeringenhemställer jaganförtvad jagtill atthänvisningMed nu
skola ochärendenföredrauppgifttillstatsråd har vuxen-det att omsomgar

utbildning
kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -

förkompetenskravenuppdrag översynmed göra1976:119 att aven-
i yrkesämnengymnasielärare

biträdeochsekreterare annatsakkunniga,besluta experter,att om
utredaren.
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Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att
åttonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemställan.

Utbildningsdepartementet
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reformeradei denNationella program
gymnasieskolan

GrenarProgram

fritidsprogrammetBam-ochBF
ochHus-BP Byggprogrammet

anläggningsbyggnad
Måleri
Byggnadsplåt
AutomationEC Elprogrammet
Installation
Elektronik
EnergiEnergiprogrammetEN
Faitygsteknik
VVS

ochDans teaterEstetiskaES programmet
formgivningochKonst

Musik
FlygunderhållFordonsprogrammetFP
Karosseri
Reparation
Transport

administrations-Handels-ochHP
programmet

HotellHotell-och restaurangprogrammetHR
Restaurang
Storhushåll

HantverksprogrammetHV
IndustriIndustriprogrammetIP
Process

konfektionTextil och
Trä

konditoriBageri ochLivsmedelsprogrammetLP
charkuteriochKött

reklamochInformationMedieprogrammetMP
Tryckmedier

NaturbruksprogrammetNP
NaturvetenskapligNaturvetenskapsprogrammet grenNV
Teknisk gren
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OP Omvårdnadsprogrammet Omvårdnad
Tandvård

SP Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomi
Humaniora
Samhällsvetenskap
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och kompetensNågra kring kunskaptankar
universitetochi arbetsliv

Ingela Josefsonav

AgendaVetenskapsakademienpresenteradehösten 1993 rapportenUnder
skrivits2000-talet. harinför DenkompetensKunskap och2000 upp--

i skrif-skönjasNågra huvuddrag kanUtbildningsdepartementet.drag somav
följande:bl.a.ärten

Redanoch utvidgas.måste förbättrasskolanMatematikundervisningen i
Över huvudläggas.matematikkunskaperför tagetgrundeni förskolan bör

svenskteoretiseringbetonasutökas. Detteoretiskabör de attämnena aven
naturvetenskapli-konkurrensfönnåga. Deför landetsnödvändigutbildning är

fram-Detkulturvetenskapema.medemellertid balanserasmåsteämnenaga
förtrogenhet medkunskaphumanistiskmedgår rapporten att menarmanav

informations-ochdatavetenskapinomspråkliga strukturerspråk ochlogiska
språk.främmandefärdighet iteknologi samt

universitetsperspektiv. Detutifrånförfattatshar ettSom väntat rapporten
kunskapstradi-praktiskateoretiskaliggerbetoningen ämnen;innebär att

därförföreträdare harfrån näringslivetsKritikentioner föga utrymme.ges
teori.praktik ochmellankopplingenefterlystharuteblivit. Härinte man

sigbefinnerhögskolaochpraktiskt arbetemellanskämingspunktenI
kunskapstraditioner,olikaaktualiserasdennaIyrkeslärarutbildningen. som

kan i dennasamhälle. Hurvårtvarandra ikonflikt med ut-iibland ligger
skapasteoripraktik ochförhållande mellanbildning rättett

på yrkesktmnandeOlika aspekter

förvärvatjag harerfarenheterdebyggerdettaMina tankar kring genom
Även tillanknyterdettayrkeskunnande.sjuksköterskansbl.a.studier omav

detså jagvårdlärare,nämligenyrkeslärare, attspeciell menaravgruppen
inriktningar. Imed andraför yrkeslärare etthar relevansmeningi vidare

sjuksköterskeyrketmedräknadessutomarbetsliv kan attföränderligt man
deyrkeslärarutbildningari alla ärHuvudproblemetkvar.finnaskommer att

och teori.praktikmellankopplingensamma:
förändringgenomgripandemedfördehögskolerefonn1970-talets aven

inriktadpraktisktganskaFrån ha varit ut-sjuksköterskeutbildningen. att en
högskoleför-enligthögskoleutbildning,tillomvandlades denbildning somen



Bilagaâ142 SOU 1994:101

ordningen skall vila på vetenskaplig grund. Anpassningen till högskolan
har inneburit teoretisering utbildningen på bekostnad den praktiskaen av av
kunskapen. Många praktiskt verksamma sjuksköterskor detta, lik-oroas av

vårdlärarehel del deras bristande kontakt med detattsom en som anser
praktiska vårdarbetet försämrar deras undervisning. I gengäld finns det före-

omvårdnadsforskningenträdare för pläderar för utökad teoretiseringsom en
utbildningen och den kliniskt verksamma sjuksköterskant.ex. attav menar

skall bli motiverad byta rutinmässigt och intuitivt tänkandeatt ut motmer
vetenskapligt baserad kunskap vård, hälsa, sjukdom. måste,Man be-en om

det, förändra den kliniska organisationen för bearbeta praktiskatonas att
tänkandeutifrånproblem vetenskapligt Konsekvensen detta blirett attav

praktiken tillämpad teori i stället för bilda grunden för teori ochattses som
kunskapsutveckling.

utgångspunktMed i exempel vill jag dryfta mellan praktikmötetett nu
och teori i yrkeslärarens yrkeskunnande.

I under hösten 1992 publicerad avhandling beskriver den norska peda-en
Berit Rognhaug erfarenhet hon gjorde speciallärare för handi-gogen en som

kappade bam. Efter sin utbildning vid Speciallärarhögskolan i Oslo fick
Berit sin första tjänst lärare vid skola för fysiskt handikappade barn.som en
Barnen fysiskt handikappade förståndshandikappade,inte vil-gravtvar men
ket innebar kunde följa läroplanen för den norska grundskolan. Beritatt man
arbetade vid denna skola år.under 7-8 Därefter sökte hon lärar-en annan
tjänst för vidga sitt yrkeskunnande, gångdenna till skola där barnenatt en
inte endast fysiskt mentalt handikappade. Detta ställde henneävenutanvar
inför helt undervisningssituation. Eftersom förståndshandi-barnenen ny var
kappade det inte möjligt lära dem läsa och skriva. Undervisningenattvar
syftade främst till dem motoriskt. Berit fick för litentränaatt ansvaret en

åttaårigaklass med någrabam. Efter veckor tillsammans med klassen blev
hon och observant liten pojke i klassen, Ole Christian.attmer mer en
Han fysiskt handikappad; han kunde inte tala, insåg hon,gravt t.ex.var men,
förståndshandikappad han inte. Med skärpt uppmärksamhet följde honvar
pojken under tid tills hon övertygad sin bedömning insågoch atten var om
Ole Christian gick i fel skola. skulle han aldrigHär lära sig läsa skriva.och
Hon saken med kollegersina avvisade hennes bedömning. Hontog upp som
sökte pojkens läkare menade hon misstagit sig.sätt attupp som samma
fallet Ole Christian ordenligt och pojken anmäld till detutrettvar var nu

förståndshandikappadecentrala registret för barn På frågai Oslo. Berits om
hon den enda gjort denna bedömning Ole Christian fick honvar som av

hon förutom pojkens föräldrar Ochdet. pojkens föräldrarattsvaret var var
någraverkligen inte specialister, menade han. Den vidare utvecklingen av

historien blev denna. Berit beskriver hon skulle gå påatt uten morgon en
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rullsto-framförkollegamedstod tillsammanspojken. Honmedpromenad en
sittandehålla pojken iförkrävdesde attfastlen och satte somremmar

ställning.
samtaleti detoch komarbetskamratmed sinsmåpratade hontidenUnder

effekt.komisktfickså hondettvetydigt,siguttryckaofrivilligt att ensaatt
kin-nerförtårarna rinnersåChristian skrattarOle atthonDå upptäcker att

isakenförbehövdebevis hondet att tafickBerit egnahonom.derna
sublimförstårimligtvis intekanbarnförståndshandikappat enhänder. Ett

ipojkenbörjade honhand tränaPåhon.språket, tänkteitvetydighet egen
iplaceraskundehanså långtkommithanår hade attefterochläsa ettatt

ochgrundskolaigenomgick hanbam. Därhandikappadefysisktförskolaen
ihanIdag levergoda betyg.medskolanlämnade egenochgymnasium

handikappfrå-det gälleri dagspressen närinsändareflitigochlägenhet är en
uniklyrikskrivatid tillsindelhan att enavstorDessutom ägnar avgor.

till Berit,hanDetlivserfarenheter. sägerär,speciellautifrån sinakaraktär
hanlivsglädjedenhonomordet storaskrivnadet somtillgången till gersom

har.bådadekontakt ännuregelbundnaBerit i dentillförmedlar
Iblandsåginteandradetskickad tillBeritgjorde attdetVad sesomvar
belysaförtrogenhetskunskap för attpåståendekunskap ochordenanvänds

lä-yrkeskunnandet. utbildningpåbörjade sinBeritNäraspekterolika
i hu-praktikanknuten,visserligensigtillägnade hon menrarhögskolan en,

yrkesverksamhet.kommandesinförgrundkunskapteoretiskvudsak som
ipåståenden,formulerad ikankunskap sägasförvärvadeHon varasomen

kunskap,så..... Dennaviset,och detdetuppträderbarnOmregler: ett
dengeneraliserad,ochsystematiskjag den,kallar ärpåståendekunskap men

utbild-ilär sigerfarenhet. Detpraktiskmedfyllsdeninnanliv mansaknar
handling.praktiskidenkan omsättainnankunskapblir inteningen man

beskrivningarhandböckemasmedstämde inte avöverensChristianOle
i detoförutsägbarhetmåttalltidfinnsDet storthandikappade bam. ett av

arbetet.praktiska
kunskapintebehovutifrån unika ärderasbarn somFörmågan enmötaatt
fruktenläroböcker. Den ärtill isigläsa av enkanväsentligen snarareman
aspektdennamångfald. Det ärverksamhetens yr-medförtrogenhetdjup

förtrogenhetskunskap.kalla förvilljagkeskunnandet som
kun-olikainteförtrogenhetskunskap är typeroch avPåståendekunskap

betraktarkunskapoch urhandlar det mansomSnarareskap. sammaenom
grundförtrogenhetskunskapensvilarPåståendekunskapenperspektiv.olika

framstårändådetbåda. Attmellan dem somväxelverkanfinnsdet en-
samhälle harvårtvi ibl.a.beroraspekter attdessaviktigt att namnge

påståendekunskap.ochkunskapmellanlikhetsteckenbenägenhet sättaatten
nämndaVetenskapsakademiens rapport varaanda ovandennaI t.ex.synes
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skriven. Men påståendekunskapen blir lätt form den inte knyts tilltom om
verkligheten och den blir lätt meningslös den inte anknyter till elevensom

erfarenheter och förtrogenhet. Seendets mästerskap förvärvaregna iman
praktiken. På motsvarande kan erfarnasätt pappersarbetare med komplice-
rad teknisk utrustning höra maskinen hållernär sönder. Den tyskeatt
filosofen Hans Georg Gadamer hävdar för övrigt teorins innerstaatt väsen

just seendetär det Oftastär. användsatt teori i betydelsese som en annan-
kunskap.ungefär lika med boklig

Högre utbildning syftar i huvudsak till de studerandeträna lik-att att se
heter, kunna hänföra olika sjukdomsbilderatt till kategori.t.ex. Detta ären

viktig kunskap, i det praktiska arbetet handlar det dessutomen men attom
i stånd till urskilja olikheter. I Berits fallatt handlade det hennesvara om

förmåga bedömningen Ole Christianatt förståndshandikappadattse av som
Ärinte stämde. det möjligt lära denna kunskap till blivandeatt lärareut

Något Västerlandets kunskapssynom

För bakgrund till frågadenna vill jagatt historiskt perspektiv.ge en ettge
Vad kunskap spörsmålär, är har dryftats i år, från2500ett det antikasom
Greklands dagar till vår tid. Innebörden i ordet bestäms det samhälle ochav
den kultur vi lever Den skiftar från tid till tid. Vårt nutida samhälle domi-

kunskapssyn formades under den naturvetenskapliga revolu-neras av en som
tionens dagar. Vi hyllar exakt kunskapsideal, abstrakt intellekt,ett ett som

sig uttryck i alltmer tilltagandetar teoretisering bl.a. utbildningen. Ien av
sjuksköterskeutbildningen har detta bl.a. fört med sig praktiken minskaratt
medan de teoretiska i omfattning.ämnen växer Emellertid har vi i vår kul-
turhistoria exempel på praktiska kunskapstraditioner med väl utvecklade
idéer hur det skall möjligt skapa brygga mellan praktikatt ochom vara en
teori. villJag välja exempel från den antika grekiska filosofin enligtsom
min mening har hel del tillföra den diskussion utbildningatten om som
för idag. Platons Dialoger har ofta kunskapsfrågan för Sokrates in-temasom
trängande samtal med sina samtida. En dialogema, Protagoras, harav som

Ärfrågan: det möjligt läratema duglighet Kan bibringaatt ut man unga
människor omdöme I samtalet Sokrates och denett gott möts äldre mannen
Protagoras, aktad för sin vishet dåtidaär i det grekiska samhället.som

Sokrates det omöjligt lära duglighet. någotFör skallatt ut attanser vara
kunna måsteläras det exakt vetande. måsteDet kunnaut ochmätasvara

Om Protagoras intevägas. exakt och motsägelsefritt kan definiera vad dug-
lighet kan han inte hellerär, lära det. Sokrates betraktar endast påstå-ut
endekunskapen kunskap.som
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värjer sig Sokrates villProtagoras Det han lära männi-synsätt.mot unga
förmåganskor han, leva insiktsfullt liv. Han vill bibringaär, säger att ett

dem omdöme: insikten hur skall sköta sitt hus på bästaett gott om man
ståndliksom hur skall bäst i i ord och handling skötasätt, attman vara

affärer. praktiska förnuft talar inte medfött.Det Protagoras ärstatens om
måste för omsorgsfullt arbete, sinDet läras och det krävs det ett tar ut-som

gångspunkt i det praktiska livet. han, viktigt med förebilderDet är, menar
något vi skulle kalla förmänniskor kan lära sig i idag lär-som unga av som
inte med teoretiskt expertkun-lingskap. viktigaste lärarna här deDe är ett

också rollfinns behov dessa människor. Deras kannande. Visst det av vara
kan hjälpa demmänniskan bit vidare Dehjälpa den vägen.att enunga

få förståelse för sociala och samhälleliga sammanhangdjupare deatt somen
ingår kan praktikens värld struktu-deras problem Därigenom ettges mer

reflekterad kringlärlingen möjligheter blirellt perspektiv. Det kan att merge
praktiskai sin verklighet. Menoch medvetendet hon mönstrengör ommer

dugligheten i det praktiska livet blandförvärvasfrämst, betonar Protagoras,
människormänniskor. fostranpraktiskt verksamma Det ärär somav unga

angriper Sokrates.inlägg i dialogen. Dettaviktigt i Protagorasett tema
med dåligt omdöme beror det enligthandlar fel ochNär människaen

räknekonsten. Med hjälpbristande insikt ihon harhans sätt attatt avse
sanningen. leder tillvägande finner människan Detkalkyler, mätande och att

förhållningssätt till verklighe-elimineras. Ett rationelltirrationella handlingar
förhållningssättsådantvärld.människans hela Förändrar erövraatt ettten

allmängiltigai stället för skillnader,måste lära sig likheter attatt seseman
måste lära bar-rad enskilda fall. Dettaprinciper där manman annars ser en

frånskiljs sinafrån ålder, innebär de därigenomtidig detäven attomnen
älskad unik.måste vänja sig vidföräldrar. Man att t.ex. person somav se en

människaalla människor betyder inteOm likheten hos änen merman ser
generella seendet.någon försvinner till fördel för detDet unikaannan.

fått stark förankringkunskapssyn harSokratesVi kan konstatera att en
med sitt fäste i det praktiskamedan Protagorasi det västerländska samhället,

dröja vid dennaskymundan. Därför vill jaghar kommit ilivet ochmer mer
förinsikter vi kan avvinnakunskapstradition för vilkapraktiska att ense

företrädare för likartad kun-utbildning. Endiskussion yrkeslärarnas enom
sin uppmärksamhetnågot bl.a. riktadeAristotelesskapssyn är somsenare

Sokrates Aristote-tillpraktiskt verksamma läkaren. Iden motsatsmot menar
självständigt kunskaps-måste behandlaspraktiska arbetetles det ettatt som

utgår från det särskilda, detPraktisk kunskapområde på sina premisser.egna
kan riktlinjer förfrån Teoretiska kunskaperdet universella.unika och inte ge

förmågan unikai hantera dearbetet, deti det praktiskahandlandet är attmen
praktiskt verksamma männi-visar sig. Deyrkeskicklighetenproblemen som
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skorna kan inte förlita sig på någon särskild teknik eller generella regler
måste gångvarje själva efterutan vad lämpar sig för tillfället, ise som

likhet med vad fallet inom läkekonsten och seglingskonsten.ärsom
då utmärkande för yrkesskicklig människa Aristote-Vad Jo,är en menar

står urskillningsför-les, i för skicklig praktikers yrkeskunnandecentrum en
mågan, skickligheten i snabbt och uppmärksamt urskilja de drag äratt som

kritikoskänneteckande för varje unik situation. Det grekiska ordet och det
bådaskill i sin innebörd med urskillning bärengelska ordet har Degöra.att

förmå-omdöme. Parad med detta finns väl utveckladmed sig betydelsen en
improvisation i oförutsägbara situationer. Reglerna har, betonar han,tillga

Vägvisare och hjälpare. harviktig funktion Om görat.ex. attmanen som
han, bättreoerfaret folk saknar praktisk kunskap det,med är attmenarsom

medhugger till höft. Men förde strikt följer reglerna än en en person
står i fokus fördet den särskilda situationenpraktisk visdom är upp-som

Aristoteles detoch inte reglerna. Liksom Protagorasmärksamheten attanser
delpraktisk kunskap till människor. Detmöjligt lära ärär utatt en avunga

lyhördhet, uppmärksamhetsyftar till bibringa deden fostran att ungasom
måste för in denna utbildning idärvid akta sigoch fantasi. Man att pressa

universalitet ochkategorier. Vetenskapens föreställningför generella ut-om
förmågan unika. prioritetmotverka varsebli det Ombytbarhet kan att ger

värdet i den unika situationen.generella kan vi mistedet om

kunskap idagPraktisk

på kunskapens erbjuderAristoteles den praktiskaProtagoras och egenartsyn
i kring yrkesläramas utbildning. Univer-insikter användbara tankarnaärsom

problematiskt skapa godkunskapstraditioner detsitetens teoretiska gör att en
handlingallt kunskap iutbildning för denna yrkesgrupp. Det är trots somen

sintill utvecklatill. För den studerande skickadlärandet syftar göra attatt
urskillningsförmåga praktikens unikasin i meduppmärksamhet, mötet pro-

yrkesskicklig kan visagod praktisk handledning. Enblem krävs det mästare
hurgår formulera i handböckema. Elevensådant intelärlingen att sersom

fårfår och handlingenhan eller hon självden erfarne läraren prövagör;
förmå-lärlingensSamtalen kring oförutsägbara problemkommenterad. tränar

svåratillvägagångssätt iförsöka finna rimligasjälvständigt attattga senare
situationer.

fostrandeutläggningar lärarensåterkommande i ProtagorasEtt ärtema
skulle det bl.a. handlautbildning yrkeslärareuppgift. Omsatt i attomaven

sin skriftSnickaren skiver iför yrkesetik. Thomas Temptelägga grunden en
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konstruerade och maski-arbete, några verktyghantverk,Arbetets Omära.
följandener 1982 sätt:

detbilliga, möbler till vilkalättauppgiftMöbelsnickarens är göraatt
öb-och slätt. Mmåste väl torkat,virkesåtgång.liten Träetkrävs rättvara

till Lättaharmoniska sina proportioner.skall ochlerna vackra attvara
skalloch orenlighet. Defår samlahålla konstmktionema inte smutsrena,

modeväxlingarfölja tidensstabila skallmed ändå Delättakännas vara
väljasskalllivet. Träetoch brukarenändå följakunna ägaren genommen
skallsnickarenmed uppmärksamhet ochmöblenplacerasmed iomsorg,

hederskänslaochAlldetta arbete.själv vidsigut ansvars-omsorg,ge av
detta. Alla hopsättningarandra uppfattamöbeln så kanskall föras in i att
Måtta, ochöverdrivet.med precision inteskall göms sans omsorgmen

levande.derasmänniskorna ide föremål tjänarskall prägla som
uppfyllaYrkeshedermöbelsnickarens yrkesetik.formade ärDetta att

bedömningval ochutarbetades förreglermängd precisadessa krav. En
Vårdendelar.möblemasoch formningproportioneringvirke, avavav

till kräverkärlekenSnickarenolika verktyg. trämånga vet att vassa
verktyg.

yrkesområden sina.harandrasinyrkesetik harHantverkarens egenan,
yrkestradition.inövningen iförmedlasde kanGemensamt är att engenom

ansvarsfullatillelevernauppgift fostradel i lärarensväsentligDet attär en
äldreförbiväxandetillsmåningom kan det ledaSåyrkesmänniskor. ett av

såförhållande här:dettaformuleraryrkestraditioner. Temptegenerationers
tveksamhetalltillverkningsproblem hurmedbrottatsAlla vetettsom

skall tänka ochhurhantverkaren anvisardå den kunnigeblåser bort man
rådfåarbete. A kunnigaoch utföraproblem vägerhandla lösaför ettatt

material och verktyg.lika tungt som
erfaren-överträda tidigare generationerskanskeskallBland annat man

dehantverkarenrutineradeochkunnigeheter. Den vet somprocesser
överträda regler inte igivnatidigare erfarenheten Att ärligger bakom

förbiväxarzde.gamla auktoriteteterhandförsta ettutanmotatt opponera
aldriggamleeftertanke. De sämreDet kräver inte utan mentrots var

begränsadede hade resurser.mer
praktiskt arbetenedvärderingskrift deni sinTempteSlutligen berör av
skriver han,liv. finns,Detsitt yrkesverksammaunderfått erfarahan ensom

arbete. Ipraktisktkomplicerat imindretankearbetetföreställning ärattom
abstraktionsförrnåga. Iutveckladvälhan,betonaryrke krävs,hans eget en

sinDet iföremål och fungera.skalltänka hurmåsteförväg utettut seman
tillgångoch möjligheter,egenskapermaterialetskunskaperförutsättertur om

arbetsprocess.lång och mödosamsjälvkännedom. Detoch ärtill verktyg en
det teoretiska,karaktärintellektet änpraktiskadetDäremot är annanav en
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eftersom det gestaltande.är En teoretiskt verksam kan läggamer person
fram utkast, kan för kritik ochett utsättas till.rättas I det praktiskasom
arbetet det komplicerat.är Här inte felenrättas till med 0rd medmer utan
handling. Det material för alltid förbrukat.använts är Det föregårsom som
det praktiska handlandet mängd ställningstagandenär och beslut krä-en som

avsevärd mental energi. Här finns grundläggande skillnad med datori-ver en
modellbyggande. Felen kan ogjorda iserat datorn.göras

Sammanfattning

Med frånexempel olika yrkesornråden har jag velat visa de kunskapstra-att
ditioner förhärskande inomär universitets- och högskolevärlden påsom ett

kan inverka utbildningensätt yrkeslärare. Utbildningarogynnsamt av som
leder till yrke bör efter skapasträva kopplingett mellan praktiknäraatt en
och teori. De lärare skall undervisa i yrkesämnen behöver fast förank-som
ring i praktikens värld. Risken finns de sig förmedlaägnaratt attannars
generella kunskaper till eleverna saknar förmågan visa kunskapenattmen
i praktisk handling. frånI den Vetenskapsakademien jag inledderapport som
mitt underlag med hur viktigt det forskarenämns i teoretiskaär att ämnen
kommer i skolan för berätta sin forskning. Lika viktigt finnerut jagatt om
det praktiskt verksamma människor i skolanatt för delgeutrymme attges
sina erfarenheter från praktikens värld. Det till syvende och sidst härär an-

och omdöme blir avgörande. Detta gäller alla yrkesutbildningar obero-svar
ende inriktning.av

Jag vill citera den engelska sjuksköterskan Florence Nightingale försom
cirka år100 sedan i tal formulerade sin hur sjuksköterskeutbild-ett överoro
ningen utvecklades. Som jag det har hennes farhågor giltighet för utbild-ser
ning vårtgenerellt i land idag:även

Vill ha godani sjuksköterskor eller vill ha 0rd Vilka vårdarni bäst Det
finns märklig gammal legend 1800-talet skall blisäger kvin-atten som

århundrade och har det detinte varit Skall 1900-talet bli ordetsnornas
århundrade Gud förbjude. Men, ord måsteni, vi ha Utan tvivelsäger är
det så och de uppfinnama hari allmänhet lagt delstörsta sinstoren av
tid på skriva sina upptäckter 0rdi begripliga för vanligaatt ärner som

Ändåmänniskor ochni jag. finns det risk håller påviattsom atten
kvävas ord, vår föreställning har lärtvi vårdande efterattav av oss sex
terminers teoretiska studier. Det så vanlig vidskepelseär -jag kannu en

kalla detinte cirkulär den här utbild-annat att typensom annonserar av-
når ständigt.ning mig Att lära vårdasig helt liv. Vi måste göratar ett
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framsteg det år. 0rdi varje Det år, blifem inte övningtar utan attav av
sjuksköterska.

Slutkommentar

Under våren Utbildningsdepartementet med första analys1994 kom ut en av
arbetet antal institutioners och organisatio-med Agenda 2000 baserad ett

utlåtande införsin kunskap och utbildning framtiden. Inled-ners om syn
yttrande. har tyd-ningsvis hänvisade jag till Vetenskapsakademiens Det satt

problemlösningsförmågaliga spår där betonar vikteni analysen, man av
tänkande. vår50. Samtidigt har det under tidiganalys och abstrakt s.mer

inte klararhel del elever yrkesinriktade gymnasielinjerrapporterats att en
får streck betyget, kan ha goda resultat ide teoretiska de iämnena men-

såböroroande. Utbildningssystemetpraktiska Dettaämnen. vara upp-syns
begåvningsforrnermänniskors olika och intebyggt det tillatt tar ungavara

på med praktiskt intellektRisken finns ungdomarenda sätt. attett annars
faller utbildningen och arbetslivet.ut ur

påpekar kan ofta felaktigSåsom snickaren Tomas Tempte mötaman en
praktiskt itankearbetet mindre komplicerat iföreställning är än teo-attom

abstraktionsförrnåga viktig in-visar i ställetretiskt arbete. Han äratt en
arbetetmånga praktiska yrken. Men förankringen i det konkretagrediens i

tänkandedet abstrakta och integrunden för tvärtom.utgör
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Noter

använda forskningsresultat idéerHjördis Björwell i skriften A1 Docent -
fömlag.och red. T. Thydén. FRN. SHSTF. 1992.

Påståendekunskap fönmgenhetskunskap har den norskeoch2 myntats av
praxisforskning han bedriver. Ifilosofen Kjell S. Johannessen i den

tidsskriften Dialoger, 61988Några tankar kunskap itystuppsatsen om
filosofiska till användningen orden.han den bakgrundenpresenterar av

Lob der 1991.Theorie. Suhrkamp. 1983.Georg Gadamer:3 Hans

århundrade.Agenda Kunskap och kompetens för Ds20004 nästa-
1994:35. Utbildningsdepartementet
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Framtidens arbete

Helgeson och Jan JohanssonBoav

Inledning

arbetskraft ut Vilka kvalifikationermorgondagensHur kommer att se
två frågor framtidensefterfrågas centrala besvarakommer Det närär attatt

två frågor inte kandet samtidigtyrkesutbildning skall formas, är sommen
låter sig tolka ochnågot entydigt Detbesvaras ärsätt. göras attsom

utvecklingen ocharbetsorganisatoriskaförstå produktionstekniska ochden
Utifrånstarka och livskraftiga.trender verkaridentifiera vilkaförsöka som

morgondagens arbetskraft. Detdel slutsatsersedan dradetta kan omman en
i denna studie.det vi skall göraär

håller påproduktionskonceptbrytningstid därstår införVi att tanyaen
karakteriseradesfrån gammalt konceptform. Vi bryter ett av ensomupp

bilfabrikemas löpan-för det gamlalångt arbetsdelning. Sinnebildendriven är
på vindruta. Sedannågon minut sigarbetarna harde band där att montera en

på och lärashämtasArbetskraften kandet dags för nästa. gatanär ute upp
det Frederik W. Taylorbakom gamlanågra Arkitektentimmar. är som

varit dominerande fram tillriktlinjersekelskiftet drog deredan vid somupp
idag.

håller form innebärproduktionskonceptDe ännu att ta ettsomnya
Taylorismendominerande princip.avståndstagande arbetsdelningentill som

utvidga arbetsupp-försökergalleri. I ställettill historiensförpassas man
tjänstemän.låg arbetsledare ochtidigaretillföragifterna och moment som

långt gåendeochmed bred kompetensske iArbetet oftakommer att grupper
svenskautbildad arbetskraft. Denvälbefogenheter. Det krävsoch enansvar

arbetsliv. Härför morgondagensförbereda elevernayrkesutbildningen skall
utmaning.finns storen

framtidens arbete underindustri ochsvensknedan diskuteraVi skall tre
stårindustrinförändringarstrukturellavi vilkadiskuterarrubriker. Först som

organiseras ocharbetet skallidéer hurvidärefter diskuterarinför, omnya
arbetskraften.vi kravdiskuterarslutligen nya
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strukturella förändrlngari industrisvensk

Marknadens ökade betydelse

påVi kan tydlig utveckling där marknaden ökar i betydelse ochidag se en
påverka produktionsledet. Produktionen blirdirekt kommersättett attmer

fårsamtidigt produkterna allt kortare livscy-alltmer kundorderstyrd som en
på sinmöjligt Sverige har konkurrensfördel här grundkel. Det är att en av

Vi i grad de övriga europeiska företagenlilla hemmamarknad. högreär än
på liten marknad.hantera turbulenta situationerattvana en

flexi-produktionstekniska konsekvenserna denna utvecklingDe ärav en
kombination med decentraliseradblare produktionsapparat, ofta i en pro-

faktorerKundanpassning, leveranssäkerhet, service och kvalitet blirduktion.
påverkar produktionens organisation och planering.direktsom

snabbt förändra sina prefe-mycket kräsnare idag och de kanKunderna är
områden svårt massproducerademånga det säljaInom är attnurenser.

måsteproduktanpassning. Industrinstandardvaror, istället kräver kunden en
föränderlig ochlyhörd för marknadens krav och dessutomdärför varavara

grad flexibilitet.ha hög aven
medför konsumtionsvaror traditionelltLeveranssäkerheten garanteras

kostnader, särskiltfärdigvarulager. förbundet medhjälp Detta är storaettav
lagerhållningmångamånga. företagproduktvariantema För ärär storenom

kundorderstyrdså handlar det iställetorimlig strategi här pro-om enen
singruppkoncept erbjuda vissa fördelar högaduktion. Här kan ett genom

haproduktionen. gäller vidareflexibilitet det gäller ställa Detnär attatt om
för störningar. Löpande bandetproduktionsflöden inte känsliga ersättsärsom

så möjligt, med flera kortaökad grad förmontering och, därmed äraven
Båda låter sig med fördel kombinerasparallella flöden. dessa förändringar

med grupporganisationskoncept.ett
parallelli-ökad volymflexibilitetmedgerGruppkonceptet även en genom

möjlighet ellerseringen produktionsflödena. Detta stänga öppnaattger enav
Volymflexibilitet kanvolym önskas.flödesvägar beroende vilken som
till den önskade voly-erhållas storlekäven att gruppernas anpassasgenom

men.
marknadspreferenser förbättrasAnpassningsfönnågan förändrade kantill

breddadetillämpar gruppkoncept. Denflera avseendeni att ettgenom man
fungerande godhos väloch erfarenhetenkompetensen utgör enen grupp

produkten. konse-anpassningar till förändrade krav Engrund för snabba
gruppnivå förändrings-målstyrning på bidrar till ökagenomfördkvent att

kompetensen.



Bilaga4 1531994:101SOU

utvecklasproduktionskoncept möterflexibeltSamtidigt manettsom
produktionskon-flexibeltalltförtillhållningreserveradhåll ettflera en mer

får inteöverdrivas. Manfår inte trosituationsanpassadeochunikaDetcept.
tillverkaskallalla företagochtidevarvstandardproduktionens är över attatt

andradelochSverigekan sägaserier. Däremot attkortaprodukter i enman
industrinationeroch andramed Japansvårt konkurreraharländer nyareatt

väljerstrategisktdärförområde. Ochstandardproduktionens attjust man
teknologiflexibelDå krävsserier.kortarehar som gerprodukter en mersom

arbetsuppgifterna.vidgaförutsättningar attnya

konstruktion-produktionKoppling

generationer kommerså attlivscykeln kortprodukter attmånga ärFör nya
Detföretagen.kravår. Dettaframmebehöva vartannat nyareservara

konstruk-ihopknytatekniskt sätthandi förstadå inte etthandlar attom
handlarCADCAM-applikation. Detformnågoniproduktionochtion av

påspecifikationenutformningenlösning därorganisatorisk avenomsnarare
fårfabrikernaolikaproduktionsenhet. Derespektiveskerprodukterna ute

dåskalllivscykel och ävenhela dessunderproduktförhuvudansvarett en
krävs.konstruktionsändringarlöpandedehand somta om

tvåkanproduktfömyelseochnykonstruktion segäller mandetNär ren
branscher.turbulentaochstabilagår mellanskiljelinjendärutvecklingslinjer

ochhelhetsansvarutvecklingen störregår ett merbranscher motstabilaI
Många företagproduktionsenhetema.olikaför deindustrialiseringsansvar

integrationorganisatoriskochdivisionaliseringkraftiggenomdriver en
ochdivisionaliserasFöretagenproduktionsenheter.ochkonstruktions-mellan

fabriker.sinahardivisionemaolikade egna
utvecklingenelektronikindustrin kanbranscherturbulenta t.ex.I sommer

generationsåproduktion, nästagår i ärprodukt därNär enannan.envara
vill inteproduktenutvecklarkonstruktörDenframme.långtredan som
produkt.gammalproduktionenupptäcker iproblemmed enarbeta avman

produktionen.tillföraskonstruktionsändringar överförmåsteAlltså ansvaret
frånkonstruktionenskiljavillsåmed pro-ochtill attkanDet manvara

heltkrävakommerproduktgeneration att annandärför ennästaduktionen att
produktionsmetod.

mellankopplingamastärktahuruvida deaktualiserasdå ärfrågaEn som
ingenjörerkompetentabehovetmedförproduktionoch attkonstruktion av

därmed i högreproduktionensåarbetskraftbillig attbehovetöverstiger av
förhållandedettabedömningEn ärSverige.till attförläggaskommergrad att

introduceras.produktsamband medinitialskede i attigäller en nybara ett
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Efter blir produkten standardiserad och konstruktionsarbetetett tag trivialise-
ras.

En utvecklingstrend, orsakad de allt produktbytena,tätare detannan ärav
brukar kalla modular design. Tidigare gjorde alltid såman attman man

först gick och lyssnade kundens önskemål utifrånochut dessa formulera-
des orderspeciñkation. Därefter gjordes nykonstruktion, tillverknings-en en
beredning gårNu utvecklingen försöker återanvända vissamot attosv. man
moduler i de konstruktionema, moduler redan har i produktion.nya som man
På så kan snabbare följa med isätt marknadens svängningar samtidigtman

reducerar kostnaderna för konstruktion och produktionsberedning.som man

Kvalitetspmblemet

En viktig effekt den ökade marknadskopplingen kvalitets-ärannan attav
frågorna hamnar i Här upplevs den japanska utmaningencentrum. mestsom
besvärlig. diskussionernaUr kring produkternas kvalitet kan lyfta framman

frågeställningar:centralatre
Kvalitetsfrågoma kan tvinga industrin till långt driven ansvarsför-en-
delning.
En decentralisering produktionen förutsättning för klaraär attav en av-
kvalitetsfrågoma.
Olika former ekonomiska incitament vinstdelning, aktieandelarav-

måstem.m. för stimulera till högprövas kvalitet i produktionen.att
Kvalitetsbegreppet innehåller viktig social komponent och olika sortersen

kvalitetsuppföljningsprogram kommer öka i betydelse i framtiden. Deatt an-
ställda måsteverkstadsgolvet involveras i problemlösningen och inte bara
i problemidentifieringen.

Ralph Barra 1986 arbetar kvalitetskonsult bl.a. Westinghousesom
Electric i USA. Han betonar betydelsen de anställda involveras i för-attav
söken lösa kvalitetsproblemen. Han företagsledningama måsteatt attmenar
inse grundläggande förhållanden:tre

Varje arbetare känner sitt jobb någonbättre äneget annan.-
Människor kan och vill för sitt arbete.acceptera egetansvar-
Intelligens, perspektiv och kreativitet finns alla nivåer i organisatio--
nen.

Barra betonar alla vill känna deras arbete viktigt. De villatt äratt attse
deras arbete har betydelse för kunden, sig denna köpareären vare av en
slutprodukt eller längre fram i produktionskedjan.

mångaDet finns exempel kvalitetsuppföljningsprogram i Sverige. Ett
någondrag i dessa form gruppkoncept därär hanterargemensamt av man
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Produkternakvalitetsansvar.decentraliseratkvalitetsproblemen ettgenom
på underle-ställskravSammafårde lämnafelfria innanskall gruppen.vara

felfria.leveransernaför ärskall självadvs. de attverantörema, svara

problemstmktunelltfdrädlingsvärde el:Sjunkande

direkt kaninteVerkstadsindustrisvenskproblem förgrundläggandeEtt som
Elektronikbran-förädlingsvärdet.sjunkandedetmarknadenhänföras till är

utvecklingentekniskasnabbastedenharbranschdenkanskeschen är som
framstårförädlingsvärdetsjunkandemed detdär fenomenetoch det somär

allra tydligast.
generationså snabbtförändrasproduktelektronisk att pro-En aven ny

tvåkommerproduktDenföregående generation.liknarintedukter somens
min-konturer,skönja i dess änknapptkanproduktgenerationer mansenare

den.produceraskallhurnågotdre veta manom
teknologiskadenmed ihinnerochtidigtliggerSå länge ute varaman

gårförädlingsvärdet. Detlågahårt det attsåintedrabbasfrontlinjen avman
sådanakan inteLåglöneländema göraprodukt.förpriserhögata ut nyen

idet ävenår. Här10 värt attär att noteradäremotprodukter idag ommen
väsentlig dellöneandelenautomationsgradmed hög motsvararfabriker en

förädlingsvärdet.av
detfinnsmånga produkterförsjunkerförädlingsvärdetSamtidigt som

Trendenkablage. ärexempelvisprodukter, attförädlingsvärdestungakvar
länder.till andraproduktiondennalägga typ av

förändrasrollUnderleverantörens

den tekno-tillhänföraskandirektförändringstrukturellEn mersomannan
produktionsapparat.flexibeleffekternagällerutvecklingenlogiska merav en

behandlatFinland hariResearch CenterTechnicalfrån1986Jukka Ranta
möjlig-produktionsteknologi harmodernmenadeproblematik. Handenna att

Enbehov.kundernastillkvalitetochproduktivitetanpassninggjort aven
integrerarFMS,tillverkningssystemflexiblavaritdetta harnyckel till som

NC-maskiner,produktionsteknologihögeffektivmedinformationsteknologin
automatlager etc..

ilegatkonkurrensstyrka harsmåindustrinsochindustrinmedelstoraDen
flexibili-alltså ikunder,olikabehov hosspeciellatillsigsnabbtatt anpassa

deninomtillverkningtraditionellerhållas medförmåga kanDennateten. nu
då påFMS-teknologin och etthjälpindustrin medmassproducerande merav
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konkurrenskraftigt medsätt avseende kostnader och kvalitet. Men den
ekonomiska tröskeln för nyttiggöra sig FMS-teknologin fortfarandeatt såär
hög dessa möjligheter står inte för småindustriatt öppna och medelstor
industri, såvida de inte grundligt förändrar sin produktprofil och etablerar sig

underleverantörer till företag.störresom
Inom svensk Verkstadsindustri finns det växande medvetandeett attom

relationerna till underleverantörema håller förändras. Från ha haftatt att
likheter med relationen mellan herre och hund försökerstora de störrenu

företagen utveckla de svenska leverantörerna ochatt intresseradeär attav
för dessastörre vad hittillsta än har gjort. Grundtanken äransvar attman

bryta lämpliga produktionsavsnitt för kunna läggaut dem underle-att ut
Underleverantörema byggerverantörer. i sin liknande underleveran-tur upp

törssystem.
De företagen binder sig starkare till leverantörstora och involverarupp en

dem i produktutvecklingen. Man utformar produktionstekniskagemensamma
där minimerar mellanlager. Man måste tänkasystem i organi-termerman av

sation på inte slutsätt vid den avlöningslistan.ett tarsom egna

Svensk industristrukmr i omvandling

Ett urskilja olika tillverkningstypersätt skilja fåstycketill-att mellanär att
verkning, serieproduktion och processproduktion. Dessa olika tillverknings-

står inför olika slags problem.typer
Fåstycketillverkning inget direkt problem förutgör dagens produktionstek-

niker. Produktionstekniken definitionär nästan väl anpassad till de ökadeper
kraven på marknadsanpassning. Här kan förhållandevis enkelt imple-man

moderna organisationsforrner där arbetsvillkorenmentera goda och arbets-är
kraften kommer till jobbet och produktiv, kortär det vi inledningsvissagt
beskrev produktionskoncept.som nya

Processproduktionen inrymmer också möjligheter till goda arbetsvillkor.
Det handlar högteknologiska anläggningar kräver kvalificeradom som en

Ävenarbetskraft. måstehär arbetsorganisationen utformas med omsorg om
hela den arbetsinsats krävs för väl fungerande anläggning.som en

Storserieproduktionen problematisk. Där detär betydligt svårareärmer
finna organisationsforrner arbetskraftens kravatt och för-motsom svarar

Frånvaronväntningar. hög och produktiviteten vikande. Tillär detta kommer
högt lönekostnadsläge i Sverige.ett
I dagsläget kan skönja utvecklingsvägar:treman

Produktionen läggs utanför Sverige.-
Produktionen blir processlik.mer-
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Produktionen bryts i mindre enheter fåstycketill-och blir likner mer-
verkning.

Internationaliseringsgraden varierar mellan olika branscher påberoende
hur hushållsap-starka kopplingarna mellan kund och produktion Förär. t.ex.

gäller sammansättningen i fortsättningen kommer liggaävenparater att att
kylskåpkunden. Spisar, och tvättmaskiner anpassade till närrnarkna-nära är

dens mikrovågsugnkrav. En däremot internationaliserad produktär en som
likadan i alla länder. Den kan ihop helst.sättasutser var som

En utvecklingsriktning svensk industri söker sig till exklusivaär att pro-
smådukter serier symaskiner och därmed förlorar baseni t.ex. Husqvarna

förläggs dåför masstillverkning. Massproduktionen till länder med lägre
lönekostnader.

Teknologins betydelse

Teknikfrågorna inte det centrala problemet för dagens industri. De tekni-är
möjliga identifiera. produktionstekniskaska ofta Denlösningarna är att ut-

såheller snabb den i slag drastiskt förändrar förut-vecklingen inteär att ett
industriell produktion. Mycket den teknik vi har idagsättningarna för av

år.tio Dessutom finns det betydande tidskillna-kommer finnas kvaratt om
introduceras i branscher och företag. kander teknik väl Däremotnär ny

efterfrågan föremål förutformning och marknadens snabbaproduktens vara
svängningar.

erhållaproblemet god ekonomi i verksamheten. Pro-Det är attstora en
hittills i alltför hög grad varit inriktade förbättraduktionstekniker har att

alltför många fall inteekonomin med investeringar, i har dessastora men
orsaker har varit låg tillgänglighet hos utrustning-blivit lönsamma. Vanliga

långa problem kvaliteten produktenledtider, med hos m.m.en,
genomsnittlig produkt under bearbetning 2-5% genomloppstiden.En är av

ViNästan produktionstekniska investeringar riktat de här 2-5%.alla är mot
arbetarmåste fråga produktionstekniker verkligendagens rättoss om

saker.
måste effektivare utnyttjande befintligLösningarna istället sökas i ett av

frågorviktigaArbetsorganisation och ledarskap blirproduktionsutrustning.
i framtiden.

produktionskoncepten i hög grad kom-deDet rimligtär att anta att nya
utgångspunkter de tekniska. Det be-utifrån andraformuleras än rentattmer

det kommer finnas be-betydelsetyder inte tekniken saknar att attatt men
de teknologiskt betingadetydande variationer inom ramarna.
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Tillgänglighet

tidindustri tillgängligheten, dvs. denkritisk faktor i morgondagensEn är
till produktion. Svensk Verkstadsin-maskinparken möjlig användaär attsom

produktionsteknisktlåg tillgänglighet.har problem med Dendustri är etten
sig där det krävs andra lös-inte kan investeraproblem utanman ur,som

ningar.
fråganmedfört arbetskraf-tillgänglighet harökade kravetDet att om

fokus. tillgänglighet ställer högrekvalifikationer kommer i En störretens
på arbetskraftens skicklighet.krav

därmed produktivitetenlåga tillgängligheten ochaspekt denEn annan
illustreras med hjälporganisation. Problemet kanunderhållsfunktionensär

årenunder deTrollhättan, därkarossverkstad iSAAB:s senastemanav
grupporganisation med modernkombinerarkoncept därutvecklat ett man

produktionsteknik.
iförhållandevis förändringarstod införBakgrunden SAABär storaatt

kombinerades medförändring bilmodellemamitten 70-talet. En stor av
under-Samtidigtoch datoriseradeinförandet robotar växtestyrsystem.av

driftstopp.följdkosmadema i formhållskostnadema och av
mekaniskt och elekt-elektriker uppdeladeochTidigare reparatörervar

datoriseraderobotar ochunderhåll. tekniken, i formdenriskt Men avnya
båda 1970 fannsdessa kompetenser.kombinationkrävdestyrsystem, en av
två och 1980vardera1975 fanns detochinga robotar sortenstyrsystem. av

produktionen SAAB 9000 komnågra samband medtiotal. Ihade SAAB av
Idag har 80 robotardatorer och robotar.vågen elektronik,den stora manav

bundetblev ochmånga SAABavanceradeoch lika styrsystem. avmer mer
underhållsfrågoma frånitu medblevtotala och tvunget att tasystem grun-

den.
välutbildad arbetskraftförsöka rekryteravaldelösningDen attman var

Samtidigt medarbetsorganisation.grupporganiseradoch attsatsa en
Operatör-det individuellautvecklas betonadesgrupporganisationen ansvaret.

uppstår någonlyhörd för detmaskin,det hans närskall känna äratt varaen
det gäller dettidigt stadium. Närhand problemenstörning och ettta om

produktionsteknikfrån japanskinspiration hämtatsindividuella haransvaret
arbetsorganisation.och

centralaProduktionstekniken inte detär

både marknadens krav och deovanstående beskrivning hurVi i pro-ser
påtaglighögstbegränsningarnaoch sättduktionstekniska möjligheterna ett
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påverkarmed och det produktionskoncept valt i industrin. Viär utenya man
påkan produktionsteknikens automationsgrad inte har lagtsattnotera en

nivå.högextremt
Högteknologiska länge betraktats produktionstekniskharsystem som en

det för närvarande sker omprövningnödvändighet. Vi kan dock notera att en
Ekonomifrågoma övertrumfar de tekniskabland dagens produktionstekniker.

frågorna organisation och ledarskap blir allt be-och merresonemang om
framtidens produktions-flesta verkar dock enigatydelsefulla. De attvara om

någon grupporganiserad produktion.ligger i form Enorganisation grupp-av
arbetscykel arbetet harbunden i och därorganisation där inte är enman

långt gående decentralisering det tidigare tjäns-medberikats som varaven
temannauppgifter.

lågpersonalomsättning ochlösning problemet med högEn uddamer
människor anställda iistället för alltid haarbetetmotivation i är att att

franchisingsystem. Företagennågon form leasing- ellerföretagen använda av
på så rekryteraduktiga ungdomar ochmonteringsytor tillkan leasa sättut

villtraditionellt har rekryterat. Debehålla ungdomaroch andra än somman
ändåförmågan få utbildning i driva företag ochkanoch och harkan att egna

dåligt för dem.det skullenågon fallskärmsavtalskaffa formsig omav
såkanske inteföretag. betyderhuvudsak jobba Detkommer iDe att ett

individenadministration förförenkladföretagetmycket för än menenmer
får de villjobbaaffärsöverenskommelse med företaget. De närblir det en

enligt affärsöverens-deminga skyldigheteroch företaget har änmot mer
behålla och kanskekunnaskulle kanskekommelsen. Det väg attvara en

bearbetnings-möjligt leasaduktiga människor. Detrekrytera är även att ut
områden.inom vissamaskiner

variation vidutgå från kommer blidetkan störreGenerellt att att enman
målstyming medger ökadökad gradorganisationsfonn. Enval enavav

arbetsorganisation.frihet valvid av

organiserasskallhur arbetetNya idéer om

Kapitalrationalisering

vägledan-rationaliseringsstrategi varitvaritKapitalrationalisering har somen
skall hus-företagensjälvklarhetår.mångade under Det är närmast atten

sig bättreskall förräntainvesteringarGjorda änhålla sinamed omresurser.
på rationelltkravenpå skärperbank. Höga räntorplacerats ettpengarna

kapitalutnyttjande.
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årtiondetUnder det kan vi vidgning kapitalrationali-senaste notera en av
seringsstrategiema till innefatta det kapital finns bundet i lagerävenatt som
och produkter i arbete. Detta brukar beskrivas övergång från prin-som en
cipen maximal produktion MAX till principen produkter i arbeteom om
PIA Björkman, Lundkvist 1981.

Tillverkning enligt MAX-principen syftar till minimera kapitalbind-att
ningen och räntekostnadema utnyttja maskinerna maximalt. Detattgenom
enklaste åstadkomma detta skift.arbeta i Det räcker emeller-sättet äratt att
tid ocksåinte det gäller planera produktionen så får jämnutan att att man en
och hög maskinbeläggning fåmed omställningar mellan olika produkttyper.
Det finns omfattande flora planeringsmodeller där deten av gemensamma
draget stilleståndstidema.reduceraär att

Planeringsfilosofin alla produkter tillverkas bryterär att utman somur
de kräver bearbetningsteknik. Produkternamoment transporterassom samma
sedan i mellan de olika bearbetningsoperationema. Ju störresatser satser
desto mindre omställningstider. Standardisering åstadkommaär sättett att

Den arbetsorganisation följer denna filosofi karaktärise-större satser. som av
långt driven arbetsdelning och högt arbetstempo.ettras av en
på 60-talet började problemRedan uppmärksamma knutnaman som var
produktionsfilosofi. svårt balansera såtill denna Systemet allaatt attvar

stationer fick lika mycket planeringDet kravet och balan-göra.att stora
sering också stömingskänsligt. Det problemet dockgör systemet stora attvar
vid tillverkning enligt MAX-principen binds mängder kapital i destora pro-
dukter samtidigt finns i verkstaden. Tillverkningen i batch-til1-satsersom
verkning det finns minst produkterna vid varje maskin,gör att satsen av
ofta fler med optimerad köbildning. Tiden i maskinen ofta barautgören
några få medan huvuddelen tiden väntetid och Oftaärprocent transporter.av
visade det sig kostnaderna för produkterna i arbete vida deöverstegatt
besparingar fullt maskinutnyttjandeettsom gav.

lanseradesDen lösningsstrategi förkorta produkternas ledtidattsom var
verkstaden, brukar kalla PIA-strategin, står fördet vi där PIAgenom som

produktionsuppläggningProdukter I Arbete. Denna strategi kräver en ny som
brukar kalla produktverkstäder. Istället för i MAX-strategin letaattman som

med bearbetningsteknik söker produkter med lik-moment samma man nu
operationsföljder. produkter förs produktfamil-artade Likartade tillsamman

likt det löpan-jer och dessa bygger produktionssystemettrunt somman upp
ständigade bandet saknar mellanlager istället drabbas maskin-avmen som

kräver fler maskiner har lägreomställningar. Det systemetnya som en
övergång till produktverkstädernyttjandegrad jämfört med tidigare. En kan

Besparingensänka ledtidema till tiondelar vad den varit tidigare.av som
dåligger i minskade räntekostnader alternativt ökade ränteintäkter skall
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de eventuella produktionsförluster minskatstörre än maskinut-ettvara som
nyttjande ger.

Ytterligare i denna utveckling såorganisera arbetet i kalladeärett steg att
flödesgrupper. Då organiserar maskinuppställningen produkt-runtman en

sådant arbetet kan organiseras grupparbete.sättett att ettgrupp som
Gruppen dåkan tillföras planeringsuppgifter och kommer sigäven närmaatt
det brukar kallas självstyrande Denna Organisationsformsom en grupp.
ställer mångkunnighet.krav arbetarnasstörre

variant kapitalrationaliseringEn det vi brukar kalla in timeJustärav
Schonberger 1982. Just in time-idealet allt material skall befinnaär att
sig i aktiv produktion och inte ligga lagerkostnader. eftersträvarMansom

istället försug verkstaden väl utformad planett attgenom genom en
trycka produkterna verkstaden. gäller produceraDet och levere-attgenom

Påjust skall komponenter förmonteradein time. och detaljersättra samma
förproduceras och levereras just in time Metoden är attatt monteras osv.

föregående.den efterföljande stationen beordrar tillverkning i den

kapitalrationaliseringen form igenNya pmduktionskoncept ändrar-

alltid viktig faktor för effektivise-Kapitalrationalisering kommer att vara en
våravåra företag. former kapitalrationalisering har skett iring De av somav

till förebilder såvälproducerande företag har blivit för andra verksamheter,
privata offentliga. de klassiska formerna kapitalrationa-Men snartnu avsom

någraliseringar knappast inneburit omvälvande förändringar förhar mer
arbetskraften eller för det kompetensbehov funnits.som

decenniet har vi allt intensiva signalerUnder det möttssenaste av mer om
fårrationaliseringarna helt former. tyska industrisociologemaDeatt nya

Slutet påKern och Schumann exempelvis 1984 med titelnut rapportgav en
arbetsdelningen myntades begreppet nya produktionskoncept,Här som

på arbetet bäst organiseras frammarsch.syftade idéer huratt varnya om
början 1980-talet gjort omfattandeKern och Schumann hade i av en

arbetsförhållandena västtyska industrinsempirisk undersökning inom denav
kärnsektorer.

fråganfrån forskningsprojekt aktualiserade in-Resultaten deras omnya
på arbetsdelningen ledande princip fördustrin höll farväl tillsägaatt som

så, frågade de sig, industriarbetetsindustriarbetets organisering. Var det att
på år kännetecknats växande klyftor mellanutveckling som avsenare -

arbetsuppgifter för de flesta med-kvalificerade och okvalificerade och som
innehållarbetets i själva verket varit periodfört utarmning en aven av -

uppstårinför industrielluppladdning, inkubationstid Nuera. nya,en en ny

6 1014-1l
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teknik.skådade kombinationer arbete och Dessaaldrig tidigare ny nyaav
kräver självständig,detaljregleras inte teknikenarbetsuppgifter utanav

arbetskraft. de okvalificeradehandlingskraftig och omdömesgill Kommer ar-
områdenfrån arbetslivetförsvinna centralabetsuppgifterna helt enkelt att av

långt driven arbetsdelning inte längremenadeoch SchumannKern att en
arbetsorganisation,måloomtvistat för företagens utan attutgör ett man nu

försöka sigden. stället förmånga försöker upphäva Iställen göraatt
förfann de ansträngde sigkvalifikationeroberoende arbetarnas att manav

arbetarna omyndigförklara-för finnautnyttja dessa. I ställetbättre attattatt
åtnjöt respekt tidigare. Iarbetarnaofta situationer där ändes fann de mer

fannföretagsrelaterade utbildningeninskränkningar i denfinnastället för att
innehåll. obser-med bredare Dessaintensivt ochden bedrevsde ettatt mer

villkorhur industriarbetetsdåvarande bildeninte in i denpassadevationer av
förändras.höll att

kontrollera detsyftat till ochrationaliseringar oftastTidigare har att styra
begränsning ochhinder,har uppfattatsArbetetmänskliga arbetet. ett ensom

måste Men skermöjligt elimineras.störfaktorpotentiell genom-nusom om
många hållPå finnermenade och Schumann.Kerngripande förändringar,

arbetsorganisa-formerochproduktionssystemtillansatser avnyanyaman
bedrivas vinner instegproduktion skallindustriellidéer hurtion. Nya om

och Schumann Nyakallar Kernidéerföretagsledningama. Dessabland pro-
uttrycker deras kärna:Credoformulerarochduktionskoncept ett som

mänskliga arbetet hardetoberoendeproduktionsprocessenAtt göra av-
detkomprimeringenmöjligt drivnalängstvärde i sig. Deninget av

något ekonomiskt optimum.sig intemedför imänskliga arbetet
på ställaolikaarbetskraftenutnyttja sättförsökerOm attgenomman-

produktivitetsök-tillviktiga möjlighetermissarrestriktioner, manupp
faror möjlig-helhetliga ligger intearbetsuppgifterningar. I är utansom

produktivkraftersuveränitetyrkesmässigYrkesskicklighet och ärheter.
skett. Kern ochhittillsutnyttja vadgällerdet änatt sommersom

191984Schumann s.
produktionskoncepten,tolkningalltså och SchumannsKernsDetta är av

förplaner ochidéer,företagsledningamassini utgörs programtur avsom
produktion.framtidens

förbättradepotential föralltså funnitsig haoch SchumannKern enmenar
till fem-leda tankarnauttryck för kaneufori dearbetsförhållanden. Den ger

annorlunda. Blandbetingelsernateknikvurm. Menoptimistiska ärtiotalets nu
för genomgripan-möjligheterintåg skapatmikroelektronikensharannat nya

för-automation har skapatDatorisering ochproduktionen.förändringar ide
organisering. Kernför arbetetsfrigörande formerochutsättningar för nya

ensidigtproduktionskonceptendedock inteoch Schumann att nyamenar



Bilaga4 163SOU 1994:101

Tekniken skapar möjlig-tekniska utvecklingen.bestämda denskulle avvara
något entydigtinte utvecklingen Debestämmerheter, den sätt.men

måste någon.tillvaramöjligheter skapas tas avsom
företagens behovhar drivits framproduktionskonceptenDe attavavnya

för enskildaekonomiska situationen depå marknaden. Det denöverleva är
åtgärder. produktionskonceptenfram dessa Detvingatföretagen nyasom

många före-krisartade problemlösningen deendatycks denutgöra som
stått inför.står eller hartag

friktionslöstemellertid interealiserasproduktionskonceptenDe ettnya
råderföretagsledningamamotsättningar.uppstår olika Inomfleravis. Det

skildaharolika arbetargrupperstrategi. Inomvaletoenighet manavom
företagsledningMellanskall utnyttjas.situationen bästföreställningar hurom

från tidigarevi känner igenmotsättningarexisteraroch anställda mensom
uppstår här.konflikterockså sortersnya

åtnjutande de produk-ialla kommeremellertid inteDet är nyaavsom
förhållande-undersökti första handSchumann harochtionskoncepten. Kem

in-och kemiskverktygsmaskinindustribilindustri,branscher:inom trena
kämsektorerinom dessahävdar detoch Schumann ärdustri. Kem treatt

betydaoch kommerspelar rollproduktionskonceptende störst attsom nya
såsom varvsin-andra branscher,därtill finnsmotsättningframtiden. Iimest

utvecklingen.förloradustrin, vilka kommer att
motsättningarnaoch Schumannfinner KemkämsektorernaInom att ser

delarprogressivade mellanskiljerbranscher. Grovti olikaolika sett avut
de frambilindustrin lyfterbakåtsträvare. I motsätt-ochföretagsledningama

deförsöker förverkligamodemisterå sidanmellanningarna nyasomena
s.k.traditionalister vill bevaraå andra sidanochproduktionskoncepten som

förespråkaremotsättningar mellanmaskinindustrinstrukturer. I ärfordistiska
respektive anhängareproduktionskonceptteknokratiskt-bomerat ettför avett

framträdande. I denproduktionskonceptempiriskt-ickeideologisktmodernare,
motståndare tillmellanmotsättningarnadeindustrin pekarkemiska

möjligt.långtgående automatiseringsåanhängarerespektive somenav

polariseiingstesenOmprövning av

polarise-välkändastudie 1970tidigareSchumannsfrån ochKemsDen
förstainte längre isigkaraktär. Detarbetskraften har ändrat rörringen av

respektiveA-lagpå kvalificerathögtarbetarnafördelninghand ettavom en
.B-lag. okvalificerade polendentenderar iställetNukvalificeratmindreett

gått härmodemiseringen längst:kämområden därvissainomsmälta bortatt
ellerdegraderasdekvalificeras,skullearbetskraftenfrågaintedet attär om
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dessa företag har huvud inte bruk föröver okvalificeradutarmas taget-
arbetskraft.

återfinnsTrots viss eufori också pessimistisk grundton hosen en mer
Kem och Schumann. De arbetslivet alltjämt kännetecknasattmenar av po-
larisering, fåttdenna har form. Närmare bestämtatt utgörmen en ny seg-
menteringen, arbetsmarknadens uppdelning, den polarisering.typennya av
Skillnaderna mellan vinnare och förlorare har aldrig varit Destörre än nu.

förlorarna de drabbas arbetslöshet.största är som av
alltsåDet inget motsättningsfritt lyckorike Kem och Schumannär som

målar målmedvetenTvärtom, de arbetspolitik ochatt utanupp. menar en
facklig politik kommer arbetslösheten, liksom effekterandra deav nya pro-
duktionskoncepten, bli orimligt hög.att

Pnoduktionens scouter

förhållandenaDe i produktionen upphov till arbetsuppgifter.nya ger nya
Underhåll ökaroch reparationer i betydelse jämfört med direkt produktiva
arbetsuppgifter. ökar behovetDetta yrkesroller. Kem och Schumannnyaav
finner att:

åtminstoneBehovet teoretisk kompetens ganska för förär stort, stortav
skall lära det arbetet.kunna Vad behövssig i äratt man som en pro-

fessionell moderniserar lärlingsskap. denträning i form Menettav nye
pmduktionsarbetaren ändå tekniker eller Vid sidaninte ingenjör.är en av
de ökade förblir den uppnåttsteoretiska kraven empiriska kunskap som

arbeta direkt med material arbe-maskiner och viktig. Denattgenom nye
känslig avbrott, med snabbaslags för reaktioner ochärtaren scouten -

förebyggandeförmåga och handla ochimprovisera i syfte. Kematt
Schumann 1987 162-163s.

från frånartikel 1989 redovisar Schumann erfarenheternaI stu-en en ny
die m.fl. 1989. Det visar sig motsättningen mellan modemis-Schumann att

såtraditionalister har ändrat karaktär sedan början 80-taletoch sättter av
kommit defensiven. Vidaretraditionalistema allt haratt mer menar

Schumann den yrkesskickliga produktionsarbetare ökar iatt typennya av an-
blivit betydelsefull del det totala antalet arbetare,tal och har änen av om

fortfarande minoritet.den utgör en
Även -professorema Michael Piore och Charles F.de amerikanska MIT

liknande bedömningar vid ungefär tid. DeSabel 1984 kom med samma
uppstå.påteknologiskt paradigm höll Det gamlamenade attatt ett nytt pa-
specialisering.massproduktion ställs det flexibel Mass-radigmet mot nya:

och Sabel använder sigproduktion kännetecknas enligt Piore attav man av
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specialmaskiner och okvalificerad arbetskraft för producera standardisera-att
de Vid flexibel specialisering kombineras hantverksliknande formervaror.

arbete med flexibel utrustning tekniskt avancerad. Dennaärav en som pro-
duktionsform innebär sig till ändlösa förändringaratt man anpassar snarare

försöker kontrollera dem.än De möjligheterna ståratt attman menar nu
pånyttfödandeför denöppna hantverksliknande produktionett av som mar-

ginaliserades vid det industriella genombrottet. Viktiga drivkrafter bakom de
förändringar Piore och Sabel urskiljer datorer och den flexibilitet deärsom
skapar förutsättningar för, i kombination med avsättningsmarknademas ökade
krav flexibel tillverkning.

Men utvecklingen inte given, Piore och Sabel. Vi står införär ettmenar
vägskäl Second IndustrialA Divide. Väljer massproduktion eller-
flexibel specialisering

årenUnder de första efter publiceringen Kern och Schumanns bok Dasav
Ende derArbeitsteilung mångadet kritiserade deras resultat. Menvar som
med tiden tycks verkligheten bekräftat Kem och Schumanns Idag detärtes:
få betvivlar delar arbetslivet befinner sig i grundläggandeatt storasom av en
omvandling. Taylorismen produktionskoncept läggs hyllan och densom

mångskiftademänskliga arbetskraften, dessmed kvaliteter värderas allt hög-
Arbetskraften det gäller vårda och utnyttjaattre. ses som en resurs som

rätt Sätt.
Exempelvis inom EG har mycket konkurrensenmötasatsat attman

från områden. frånandra Särskilt bekymrar sig för konkurrensen Japanman
och USA. Inom speciellt utvecklingsprogram, Forecasting and Assess-ett

in Science and Technology FAST har genomfört omfattandement man en
försöksverksamhet där särskilt intresserat sig för möjligheten lyftaattman
fram speciellt europeiskt produktionskoncept. Man betonar särskilt möj-ett
ligheterna effektivisera den europeiska produktionen med hjälp vadatt av

kallar för antropocentriska produktionssystem, APS.man
APS be perceived complete model of allfactory integratingcan as a a

peopleof organisations, and technology. sid.FA ST 1991 6aspects
towards already startedThe of change APS has advancedinprocess

and industrial but multi-dimensi0-companies thesectorssome process
nal. Steps change have been taken technical tools, placefor via work

work and production studiesorganisation, organisation. Thesegroup case
APS illustrate that, first, APS advanced forms of manufacturingon are

which will contribute modemisation productivethe of the ofto Corpus
second, APS optimal utilisationEurope: aims the of humanat resources

and advanced technologies by Collaborativeits integration and skillinto
based and decentralised decisionfactories work organisations with centres
and third,flat hierarchies: the skilled people andintegration ofsystem
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technologies holistic workbased co-opemtiveadapted intocomputer
goods andcustomised production high qualityofaims atStructures assu-

worid ST 1991markets. FAchangingof quick responsiveness torance a
sid. 16

produktionskon-likheter mellan begreppenfinns detSom vi stora nyaser
produktionssystem.antropocentriskaidéernaeuropeiskaoch decept om

före-Sverigeflera ställenframkommerEG-skriftemaI ettatt somses
arbetsformer.människovärdigaeffektiva ochgällergångsland detnär nya,

går underblandaktuellarationaliseringarförformer är annatDe nusomnya
T-50Production,Företagskulturer, Leanbeteckningar m.m.som

Fömtagskultumr

i det japanskakulturell förankringdjuparbetsorganisation harJapansk en
anställning innebarfastförhållandeti detförankring attsamhället. En att en

påminner detInnebördentill sitt företag.livstidsrelationknöt omman en
företagetidentifikation tillstarkBehovetbrukssamhällets.gamla svenska av

produktionsteknikenoch medökat iharidagmindre attinteär utan snarare
viktigt undvikablirstömingskänsligare. Detochallt komplexare attblivit

måste arbetskraften läggainträffarsådana verkligendriftstopp och när ner
åtgärda felet.ochfinnasjäl ihela sin att

tecknas osyn-detutvecklingenbeskriverZetterberg 1983 attHans som
vill ha merarbetsgivare därocharbetstagaremellankontraktliga en-man

ellerinteförsta handBelöningen ibelöning. ärför pengarmergagemang
entreprenöranda, skapar-förjobbarbetstidkortare utrymmeutan som ger

utnyttjan-färdigheter,utvecklandeutmaningar,självständighet,kraft, av nya
prestation,individuellmänniskor emellan,roligt samarbeteteknik,de av ny

erkännande.personligt
debattenkringintresseså finnsbakgrundenvilken ärOaktat än ett stort

in-harmånga konsulter ägnatfinnsundret. Det stortjapanskadet somom
industriföre-västerländskaikulturermotsvarandeskapaförsökaatttresse

tag.
fö-detså vi förutomkanföretagskulturema rentgranskar deviOm nya
detbetoningennämligenelement,urskilja ytterligareretagskulturella ett av

organisationemasdettaMedbetydelse.perspektivetshorisontella attmenas
på frontperso-förmån satsningförned tillbrytsstrukturerhierarkiska en

Vilkenkännetecknat debatten. ärpyramidema harrivUttrycknalen. som
ekonomis-västvärldensliggerdestruktion I bottentill dennadå bakgrunden

konkurrensmarknad. Fö-marknaden harexpansivakris. Denka ersatts enav
innovativaoch denmarknadsandelarslåss för sinatvingatshar attretagen
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förmågan har varit särskilt i USA. Utvecklingen har blivitstor, extremen
marknadsorientering där servicekonceptet i Serviceorganisatio-satts centrum.

byggs och frontpersonalen marknaden. Rationalise-ut motnema exponeras
ringsarbetet inriktas mellanskikt tjänstemän. En allmän bedömningmot av

denna betoning det horisontella perspektivet rationaliserings-är att som
strategi kommer aktuell under många år framåt.ytterligareatt vara

Lean production

Lean Production, produktion svenska, japansk in-ärmager en annan
fåttfluens genomslag i den debatten.svenska Lean Productionstortsom

innebärkoncept skall och banta alla komponenterär överett attsom man se
ingår ståri produktionsprocessen. Mager produktion försom en genomra-

tionaliserad produktion där uttrycket Work Smarter Harder bä-ärnot ett
rande begrepp. Not Harder sanning med modifikation då arbetspro-är en
duktiviteten mycket centralt begrepp i konceptet för produktion.är ett mager

påEn speciell variant Lean Production tillämpas Toyota därav man
sju spill Shingo 1984. Dessa bidrar inte till produktens för-pratar om

ädling och värdeökning och det därför alla anställdas uppgift ständigtär att
observera och bidra till dessa spill elimineras. De sju olika spillatt som
Toyota urskiljer följande:är

överproduktiongenom
väntangenom.
transportgenom.

i bearbetningsprocessen.
lagringgenom.
onödiga rörelsergenom.
kassation.genom.

G nomströmningstiden centralt begrepp i produktion. Iblandär ett mager
fokuseras hela kring justkonceptet genomströmningstiden, ABB:st.ex.som
T50-projekt där ambitionen halvera totala produktionstiden.denär att

ABB:s TSO-pmgram

ABB:s exempel där utnyttjat marknadens förändradeT50-program är ett man
krav i arbetsorganisation. Programmet svenskärsom enresurs ny en an-

företagskultur stårpassning till koncernens globala kallad Customer Focus. T
stårför tid och 50 för 50 Namnet markerar fokuse-procent. att programmet
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minska de totala genomloppstiderna med hälften. Inom ABBattras
90-97 % den totala tiden spill-tid.ärattmenar man av

Målsättningen för nöjda kunder motiveradABB:s T50-program ochär
uppnåpersonal. Medlen detta förutom halverad genomloppstidär ävenatt

betydandedecentralisering befogenheter och kompetens-samtansvarav en
anställda.utveckling hos de

också beskrivas svensk variantT50-program kan LeanABB:s som en av
genomloppstiden skall reduceras, be-Production. Det inte baraär utansom

skall hela koncernens verksamhet. Fokuseringensparingama genomsyra
pedagogiskt värde där i lika hög grad eftertid har är uteett mansnarare

förändrad arbetsorganisation. Foku-effekter i form kravsekundära av en
också i detpå genomloppstid hjälper till kundenseringen sättaatt centrum,

leverans. Tidsbe-försäljning och slutpunktendär vi finner startpunktenär
produktionen, i orderhantering,sparingama skall inte enbart i äventas utan

måttentydigt lättGenomloppstiden dessutomplanering ärär ett somm.m.
svårt manipulera.fastställa och attatt

två nyckelbegrepp i denKompetensutveckling och decentralisering är nya
praktiska kon-förverkliga TSO-programmet. Dearbetsorganisation skallsom

kan sammanfattassekvenserna ABB:s T50-program som:av
cheferFärre-

organisationPlattare-
beslutsfattandeDecentraliserat-

Individuellt ansvar-
arbetsuppgifterBredare-

Arbeta i lag-
tjänstemänmellan arbetare ochUppluckrade gränser-

Ökad rörlighet.intern-

infonnatiseminte det gällerAutomation räcker att-

Zuboff professor vid Har-företagsekonomen ShoshanaamerikanskeDen är
frågeställningar, särskiltsocialpsykologiskaUniversity. arbetar medvard Hon

påpåverkar arbete och kravdatorerinriktning hur införandetmed mot av
Machine 1989Age of the Smartboken In theyrkesskicklighet. I presente-

förändring-Zuboff har undersökt hurforskningsarbete, däromfattandeettras
och tjänstemän.arbetsförhållanden för industriarbetareutserar av

Zuboff dualitet,kännetecknas enligtInformationsteknologi somav en
tvåsig, kanmånga har uppmärksammat. Detinte säga,rörännu man om

mänsk-detteknik och arbete. Automate,perspektiv ersätterskilda som
potential finnsgår på utnyttja denarbetet, informate,liga ut att somsom
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Vi använder i det följande uttrycken automation respekti-i mänskligt arbete.
informatisering för dessa begrepp. En organisation kan välja mellan dessave

två får återverkningar organisation och arbets-strategier, val storaett som
Zuboff, ligger i informatisering.innehåll. potentialen,Den stora menar

kontroll och kontinuitet. SyftetAutomation inriktas är ersättaattmot
såväl på människans fysiska arbetearbetskraft, med avseendemänsklig som

underordnaseffort and skill. Människans skicklighethennes intellektuella
påverkanarbetarnas arbetet, arbetarnasAutomation reducerarteknologin.

långtgå-Automation innebär principerna förminskar.yrkesskicklighet att en
fortfarande tillämpas.arbetsdelningende

fångaförsöker Zuboff det ochinforrnatiseringMed begreppet nya egenar-
datorisering och automationinformationsteknologins utveckling. Vidtade i

beståndsdelar. Samtidigt dettamåste analyseras i sinaarbetsprocessen som
potential för djupareskapar det samtidigtnödvändigt för automationär enen

låterInformatisering innebäraktiviteter utförs.förståelse för de att mansom
få utnyttja denna information förbearbeta ochmänniskor sättett smart

får möjlighet utvecklaeffektivt. Arbetamautförasarbetet skall attatt enmer
Helhetsperspektiv och sammanhangsitt arbete.djupgående kunskap ärom

informatisering.ingredienser iviktiga
informatise-automation ochspännande relation mellanDet existerar en

fram infonnatise-automation. Automationförutsätterring. Infonnatisering tar
Samtidigt skaparhelhetliga arbeten.byggahjälp kanring, med uppvars man

Många i automationssta-företag fastnarinfonnatisering.inte ettautomate
potential finnsförsöka utnyttja deninte bryr sigdium, där att somomman

de arbetande.i och hostekniken
påförskjutning kravenutveckling sker detParallellt med denna av yr-en
skillsfärdigheter action centeredfrån handlingsorienteradekeskunskaper

skills.färdigheter intellectivetill intellektuella
Zuboff kvalifikationersyftarintellective skillsMed som:

förmågan abstrakt tänkandetill-
dra induktiva slutsatserförmågan till kunnaatt-

förståelse för arbetsprocessen.teoretiskhaatt en-

arbetskraftmorgondagensNya krav

diskuteradiskussionen ytterligarenedan föraVi skall attett steg genom
arbetskraft.ställs morgondagensnågra krav somnya
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måsteGränsen mellan arbetare och tjänstemän bort

Uppdelningen mellan tjänstemän och arbetare problemområdeär ett annat
aktualiseras produktionskoncept skall introduceras. Gränsernanärsom nya

blir föremål för facklig i mångabevakning fall kan förhindra be-en som en
rikning arbetamppgiftema verkstadsgolvet.av

måsteI debatten höjs den nuvaranderöster övergeattnu som menar man
någonfackliga strukturen och komma fram till slags arbetsplatsprincip för

tillåtetkunna vidareutveckla de produktionskoncepten. Det skallatt nya vara
ocksåför initiativrik utföra arbetsuppgifter hittills enbartmontör att somen

tillkommit tjänstemännen.
ocksåHan skall kunna till tenninalen och konstruktören skall kunna

såoch behövs.närut montera

Arbetsledaren morgondagens chef-

måsteArbetsledarrollen förändras, det viktig komponent i deär en nya pro-
arbetsledarenduktionskoncept fram i industrin. Den modernaväxersom nu

kontrollerande och individcentrerad han ska framföralltska men varavara
delegerat ekonomisktden affärsdrivande Det förutsätterentreprenören. ett

ansvar.
idag ungefär anställda under sig.En typisk arbetsledare har 20 Det är en

säkert 20-30 miljoner kronor. Dessutomganska företagare. Han omsätterstor
måstemaskiner och i arbete. betraktahar han för lokaler, Manvaroransvar

resultatenhet, inte i bokslutsterrner ihonom en utan mera pro-som egen
duktionstermer.

måste organisationen medarbetsledaren dimensioneraDet är avse-som
ställare, planerareende produktionstekniker, instruktörer, Det hanärosv.

skall bära kostnaderna. Det han skall haär ansvaret.som som
oftaställas arbetsledare. Idag rekryterasDet kommer kravstörreatt en

hellerAlltför ofta han ingen ledare. Vi inte klartduktig göroperatör. ären
går gymnasieskolan, arbetsledare har förför människor i vad typen avsom

jobb.

Framtidens arbetskraft

frågat företag vilken arbetskraft de helst vill ha ochVi antalhar typett av
går rekrytera ställs inför olikatill de försöker den. Företagenhur de närväga

på befinnervilken situation de sig SAAB:sproblem beroendetyper av
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Volvoarbetskraftexempelvis änlineproduktion kräver typen annan av
Trollhätteregionen har andraöverhettadebatchproduktion. DenFlygmotors

storföretagen.Småföretagen har andra behovKarlskrona. änproblem än
storlekförhållanden och företagetsregionala ärBranschtillhörighet, tre

finnsrekryteringspolitik. Detpåverkar företags ävenvariablerviktiga ettsom
företag.ochspridning inom ettstor sammaen

rekryteringsfilosofivilkenbetydelse förstorlek harFöretagets stor man
utbildningsbak-har interekryteringsbas. Därhar bredföretagväljer. Stora en

många linjerfrån olikarekryteraravgörande betydelsegrunden utan manen
rekryterarhögteknologiska produktermedföretaggymnasieskolan. Storapå

produktion. Dessagymnasieutbildning till sinårsmed fyraingenjörergärna
fallI delkunskapsreserv.slagstempoarbetenenklaikan placeras ensom en

eleving-förutbildningsprogramled iförstaplaceringingår denna ettettsom
enjörer.

tekniskelevrekryteratänka sigkanföretagen utanävenDe attstörre en
företageller henne. Dessahonomsuccessivt lärasedanförutbildning att upp

vidareutbildning.betydandesatsar resurser
tekniskgedigenmedför demhandi första ut-Karriärvägama öppnaär en

för demfullt möjligtresultat detgoda ärdessa eleverbildning. Om presterar
år.antaltjänstemannakarriär inom ettgöraatt en

behovetdet gällerpreciserademycket närSmå däremotföretag är av ar-
dettayrkesarbetare ocherfarna närhand rekryterarförstabetskraft. I man

yrkesutbildning-verkstadstekniskafrån deeleverrekryterarinte lyckas man
upplämings-förråd självahasig intesmå företagenDe att svaraanserarna.

kostnaderna.
uppklassarekryteringenunderlättasmå ärför företag attEtt sätt att en
Därmedexempelvis tilltill tjänsteman,Verkstadsmekaniker programmerare.

acceptabel.lönenivå kanikommer varasomenman upp
sintekniker tillkvalificeradelockakanintesmå företagenDe atttror man

gymnasieingen-huvudsak haridärdock undantagfinnsproduktion. Det man
utifrånbestå ritningarikanarbeteproduktionen. Derasanställda ijörer att

olikautrustningarspecialmaskiner ochihopspecifikationeroch montera av
slag.

Sedankonstruktörema.meddaglig kontaktstår ochiMontörema nära en
följerned ochden montörenutprovadutvecklad ochutrustning monterasär

ofta utländ-Beställarebeställaren. ärutrustningen hosmed och monterar upp
viktiga.språkkunskapervarförföretag, ärska
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Generalister eller specialister

Det omfattande diskussion huruvidaär skolan skall smal ochen vara ge spe-
cialiserade kunskaper eller den skall bred och generella baskun-om vara ge
skaper. Den industrin har entydigstörre uppfattningnära detatten nog som
krävs generella utbildningar med baskunskaperiär svenska, matematik, fysik

språk.och
allmänEn uppfattning hos företag skolan inte skall bekymraärstora att

sig så mycket speciella färdigheteröver svarvning och fräsning.t.ex.som
fårDet lära sig företagen det ganska speciell slags NC-styr-ärman en

ning finns på de olika företagen.som
gått frånUtvecklingen har elektromekanik till elektronik och abstraktions-

nivån har därigenom blivit högre vilket kräver höga teoretiska kvalifikatio-
Arbetskraftens kompetens blir allt kritisk faktor i den intematio-ner. en mer

nella konkurrensen. En del vår internationella konkurrensförmågastor av
finns i den kunskapsintensiva industrin, baserad avancerad teknologi.

Det räcker inte med reorganisering den grundläggande utbildningen.en av
Den allt snabbare strukturförändringen ställer krav människorna. Förstora

kunna hantera bytet arbetsuppgifter och för minska människansatt attav
sårbarhet såkrävs förutom bred ocksågrundutbildning möjligten som en
omfattande vidareutbildning. Framtidens arbetsmarknadsproblem kommer att
domineras strukturell obalans med arbetskraftsbrist i kombination medav en
arbetslöshet. Vidareutbildning blir därför viktigt instrument i arbetsmark-ett
nadspolitiken.

Sammanfattning och slutsatser

Hur kommer morgondagens arbetsliv förutspåut Det omöjligtäratt attse
vad år. Historienhänder 20-30 har visat det aldrig blevattsom om som man
egentligen tänkt sig. måste utifrånTrots detta de kunskaperman agera nu,

har, skall forma framtidens yrkesutbildning. Det idagnär vetman man man
måste beredd på kontinuerlig utveckling och strukturellaär att man vara en

förändringar. förändringarDessa kommer ske allt snabbare.att
mångafinnsSom vi det olika trender i dagens industriella utveckling.sett

Vissa kan utesluta varandra, andra tycks kompletterande. Ettsynas vara mer
förklara dessa motsägelser den verklighet idagvi isätt är möteratt att ute

består frånarbetslivet avlagringar eller sediment tidigare idéerepokersav
återfinnaoch praktiker. Vi kan vissa sediment frånkommer hant-som en

verksbaserad produktion. Andra frånsediment härstammar olika tillämp-
ningar arbetsdelningens princip det löpande bandet. Ytterligaret.ex.av som
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med formerutifrån olika experimentsig 70-taletsandra har avsatt nya av
håll produktionskoncept,olikaIdagarbetsorganisation. prövar nyaman

efter sig.också lämnakommerverksamheter resterattsom
djupgående. Diskussionenarbetslivet ochiFörändringarna är stora om

finnstalar emellertid för detpå livlig. Mycketutvecklingen väg är attärvart
långtorganisering. Denför arbetslivetsprinciperpotentialer för helt nya

På produk-många håll ifrågasatt. ärarbetsdelningen vägdrivna är nya
i decentralise-produktionsapparatflexibelbyggertionskoncept enensom

grupparbetenarbetsorganisationen byggerrad samhällsstruktur. Den nya
nåtttid innanarbetskraft. det kommerkvalificerad Menväloch att taen

principer do-arbetsdelningensfortfarandehela detdit, i det ärstora som
minerar.

yrkesstrukturen ipåstå nuvarandedenSammanfattningsvis vill vi stortatt
kommerår. Kvalifikationskraventiopå sättkommer att utsett samma omse

baskunskaperprocessoberoendegenerella,förskjutasvisserligen motatt men
med unikspecialisterbehovframtiden finnasidet kommer även ettatt av

kompetens.
mång-måste arbetarenarbetsuppgifterframtidensklaraFör varaatt av

område.någotinomkunskaperviktigt ha djupaSamtidigt detkunnig. är att
utbildningenyrkesgymnasialadenerhållaslämpligenkanDessa attgenom

eller gesällprov.examensarbeteinnehåller ett
kemi kommermatematik, fysik ochspråk,igoda kunskaperKraven

minskakommerhantverksmässiga färdigheterBetydelsen attöka. menatt av
får arbetautbildningstidenunder prövaändå viktigt eleverna attdet är att

händer.med sina
karakteristi-ochoomtvistaderelativtpåstå finns antaldetvågarVi ettatt

både tidigarehänföra tillvikanindustriarbetet. Dessaframtidaska drag i det
industri-industri.svensk Detstudier inomvåraoch tillforskning nyaegna

arbetet kräver:
kunskaperTeoretiska-

kunskaperSysteminriktade-
Förståelse för hela processen-
Grupparbete-

improvisationsfönnågaochInitiativ--
Flexibilitet-

lärande.Kontinuerligt-
industri. Omsvenskinomarbetenadeflyr ungdomenIdag monotona man

till sigungdomenkan lockaarbetsorganisationteknik ochimed förändringar
utveck-Men,utveckling.fortsattpotential för sagt,härfinns somstor enen

arbetslivframtidensgarantier för hurfinns ingaoch detlingen är öppen
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kommer Morgondagens yrkesutbildning har avgörande bidragatt ut. ettse
lämna till denna utveckling.att
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SverigeiYrkeslärarutbildningen en-
återblickhistorisk

EnglundDavidav

för eleverungdomsskolorpraktiskainrättariksdagenVåren beslöt1918 att
fortsättningsskola.genomgåttsom

två slag:ungdomsskolomapraktiskaDe var av
för husligthandel ochhantverk, förochför industrilärlingsskolor1 ar-

bete
lärlingsskoloma.byggdeyrkesskolor2 som

avdelning inomsärskildtill 1944leddes framYrkesutbildningen enav
åtgärderförstayrkesskolavdelningensdenEnskolöverstyrelsen. varnyaav

frågan tekniskahand utredaförstaför isakkunnigatolvtillkalla att omatt
förslagi sinasakkunniga komomorganisation. DeStockholmiskolans

framhöllSåledeslärarutbildningsbehovet.frågor, bl.a.andraberöraäven att
till stånd.komyrkeslärarutbildningvikten snarastsakkunnigade att enav

budgetåret 192021.föri petitaskolöverstyrelsenförslagDetta tog upp
in-centralanstalt skulleyrkespedagogiskvåren 1920beslötRiksdagen att en

verksamhetsåret.förstadriften detför000 kronorbeviljade 80ochrättas
hölls de förstaStockholmYpecea ianstaltenyrkespedagogiskadenVid

1920.november-decemberlärarkursema
yrkesut-behandlade pedagogik,föreläsningarinnehöll bl.a.Kurserna som

änmesmetodik.ochyrkesämnenlärlingsskolomasorganisation,bildningens
övningslektioner.ochauskultationerstudiebesök,ingickI programmet

meka-möbelsnickeri ochhandel,indelades iKursdeltagama tre grupper:
ingenjörer,deltogteckningslärare mö-yrkeslärare ochindustri. Utövernisk

instrumentmakaremaskinuppsättare,ñlare,ritare,verkmästare,belarkitekter,
undervisadede flestavisarYrkesfördelningensnickarmästare. attoch som

bisyssla.läraryrkettid hadevid dennayrkesutbildningeninom som
januari 1921den 1HallströmWaldemarlektorleddesKurserna somav

föreståndare för Ypecea.tillträdde tjänsten som
för-fyraveckorskurserursprungligenvid YpeceaLärarkursema menvar

anordnadeveckor.från sju Därutöver1925omfattadeochsuccessivtlängdes
landet.iolikalärarkurserkortareYpecea orter

lärarkursema ochingenjöreråren andelenförstaunder dede längreI var
dekraftigt underminskadeandel50 %. Dennacarelativt högarkitekter

åren.följande
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Föreståndaren Waldemar Hallström blev något centralgestalt inomav en
yrkesundervisningen. Han hävdade bådestarkt- i tal och skrift betydelsen-

lärarnas pedagogiska utbildning. I artikel i Tidskrift för praktiskaav en ung-
domsskolor 1922:häfte 2 30-40 skrev Hallström:s.

En kunnig yrkesman går till undervisning medsin mycket frejdigtett
mod, med djupt förakt för pedagogens metod, undervis-ett prat om

lämgång medningssätt, och lycklig kan bam självtm attm.m. en man
snickra ihop byrå, så behövesvacker inte för skall bliatten mer man

utmärkt yrkeslänzre.en
Ypecea kom endast bestå år.under knappt nio Orsaken tillatt att an-

stalten avvecklades motion högennannen Arne Forssell,närmastvar en av
i föreslogsvilken skolöverstyrelsen skulle för lärarkurser-övertaatt ansvaret

och Ypecea skulle läggasattna ner.
Statsutskottet remitterade motionen till skolöverstyrelsen tillbakavisa-som

de Forssells förslag. Statsutskottet delade dock Forssells uppfattning att ut-
vecklingen yrkesutbildningen inte förväntningarna ochmotsvarat attav

kunde läggas RiksdagenYpecea beslöt i april 1928 enligt statsutskottetsner.
utlåtande och Ypecea upphörde den 1 juli 1929.

Skolöverstyrelsen fick regeringens uppdrag förslag tillattnu ge en ny or-
ganisation för yrkeslärarutbildningen. förslag skolöverstyrelsenDe avgav om
omfattningen lärarutbildningen skars regeringen. Därför hölls deav ner av
första årenfyra efter Ypeceazs nedläggning endast kurs fem-sexen om

årveckor för lärare inom industri och hantverk och inom handel. Underper
budgetåren 193435 193536 lågoch yrkeslärarkursema helt för där-attnere
efter på årenKurserna fick dock inte under före det andratas nytt.upp
världskriget den omfattning de haft under tid.Ypeceas

Under kriget genomfördes femtontal yrkeslärarkurser, i regel femett om
veckor.

Ansvaret för ledningen yrkesutbildningen överfördes 1944 till denav ny-
Överstyrelsen KÖYinrättade Kungl. för Yrkesutbildning fick1945som re-

geringens uppdrag utreda utbildningen lärare för industri och hantverk.att av
I utredningens betänkande, presenterades föreslogs1947, yrkesläramt-som

månadersbildning i form femtonveckorskurser, följda minst fem hand-av av
ledd praktiktjänstgöring vid verkstadsskola. Utbildningen skulle därmed om-

månader.fatta nio efter avslutad praktiktjänstgöring kundeFörst läraraspi-ca
få behörighet för yrkeslärartjänst. Till inträdesfordxingama borde höratanten

godkänt praktiskt undervisningsprov.ett
KÖY:sallra flestaTrots de remissinstansema positiva till förslagatt var

blev först vårendet 1949 riksdagen beslöt bl.a. anslag förett nyttsom om
KÖYbyråyrkespedagogisk reformverksamhet och särskild vid för lä-om en

rarutbildning.
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hölls15-veckorsmodellendenenligtyrkeslärarkursen un-förstaDen nya
ansök-350detplatser komhade 30kursenTill1950.vårterminender som

handelslärare.för tiokursanordnadesSamtidigtningar en
kraftigtutökasyrkeslärarutbildningenkunde1950-1960periodenUnder

yrkeslärare900beräknasperioden nämnareUnderstatsanslag.ökadegenom
Stockholm.ihöllsflesta kursernaDefemtonveckorskursema.genomgått

landet.iandrahölls kurserperioden även orterunderSenare
allt deframförexpansionkraftigskedde60-talenochUnder 50- aven

kommu-deinomheltidsstuderande eleverAntaletyrkesskoloma.kommunala
tillelever16 000från1956-63periodenunderökadeyrkesskolomanala ca

centralalandstingskommunalaför desiffrorMotsvarandeelever.49 000ca
deoch för700 eleverrespektive 7 stats-elever,5003verkstadsskoloma var

Därtill kommer100.respektive 5600,3yrkesskolomacentralaunderstödda
1960-talet.helaunderbetydandedeltidsundervisningen varatt

och1948:27SOUskolkommission1946 årsförslagengrundvalPå avav
riksdagenfattade1954:11SOUyrkesutbildningssakkunnigaårs1952av

yrkes-förhuvudansvaretborde1955:139 tastatenbeslut prop. att1955 om
utveckling.utbildningens

yrkesutbild-försakkunnigaårs1955utreddesYrkeslärarutbildningen av
sak-underströk de1959:8SOUbetänkandesittledning. Icentralaningens

frånva-bl.a.yrkeslärare,utbildningendåvarandedenikunniga bristerna av
framhöllsakkunnigautbildningslokaler. Desärskildaochtjänsterfastaron av

för-ochpedagogiskhuvudsak artibordeyrkeslärarutbildningen vara avatt
15medfördeladeläsår,underveckortotalt 33 ettomfattatilllängas att

hand-veckors15terminen,förstaunder denundervisningteoretiskveckors
denunderoch slutprovrepetitionveckorsoch 3assistenttjänstgöringledd

deundantagnågramedprincipföljde ibeslutRiksdagensterminen.andra
yrkeslärarutbildningen ut-bestämmelsernaförslag. Desakkunnigas omnya

1960.juliiregeringenfärdades av
KÖY yrkeslärarut-utredaregeringenuppdrog att1960årSamma --

KÖY:s utred-lärarinstitut.upprättandeochlokalisering ettbildningens av
ändringtillförslagnågotinnehöll inte1961,avlämnades or-avning, som

olikadeutbildningenyrkeslärarutbildningen attförganisationen men
institut.yrkespedagogisktfåskulle namnetkursortema

för33-veckorskursertiotalanordnades196061-196566 ettläsårenUnder
hantverksyrken.ochindustri-sextiotalinomlärareblivande ettochlärare

kvinnliga.100därav800 lärare,1utbildadesTotalt caca
upphördeochanslagsframställningKÖY sista1964 sinaugustiiavgav

skol-skolämbetsverket,enhetligadetåroktober att1den nyagenomsamma
SÖ inrättades.överstyrelsen
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Den 1 juli 1966 startade de yrkespedagogiska instituten YPI i Stock-
holm, Göteborg, Malmö, Umeå, Sundsvall och Linköping sin verksamhet

självständiga lärarutbildningsanstalter med ekonomisk förvaltning,som egen
rektors- och lärartjänster och administration.egna egen

Varje YPI:s självständighet begränsades dock skolöverstyrelsen för-attav
delade anslagen till löner, läromedel och övriga omkostnader mellan insti-

och fastställde studieplanema för lärarutbildningen.tuten
Lärartjänstema vid innehadesYPI lektorer och adjunkter med under-av

visning i psykologi och pedagogik och särskilda metodiklärare inom områ-
dena industri och hantverk, vård, merkantila och handel. Förämnen blivande
lärare inom området industri och hantverk omfattade lärarutbildningen 33
veckor med teoristudier i pedagogik varvade med praktik övningssko-en
la. För lärare i merkantila eller tekniska utbildningen ettårigämnen ochvar
omfattade både ämnesstudier och praktisk-pedagogisk utbildning medan kur-

för blivande vård- och handelslärare endast omfattade pedagogiskserna ut-
bildning och hade längd 19 respektive 15 veckor.en av

Många vid YPI utbildade yrkeslärare inom industri och hantverk samt
handel hade sin tjänst i grundskolan under sina första år hade niondesom
årskursen påuppdelad teoretiska och praktiska linjer. Den reform riksdagen
beslöt hösten 1968 innebar linjeuppdelningen slopades. Därmedattom
minskades tjänsteunderlaget för yrkeslärarna. Detta medförde antaletatt ut-
bildningsplatser för yrkeslärare halverades fr.o.m. läsåret 196970. Vidare
upphörde YPI i Sundsvall.

Den kraftiga neddragningen verksamheten vid kundeYPI genomförasav
personalproblem. Dettastörre berodde bl.a. flera lärareutan till-att var

fälligt anställda timlärare. Vidare minskades undervisningsgruppema inom
området industri och hantverk från 30-35 till 20.

De förslag 1963 års yrkesutbildningsberedning YB i sinasom avgav
betänkanden bl.a. SOU 1966:3 och 1967:48 utgjorde viktiga byggstenar i
1968 års riksdagsbeslut gymnasieskola, i vilken teoretiskastudie-om en ny
förberedande och yrkesinriktade utbildningar integrerades i skolorga-samma
nisation.

Yrkesutbildningsberedningen 1970 betänkande SOU 1970:4ettavgav
Reformerad lärarutbildning. I detta betänkande skisserade YB utbildnings-
gången för blivande lärare i yrkesteknik YB använde denna beteckning i
st.f. yrkeslärare. Utbildningen borde uppbyggd kring följande kompo-vara
nenter:

förutbildning
ämnesutbildning
grundläggande lärarutbildning
fortbildning.
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minimimått allmänkunskaperförutbildningen bordeansågYB ettatt ge
språk, samhälls-främmandeellersvenska, engelskainom annatämnena ett
tvåårig yrkesin-nivå motsvarandetillreligionskunskapkunskap och enen

gymnasielinje.riktad
anställning i arbetslivet. Förenligt YBämnesutbildningen hördeTill att

skulle skapas för be-föreslog YBarbetslivserfarenheten systematt ettmäta
för-lärarlämpligheten föreslog YBmätningarbetslivet.tygsgivning i För av

individualdiagnostiskaochmed olikasöksverksamhet grupptesttyper av
prov.

behövdefördjupning,arbetstekniskfrämstArbetslivserfarenhet, som ger
yrkestekniskifackteoretisk fördjupning,medkompletterasenligt YB t.ex. en

särskilt be-fråga behandlade YB iYTH. Dennahögskoleutbildning ett
1970:8.SOUtänkande

ettårigskullelärarutbildningengrundläggandedenföreslogYB att vara
respektive 5 veckor.10omfattande 20,perioderuppdelad i fyraoch

praktikskola.bli förlagd tillföreslogsveckorPerioden 10 enom
obligatorisk. An-skulleföreslog YB denfortbildningfrågaI att varaom

från sju.fem tillborde ökastudiedagartalet
betänkande SOUsittLärarutbildningskommitté 1972års1968 avgav

Året lärareutbildningenförlängariksdagendärefter beslöt1972:92. att av
från till 40 veckor.33 veckorhantverkindustri ochför

betänkandei sittLäraiutbildningsutredningen LUTtillsattes1974 som
beträf-avgränsade sitt arbeteutveckling,för skola i1978:86 LärareSOU

samordningsfrågor. föreslogLUTmål, struktur ochtill allmännafande YPI
förlängashantverk skulleinom industri ochlärareutbildningenbl.a. att av
lägga till40praktisk-pedagogiska utbildningen poängtill denatt omgenom

föreslogs denytterligare Vidare40delämnesteoretisk poäng. attomen
trädgårdochjord, skogför lärare inomutbildningenpraktisk-pedagogiska

först fr.o.m. läs-skeddedettafrån till 40förlängas 20 poängskulle poäng
året 199091

omfattningihantverk har varieratochför industrilärareUtbildningen av
UHÄSÖ bedömasvårigheterhade uppenbaraåren. och attunder de senaste

resulterade i kortsiktigalärarbrist och dettaår uppstodVissalärarbehovet. en
ochhalvfartsutbildninginföra1985riksdagsbeslutåtgärder, bl.a. attett om

blivande lärareutbildningsarvode föråterinförariksdagsbeslut 1987 attett
hantverk.industri ochför

år-deninte längrehögskolereformuniversitets- och ärårs1993Genom
riksdagsfrågalärarutbildningamaolikade utandimensioneringenliga enav

medutbildningsuppdragtreårigtfårhögskolaochuniversitetvarje ett ramar
kvali-och kravprestationerutfördaförersättning ettverksamheten,för

högskolaelleruniversitetbl.a.innebärDettatetssäkringssystem. att ett en
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kan besluta fördelningen mellan antalet utbildningsplatser för blivandeom
adjunkter och blivande yrkeslärare.

Källor:

Från sändagsritskolarz tillLars Larsson, yrkespedagogiska anstalten Häften
för didaktiska studier 19

YrkesundervisningLars Larsson, och yrkeslärarutbildning 1930-1960 Häf-
för didaktiska studier 30ten

rkeslábwkandidater 1970Lars Larsson, Y Licentiatavhandling, Ped. inst.
Stockholm

Yrkeslärwutbildningen 1960-1970Lars Larsson, opublicerat manus

Yrkesutbildning nutidshistorisktLennart Nilsson, i perspektiv Acta Univer-
sitatis Gothoburgensis 1981

u

.,
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88.MervärdesskattenochEG. Fi.
89.TullagstifmingenochEG. Fi.
90.Kart- och fastighetsverksamhet

finansiering,samordningoch-
författningsreglering.M.

91.Trafiken ochkoldioxiden Principerför minskaatt-trafikenskoldioxidutsläpp.K.
92.Miljözoner för trafik i tätorter. K.
93.Levandeskärgårdar.Jo.
94.Dagspresseni1990-taletsmedielandskap.Ku.
95.En allmänsjukvárdsförsåkringi offentlig regi. S.
96.Följdlagstiftningtill miljöbalken.M.
97.Reglering enskildabrunnar. M.Vattenuttagav ur
98.Beskattning förmåner.Fi.av
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mellansolidaritetblivit äldre.OmGamlaärungasomStatsrådsberedningen
[39]äldreåret1993.Europeiskagenerationerna.mottagandeFörberedelserförkriget kommit...Om av transfereringarSamhällsekonomi,SambandetmellanBilagedel.1949-1969biståndmilitärt + [46]socialbidrag.och

bilstöd. [55]reformerattillRätten ratten-Justitiedepartementet ochvåldtagitskvinnorförEtt centrum som[4]ochEGVapenlagen misshandlats.[56][5]psykiatri.ochKriminalvård hälso-utfärdasutlåtandenintygochOm avsomÅrs- EG-direktiv.enligtkoncemredovisningoch yrkesutövningen.[71]isjukvårdspersonaloch[l7]ochDel l ll. Ju. förtidspensionocharbetsskadasjukpenning,[23]Förvaltabostäder. [72]erfarenheter.ochförutsättningar-[30]Vallagen. slutenvárdkonsumtioninomTeknologioch[49]Utrikessekretessen. [86]1981-2001.korttidsvárdsomatisk[58]Nationaldagen.6 Juni regi. [95]offentligsjukvárdsförsâkringiEn allmäneffektivitet. [63]integritetochPersonnummer- [81]skiljeförfarande.lagNy om Kommunikationsdepartementet
framtideninföri SverigeDomaren [15]Påväg.utredningsarbete.fortsattförutgångspunkter- Malmö. [78]CitytunnelniDel [99]A+B. minskaförPrinciperkoldioxidenochTrafiken att-

koldioxidutsläpp.[91]trafikensUtrikesdepartementet
[92]trafik iför tätorter.Miljözonerochi utrikes-SverigeförFöljdemaHistorisktvägval

inteblirespektivebli,hänseendesäkerhetspolitiskt attav Finansdepartementet
[8]unionen.Europeiskamedlemi [l]Ändrad statistiken.statligaansvarsfördelningför denövergripandetillFörslagtillAnslutning EU - samhällsekonomiskEnSverigeochEuropa.lagstiftning.[10] konsekvensanalys.[6]demokratiSuveränitetoch [13]JIK-metoden,m.m.[12]medbilagedel expertuppsatser.+ [31]KulturmervärdeskattefrågorIIIVissa m.m.-arbetsfördelningochstyrningi biståndetrollerRena - betydelseskattemassysselsättningUppskattad om-[19]biståndsförvaltning.effektivi en [43]tjänstesektom.privataför den1900-taletunderreproduktivhälsaSexualupplysningoch samhället.[44]iFolkbokföringsuppgiñemai Sverige.[37] [50]Allemanssparandet översyn.en-[38]1850-1993.i SverigearbeteKvinnor, bamoch Principielladelfastigheter,Beskattningav - [57]fastigheterbeskattningutgångspunkterför m.m.avFörsvarsdepartementet

Fi. [62]fastighetstaxering,delRationaliseradentreprenad.[67]samverkanochpåRäddningstjänsti 2integritet,delStatistikoch
[65]statistikofficiellförpersonregisterLag m.m.om-Socialdepartementet [66]förändring.iFinansiellatjänster

Chefskap.[3]kvinnor ochFöreställningarMäns [68]insiderfrágor.vissaochom kurspáverkanOtillbörlig
[20]pensionssystem.Reformerat [70]utjämning.lnomkommunal
BilagaA.Reformeratpensionssystem. och EG. [74]Punktskattema

individeffekter. [21]ochKostnader [79]bankombudsman.Allmänhetens
BilagaB.pensionssystem.Reformerat energi.skattlagNy om[22]avtalspensioner.ochKvinnorsATP EG-anpassning.ochtekniskEn översynframtiden.[24]strategiföralkoholpolitikSvensk en DelMotiv.- -nuläge.[25]bakgrundochalkoholpolitikSvensk [85]Del Il.ochbilagor.Författningstext- -alkoholproblem.[26]förebyggaAtt ochbetalningredovisningförtidpunkterNya av[27]alkoholmissbrukare.Vårdav [87]avgifter.skatteroch

alkohol. [28]Kvinnor och [88]ochEG.Mervärdesskatten
Alkohol. [29]FöräldrarBarn- -



Statens offentliga utredningar 1994

Systematisk förteckning

TullagstiftningenochEG. [89] Civildepartementet
Beskattning förmåner. [98]av Kommunerna,LandstingenochEuropa.Beskattningenvid gränsöverskridande Bilagedel.[2]+omstruktureringarinom EG, [100]m.m. Konsumentpolitiki tid. [14]enny

Kvalitet i kommunalverksamhet nationellUtbildningsdepartementet
uppföljningochutvärdering.[18]

Grundenför livslångtlärande.[45] MycketUnderSammaTak. [32]Aweckling denobligatoriskaanslutningentillav Statenochtrossamfunden.[42]Studentkårerochnationer. [47] Ungdomarsvälfärdochvärderingar under-en-Iakttagelserunder reform Lägesrapportfrånen - sökning levnadsvillkor,livsstil ochattityder. ]73]omResursberedningensuppföljningvid universitetsex Patientskadelag.[75]ochhögskolor det resurstilldelningssystemetav nya Tillvarons trösklar. [77]för grundläggandehögskoleutbildning.[80]
Samvetsklausulinomhögskoleutbildningen.[84] Miljö- och naturresursdepartementet
Höj ribban

EU, EESochmiljön. [7]Lärarkompetensför yrkesutbildning.[101] Skoterköming jordbruks-ochskogsmark.
Kartläggningochåtgärdsförslag.[16]Jordbruksdepartementet
Miljö ochfysiskplanering.[36]örstärktaF miljöinsatseri jordbruket Långsiktigstrålskyddsforskning.[40]svensktillämpning EG:smiljöprogram.[82]av- Vilka vattendragskall skyddas PrinciperochLevandeskärgårdar.[93] förslag. [59]
Vilka vattendragskall skyddas BeskrivningaravKulturdepartementet vattenområden.[59]

Förnyelseochkontinuitet- konstochkulturom Med i tankarna [64]rapsi framtiden.[9] On theGeneralPrinciplesof Environment
Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden, [33]m.m. Protection.[69]
Tekniskt för ytterligareTV-sändningar.[34]utrymme Tradeandthe Environment towardsa-Vår andes ochandras.stämma sustainableplayingfield.- [76]
Kulturpolitik ochinternationalisering.[35] Kart- fastighetsverksamhetoch
Minneochbildning. Museemasuppdragoch finansiering,samordningochförfattningsreglering.-organisation bilagedel.[51]+ [90]
Teaternsroller. [52] Följdlagstiftningtill miljöbalken. [96]
Mästarbrevför hantverkare.[53] Reglering enskildabrunnar. [97]Vattenuttagav urUtvärdering praxis i asylärenden.[54]av
Särskildaskäl utformningochtillämpning 2 kap.av-
5 § ochandrabestämmelseri utlänningslagen.[60]
Dagspresseni1990-taletsmedielandskap.[94]

Näringsdepartementet
Pantbankernaskreditgivning. [61]

Arbetsmarknadsdepartementet
Ledighetslagstiftningen [4l]översynen-Kunskapför utveckling bilagedel.[48]+
Övergång verksamheterochkollektivaav upp-
sägningar.EU ochdensvenskaarbetsrätten.[83]










