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Till statsrådet Ylva Johansson

Regeringen beslutade den 21 april 1994 tillkalla särskild utredareatt en
med uppgift frågorutreda den kvalificeradeatt eftergymnasialaom
yrkesutbildningen. Dåvarande chefen för Utbildningsdepartementet,
statsrådet Unckel, förordnade den 6 juli 1994 utbildningschefen vid
Volvo Personvagnar AB, Motor i Skövde Rolf Nordanskog att vara
särskild utredare, departementsrådet Sven Erik Wallin sakkunnigatt vara

sakkunnig Anders Franzénsamt sekreterare. Utredningenatt vara antog
benämningen Utredningen kvalificerad eftergymnasial yrkesutbild-om
ning KEY.

Som sakkunniga fr.o.m. 1994-06-27 biträdaatt utredningen för-
ordnades professor Torsten Björkman, civilekonom Anna Gustin,
general Nils-Gunnar Håkansson, direktör Torsten Lundgren,manager
länsarbetsdirektör Eva Löfgren och civilingenjör Christer Marking.
Gustin har varit förhindrad delta i arbetet. Undervisningsrådetatt Leif
Davidsson har fr.o.m 1994-08-15 fungerat biträdande sekreteraresom

utredningen. Assistenter har varit Inger Leckström och Rauni
Paavilainen.

Utredningen har i uppdrag administrera försöksverksamhetatt en
med aspirantutbildning enligt förordningen SFS 1994:1214 om
statsbidrag till försöksverksamhet med aspirantutbildning på eftergym-
nasial nivå. För fullgöra uppgifteratt försöksverksamhetensom avser
har direktör Lennart Kördel och assistent Inger Leckström förordnats

biträdande sekreterare.som
bilagaI till betänkandet2 redovisas de förordnats attpersoner som

ingå i referensgrupper till utredningen.expertersom
fårUtredningen hämed överlämna betänkandet Yrkeshögskolan -

Kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning. Utredningsuppdraget är
därmed slutfört. En lägesrapport rörande försöksverksamheten redovisas

Utbildning inom för försöket beräknasseparat. pågå underramen
år.ytterligare ett

Stockholm i 1995mars

Rolf Nordanskog
Anders Franzén
Leif Davidsson
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Utredningens grundsyn och sammanfattning
förslagenav

Utgångspunkter

lågkonjunktureninternationella under början 1990-talet harDen av
medverkat till mycket genomgripande omställning hela detinomen

låga efterfrågansvenska arbetslivet. inom näringslivet har, samtidigtDen
mycket antal anställda friställts, drivit fram starkett stortsom en

efterfråganproduktivitetsutveckling. ökandeDen kan inte sällannu
tillgodoses personal behöver anställas. Underskotten i denutan att mer
offentliga verksamheten och de besparingar dessa framtvingar, med-
verkar till liknande utveckling inom den offentliga sektorn.en

på några olika faktorerMan kan peka gjort denna förändringsom av
och tjänster nödvändigproduktionen och möjlig. harEn attvarorav

utvecklingen.med den tekniska Den elektroniska och informations-göra
den allt bredareteknologiska revolutionen och tillämpningen av ny

påverkat bådeteknik har i hög grad vad produceras och vilketsom
såväl tillverkningsindustridet sker. gäller inom tjänstesek-Detsätt som

utvecklingen allt kunskapsintensivareEn faktor ärtom. motannan
Kunskapsinnehålletproduktion. för allt del produk-störresvarar en av

värde och allt fler arbetar i kunskapsföretag. En tredjeternas personer
faktor arbetets organisation. En utveckling arbete i lag medmotavser

självständigt platta och lärande organisationer ersätterstort samtansvar
traditionell, tayloristisk i företagen. De faktorernastruktur ärtreen mer

påinte oberoende, både och driverde förutsätter varandra.utan
Sammantagna kravenmedför dessa förändringar, de anställdasatt

nivåerkunskaper och färdigheter gäller alla i företagenökar. Det och
det såvälgäller yrkesspecifik basfärdigheterkompetens, i allmännasom

liksom också färdigheter social karaktär. Därmed ställs kravämnen av
både på fortbildning och vidareutbildning redan påanställda ochav en
högre utbildningsnivå gårhos dem arbetsmarknaden för förstautsom
gången. Ingenting talar för den utveckling vi engångs-äratt nu ser en
företeelse. Förändringstakten kan förbliförutses hög.

Återkommande utbildning livslångteller ständigt och lärandesnarare
kommer förbli nödvändigt hållaför den arbetstagare vill sigatt som

påkvar arbetsmarknaden och för det företag påvill kvarsom vara
marknaden. Utbildningsnivån måsteinom arbetskraften höjas, inte minst
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såutbildning blir litenandelen med jämförelsevis kortatt somgenom
fårockså kvalificeradden andelmöjligt, att ut-engenom sommen

bådegymnasieskolan ökas. gäller ungdomar ochbildning Detutöver
redan yrkesverksamma.

uppgift i detta sammanhang alla barn detSkolans viktigaste är att ge
län lära.har migvetskapen jagsjälvförtroende växer att attsom ur

färdigheter läsa, skriva, räkna och lära fundamentetGrundläggande äratt
skolgångensåväl för allt lärandeför den fortsatta Ettsom som vuxen.

frånnågot områden grundskolans sidamisslyckande dessaav ger
frånlivslångt denna grundhandikapp. Detbarnet ärett som

fort-förutsättningar för yrkesverksamhet ochgymnasieskolan skall ge
grundläggande färdigheter skaparstudier. dessaDet ärsatta som

sig personalutbildning ochför tillgodogöraförutsättningarna att annan
vuxenutbildning.

gymnasieskolanviljan till fortsatt utbildning efterMöjligheten och
framgångs-många ungdomar förutsättningen förkommer för att vara en

utbildning erbjuds inom universitetrik yrkesverksamhet. Den som nu
adekvat för viktiga delar dagens elleroch högskolor inte heltär av

Högskolans akademiskt präglade studie-morgondagens arbetsmarknad.
eftergymnasialgångar delvis behoven kvalificeradtillgodoser bara av

Många önskemål anknytningarbetsgivaresutbildning. nära avom en
inte kunnat förenasutbildningen till produktionen och dess villkor har

högskoleutbild-med institutionemas eller ämnesföreträdamas krav
innehåll Avståndet teoribildningutformning. mellan denningens och

åå ochpräglar högskolan sidan denoch den kunskapssyn som ena
efterfrågas produktionenoch färdigheter iandra de kunskaper som av

många gångertjänsteroch är stort.varor
högskolan under dekraftiga kvantitativa utbyggnadenDen senasteav

åren eftergymnasiala utbildningens in-ökat obalansen mellan denhar
åstad-ocksåarbetsmarknadens behov. angelägetriktning och Det är att

eftergymnasial utbildning, anknuten tillkomma är närmaresomen
utbyggnad eftergymnasial utbildning tillarbetsmarknaden. En fortsatt av

årskullhälften den lämnar gymnasiet be-ungefäratt ta emot av som
grundkoncept universitetens ochhöver därför präglas änett annatav

förmågangrundkoncept fasta arbets-högskolornas. Ett tar attsom
kollegor i arbetslag analysera och lösaplatsen, tillsammans med ett
produktionen tillämpning känduppkommande problem i genom av

kunskap.
sådanNågra utbildning blir förtrogenhet mednyckelbegrepp i en

förmågaarbetsplats, samarbetavillkoren för yrkesutövningen atten
förmågavarandra i analysera och lösai och lära att pro-av en grupp,
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åsiktförmåga föra kunskap, idé eller vidare tillblem samt att en en en
kompetens kan inte förvärva läsa kursandra. Denna attgenom enman

tillfälle utveckla kapacitetkan sin ochi ämne, attett men man ges
förmåga områden undervisningen inom fördessa attgenom ramen

påstudiegång utformas genomtänkt och inne-alla i sättämnen etten
påarbete arbetsplats.fattar lärande i en

nå mål,måste sålunda, vill dessaUndervisningen man genom-om
till arbetslivet. Lärandet behöver redan underankytningsyras av en

formerfall delvis, ske i de kommergrundutbildningen, i alla attsom
nämligen i arbete arbetsplatser. Lärarrollenyrkesverksamheten,prägla

från envägskommunikation och kunskapsfönnedlingförskjutasbehöver
behöver bli denoch vägledning. Lärarentill handledning som anger

kunskapssökande, hjälper dem hittariktningen för elevernas attsom
gått vidare och stöderstimulerar dem dem itillbaka de fel,när att

de plockat fram.granskning den kunskapkritiskanalys och av
förutsättningarInformationsteknologins utveckling har skapat förnya

delvis betydelsenlärarrollen. upphäverDenförändring av varaven
befinner sig.och deltagarna Den skaparutbildningen anordnas var

studerande söka kunskap där denna finns ochdeförutsättningar för att
nå skaparde studerande där de Denutbildningsanordnamaför är.att

lärande i arbetet och lärande ikombinationermöjligheter till avnya
Inforrna-till arbetsformer klassrummet.möjligheterskolmiljö samt nya

aldrig detförmedla den trygghet och stöddäremottionsteknologin kan
och människa till människasammanhållen kanmötetgruppsom en

eftergymnasial yrkesutbildning utvecklasförsektorskapa. När en ny
utångspunktmed i de förutsättningar informa-måste från skebörjandet

också i medvetande ingen inlärningtionsteknologin skapat, attommen
hanteringen de tekniskaosäkersker hos den rädd för ellerär avsom

aldrig kan med teknik.stödethjäpmedlen och det mänskliga ersättasatt
eftergymnasial yrkesutbildningUtveckling arbetslivsanknutenav en

till-möjligheter yrkesutbildningen för Genomskapar till vuxna.nya
sammanhängande yrkesutbildningar definieraslängrekomsten ettav

lämpade såväl fortbildning vidareutbildningutbud kurser ochförav som
arbetsmarknadsutbildning. Anknytningen arbetslivetför till utgör en

utbildningens och aktualitet. Modern teknikgaranti för relevans kan
rumsliga och stimulera alla arbets-överbrygga tidsmässiga hinder. Att

givare utnyttja denna förnyelse och mänskligtmöjlighet till växtatt -
för de företrädare arbets-och ekonomiskt uppgift inte minst förär en-

livet verksamheten.i olika funktioner isom engageras
yrkesutbildningkvalificerad arbetslivsanknuten kräverEn nära sam-

verkan utbildningsansvariga och arbetslivet vid planering, vidmellan de
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utbildning, vid prioritering inom för knappautveckling ramenav ny
genomförande utbildningen. Arbetslivet behövervidsamtresurser av

arbetskraft,utbildad det arbetslivet kan formu-och kräver bättre är som
förutsättningkompetenskraven, arbetslivets medverkan förlera är atten

arbetslivet drargliksomgenomföra utbildningen och det allmänna, nytta
arbetslivet medverkar finansieringresultaten. motiverar medDet attav

ingårför lärande i iutbildningen det arbetet, allattgenom svara somav
utbildning.

Samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet bl.a.rymmer
Svårighetemaskapat och skaparkulturkollision, problem. attsomen

arbetsplatsförlagda utbildningenförverkliga den inom gymnasieskolan
på Också uppfattningar formulerade i tidexempel detta.är en annan om

det allmännas och arbetslivets för utbildninggränslinjen mellan ansvar
både svårig-kvalitativaspela in. Vi kan förutse och kvantitativakan

påverkar våramöjligheterna snabbt förverkligaheter, förslag.attsom
därför riktningenTill del handlar de hos förändring,attom angeen en

år förverkliga.det kan helt Menflera vinner ingetta att attsom man
avstå från påbörja förändringsarbetetatt nu.

såvälVi har tagit uttalanden företrädare för statsmakt-fasta de av
framhållitarbetslivet debattörer, det nöd-och skilda äratten som som

vändigt yrkesutbildningen och höja arbetskraftens kompe-förbättraatt
arbets-förslag erbjudande till deUtredningen och dess utgörtens. ett

utbyggnad kvalificerad eftergymnasialgivare krävt snabbsom av en
nåyrkesutbildning. Förslagen erbjudande samverkan förär attett om

sådan konkret handlingresultat. Finns inte intresse för samverkan ien
utbyggnadförutsättningar för förstärkning ochsaknas grundläggnade en

yrkesutbildningen.kvalificerade eftergymnasialadenav

Sammanfattning

ställ-formulerades uppdraget att underlag till fortsattadirektivenI ge
fråga kvalificerade eftergym-i strukturen för denningstaganden om

yrkesutbildningen. Departementschefen betonade viktennasiala av en
den delvis utbildningsfonnen, strukturtydlig identitet hos attnya en

måste mångskiftandeanpassningsbar till behovflexibel och samtvara
vårtkvalificerad yrkesutbildning.uppkomsten Idenna böratt gynna av

från del uppdraget handlarhar vi början tagit fasta denarbete av som
icke-akademiskflexibel struktur för utvecklingbeskrivaatt aven enom

nåbidra till det regeringen angivnayrkesutbildning, kan att avsom
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utbildningen medeftergymnasialatill denmålet antagningenökaatt
år.studerande00020 per

bilagoma 5 ochmedtillsammanskapitlenfyra förstaDe enger,
beskriver ioch förslagen. Kapitel 1 störstauppdragetbakgrund till

har förkonsekvenser dessaarbetslivet och deiförändringarkorthet
beslutenbeskrivskapitel 2på arbetskraftens kompetens. Ikraven om

komvuxgymnasieskolan ochförstatsbidragssystemenförändringar av
påbygg-fått anordnamöjligheternafördettakonsekvenseroch de att

kvalificerad eftergymnasialutbudetnuvarandenadsutbildningar. Det av
på grundval enkät,i kapitel 3beskrivsyrkesutbildning somav en

bilderSlutligen i 41994. kapitelgenomfördes ut-avgessommaren
någranivå andraeftergymnasial iyrkesutbildningvecklingen av

yrkesutbildningenbakgrundsuppgifterNågra historiskaländer. om
i bilagaredovisas

kvalificerad eftergym-försök definiera vadkapitel 5I gör attett
frånskiljer dendärmed vadochyrkesutbildning ärnasial annansom
den stude-utbildningen förutsätterutgångspunkt ärutbildning. En attatt

treårigt gymnasieskolan,iutbildningenrande fullföljt ett program
kunskaper.motsvarandeeller har

till detyrkesutbildningen anknytereftergymnasialakvalificeradeDen
akademiskUtbildningen skall intebildningsbegreppet.polytekniska vara

handlaskall i väsentliga delardenochmeningi traditionell attom
skall för-teknik.och känd Denkänd kunskappraktiskt tillämpa ge en

innebär eleven skallvilketyrkeskompetens,specialiseraddjupad eller att
den praktiskabåde teoretiska grunden ochdenbehärskasiglära att

knytningförverkligaskan näratillämpningen. Detta ut-genom aven
många fall lärandet sker ioch iarbetslivettillbildningen attgenom

lärande organisation.iarbetet en
uppnåskannivå yrkesutbildningenkvalificerad inomEn ettgenom

i kunskaperLyftetbåde erfarenheter.fråga ochi kunskaperlyft om
och högreinsikterfått teoretiskastuderandeinnebär den djupareatt en

nåreller honinnebära hanförståelse. många detI fall kangrad attav
handlar oftatvå områden. Yrkesutbildninginom skildakompetens om

områden och samtidigtvissasåväl kunskaper inomöka deltagarnasatt
personligheten.utveckla denyrkesfärdigheter,derasträna att egnasom

yrkesutbildningeneftergymnasialaden kvalificeradesker inomDetta
verksamhetsfonner.valmedvetetintegrerat sätt ettett avgenom

betoning behovetdirektivensutgångspunkt definitionen ochMed i av
pedagogiskvi i kapitel 6tydlig identitet beskriver ram, somenav en

arbetslivsan-utbildningensgällersärprägel. Detutbildningenkan enge
pedagogik.utvecklingsinriktadlärande arbetei ochknytning, en



Grundsyn14 och sammanfattning SOU 1995:38

En kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning har till uppgift att
tillgodose arbetslivets behov kvalificerad arbetskraft i första hand förav

genomföra produktionen. Den behöver därför lyfta fram kunskapatt som
färdighet och förtrogenhet. Den behöver förmedla både den kunskap

vunnits i produktionen sådanoch kunskap har vetenskapligsom som
grund. För detta krävs utbildningen har tydlig bådeförankringatt ien
vetenskap och i arbetslivet. denFör kvalificerade eftergymnasiala yrkes-

arbetslivsanknytningenutbildningen har betydelse forsk-samma som
ningsanknytningen skall ha för den grundläggande högskoleutbildningen.

också påDen skall likartat hela utbildningen.sättett genomsyra
Vi lärande arbeteti viktig förutsättning bådeförettser som en en

kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning och i den kontinuerliga
kompetensutvecklingen i arbetslivet. Lärandet i arbetet syftar bl.a. till att

fångadeltagarna skall och tillgodogöra sig den kunskapupp som
i produktionen utveckla sina färdigheter och personligasamtgenereras

egenskaper.
utvecklingsinriktat lärandeEtt innebär lära ifrågasättasig ochatt att

de givna förutsättningarnapröva lära sig formulera problemsamt att att
och inte endast lösa givna problem. I utbildningen bör därföratt man
eftersträva verksamhetsformer, bidrar till de studerande lär sigattsom

påverka den omgivning där problemet skall lösas. Förutsättningarnaatt
för kreativt lärande kunna tänjaär utnyttjaett gränserna;att att
frihetsgradema i situationen; förmågaha påförlita sig kun-att att egna

förmågaskaper, och vilja.egen egen
I kapitel 5 och 6 har vi försökt beskriva och karaktärisera kvalifi-en

cerad eftergymnasial yrkesutbildning delvis slag. Vi prövarett nyttav
fåolika modeller för den önskade stånd.utbildningen till I kapitel 7att

förordar vi struktur Yrkeshögskolankallad skapas, medatt en ny - -
uppdrag inom för tilldelade för kvalificeradatt ramen resurser ansvara
eftergymnasial yrkesutbildning. I enlighet med vad i direkti-som anges

föreslår vi, inte skapar fast utbildningsorganisation,attven man en ny
påuppdrag replierar de aktörer redan finns.utan genom som

Yrkeshögskolan då beståkommer fast organisation för utveck-att av en
ling, planering, prioritering, kvalitetssäkring, utvärdering och
finansiering utbildning, mångaanordnas olika existerandeav som av
utbildningsanordnare och företag.

Yrkeshögskolan parallell till universitetutgöra och högsko-avses en
lor. Med bestämningen parallell vill vi förhållanden.uttryck fyrage

första frågaDet det eftergymnasialär utbildning.är Vidareatt attom
yrkeshögskolan skall alternativ till högskolan för elever,utgöra ett som
avslutat sin utbildning nationellt i gymnasieskolan. Förett program
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fråga stadiumiblandinte ärtredje det ettdet antyttsatt omsom --
uttryck förvill viSlutligenhögskolan.och attgymnasietmellan ge

lika värda,meningdjupareiyrkeshögskolaoch ärhögskola menen
väsensskilda.på punkterockså viktiga

Yrkeshögskola.diskussion kringkapitel finns7 även namnetI en
hög-universitet ochavgränsningenbehandlasAvslutningsvis mot resp.

Vipersonalutbildningen.gymnasieskolan och komvuxskolor, motsamt
liggerså tyngdpunktentolkat uppdraget sätt,har, attnämnts,som

frånutbildningarfungerandeutbildningskapacitet. flyttaAttskapaatt ny
tillför ingensystematiksyfte renodlaitillsektor att nyenannanenen

utbildningarexisterandehandlingslinjen,därför valtkapacitet. Vi har att
problemmedförordningennuvarandefall deni deendastskall flyttas

ändring.avhjälpasskullebrister,eller genom ensom
ochgymnasieskolanutbildning inomyrkesinriktadföreslår allVi att

inationelltutbildningavslutadbyggerkomvux, programsom
omfattarochmotsvarande förkunskapergymnasieskolan eller som

yrkeshögskolan. Motivettillskall förasheltidsstudier,års överminst ett
Även definansieringstekniskt.innehållsligt, främsthärför förutomär

kompletterandefriståendeställningharutbildningar somsom nu
för konst-undantagmedstatsbidrag bör,medgymnasieutbildning

omfattandegivetvis krävaskommerDetföras ettskolorna, attöver.
ochpedagogiskauppfyller deutbildningdennainnanutvecklingsarbete

yrkeshögskolan.iställa utbildningvi villkrav,organisatoriska som
utvecklings-emellertid vilken riktningimarkerasöverföringenGenom

skall drivas.arbetet
utbildningsväsendetdet svenskadelarfrån andraskillnadTill av

fysisktantal fasta,manifesteradbliinteyrkeshögskolan ettgenomavses
yrkeshögskolan i ställetdefinierar ärenheter. Detavgränsbara som

pedagogisk ram,° en
ochresursfördelningför planering ochsystemett°

kvalitetssäkring.examination ochförordning- en

yrkes-resurstilldelning inomochplaneringdiskuterasI kapitel 8
utveckling,fördärordning,eftersträvatVi har ansvarethögskolan. en

detorganisationenså långt iförsresursfördelningochplanering ut som
våra valt plura-direktiv,enlighet medimöjligt. Vi har,praktisktär en

utbildnings-många olikautbildningen:anordnandemodell förlistisk av
skallutbildningsuppdragfråga. Varjekomma iskall kunnaanordnare

mini-personalanställdfastlåsningama lokaler ochitidsbegränsat;vara
anordnasutbildningar börvilkaprioriteringförAnsvaret somavmeras.
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och därmed komma frågai för statsbidrag valet anordnare börsamt av
huvudsakligen ligga regional nivå. Den regionala indelningen bör
ansluta till den dominerande, nämligen länen.

En prioriterings- och fördelningsmodell för yrkeshögskolan bör
utformas kombination ansöknings- och anbudsförfarande medsom en av
betydande inslag dialog och förhandling mellan regional styrelseav en
och anordnama. Möjligheterna och förutsättningarna genomföraatt en
kvalitativt god utbildning enligt fastställd utbildningsplan bören vara
överordnad.

För behovet regionaltmöta för yrkeshögskolanatt ettav organ
föreslår fårvi länsstyrelserna i uppdrag yrkeshögskole-att att utse en
styrelse. Styrelsen skulle administrativt knytas till länsstyrelsen och ha

samlat för yrkeshögskolan i länet. Länsstyrelsen föreslåsett ansvar vara
värdmyndighet, i sina ställningstaganden rörande yrkeshögskolanmen
skall yrkeshögskolestyrelsen suverän.vara

Arbetslivet i regionen stark ställning i yrkeshögskolestyrelsen.ges en
Företrädare för arbetslivet skall styrelsens flertal.utgöra Det viktigtär

ocksåstyrelsen tillförs kompetens de närings-, utbildnings-att och
arbetskraftspolitiska aspekterna yrkeshögskolans verksamhet.av

Planering och ledning yrkeshögskolan kräver insatser också påav
nivå.nationell Det gäller bl.a. planera och besluta utbildningatt om som

det några olika anledningar inte rimligt hanteraär regionalav att
nivå, för balanserat utbildningsutbud,att ta förett samt attansvar svara

frågorvissa rörande examensordning, kvalitetssäkring, uppföljningen
och utvärdering. Dessa uppgifter skulle kunna fullgöras det blivandeav
högskolverket, under förutsättning där kan skapa respekt föratt man yr-
keshögskolans uppdrag och särart.

Den tänkta planeringsprocessen i sammandrag i slutetpresenteras av
kapitlet.

frågorKapitel 9 tillträde, urval och studiefmansiering. Vitar upp om
det frågornanaturligt behandlaär tillträdeatt till utbild-attanser om

ningen utgångspunktmed i det regelsystem gäller för högskolan.som nu
Det blir enklast och för de studerande överskådligt bygga detmest att
regelverk redan gäller för huvudelen den eftergymnasialasom ut-av
bildningen. Reglerna i 8 kap 61 §§ HF kan i princip tillämpas också-
för yrkeshögskolan.

Även frågai urval till utbildning inom yrkeshögskolan bör hög-om
skolan kunna förebild. Det innebärutgöra grunden för urval mellanatt
sökande skall den sökandes möjligheter tillgodogöra sigatt ut-vara
bildningen. Ansvaret för antagning studerande bör påligga styrelsenav
för yrkeshögskolan i varje region.
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Utbildningen inom yrkeshögskolan berättiga till studiemedel.avses
Den arbetsplatsförlagda delen utbildningen, lärandet i arbetet, förut-av

därvid räknas studietid.sätts som
Med den utformning yrkeshögsskolan förordar, måsteviav som man

ställa på åtgärdersärskilda krav syftar till säkerställa utbild-attsom
ningens kvalitet och likvärdighet. I diskuteraskapitel 10 insatser tre

områden,olika nämligen yrkeshögskolestyrelsens beställarkompetens,
utbildningsmiljön hos anordnarna uppföljning och utvärderingsamt

Utbildningens arbetslivsanknytning det främsta instrumentet förär
fortlöpande kvalitetssäkring. Genom växling mellan lärande i arbete och
i skolliknande former skapas påkvalitetstryck de inblandadeett parter-

För säkerställa utbildningens kvalitet finns i övrigt nätverkatt ettna. av
åtgärder och regler.

Genom samverkan med arbetslivets företrädare under planering och
utveckling utbildningen säkerställs dess aktualitet och relevans.av
Branschemas medverkan leder till viss likformighet mellan regionerna.
På nivånationell fastställs mallar för den utbildningsplan skallsom

huvuddokumentet i planerings- och prioriteringsprocessenutgöra och
skall ligga till grund för undervisningen. Krav ställs den fysiskasom

påmiljön undervisande personalensoch den kompetens och erfarenheter
på den pedagogiska miljön. Genom examensordningsamt en normeras

påkraven de studerande.
Återkommande granskning utbildningen bransch- eller sektorsvisav

Ävenföreslås peer-reviews.ske tillsyn förekom-typgenom annan av
bådeUppföljning och utvärdering genomförs regionalt ochmer.

nivå. På nivånationell nationell främjas erfarenhetsutbyte för säker-att
utveckling nårställa kunskaper aktuell i arbetslivet berördaatt om

utbildningsanordnare.
En viktig faktor för utbildningens kvalitet den utbildning,utgörs av

erfarenheter och pedagogiska skicklighet den undervisande persona-som
len besitter.För yrkeshögskolan gäller den undervisande personalenatt
kommer anställd de myndigheter eller företag, genomföratt vara av som

påutbildningen uppdrag yrkeshögskolestyrelsen. lärarnasKravenav
kompetens kommer påha karaktär utbildnings-krav, ställsatt av som

frågaanordnarna. I teoretisk de i huvudsak anslutagrund kan tillom
föreskrifterna behörighet till högskoleförordningen,tjänst iom men
doktorsexamen fyller inom yrkeshögskolan ingen roll instrument attsom
säkerställa utbildningens forskningsanknytning. För all utbildning inom

på.attyrkeshögskolan bör i stället finnas skarpt formulerat krav allett
undervisande personal skall ha aktuell erfarenhet relevant yrkesverk-av
samhet.
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utbildningsbe-föreslås för tillgodosekomma tillYrkeshögskolan att
tillgodoses inomlämpligen kanintepå singrundhov naturavsom

förslag kredite-för framhögskolor. I kapitel 11universitet och om
utgångspunktexamensfordringar, sinochexamensordningring, tarsom

och högskolor,till universitetparallellyrkeshögskolani utgöratt en
ocksåmotiveras EU:ssådan ordningväsensskild. Enlikvärdig avmen

examensbevis.erkännandeutbildningsdirektivgenerella avom
examensbestämmelsema,utformningVi har eftersträvat somaven

föreslåroch högskolor. Viuniversitetförregelverketansluter tillnära
beslutet medgetillknytsbeslutet stats-examensrätt attt.v.att omom

innebäri region. Det examensrättenutbildningför vissbidrag atten
utbildningsanordnaredeni länet ochyrkeshögskolestyrelsenknyts till att

i styrel-utfärdarutbildningenfått genomförauppdraget att examensom
enligtyrkeshögskolanutfärdas inomskall kunnaExaminasens namn.

följande:
yrkesexaminaskallminst 120utbildning poängfullgjordEfter om

från yrkeshögskola böryrkesexamensärskiljakunna utfärdas. För att en
YrkeshögskoleexamenYH.följas bokstävernaexamensbenämningen av

fullgjort kurs-utfärdas för denkunnainriktning skallvissmed som
yrkeshögskolan kom-Inomminst 80sammanlagt poäng.fordringar om

kortareyrkesutbildningar, änockså avslutade ärfinnasdet att sommer
gått sådan utbildningresultat igenomtvå år. med godkäntDen ensom

Yrkeshögskolediplom inriktning.med visstilldelasskall kunna
utformningenriktlinjer förförordningbör iRegeringen avange

examenskra-ochgenerelladeexamensbeskrivningama. I gemensamma
och utveck-lärande i arbetearbetslivsanknytning,påbör kraven enven

mål utbildningen,till föromformuleraspedagogiklingsinriktad som
målen. yrkesspecifika delenyrkesspecifika Dendegäller utöver av

nivå.nationellfastställsexamensbeskrivningen
finansieringen yrkes-behandlar delsavslutande kapitel 12Det av

reform. Inledningsvisgenomförandefrågorhögskolan, dels av enom
utbildningskapacitet och kostnader föruppskattningredovisas aven

yrksutbildning i nuvarandeeftergymnasialkvalificerad system.
tillföras. Ombehöverskapa kapacitetFör att nya resurser manny

årskull skall förlänga sinytterligare 20önskar procentatt av enca
år ytterligarekräver dettafrån eller 15utbildning 12 till 13, 14 att

utbildningssektom.tillförsresurser
finansieringsärskilda direktivenbegränsningar deMed de omsom

två förtillföravireformer redovisar vägar ut-att resursernyagerav
angivnadet i direktivenförsta gällerbyggnad yrkeshögskolan. Denav
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frånökade ansvarstagandet sida. Den andra utbyggnadavnämarnas är en
yrkeshögskolan bekostnad utbildning.av av annan

från stårökat ekonomisktFör ansvarstagande arbetslivet principett
till buds, nämligen beskattning, obligatoriska avsättningar tillvägartre

någon form utbildningsfonder eller för genomföra utbild-attav ansvar
ning. inteDen arbetslivet förväg ännu prövats är att attsom ge ansvar
genomföra del utbildningen. särdrag i yrkeshögskolanEtt är, atten av

väsentlig del utbildningen sker lärande i arbete i företagi formen av av
påeller andra arbetsplatser. Vi räknar imed genomsnitt 13att av

påutbildningstiden sikt skall anordnas detta Arbetslivets andelsätt.
uppnåsfinansieringen skulle frånersättning det allmännaattav genom

utgårinte till arbetsgivare, ställer utbildningsanordnare.som upp som
negativa erfarenheternaMot bakgrund de genomförandetav av av

inomarbetsplatsförlagd utbildning den gymnasieskolan, diskuterasnya
möjligheterna organisera väsentlig del yrkeshögskolanatt en av som

På någralärande i arbete. avgörande punkter skiljer sig förutsättningarna
mellan yrkeshögskolansgymnasiets och arbetsplatsförläggning ut-av
bildning. Hela utbildningen inom yrkeshögskolan utvecklad, planeradär
och dimensionerad i samarbete med de berörda inom arbetslivet,nära
varvid vilka lämpar sig för lärande iprövat momentman noga som
arbete.

Icke svårigheter bådedesto mindre bör räkna med kvantitativman av
och kvalitativ kommerDet därför tid innan all utbildning inomart. att ta
yrkeshögskolan arbetsplatsförlagd till i ochgenomsnitt 30är procent att

tillarbetsplatsförläggningen leder lärande i arbetet. Samarbetet medett
både pedagogiskaarbetslivet nödvändigt och ekonomiska skäl. Detär av
ömsesidigt beroendeallmänna och arbetslivet varandra förär attav en

bådautbildningssatsning, viktig,bedömer skall bli verklighet.som som
Den andra finansieringsvägen, omfördelning inom utbildningsväsen-

tvådet, redovisas räkneexempel.som
frånDet första exemplet gäller omfördelning universitet och högsko-

ocksålor. Den räkneexempel redovisade utbyggnadenav oss som- -
femårsperiod, årsutbildningsplatserunder 20 000 skulle kostnads-en ca

mässigt 4 de anslagen till grundutbild-samlademotsvara procentca av
ning vid univeristet högskolor. Medel denna omfattningoch skulleav

fråndet naturligtvis inte möjligt omfördela universitet och hög-attvara
femårsperiod påtagligaskolor fickunder det konsekvenser.utan atten

andra exemplet sysselsättningspolitisktDet de motiveradeavser
påsatsningarna utbildning. till möjligheternaMed hänsyn erbjudaatt

förhållandeframför allt ungdomar i till arbetsmarknadens behoven
relevant yrkesutbildning inom yrkeshögskolan, förefaller det oss
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utnyttjasbinda mindre del de förriskfritt att av resurser somen
uppbyggnad yrkeshögskolan.utbildningssatsningar i en av
kapitel 12 bygger fyra grundläggandeResursberäkningama

rörande Övertagande befintlig utbildning,antaganden, nämligen av
administrationens omfattning och arbets-utbyggnaden med kapacitet,ny

livsanknytning utbildningen.av
föreslåsutbildning bligenomföra denKostnaderna för över-att som

Påbyggnadsut-vi beräknat till 560 mkr.förd till yrkeshögskolan har ca
gymnasieskolan och komvux bekostas idag helt medbildningama i

finansiera överföringen bör kommunalamedel. detkommunala För att
skatteutjämningsbidraget minskas med 495 mkr och motsvarande medel
tillföras yrkeshögskolan.

anordnas i minskar kost-utbildningen företagEfterhand statenssom
år skulle oförändradelevplats. Efter femnader för varje en resursram ge

årselevplatser.flerför 50 procentutrymme
utveckla relevant och kvalificerad utbildningsnabbtMöjligheten att

på arbetsplatsförläggningyrkeshögskolan begränsad. Kravetinom är
utgår frånResursberäkningamareservation.ytterligareutgör atten

tvååriga utbildningar skalli genomsnittligtmedel för OOO platser2
år. Ocksåårligen ambitiösunder fem dettatillföras yrkeshögskolan är en

året kostnaden till 70 mkr, detförsta uppskattasutbyggnadstakt. Det
intagningsplatser beräknar viOOOandra till 210 mkr. För 10 statens

kostnader till 700 mkr.
1996. Uppbyggnadenföreslår Yrkeshögskolan införs den 1 juliVi att

åtgärderfår för den utbildningsärskilda vidtasske successivt och som
från gymnasieskolan och komvux.yrkeshögskolan bl.a.förs in i
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Förändrat arbetslivl förändrade-

utbildningsbehov

Några tendenser ochl.l exempel

pågåendemångafinns beskrivningar förändringar och kom-Det av -
Frågormande arbetslivet. hur framtida arbetsplatser kommer-i attsom

arbeten kommer utföras, vilka kompetenservilka attut,se som som
svårbesvarade.de Alla diskussionerkommer bli ärrätta etc.att om

eller mindre kvalificerade bedömningar.kommande skeenden Iär mer
anspråk påförsökdetta avsnitt heltäckandegörs ett utan att attvara- -

återge olika bedömningar arbetslivets utveckling och konsekvensernaav
yrkesutbildning.för

påförändringar arbetsmarknaden karaktäriseras andelenDagens attav
varuproducerande företag i hög grad inom exportin-arbetstillfällen i -

andelen i tjänsteproducerande ökar.dustrin minskar medan företag-
varuproducerande företag tillkommer förvisso produkterInom nya men

tydlig tendens allt färre anställda verkar i företag,det finns att somen
har växande produktion Dessa företag meka-satsarav varor.en mer

mindrenisering och automatisering och expansion rekrytering.genom
också i Konjunkturbarometern industrin.tendens visar sig förDenna

Tidigare har behovet yrkesarbetare följt konjunktursvängningama.av
åruppgång i kapacitetsutnyttjandet skett under 1994 har inteDen som

uppgång årföljts i behovet yrkesarbetare. Under 1994 passera-av en av
från årindustriproduktionen 1989. Dettade toppnoteringen atttrots

år årindustrin sysselsatte 220 färre 1994 1989.000 änca personer
Ökningen medandelen tjänsteproducerande företag kan illustrerasav

tillväxten företag tjänster administrativ utvecklingrörav som ger som
datamodellering och utbildning för användningAU, programvarorav

tjänsteföretag erbjuder företags- ochVidare detväxeretc. upp som
från hiring till traditionellakontorsservice allt management for rent-

sannolikt desekreteraruppgifter. Inom turistnäringen en av mer ex--
återfinns allt tjänstepro-pansiva sektorerna i Sverige just mer avnu -

duktion.
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jobben in-de riktiga redovisas delvisfinnsHärI rapporten nyen
indelningarbetsmarknaden. Enligt dennakategoriernadelning av

inom lokal konsumentservicearbetskraftensysselsätts 44 procent avca
hälso- ochbarnomsorg, skolor,hotell,detaljhandel, restaurang,som

producentservice sysselsätter 16sjukvård Företagetc. ca pro-gersom
såsom hantverkare, godstrans-konsulter,uppdragsverksamhetcent t.ex.

tillverkningsindustrivaruproduktion främstStationär t.ex.etc.porter -
läkemedel,kemiska produkter,bilar,maskiner,vitvaror,tillverkning av

arbets-18sysselsätteroch plastprodukterträhus, procentcement avca-
sysselsätts22arbetskraftenResterande delenkraften. procentcaav -

försvar, byggindu-polisväsende,myndigheter,huvudsakligen inom bl.a.
framtida arbetstill-e.d.avlopp Dedistribution el,stri och vatten,av

framgångsrika företagenvolymtyngdpunkt i deinte sinfällena har stora
lokal konsu-olikaallt finnas inomframförkommer typerattutan av

mentservice.
från färdighet inomarbetsuppgifterna förändras snävtflestaDe ett

Uppgif-uppgifter.breda ochområde hanteringtill sammansattamerav
för-och instruktioner kräverreglerallt mindrelöses utanterna genom

traditio-förutsägbara. Denlösningarna intemåga problem därlösa äratt
tenderaroch tjänstemänarbetskraften i arbetarenella uppdelningen av

skermedarbetare. Detbegreppettalarförsvinna idagatt mer omman-
från verkstads-tjänstemän tillarbetsuppgifteröverföringäven aven

får Jfrmedarbetare vidgade uppgiftermedför dessagolvet vilket att
figur l.

Figur 1

f

Tjänstemän

Arbetare

Produktionscykel

Samarbetskommittén mellan SAF och Ledarna,Reitberger,Giertz och
Stockholm 1995.
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påexempel bilägaren lämnar in sin bil förEtt serviceär när en
märkesverkstad. Bilreparatören tidigare sällan kunden. Genommötte

påarbetsorganisation flera verkstäder kunden bokningförändrad gör av
bilservice direkt till sin biltekniker, sköter kundkontakter, tids-som

materialbeställning, service, beräkning fakturaunderlag ochbokning, av
fårBilreparatören därmed bredd i sina uppgifterkundleverans. störreen

möjligheter själv uppläggningenoch ökade sitt arbete.att styra av
utveckling företagenfinns tydlig blir allt kund-Det mot att meren

långaföljde länge deProduktionen seriemas princip och deanpassade.
produktionskedjan i flera fall vid löpande bandetanställda hade i det-

gåravgränsade arbetsuppgifter. Idag utvecklingenbestämda och mot-
mångaoräkneligt antal modeller. sammanhang kundenI kannästanett

önskemål fåutifrån specifika produkt den skräddarsydd efterenom
går från masstill-specifikation. Detta medför utvecklingenuppställd att

fåexemplartillverkning. utvecklingtill Genom bl.a. datatekniskverkning
blivit möjligt.har detta

särskiltlivscykeln för produkt, inomutvecklingEn är att enannan
dataindustrin, blir allt kortare. inom mobil-elektronik- och Utvecklingen

härpå.exempel blir därmed allt tid skrivatelefoni Det kortareär attett
och utvecklingskostnader. köperforsknings- Kunderföretagens somav

halvår medkan produkten harprodukt idag ersattsett attsenare seen
gamla model-med allt fler finesser samtidigt denmodell somen nyare

ekonomiska skäl le-mindre halva priset. Av främstlen realiseras för än
komponen-till produkter moduliseras dvs.der i sin detta atttur samma
produkter.i andra företagsfinns i flera olika produktserier äventer men

genomgårorganisation förändringar. Med-Arbetets fonner och stora
måste kontinuer-arbeta i organisationer förändrasarbetarna kunna som

i förändringentill verksamhetens förändringar. Taktenligt och anpassas
varierande.uppgifter dock, beroende bransch,organisation och ärav

inomtillverkningsindustrin del arbetstillfällenaInom utgörs storen av
medlemsområde uppgifterintensivaMetallindustriarbetarförbundets av

olika tempoarbeten. Eningen eller liten egenstyming, slagsmed t.ex.
truckförarebetjänande uppgifterbetydande del arbetar med t.ex.annan

tillverkningsindu-Traditionella arbetsuppgifter inomlagerpersonal.och
fräsning,styrning arbetet, svarvning ochstri med utgört.ex. enegen av

förhållandevis produktionen genomförsliten del. En allt delstörre av
CNC-maski-FMS-anläggningar, industrirobotar ochmed användning av

på fördjupade yrkeskunskaper och högställer utökade ochDet kravner.
arbetstill-dem sköter utrustningen. Antaletteoretisk utbildning hos som

låg utbildningsnivå stadigt.eller minskarför med ingenfällen personer
Överhuvudtaget frågan tillverknings-ökad automatiseringär avom en
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mångafråga kostnader eller altemativkostnader. I fall,processer en om
där del tillverkningsprocess mycket väl skulle kunna auto-en av en

utifrån ekonomiska bedömningar ingenmatiseras, förändring detgörs -
kvar tempoarbete.blir allt billigare haatt etttrots

organisation och tillverkningsmetoder medförFörändringar i att nya
tillkommit kvalitetsstyming, förkortade till-faktorer och begrepp t.ex.

råvaror fråninflöde eller produkterverkningstider dvs. tiden mellan av
lagerhållning iust-in-time-pro-underleverantörer och leverans, mindre

resurssnål produktion bl.a.duction lean production. Medoch attmenas
långtså möjligt.personalkostnader minimeras Dettamaterial- och som

hållslagerhållning,för kassationinnebär kostnaderna transporter, etc.att
Ävenlåg nivå. produktionstiden försöker Inom ABB:sreducera.man

den produktionstiden.T50-projekt försöker halvera totalaman
Även färre mellan-förändringar plattare organisationer dvs.mot

chefsnivåer, i formminskad administration arbetsformer t.ex.samt nya
försjälvstyrande där ochteamarbete och tar ansvargrupper var enav

produk-både uppgifter led i minskasina och är ett attgruppensegna
förändringar har kanske främst tillkommittionskostnadema. Dessa g.a.

ökad internationell konkurrenstillämpning teknik och ävenmenav ny
inflytande.anställdas krav störrep.g.a.

ökar människors möjligheteranvändning ITGenom ökad attav
andra elleri syfte kommunicera medinformationutbyta attattt.ex.

i internationella datanät ellersker bl.a.skaffa sig kunskap. Detta genom
allt fleranvänds. GenomCD-ROM-baserade multimediaprogram attatt
byggeranvänder datorer ellerdagliga arbetsuppgifteri sina system som

strukturella föränd-kunskapstillväxt ochdatorkraft sker storastoren
Även tillgången till datorer. Ungefäri hemmen ökarringar i arbetslivet.

all sannolikhetmedhar persondatorer andel15 % hemmen somav en-
hårdvaru- mjukvarusidan inom datatek-Bådekommer bli ochstörre.att

ökat antal anställdaökar bransch behov medniksektom med ettsom av
IT-områdetområden. har tilldessa Utvecklingen inomkunskaper stor

marknadsföringsområdet.påverkat Införandetmedia- ochdel av ny
inneburit hjälpmedel, avanceradeteknik har radatt t.ex.en nya pro-

står till buds iproduktion bild och marknads-för text,avgramvaror
branschenoch tjänster. Anställda inom behöver kunnaföring varorav

fackkunskapertillämpa tekniken. Detta räcker dock inte. Utöver rena
erfarenheter människorkunskaper och relationer mellanbehövs rörsom

mellan kund och producent, kunskaper organisation ocht.ex. om-
planläggning etc.

trädgårdsnäringen idagskogs- och lantbruket och sker struk-Inom
turella förändringar. Produktionen och verksamheten blir kunskaps-mer
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förfining teknik. Produktemasintensiv med ökad användningenav av ny
får utslagsgivande betydelsekvalitét och miljökraven allt förmer en

fårförtroende. samtidigt näringen ökadkonsumenternas Detta som
internationell konkurrens. Sveriges medlemsskap i EU innebär att

utvecklas för inom sektornbranschen behöver marknader. Företagennya
regioner väsentlig del näringslivet och har därföri vissautgör en av en

småSektom domineras kapitalin-regionalekonomisk betydelse. av men
få måstetensiva företag med eller inga anställda. Samma personer

kunskapsområdenbehärska flera produktionsteknik, företagseko-t.ex.
nomi och marknadsföring.

hotell- och restaurangbranschen sker successiv förändringInom en
från låg utbildningsnivåoch bland personalen tillproduktorientering en

och kundorienterande riktning. Tillväxten inomkompetenshöjande
storstadsområdena.huvudsakligen ibranschen sker

hantverksområdet skrå-finns flera yrken har sina iInom röttersom
och skomakare. kända hantverksyrkenaväsendet smed Det.ex. mer

skråväsendets körsnärtid, Skomakare, smed,sedan tapetserare, etc.,som
överskådligfinnas kvar under tid. Däremotkommer sannolikt äratt

frågan till vilken omfattning yrken tunnbindare,hur länge och t.ex.som
fall yrkesbenämningamaklockgjutare kommer finnas. I kommeratt vart

avsåg.något ursprungligenvad de Hantverksyrkenaänatt annatavse
frånkännetecknas de oftast inrymmer hela arbetsprocessen alltattav -

idé till färdig produkt. Ett kännetecken för flera hantverksyrkenannaten
utförs kundens direkta uppdrag. Flera hantverkarearbetetär att

tillgång till material,arbetar företagare. Genom nya nyaegnasom
och olika tillämpningar hjälptillverkningsmetoder med teknikav ny

hantverksyrkena successivt.förändras
Över arbetsuppgifter och arbetsorga-förändringarhuvud sker itaget

måste kompe-vilket medför personalen i företagennisation allt tätare att
Innehållet arbetsuppgifterna kommer förändrastensutvecklas oftare. i att

denunder anställningsperiodema i olika verksamheter. Det som var an-
ingångsyrke vederbörande har efterställdes sällan det yrkeär sommer

år åtminstone förändringar i arbetsuppgifter ochantal skerett stora-
arbetsuppgifter och mellanBehovsprofilen varierar mellan olikaansvar.

strukturer förändras. Delarolika företag eller organisationer. Företags av
i kanföretag avknoppas och mindre bildas. Dessa sin turstora vara

ocksåoch tjänster till företagunderleverantörer större menav varor
exempel detillsammans bilda företag. Ett ärtyper senarenya av

består litet företag baserarvirtuella egentligenföretag, ett somsom av
Framtidens jobb kommerverksamhet underleverantörer.allnästan att

på högkompetent och välut-tjänsteproduktion medbaseras ochvaru-
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bildad ständig utveckling teknologi, produktfömyelsearbetskraft, av ny
och hög förädlingsgrad. Tillväxten företag kommer ske inomattav

småsektorn medelstora kunskapsintensiva företag. kom-och Företagen
ståallt högre falla med sin vilketdärmed i grad och personal,attmer

sårbaraföretagen de förlorar den kompetens, egentligengör om som
deras marknadsmässiga grund. Flera exempel finns där personalutgör

lämnat företag och bildat och konkurrerande företag inomnya samma
bransch i huvudsak kundkrets. konsekvensoch med En dessasamma av
förändringar den enskildes kompetens kunskaper ochär att egen -
erfarenheter allt viktigare trygghetsfaktorblir förlita sigatten-

anställningen i visst företag.jämfört med tryggheten i ett

arbetskraften1.2 Vilka kunskaper skall ha i
framtiden

Vilka arbetsliv ochkonsekvenser har förändringarna inom arbetsorgani-
påsationer kunskaper kommer behövasyrkesutbildningama Vilka att

erhållasHur skall dessa kunskaper
svårt bedöma detta. denDet alltid hög träffsäkerhet Imedär att --

i detbeskrivning förändringar olika branscher, gjortsinomav som
föregående, återkommer oftaflera Dessa knytsnämnare.gemensamma

kan exempelvistill personlig kompetens och personliga egenskaper. Det
förmågagälla kunna dels arbeta självständigt, dels jobba i Detatt team.

tjänsteutbud inomsker allt oftare förändringar i produkt- och företagen
påverkar organisationsstrukturer.vilket ofta därtill företagens interna

förändringsbenägenhet, kvali-ställer bl.a. krav medarbetarnasDetta
förmåga flöden.tetstänkande och helheter i och Kun-att processerse

också i princip allaskaper ekonomiskt kunskaperi tänkande är som
yrkeskategorier behöver framgent.

med olika branschföreträdareI flerarapporter och i diskussioner om
framtida nyckelkompetenser i arbetslivet finns mönster.ett gemensamt

studiezpå australienskDessa kan sammanfattas sätt överett som en
till.framtida nyckelkompetenser arbetslivet kommit frami

2 Competencies: Proposal for Consultation, TheEmployment-related Key A
Committee, Melbourne.Mayer
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has adopted broad definition of whichThe Committee Competencea
butunderpinned only skill alsothat performancerecognises not

bothand understanding, and involvesby knowledge that Competence
and theability perform given capacity transferthe in toto contexta

and andknowledge skills tasks situationsto new

kompetensområden förs ofta framtida nyckelkom-framFöljande som
petenser:

förmåga skriva,Språk tala, läsa,och t.ex. att
använda informationkommunikation

kunskaper matematiska uttryck ochTillämpad t.ex. om
förmågaoch ochsymboler mätteknikmatematik göraatt

beräkningar.

allmänna kunskaper naturvetenskap och ochNaturvetenskap t.ex. om
IT-området till-framför allt inom och dessteknikteknik -

betydelse för samhällsliv.lämpningar och

problematik nationellkunskaperSamhälls- och rört.ex. om som
socialamiljö, befolkningssituation,och globalkulturkunskap

arbetsmarknad, kulturellarbetsliv ochprioriteringar,
internationellahistorisk kunskap underlättaroch som

kontakter.

förmågakritiskt tänkande, kreativt tänkande,Problemlösning t.ex.
och problem.sig i situationerinsättaatt nya

förmåga och jobba i för-förhandlaPersonrelationer team,t.ex. att
demokra-självständighet ochändringsbenägenhet,

hållning.tisk

årrefonnerad gymnasieskola 1991riksdagsbeslutetGenom om en
gymnasieskola förberederl99091:88 lades grunden förprop somen

fårGrundläggande yrkeskompetensframtida arbetsliv.eleverna för ett
karaktärsämnen.olika käm- ochgymnasieelevema undervisning igenom
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På arbetsplatsförlagd utbildning utvecklasde har APUsomprogram
bådepraktiska tillämpningar,kunnande stödjerelevernas somom gene-

mångakunskaper i olika yrkesämnen. befatt-rella kunskaper och För
räcker gymnasieskolan grundutbildning. Kompe-ningar i arbetslivet som

behövs därutöver sker ofta inom företagen.tensutveckling Somsom
framgått föregående ökar dock behovet arbetskraft med för-i det av

erfarenheter.djupade yrkeskunskaper och
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Vissa förändringar inom det2

områdetgymnasiala och av

statsbidragssystemen

Gymnasieskolan och den kommunala2.1

Vuxenutbildningen

Gymnasieskolan

årgymnasieskola, avvecklas, har funnits i 25 ochDen styrssom nu ca
års bestårför gymnasieskolan linjer1970 läroplan Lgy 70. Den avav

både tvååriga treårigaspecialkurser. finns linjeroch Det och även en-
fyraårig tvåårigafunnits. huvudsakteknisk linje har De linjerna har i en

fyraårigayrkesförberedande inriktning medan de och linjerna hartre- ett
innehåll.studieförberedande

delas följandekan iSpecialkursema upp grupper.

linjelika specialkurser.Grundskoleanknutna och Dessa oftastära
tvååriga och yrkesinriktade inriktning eller utbildning tillgrafiskt.ex.
frisör.

två årgrundskoleanknutna kortareb Kortare specialkurser är änsom
halvår.ned till flera kurser i denna kategori bl.a.och Det finnsett

vårdområdet jordbruksområdet.inom och

Specialkurser har behörighetskrav och kallassärskilda ävensomc
påbyggnadsutbildningar specialkurser. kate-tidigare högre I denna
gori finns

ålderskravpåbyggnadsutbildningar förspecialkurser harsom-
tillträde. förarutbildningar.T.ex.
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tvåårigapåbyggnadsutbildningar byggerspecialkurser som-
ingårutbildningsinnehåll undantagslöstlinjer och med nästanett som

finmekanik och verk-T.ex. kurser ii de nationella programmen.
tygsteknik.

ellerpåbyggnadsutbildningar byggerspecialkurser tre-som-
innehåller i mycketfyraåriga kunskapsmomentlinjer och somsom

ingå nationella T.ex.i deutsträckning kommerliten att programmen.
marknadsföring teknikertransportledning, ellerkurser för

finns lokala kommunernaspecialkurserfastställdanationelltUtöver av
LA-kurser.s.k.specialkurser,fastställda

arbetsmark-åren har härutöver,tvåUnder de senaste som en
tredjeåreW-utbildningar till syftevilka harnadsåtgärd, skapats att ge

utbildning,gymnasieutbildningtvåårig eller kortaremedelever somen
detidigare utbildning tillkompletteraså långt möjligt skall att motsvara

många gånger specialkur-utbildningarDessa ärnationella programmen.
bestående från nationellainnehåll kurser deflesta harde ett avser men

i kärnämnen.kursert.ex.programmen
gymnasieskolareformeradjuni 1991beslut iRiksdagens om en
övergångstidsuccessivt underinförasskulleinnebar dennaatt en -

elever in1995 skall allahösten199495.läsåren Fr.o.m.199293 tas-
fårövergångstiden kommuner,Undergymnasieskolan.i somprogram

hadeorganisationsbeslut för 199192 rättlänsskolnämndemasenligt att
påbyggnadsutbildningar,inkl. över-specialkurserlinjer elleranordna

ÖvergångsbestämmelserSkollagen,utbildningar.gångsvis anordna dessa
kan endasti gymnasieskolananordnasutbildningTillpunkt 6. som

skollagen kanålderskrav Enligtin.skollagensuppfyllersökande tassom
kalenderhalvår dedet förstagymnasieskolan framin ielever t.o.m.tas

förtillgänglighetenmedförDettaår Skollagen 5 kap. l §.fyller 20 att
till de utbild-år begränsas20påbyggnadsutbildningar för övervuxna
199495:100budgetpropositionåretsi komvux. Ianordnasningar som

från riksdagenutredningen,föreslår förslagregeringen, efter attBil. 9
budgetåretutgångentillövergångsbestämmelsemas giltighetförlänga av

199596.
Reformeringensåledes komplex.gymnasieskolanBilden är avav

där alla16 nationellatillkomstengymnasieskolan och program,av
överblickbar. Inomtreåriga, gymnasieskolanstudievägar görär mer

möjligheterelevernanationella har16för de attprogrammenramen
sådant studievägarpå de flestaoch kurservälja sätt utomattettgrenar -
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påbyggnadsutbildningar treårigade bygger gymnasieutbildningarsom
finns i den gamla gymnasieskolan täcks. Gymnasieskolan blirsom-

därmed till sin form enhetlig och lättare delatt ett ut-mer se som en av
livslångtbildningssystem för lärande.

Komvux

FrånKommunal vuxenutbildning har bedrivits sedan 1968. början
områdetgymnasialaerbjöds det kurser i identiskaämnen som var

Årpåmed gymnasieskolan. 1982 infördes läroplanämnena en egen
påbyggbarakomvux, allmänna uppbyggdaLvux 82. De ämnena var som

yrkesinriktade kurserna ikurser det s.k. De komvuxetappsystemet.-
påföljde motsvarande kurser gymnasieskolanskursplanersamma som

linjer och specialkurser. fanns inom komvux särskildaHärutöver yrkes-
någoninriktade kurser, inte hade motsvarighet i gymnasieskolan.som

yrkesutbildningen dominerades utbudet kurser inom det ekono-Inom av
omvårdnadsområdet.områdetmiskt-merkantila och Inom det tekniskt

förhållandevisområdet litet.industriella antalet kurservar
gymnasieskolan vuxenutbildningenReformeringen och 1991av

Vuxenutbildningensgymnasiala delinnebar för den att etappsystemet
kursuppbyggnad gäller för den gymnasiesko-med denersattes som nya

många fråndrag Lvux 82. Alla kursplanerlan, i sin hämtattursom
får medgymnasieskolan undantag estetiska ochfinns i ämnenavsom

komvux.tillämpas iidrott och hälsaämnet
påbyggnadsutbildningfick begreppet delvisoch med reformenI en

får påbyggnadsutbildningSålunda förekomma endast inominnebörd.ny
Påbyggnadsutbild-yrkesinriktad.utbildningen skallkomvux och vara

får övergångsvis anordnas iningar dock, ävennämntssom ovan,
läsåret begränsning199495 med dengymnasieskolan t.o.m. som

ålderskravet i skollagen anger.

skolområdetStatsbidragen inom2.2

harUtfonnningen statsbidragen inom skolsektom under deav senare
genomgåttåren juli hade skol-förändringar. Fram till den 1 1991stora

sektom antal specialdestinerade bidrag uppdelade skolformerett stort
länsskolnämn-och delar skolformer. Genom organisationsbeslut avav

årselevplatserform fördema tilldelades kommunerna i s.k.resurser av
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den kommunalaoch undervisningstimmar förgymnasieskolan vuxenut-
bildningen.

propositionen Ansvaret förbeslut med anledningRiksdagens av om
skolan specialdestinerade statsbidrageninnebar de199091 18prop. att:

med bidrag till skolsektom sektorsbidraget.den juli 19911 ersattes ett -
bidragsram för hela skolsektom. Kom-Härigenom fick kommunen en

prioritera mellan olika skolformer ochfick själva resursernamunerna
inom skolfonnema. Sektorsbidragct grunda-mellan olika verksamheter

för beräkna huvudmannens behovschabloniseratdes attsystemett
följer gällande bestäm-stöd för den undervisningfinansiellt som avav

melser.
led i utvecklingenstatsbidrag skallBeslutet ettnytt som avsesom

måldokumentmål- statligt där ioch resultatstyrt styrsystem, statenett
uppnåsskall i skolväsendet. Skol-lagstiftning vadoch med somanger

för genomföra verksamheten ochhar det fullahuvudmännen ansvaret att
nåorganisation finna olikaval metoder,kan vägar attm.m.avgenom

mål angivit.de statensom
januari 1993 l99192:150 medSektorsbidragct den 1 prop.ersattes

utjämningsbidrag till kommunerstatligtstatsbidragssystem, ettett nytt
syftet med detta bidragssystemoch landsting. Det primära attnya var

kommunsektom ochinkomstskillnademaiutjämna de att garanterastora
Inkomstutjämningen innebärvisst skatteunderlag.alla kommuner attett

istället för den verksamhettill kommunens skattebasbidraget relateras
bedriver.kommunensom

urvalet faktorer ochbakgrund kritik har riktatsMot motsom avav
tillägg och avdrag skalli beräkningarnaderas genomslag ett nyttav

gälla fr.o.m. denstrukturkostnadsutjämning kommaför attsystern
från kommitténkommunalekonomiskajanuari enligt förslag den1 1996

kostnader intäkter kommuner ochoch ii Utjämningbetänkandet av
landsting 1994:144.SOU

bl.a. statsbidrag till riksrekry-bidragssystemet liggerUtanför det nya
vuxenutbildning Katrineholms Tekniska Skola,vidterande teknisk

sågverks-såsomtill vissa gymnasieutbildningarverksamhetsstödsärskilt
gjuteriteknik i Jönköping Vidare berörs inteteknik i Hammarö, etc.

den bidragsordningen.skolor förStatens vuxna av nya

Interkommunal ersättning

frånbidragfick kommunernaI det tidigare bidragssystemet staten som
utbildningsverk-kostnader förtäckte häften kommunensi genomsnitt av
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samheten. Den resterande såledesdelen fick bekostas kommunernaav
själva. För täcka de kommunala kostnadernaatt för fråneleven en

kommun fick kommunen s.k. interkommunal ersättning.annan Hem-
kommunen skyldig betala denna ersättning för deatt kommuninne-var
vånare studerade i kommun.som annan

Det statsbidragssystemet syftar till tillsammans med skattein-attnya
komstema kommunerna likvärdiga förutsättningar finansierage att t.ex.
den skolverksamhet kommunen skyldigär anordna. Kommunenattsom

sålundahar skyldighet erbjuda alla elever lämnaratt grundskolansom
brett urval nationella Skollagenett 5 kap. 5-12, 21-26 §§.av program

deI fall kommunen inte har gymnasieskola eller inte inomegen egen
gymnasieskola kan erbjuda visst ellerett kan kommunenprogram gren

samverkansavtal med kommun tillgodose elevensgenom önske-annan
mål. Två eller flera kommuner samverkar gymnasial utbildningsom om
bildar samverkansområde. Om viss utbildningett inte finns i elevensen
hemkommun eller inom samverkansområdet har den kommun tagitsom
in elev i sin gymnasieskola till interkommunalrätten ersättning från
elevens hemkommun.

När riksdagen i juni 1991 beslutade refonnerad gymnasieskolaom en
beslutades också införandet denna skulle skeatt under övergångs-av en
tid läsåret 199293 199495. Fr.o.m. hösten 1995 skall alla elever- --

påin i gymnasieskolan.tas Under fårtid de kommunerprogram samma
enligt länsskolnämndemas organisationsbeslut för 199192 hadesom rätt

anordna linjer eller specialkurseratt övergångsvis anordna dessa ut-
bildningar. Skollagen, Övergångsbestämmelser punkt 6. Påbyggnadsut-
bildningar i detta sammanhangär betraktaatt specialkurser. Dettasom
innebär reglerna interkommunal ersättningatt gäller dessaävenom
utbildningar.

Vad gäller komvux finns endast för grundläggande vuxenutbildning
för elevenrätt delta i utbildning. I gymnasialatt utbildningen och

påbyggnadsutbildning i komvux i skollagen kommunenatt äranges
skyldig erbjuda utbildningatt efterfrågan och behov.motsom svarar
Detta innebär inte elever önskar utbildning haratt till utbild-rättsom
ning. Kommunernas dimensionering gymnasial utbildning i komvuxav

ofta sådanär alla sökande inte kommer inatt den sökta kursen.
Elevers möjlighet gymnasial utbildning eller påbyggnadsut-att en en
bildning inom komvux i kommun beroendeär hemkom-annan av om

åtar sig för kostnaderna för elevensatt utbildning Skol-munen svara
lagen kap.11 17-21 §§. Det gäller den aktuellaäven utbildningenom
inte anordnas i hemkommunen. Regeringen kan meddela föreskrifter om

frånundantag denna regel. föreskrivsF.n. i förordningen kommunalom
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utgå för vissskallersättninginterkommunalvuxenutbildning att
17 §.kap.teknikerutbildning 2

Problem2.3

harstatsbidragssystemetochgymnasieskolanReformeringen avav
Gymnasialutbildning.eftergymnasial ut-tilltillgänglighetenpåverkat

statsbi-i tidigarei komvux,påbyggnadsutbildningochbildning som
detföljdharvolym,vissgaranterades nyadragssystem avensomen

kommu-villkor iekonomiskamed kärvaföreningistatsbidragssystemet
minskning.fått känna enavnerna

kommuni änkomvuxutbildningmöjlighetElevers att annanen
villighemkommunen ärberoende atthelthemkommunen är omav
frågaimarkeratsärskiltblirersättning. Dettainterkommunal ombetala

påbyggnadsutbild-önskarEleverpåbyggnadsutbildningama. ensom
sällan dettainteförnekas attkommunii komvux genomning annanen

harersättning. Dettainterkommunalbetalahemkommunema vägrar att
elev-fått tillräckligtintekommunanordnandemed sigförti sin atttur

utbildning.förunderlag startaatt en
från flerareaktionerföranlettharsituationenbeskrivnahärDen

utbild-angelägnaisig övervisar attDetbranschorganisationer. oroen
lantbruksakademienochSkogs-Kungl.stånd.tillkommerningar inte

inter-mednuvarandeutredningen systemtillskrivelse attframför i
antal kommu-eftersomproblemmedför stortettersättningarkommunala

naturbruksområdet. Biltrafikensinomutbildningarförbetalavägrarner
beskriverTransportarbetarförbundetSvenskaocharbetsgivarförbund

Även Arbetsmarknadensyrkesförarutbildningar.förproblemsamma
interkommunalmedpå problemensynpunkterframyrkesråd förthar

ersättning.
skol-iövergångsbestämmelsernastödmedbedrivsStockholmI av

gymnasiumBandhagensvidf.d. STIutbildningteknisk sombl.a.lagen
under förut-kanKommunengymnasieskolan.påbyggnadsutbildning i -

frambudgetpropositioneniförslagenbifall tillriksdagenssättning av -
Från kom-utbildning.för fortsatt199596 planeraläsåretmedochtill

utbildningarnanedläggaframförts att omhar att avsermanmunen
inte löses.ersättninginterkommunalfrågan om
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3 Nuvarande utbud

3.1 Bakgrund och förutsättningar
I syfte påreda utbud och omfattningatt ta kvalificerad eftergym-av
nasial yrkesutbildning gjorde utredningen i augusti 1994 enkätunder-en
sökning. Enkäten bilaga 4 skickades till utbildningsanordnare såsom
kommuner, folkhögskolor, högskolor och privata utbildningsföretag.

I enkäten efterfrågas förteckning vilka kvalificeradeöver efter-en
gymnasiala yrkesutbildningar anordnas. Av förteckningen skullesom
framgå

Utbildningens och kurskod, läroplans- eller kursplanenum-namn ev
eller motsvarande,mer

Utbildningens huvudsakliga inriktning, måni den detta inte framgår
beteckningen,av

Antalet planerade utbildningsplatserdeltagare läsåren budgetåren
199394 och 199495,

4. I förekommande fall antalet behöriga sökande till utbildningen nämn-
budgetår,da

Forrnella förkunskapskrav månoch i den avvikelsen betydandeär-
de sist studerandenas förkunskaper.antagna-

Utredningen intresseradäven synpunkteratt ta emot ochvar av om
såi fall hur förändring tillhörighet, styrning eller finansieringen av

skulle kunna främja utvecklingen någon någraeller de utbild-av av
ningar tagits i förteckningen.som upp
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utred-tilldirektivenutgångspunkt imeddefmieradesenkätenI -
utbildning,yrkesutbildningeftergymnasialkvalificeradningen ensom-

som

påochgymnasieskolanutbildning igrundläggandepåbygger ev.-
praktik,

nöd-inteyrkeskompetensspecialiseradellerfördjupad menger-
fárdigutbildning,vändigtvis

känd kunskaptillämpningpraktiskhandlardelarväsentligai avom-
teknik,och

meningtraditionelliakademisk samtinte är-

näringslivet.inomverksamhettillhandi förstasyftar

MarknadsfaktautfördesenkätendatabearbetningochUtsändning avav
Härnösand.iAB

200fråninkom överSvaranordnare.till 415skickadesEnkäten ut
ochfolkhögskoloruniversitethögskolor, 3016landsting,ochkommuner

rimligEn260inalles änutbildningsanordnareprivata20 svar.merca -
låtit bli detharinteutbildningsanordnare, svarat,bedömning är att som

angivnainnanförfallerutbildningarsig haintede ansett somom
frånUtfalletpå detta.tyderutredningensamtal tillflertalkriterier. Ett
godrelativtvisarkommunernasgällervadenkätundersökningen svar

påbyggnadsutbild-statistikSkolverkets övermedöverensstämmelse
tillförlitligt.från folkhögskolornaunderlagetLikaså bedömsningar. som

Flerauniversitethögskolor.frånunderlagetvärderaSvårare detär att
inomfallerutbildningarharintedebedömt ramenhögskolor har att som

avståttdärföryrkesutbildning och hareftergymnasialkvalificeradför
Än från privataunderlagetsvårbedömt ärenkäten.från besvaraatt mer

detutbildningsvolym. Iutbud ochgällervadutbildningsanordnare
problematik.till dennaviåterkommerföljande

hardet förstaprinciper. FörföljandeefterbearbetatsharMaterialet
huvud-utbildningarendastutredningsdirektivenmedenlighet somi

tillsyftarUtbildningarmed.tagitsnäringslivetriktassakligen sommot
vård,inomsektornoffentligadenhand t.ex.i förstainomverksamhet

ochpolis-försvar,verksamhetstatlig t.ex.utbildning, samtomsorg
sammanställningama.med itagitsintehartullväsende
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Kortare utbildningar eller utbildningar inte har eftergymnasialsom
karaktär ocksåhar uteslutits. Utbildningar kortare halvårär än ettsom
har bedömts för korta för den fördjupningatt yrkeskun-som ge av
skapema kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning bör syftasom en
till. kommunernasI utbud påbyggnadsutbildningar finns ävenav ut-
bildningar på tvåårigabygger gymnasielinjer. I och med gymnasie-som
skolans reformering blev all gymnasieutbildning treårig. Påbyggnadsut-
bildningar påbygger tvåårigade linjerna innehåller i omfatt-som stor
ning utbildningsmoment, ligger inom för de nationellasom ramen

i gymnasieskolan. Dessa påbyggnadsutbildningar,programmen t.ex.
Automatiseringsteknik och ADB och tenninalarbete, har därför uteslutits
i sammanställningama.

fåFör överblick har utbildningsutbudetatt i fyraen sorterats grupper.
Utgångspunkten har varit skapa sorteringsgrund påatt braetten som

återspeglarsätt utbudet. lämpligEn indelning har befunnits följan-vara
de fyra grupper.

Dataområdet dataingenjör, ADB och ekonomi,t.ex. ADB- och termi-
nalarbete, Administrativ ADB, PC-samordnare.
Tekniska området ingenjör, maskintekniker,t.ex. YTH, tekniker med
olika inriktningar, elinstallation.
Ekonomiskt-administrativa området ekonomi och revision,t.ex.
internationella marknadsföring, turism ochtransporter, reseservice,
högre företagsekonomisk utbildning.
Övriga utbildningar utbildningar inom jord, skog och trädgårds-t.ex.
näringar, information och media, journalist, trafiklärare, scenografi.

Vilken indelning uppkommerän gränsdragningsproblem.görssom
Gränslinjen mellan datautbildningar tekniskaoch utbildningar eller
mellan datautbildningar och ekonomiska utbildningar svåriblandär att
dra. Trots dessa reservationer avspeglas utbudet relativt väl med denna
gruppering.

3.2 Resultat enkätenav

Det materialet frånkomstörsta kommunerna. Svarsfrekvensen tyder
det huvudsakliga utbudet finnsatt med. jämförelseEn med Skolverkets

uppgifter antalet påbyggnadsutbildningarplatser i stöder den be-om
dömningen. I kommunmaterialet finns påbyggnadsutbild-dels Riktiga
ningar sådanadvs. bygger på treåriga utbildningar i gymnasieskolansom
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årettredje ipraktikeniutbildningar ärdelsmotsvarande,eller ensom
arbetsmarknadsåtgärder.oftaanordnastreårig utbildning. De somsenare

utbildningar.ekonomiskaochtekniskaområdenDominerande är
utbildningar,Vissaenkätsvar.30fanns t.ex.folkhögskolomaFrån ca

i detskäl nämntsbortharfritidsledare,tillutbildningar sorterats somav
informa-kvarstår utbildningar inomärföregående. utbildningarDe som

joumalistutbildning.mediation och samt
relativthögskolorfrån och äruniversitet antyttsMaterialet ovansom

vilkaolikaharhögskolornaorsak till dettasvårbedömt. ärEn att syn
eftergymnasialkvalificeradfördefinitioneninomfallerutbildningar som

medenkätentillbakaskickathar etthögskoloryrkesutbildning. Flera
frånnivå underlagetfinns. Iintedennautbildningarkonstaterande att
sjö-drifttekniker-,YTHutbildningar inomhögskolor finns samtandra

receptarieutbildningar. Intressantskådespelar-bokhandels-,befáls-, samt
universitetLinköpingsStockholm,ihögskolantekniskaär attatt notera

bedömerGävleSandvikenhögskolan i attuniversitetUppsalaoch samt
förpoängsnivå inomligger120på 80ingenjörsutbildningar ramenresp.

yrkesutbildning.eftergymnasialkvalificeraddefinitionen av
utbildningsbranschen,inomfria aktörernadeUtbildningsutbudet hos

endastmaterialVisstbegränsat.enkätmaterialet,i ärfinns med varsom
medfinnsanordnarnabroschyrer. EnochUtbildningskataloger somav

svårt bedöma. Iheltäckandematerialet är attOm ärAmuGruppen.är
ekonomi,inriktningmedutbildningarflerafinns motutbildningsutbudet

kvalitetsteknikteknik,försäljning,och etc.marknadsföring
fördelat efteri enkätenredovisatsutbildningsplatserAntalet som

åskådliggörs i tabellutbildningsområdenkurslängd och

1Tabell

eftergymnasialiutbildningsplatserantalredovisatenkätenI
på utbildningensfördelatläsåret 199495yrkesutbildning

längd.ochinriktning

ÖvrigtTeknikEkonomiDataterminerAnt. ca.
Summa

10362054522011781
8169661374228698972
22848180003
19537514792301694
70606760304

989652933001274Summa
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Av tabellen framgår utbildningar inom området teknik domineraratt
utbudet. Det främst ettårigaär teknikerutbildningar och redovisade
tvååriga ingenjörsutbildningar ligger bakom siffrorna. Av övrigasom
utbildningar mångadet i fallär utbildningar i kommunerna inom jord-
bruks- och skogsbruksområdet och livsmedelsteknik utbildningarsamt
inom media och journalism i folkhögskolor dominerar. Vissa ut-som
bildningar med privat anordnare reklam- och turismutbildningarsom
ligger här bland övriga utbildningar.

Vad gäller utbildningslängden så kan högskolanssägas utbild-att
ningar huvudsakligen 80% påca. ligger fyra terminer eller ochmer
kommunernas utbildningar företrädesvis ettårigaär ca. 85%.

Tabell 2

I enkäten redovisat antal utbildningsplatseri eftergymnasial
läsåretyrkesutbildning 199495 fördelat utbildningens

inriktning och utbildningsanordnare.

ÖvrigtData Ekonomi Teknik Summa
Högskolor 199 0 2044 160 2403
Kommuner 939 1995 4219 571 7724
Folkhögskolor 54 15 0 169 238
Privata 82 1290 266 89 1727
Summa 1274 3300 6529 989 12092

I tabell 2 redovisas det uppgivna antalet utbildningsplatser fördelat
på inriktning och anordnare. Varje anordnare visar sig ha sin profil.
Kommunerna har teknik och ekonomi, högskolornamest teknik,mest
folkhögskolor och utbildningsföretag har företrädesvis övriga utbild-
ningar.

I sammanställningen enkäten har medtagits påbyggnadsutbild-deav
ningar har klar eftergymnasial Påbyggnadsutbildningar,karaktär.som en

bygger tvååriga gymnasielinjer har, framgått isom det före-som
gående, dåuteslutits dessa i omfattning har utbildningsmoment,stor som
ligger inom för de nationella i gymnasieskolan.ramen Iprogrammen
den statistik redovisas SCB inte åtskillnad.dennagörs Allasom av
påbyggnadsutbildningar ligger inom studievägsgrupp.samma
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påbygg-ielever8007enligt enkäten,deltog,Läsåret 199394 ca.
statistiken SCBtreårigapå linjer. Ibyggernadsutbildningar somsom

påbyggnadsut-någon formiår elever25712gick avpresenterar samma
RA-kurs.kursarbetsmarknadsanpassadregionalts.k.ellerbildning

SCB:svaliditetharenkätresultatetförutsättningUnder somatt samma
i SCB:spåbyggnadsutbildningama64statistik utgörs procent avca

treårig linje.byggerutbildningarmaterial somav
påbyggnads-iantalet elever19901991-199394 harperiodenUnder

257. Ettfrån 256 till 1214minskatRA-kurserochutbildningar genom-
antagandetUnder700 elever.13 attperiodenför ärvärdesnittligt ca

varittreåriga linjerbyggerpåbyggnadsutbildningarandelen som
i000 elever9rimligtdetperiodenunder är anta attoförändrat att ca.

läsåret 199394påbyggnadsutbildningar. Föregått sådanaigenomsnitt
statistik.i SCB:sinom komvuxpåbyggnadsutbildningaringick inte

utfalletenkätresultatet medjämförasvårighetermedför vissaDetta att
skulleelever 9antalet 000genomsnittligastatistik. Deti SCB:s - -

funnitspåbyggnadsutbildningar i komvuxvarit högresannolikt ha om
med i underlaget.

3Tabell

eftergymnasialutbildrringsplatseriantalFörändring av
199495.och199394läsårenyrkesutbildning

från enkäten.hämtadeUppgifterna är

ändrProc.94959394
3,6612741229Data
-3,7933003430Ekonomi
0,9765296466Teknik
1,33989Övrigt 976
01209212101Summa

utbildningsplatserredovisadeframgår i enkätenantalettabell 3Av
oför-utbildningsplatser nästanAntalet är1994195.och199394läsåren

antaletmärkssmå skillnader ärläsår.två De attdessamellanändrat som
denmedanhar ökatoch teknikområdena datainomutbildningsplatser

liggernågot. Förändringarnaminskatharinriktningenekonomiska
utbildningsutbudet.kommunaladetinomhuvudsakligen
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3.3 Beräkning utbildningskostnaderav

frånResultatet enkäten kan användas för bild kostnadernaatt ge en av
för olika eftergymnasial yrkesutbildning. I följande beräkningartyper av
utgår frånvi den utbildningsvolym framkom enkäten dvs.som genom
dels antalet intagningsplatser för olika områdenautbildningtyper av
data, ekonomi, teknik och övriga, dels utbildningarnas längd. För
beräkningarna därutöverbehövs prisuppgift. Formema för prisangi-en
velse olika utbildning.varierar för högskoleutbildningarFörtyper av
och utbildningar inom kommuner och landsting kostnadernaanges

år.vanligen heltidsstuderande och För arbetsmarknadsutbildningper
och folkhögskola den deltagarvecka.anges per

årselevplatsPriset varierar mellanför skolformer och typeren av
Utbildningar inomutbildning. vårdnaturvetenskap, teknik, ocht.ex.

utbildningarmedicin dyrare inom ekonomi och juridik.änär Inomt.ex.
ocksåområde det finnaskan variationer beroende bl.a.ett stora

undervisningens uppläggning, utrustningskrav och lärartäthet. Olika
också olikaskolformer bedriva på-har undervisning,sätt vilketatt

verkar kostnaderna.
Alla kostnadsjämförelser har svagheter bl.a. beroende urvalet av

omräkning till jämförbaraoch behovet tal. följandeDeparametrar av
utgår frånkalkylerna genomsnittskostnader. Vi har valt genomsnittskost-

fånader eftersom syftet påstorleksordningen deär att ett motgrepp om
enkätresultatet utbildningskostnadema.svarande Kostnadsberäkningarna

frågabaseras högskolani genomsnittskostnader för utbild-statensom
frågaårselevprisningsplatser i folkhögskolan kostnadernasamt om

för exkl. eventuella internatkostnader.reguljär utbildning utbild-För
ningar inom frånkommuner och utgår vi Skolverketslandsting uppgifter

genomsnittskostnader3 gymnasieskolan.för utbildning i Detta moti-om
påbyggnadsutbildningar fortfarande främst anordnas iattveras av gym-

nasieskolan. svårareKostnader för utbildning privata företaginom är
utgåttbedöma. frånVi AMS statistik upphandlad arbetsmark-överatt

nadsutbildning hos privata utbildningsföretag. Denna genomsnitt-anger
ligt pris deltagarvecka i relativt utbildningar,korta med schema-per
bunden tid 35 timmar alltsåvecka. Uppgifterna inte helt jäm-ärca per
förbara med de övriga ändåmed torde kunna rimlig uppskattningge en

verksamhetens ekonomiska omfattning. tabellI 4 redovisas kalkyl-eav
årselevprisetunderlaget dvs. hos olika anordnare.

3 Beskrivande data skolverksamheten Skolverkets1994, 52rapportom nr



Kapitel SOU3 1995:3842

Tabell 4

åiselevspris rs.- olika anordnareUtbildningskoslnader

ÅrselevsprisKursanordnare kkr Anm.
67 tekn. utbildningUniv.högsk. Naturv. o.

Genomsnittl. kostnad55Kommun
66 Icke internatFolkhögskola

krelevvecka80 Beräknat 2000Privata utb. företag

påkostnadsuppskattning baserad prisupp-tabell 5I presenteras en
tagit till utbildningar-beräkningarna har vi hänsyngifterna i tabell I

gång år. innebär förelever in Detlängd och antagit attatt tas en pernas
gårårskostnad för elever itvååriga vi delsutbildningar tar somupp

går årskursiårskurs dels elever som

Tabell 5

på årselevkostnadi kkr baseratutbildningplaneradKostnader för
läsåret 199495.tabell 4enligt

ÖvrigtTeknik SummaEkonomiData
4850833768 1474000Högskolan
44860827803112585 25492553295Kommuner
163351386004951980Folkhögskolor

Övr.anordnare 8800 14008015600100005680 1
653531Totalt
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framgåttSom tidigare, har högskolorna haft olika uppfattning deom
korta 80-120 poäng ingenjörsutbildningama bör klassificeras som
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning. Mot denna bakgrund ingår
inte kostnaderna för dessa utbildningar i tabell Enligt uppgifter från
Verket för högskoleservice finnsVHS 5 950 antagningsplatser förca.
ingenjörsutbildningar budgetåret 199495, antalet studerande dockär
lägre. Om dessa utbildningar inräknades skulle kostnaderna för de
berörda högskoleutbildningarna frånstiga 49 till 944 mkr.ca ca

Med de nämnda förutsättningarna det angivna utbudetmotsvarar en
total kostnad på 654 mkr. påbyggnadsut-Kommunernas utbudnästan av
bildningar i gymnasieskolan och komvux, det beskrivssom genom
enkäten, kan bedömas ligga relativt verkligheten. Den framräknadenära

på därför449 mkr sannolikt rimlig. Högskolansär andelsumman ca av
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning består huvudsakligen av

påYTH några och vissa teknikerutbildningar och kostnadernaorter upp-
skattas till 49 mkr. Kostnaderna för kvalificerad eftergymnasial yrkesut-
bildning inom folkhögskolan kan beräknas uppgå till 16 mkr.

uppgårSammantaget med de angivna beräkningsförutsättningarna-
utbildningskostnadema för utbildning motsvarande kvalificerad efter--

gymnasial yrkesutbildning högskolor,i kommuner folkhögskoloroch till
514 mkr.

3.4 skolorKompletterande gymnasial
nivå

årligenRegeringen beslutar årselevplatser,statsbidrag, uttryckt i tillom
fristående skolor. Dessa statsbidrag ligger under anslaget A 15. Bidrag

friståendetill driften skolor. Under detta anslag beräknas medelävenav
till bidrag till s.k. kompletterande skolor, vilka bedriver utbildning inom
hantverk, konst, dans, musik, reklam nivå iteater, etc., en som
realiteten eftergymnasial. sådanaär Exempel utbildningar hant-är

påverksutbildningar Carl Malmstens verkstadsskola, Nyckelviksskolan,
Sätergläntan gård.Hemslöjdens Hos dessa utbildningsanordnare finns ett

fåintresse utbildningarna klassade högskoleutbildningar.attav som
erhållerHärutöver antal konstskolor grundläggande konst-ett som ger

närlig utbildning statsbidrag. Vidare finns två skolor reklamut-som ger
bildning, Beckmans Skola AB och Berghs Reklamskola, någrasamt
ytterligare skolor övrig yrkesutbildning, lärlingsutbildningt.ex.som ger
inom VVS i Katrineholm se tabell Totalt7. det sig 1 515rör om ca
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årlig kostnad förtillsammansheltidskurser,årselevplatser i ger ensom
på mkr.78staten ca

Skolverkethardansteateroch skolor inomkonstskolorgällerVad
rapportregeringsuppdrag lämnat översynanledningmed ett omenav

innehåll, samhälls-utbildningensgranskasskolor. Idessa rapportenav
läropla-innehåll bl.a. medjämförsUtbildningensorganisation.ochnytta

utbildningsnivå. EnligtLpf och94skolformemafrivilligadeförnen
målskrivningar harövergripandeskolornade flestasaknar somrapporten

kursmål.innehåller DäremotkursplanerochLpf 94tillanknytning som
flesta skolornautbildningar. Deallaförtimplaner nästanfinns svarar

mål bevaramål saknarutbildningspolitiska attallmänna sommot men
mål. skolor-flestaarbetsmarknadsanknutna Deochhantverksskicklighet

eller haraktiebolagandrahuvudman,stiftelse ärhar annansomna en
pedagogiskformellallmänhetsaknar igrund. Lärarnarättsligjuridisk

Däremottimlärare. sägsde flesta lärarna ärerfarenhet-ellerkompetens
skallSkolverketEnligtfackkompetens.lärarnasiinget enrapporten om

erhålla statsbidragskallochstår statlig tillsynunderutbildning somsom
innehåll organisationochutbildningensgäller samtvadkriterieruppfylla

utbildnings-skall invägasvärdefull. detInationelltsärskilt senarevara
mål. utbildnings-I deregionalpolitiskaochkulturpolitiskapolitiska,

ochbristyrkesaspektertillsärskild hänsynmålen skallpolitiska tas
hantverkstraditioner.bevarande av

Särskilda insatserA8.anslagetunderberäknasskolordessaUtöver
riksrekryterande tekniskpå mkr till14 ut-skolområdetpå bidrag ca

till915 tkrKTSskolatekniskaKatrineholms samtbildning vid
Skellefteå.iScenograñskolanNordiska

tillsyn,står statligunderfristående skolor,finnsDet även mensom
står statlig tillsynunderskolornamedocherhåller statsbidrag. Iinte att

finnsskolordessastudiestödsberättigade. Inomstuderandede sanno-är
kvalificerade eftergym-betraktaskanprincipiutbildningarlikt somsom

Handels-PåhlmansDesignskola,Nordiskgällakannasiala. Detta t.ex.
Tillskärarakademi.Stockholmsinstitut,

4 Skolverket.1994-10-13,9321998,dnrRapport
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Tabell 6

Kompletterande skolor med särskilt statsbidrag.m.m.

Skolor årselev-Ram: statsbidrag Summa
platser årselevplats statsbidrag

Skolor med hantverkrartknytning
Carl Malmstens verkstadsskola 32 96000 3072000
Capellagården 58 S5100 3195800
Nyckelviksskolan 192 48600 9331200
Stencbyskolan 102 56500 5763000
Handarbetets vävskolavänners 65 67300 4374500
SätergläntanHemslöjdens skola 70 67300 4711000
Delsumma 519 30447500
Konstskolor
Gerlesborgsskolan Sthlm 74 38500 2849000-
-- Hamburgsund 30 39000 1700001-
Grañkskolan 21 55600 167600l
Hoveskous målarskola 74 38500 2849000
KV konstskola Gbg 74 38500 2849000
Konstskolan Idun Lovén 48 38500 8480001
Pemeby målarskola 23 39000 897000
Domen konstskola 65 38500 2502500
Falkenbergs konstskola 32 39000 1248000
Umeå konstskola 32 39000 2480001
Örebro konstskola 32 39000 1248000
Norrköpings konstskola 20 39000 780000
Österlens konst- och hantv.sko1a 32 39000 1248000
Gotlands konstskola 39000 2496000
Delsumma 621 24400100

vDansteatermusik
Balettakademin i Sthlm 70 50900 3563000
Balettakadcmin i Gbg 100 31500 3150000
Skara skolscen 24 1680000
Delsumma 194 8393000
Reklam m.m.
Beckmans Skola AB 123 38600 4747800
Berghs reklamskola 90 39600 3564000
Delsumma 213 8311800
Övriga utbildningar
Inst. för optometri 22 23500 517000
Flyinge stallchefsutb 16 48300 772800
VVS-U i Katrineholm 28 44500 1246000
PKI-skolan keramisk-tekn. utb 18 41100 739800
Bcrgsskolan tekn.basutb. 80 37600 3008000
Delsumma 164 6283600
Totalsumma 1711 77836000





KapitelSOU 41995:38 47

från några4 länderBilder andra

Några4.1 tendensergemensamma

fåttyrkesutbildningTeknisk utbildning och har förändrad roll i deen
flesta länderna inom OECD. Bakomliggande orsaker är gemensamma
för alla medlemsländer och anknyter till flera trender i samhällsutveck-

årskull-lingen. den demografiska tillväxtenEn med allt delär större av
erhåller utbildning, den ekonomiska tillväxtenärarna som en annan som

skett efterkrigstiden. industriellaunder Den och tekniska utveckling som
efterfråganskett 60-talet ökat påsedan har välutbildad arbetskraft.

gångenUnder 70-talet skedde för första relativ minskning i befolk-en
åldersstrukturenningsutvecklingen och förändrades med ökandeen

andel allt del denäldre. En arbetsföra befolkningen, främststörre av
kvinnor, fanns i arbetslivet. Under 80-talet fick allt fler länder, främst
USA och europeiska länder, problem med etniska minoriteter ochatt

tillgångdåliginvandrare hade till utbildning och därmed möjlig-sämre
påheter hävda arbetsmarknaden.sig Effekter internationell kon-att av

teknologikurrens och spridning har årtiondeunder innevarandeav ny
arbetslösamedverkat till ökat antal i OECD-ländema. Bidragandeett

faktorer har omstrukturering näringslivet,varit särskilt i minskningenav
ocksåandelen anställda i industriföretag. Arbetsgivama började attav

påverkarhur arbetsorganisationen faktorer effektivitet,överse som
kvalitet påverkade påoch utvecklingsfönnåga, i sin kravenvilket tur

fönnåga,arbetskraften. på personlig vi i tidiga-Krav utbildning och som
avsnitt belyst, alltpoängterasre numera mer.

åtminstonepåFör ökade krav yrkesutbildning finns olikamötaatt tre
medlemsländemas.inomtyper systernav

I USA, Storbritannien, Australien m.fl. engelsktalande länder byggerD
huvudsakligen förlängning den allmänna utbildningenman en av

dvs. ingen skolbaserad yrkesutbildning och, för minoriteten av ung-

5 SynthesisNew Approaches Integraded Learning, VOTEC,to report,
OECD 9-Nov--1994.
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skolgången.efter den obligatoriskalärlingsutbildning Idomarna, en
antal yrkesutbildningsmöjligheter.Storbritannien finns dock ett

s.k.i huvudsak baseras det dualatyska traditionenDenü som
lärlingsutbildning i kombina-yrkesskoleutbildning ochmedsystemet

tion.

länderna,flesta länder, däribland de nordiskaDet de andrasysternD
gymnasieutbildning skolbaserad yrkesut-har dvs. allmän resp. enen

påolika praktik arbetsplatser.bildning, den med typersenare av

nivå,inom OECD, har utbildningflera länder, framför allt högreI
nivån, omfatta allt åldersgrupp-tertiära kommit delden störreatt en av

länder har valt, skapade flesta utbildnings-En ärväg, att enen. som
har skettparallellt universiteten. Detta inrättasektor med attgenom nya

befintliga yrkesutbildningarutbildningsinstitutioner eller harattgenom
på påbyggnadsnivå.utbildningarförlängts medeller kompletterats en

beskriver6 några länders yrkesutbildningar den efter-I det följande vi
nivån. kallar vi dessa utbildningar förenkelhetens skullgymnasiala För

yrkeshögskolor.
nivålåg kvalificerad tillHolland upphöjdes de yrkesskolorI som

i Hollandår Högskolesystemetyrkeshögskolor 1986, s.k. HBO-institut.
två universitets-består universitetssektor ochsektorer ickeen enav -

har olikaBåda ställning isektorerna harsektor. systemet mensamma
tillämpad forsk-Yrkeshögskolomas uppgift undervisning,inriktning. är

påbyggnadsexamina inomyrken och utbildning förning, utveckling av
hälsovård,företagsekonomi, konst,områdena administration ochteknik,

socialvård lärarutbildning. Antalet studerande inomochlantbruk, yr-
alla högskolestuderande. Tillredan 59%keshögskolesektom utgör av

får statsbidragfrån HBO-instituten privataskillnad universiteten är men
i högremål föreskrifter. Statsbidragenföljer nationella ochde ärom

antalet studerande.till antalet examineradegrad kopplat än
1960-taletyrkeshögskolereforrnen i slutetStorbritannien inleddesI av

sammanslogs tillsmå läroanstalter collegeoch medelstoraattgenom
blev yrkeshögskolor poly-utbildningsinstitutioner,större som senare

universiteten och möjlighetparallellt medtechnics. Dessa fungerar gavs
Yrkeshögskolomai universiteten.liknande sättatt somge examen

6 yrkeshögskole-med förslag till lagFinska regeringens propositionKälla: om
319.studier 1994 rd RP-
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sambandet medbetonarforskningtonviktenintelägger dock utan
Polytecnic-sektom har ökat iregionalt.lokalt ochsärskiltarbetslivet -

och finansierasstatligaYrkeshögskolorna är60-talet.betydelse sedan
åren utveck-harUnder demedel.statligamedhuvudsakligen senaste

Utbildningarna harkontroll.ochstyrningökad statliggåttlingen ettmot
universiteten harskillnadenochmarknadsinriktade motblivit mer

blivitkvalitetskravenmedförtbl.a.harminskat. Det att mersenare
sektorn.postgymnasialadenhelalikartade för

högskolor ochbestår regionalai NorgeYrkeshögskolesektom av
universi-snabbarevuxitharSektom änutbildningsinstitutioner.andra

arbetslivetskunnatde bättreberoendebl.a. mottetssektom att svara
universitetyrkeshögskola ärStudier iarbetskraft.behov resp.av

lyderYrkeshögskolornatillgodoräknas.ömsesidigtoch kanlikvärdiga
På nationelllandskapsstyrelsema.råd tillsättsregionalaunder avsom

tekniskochlärarutbildningyrkesområden,vissaför t.ex.nivå finns
utbildningar.få enhetligaråd förriksomfattande attutbildning, ett

ioch deuniversitetens ärautonomi änär snävareYrkeshögskolomas
styrda.nationelltgradhögre

univer-Fachhochschule medyrkeshögskolomajämställsTysklandI
från ingenjörs-,härstammaryrkeshögskolomasiteten. Merparten av

finnsyrkeshögskoloma ävensjöfartsskolor. Inomochhandels-, konst-
uppgiftsocialvård. Yrkeshögskolomaslantbruk ochinomutbildningar

påhögskolenivå grundar sigundervisning veten-bedrivaär somatt
ingårstudiernaIuniversiteten.inriktadepraktiskt änskap är mermen

haruniversitetenmedårs praktik. Samverkantillhalvtdärför ettett
tillgodoräknande mellanmöjligheter tillochomfattningingennästan

begränsade.starktärsystemen
utvärdering7 yrkesut-nyligenharkongressenPå uppdrag avenav

yrkesut-bl.a.konstaterasgenomförts. I atti USAbildningen rapporten
utbildningssystem,reformeratintegrerad delmåste blibildning ettaven

givandekompetensochkvalitetmåste få högreyrkesutbildningen varaatt
skall kunnayrkesutbildningaktivindustrin attmed samtpartnersom en

inågra slutsatserna, görselever. Itillgänglig för alla rapp-somavvara
arbets-framtidaförberedaförmål för attsystemett nyttorten, anges

kraft:

Final ReportEducation,7 Vocational toofNational Assessment
U.S.andResearch ImprovementEducationalofOfficeCongress1994,

Education.ofDepartment
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Emphasize the development of cognitive skills, broad technical skills,U
and understanding industriesof the secondary level.at
Emphasize the of applications teach underlying principlesD touse
e. how electricity beforeworks teaching occupational proceduresg.,
e. conditioner.in repairing airstepsg., an
Prepare students for form of postsecondary educationD most some
e.g., college, technical college, four college andtwo-year year
additional training.

Competence-based;Be be geared high, external standards; beE to
assessed by valid, reliable methods; and lead portable Certification.to

I konstateras de eftergymnasiala yrkesutbildningamarapporten att
Postsecondary Vocational Education har haft ökande tillströmningen

påmed början slutet 80-talet. Skälen till detta har bl.a. varit ökadeav
fåchanser bättre betalda jobb.att

Inom för utredningen har vi haft tillfälle studeranämnareattramen
relativt form yrkeshögskoleutbildning i Tyskland nämligenen ny av

Berufsakademie vissBA, eftergymnasial utbildning i Frankrike samt
yrkeshögskoleutbildning itemporär Finland.en

4.2 Berufsakademie

Beskrivningen Berufsakademie påBA grundar sig utformningenav av
utbildningen i förbundsstaten Baden-Württemberg, har ungefär likasom
många invånare Sverige.som

utbildningenI teoristudier och praktiska studier i företag ellervarvas
offentliga institutioner. Utbildningen förenar klassisk universitetsutbild-
ning med traditionell lärlingsutbildning enligt den tyska duala modell-

bådeUtbildningen bygger på vetenskap och beprövad erfarenheten.
från arbetslivet och livslångtgrund förutgör lärande. Kostnadernaett
för utbildningen delas mellan och företag. Företagen understat svarar
den företagsförlagda delen utbildningen, dels för utbildningskostnad-av

dels för lön till de studerande under hela studietiden.ema,
BA relativt utbildningsform årär den grundades 1974 ochen ny -

har utvecklats måldokumentstarkt. Nuvarande och utformning utbild-av
ningen från årutvecklades 1987 i arbetsgrupper, kommissioner och
projektgrupper. Utbildningen fick sin nuvarande form i december 1992.
Utbildningen statlig och lyder underär Ministerium für Wissenschaft
und Forschung. Utbildningarnas yrkesinnehåll övervakas kom-treav
missioner inom teknisk, ekonomisk-merkantil och social sektor.resp.
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utbildnings-sökandegår 10-20detattraktivUtbildningen är perca-
år.varje Trotsutbildningenbörjarstuderande att ut-4 000plats ca-

detlärlingsutbildningen ärmodellbyggerbildningen somsamma
studentexamenharalladen nästanfå kommer vägenytterst som -

Abitur.
ekonomisk-teknisk,huvudinriktningarharUtbildningen tre enen-

maximaltUtbildningens längd är treinriktning.socialmerkantil samt en
Även förekommer.deltidsstudierheltidsstudier.terminerår eller sex

och 12teoristudierveckors12indelad i blockterminVarje är om
jämförelse kan nämnasi företag. Som att ut-utbildningpraktiskveckors

Fachhochschule ochvidutbildningmotsvarandelängd förbildningens
kännetecknasUtbildningen ävenår.6,54,5 ochuniversitet är avresp.

studerandeklass30klasseri mindrebedrivsundervisningen ca.att --
teamarbete.ochprojekt-befrämjarvilketFachhochschule,än t.ex.

två år med lägreefterutbildningenavslutamöjligtDet är enatt
âret.tredjegår till detvidarestuderandeallaprincipiyrkesexamen men
medskall jämförasvilket%90högExaminationsfrekvensen är ca --

på Av60-70 %.liggeruniversitetsutbildning,ochFachhochschule som
gång, medanmedfår arbete80-90 %utbildningenavslutarde ensom

på universitet.vidarestuderarresten
medlikvärdigBaden-Württemberginomfrån BA ärExamen examen

tvåmellan dessakonkurrensvissDärför finnsFachhochschule.från en
fråndiplomalltiddock inteerkännsdelstaterandrautbildningsformer. I

bachelomivåBaden-Württemberg erkännsifrån BADiplomBA. som
i USA.

eftergymnasialoch IUPIUT4.3 -
Frankrikeiyrkesutbildning

tvåårigerbjuderIUTTechnologiedeUniversitairesInstitutsLes en
baccalauréat. Ut-studentexamenbyggerutbildningteknisk som

skeUtbildningen kanprofil. ävenyrkesinriktadklarharbildningen en
0002omfattarUtbildningentreårig.dåblirdeltid ochellerpå distans ca

undervisning,lärarledd ett800 timmar620-1llektioner varav-
ingår minst 10dettaUtövertimmar.motsvarande 300projektarbete

läsamöjlighetfinnsföretag. Det även attpraktik irelevantveckors
få universitets-på visetoch detspécialeår annéeytterligare ett --

i teknik.diplom
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Det finns 89 IUT:s läsårunder inalles har 505 utbild-ettca som
ningsfilialer på olika Utbudet fördelatär 14 tekniskaorter. inrikt-
ningar och 9 ekonomiskt-merkantila inriktningar. påExempel de först-
nämnda inriktningarna tillämpad biologi,är kemi, telekommunikation,
produktionsteknik, miljö och säkerhet mätteknik. Exempel på desamt

infonnation- och kommunikationsteknik,är administration ochsenare
handel transportlogistik.samt

P.g.a. påbristen främst tekniker kommer IUT utvecklas radikalt.att
Antalet årplatser till 1995 skall 50 000 åroch 2000 minst detvara ca
dubbla antalet. Insatser kommer återkommandeförgöras utbildningatt
inom IUT för yrkesverksamma.

Les Instituts Universitaires Professionnalisés IUP efter-är en ny
gymnasial utbildningsform årstartade 1991 med 29 utbildnings-som
filialer åroch hade 1993 123 institut. Utbildningen börjar nivån ett
år gymnasienivån treårig.över och Innanär utbildningen startar
genomgår studenterna orienteringsår. En viktig del i IUP:s verksam-ett

återkommandehet är utbildning för yrkesverksamma. IUP samspelar
med branscher företagoch vad gäller utbildning anställda. IUPav

forskningsinriktad miljögaranterar god utbildning. Inomgenom en en
för utbildningen de yrkesinriktadeutöver språkut-ämnenaramen ges en

bildning. Utbildningens kvalitet övervakas oberoende nationellav en
kommission Commission Nationale des IUP råd förutgör ettsom- -
ministeriet. I kommissionen ingår för näringsliv ochrepresentanter
universitet.

Utbildningen har god attraktivitet och kan jämföras med Fachhoch-
schulen i Tyskland eller de engelska Polytechnics. Utbildningen tvåhar
huvudsakliga inriktningar dels teknisk-industriell sektor inomt.ex.en
mekanik, produktion och industriell informationsbehandling, dels en
ekonomiskt-merkantil inriktning finansiell ekonomi,t.ex. management,
försäkringsekonomi och handel. Halva utbildningstiden sker praktiksom
i företag.

4.4 Temporära yrkeshögskolor i Finland

Det finska yrkesutbildningssystemet kännetecknas åtskiltdet ärattav
från den traditionella gymnasieskolan f.n. sker dock utveckling moten

samarbetenärmare mellan teoretisk och yrkesinriktadett utbildning,
vilket bl.a. de studerande möjlighet bådeläsa allmänna ämnenattger
och yrkesämnen. Utbildningarna har haft längd på årtill fem ochetten
varit påuppdelade 26 linjer. De studerande har kommit frånantingen



Kapitel 4 531995:38sou

innehållerinnebärgymnasiet. Dettafrån systemeteller attgrundskolan
mellanpåbyggande. Fördelningengrundläggande ochbådenivåerflera -

yrkesutbildninggrundläggande ärochgymnasieutbildningmellanelever
3060 procent.procent resp.ca

på följandesammanfattas sätt.Finland kanhaft iproblemDe mansom

studen-attraktionskraft hos dedålighaftharYrkesutbildningama enD
gymnasiet.lämnatter som

vilketinriktningtill sinförvarit snävaharYrkesutbildningamaU
arbetsområden.bytasvårighetermedfört att

svårthaftsjukskötare, harochingenjörtillutbildningar,Vissa t.ex.U
högskoleutbildningar.då de inteinternationelltsighävda somsesatt

och tillkomstenyrkesutbildningenreformeringenförutgångspunktEn av
såsomströmningarinternationellayrkeshögskolor är entemporäraav

interna-och kravyrkesutbildningamapåkravenhöjninggenerell av
icke-inomutbildningpolytekniskskapajämförbarhet. Atttionell enen

gymnasial yrkesut-avgränsningtydligmed motuniversitetssektor en
utgångspunkttredjeutgångspunkt. Enviktigvaritbildning har annanen

tillyrkesutbildningsinstitutmindreantalläggavarit etthar att samman
utbudet.bredd iökaderbjudakunnaförenheter attstörre en

enheteromfattar 22yrkeshögskolormed temporäraFörsöket som
årnivå. Varjedennalegat tastidigareskolorinnefattar 85 casom

elever25 000medår 1995 räknar attunderinelever000 ca7 man-
ochmodellerbl.a.skallFörsöksverksamhetenifinns gesystemet.

finnsutfonnning. F.n.yrkeshögskolomasför de enexempel permanenta
hög-tillförslagmedriksdagen permanentafinskadentillproposition

mål 25 000långsiktigt ärår 1996. Ett attfr.o.m.medskolor castart
övergångs-år. Undervarjeyrkeshögskolestudierpåbörjaskallelever en

försöksverksamhet ochbåde permanentfinnasdettid kommer enatt en
verksamhet.

ökade krav,ochmötayrkeshögskolerefonnen ärmed attSyftet nya
dragningskraft dvs.yrkesutbildningensökaställer,arbetslivet samtsom

rationaliserings-Vidareökadyrkesutbildningen status. ser man enenge
tillsammanförs störreskolormindrenuvarandemöjlighet attgenom

också skekommer ärförändring attEnyrkeshögskoleenheter. ensom
från nationell tillutformningutbildningarnasbeslutförskjutning omav
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lokal nivå. Yrkeshögskoloma skall i högre grad tidigareän yrkesskolor
samverka med arbetslivet.

Omläggningen till yrkeshögskolor innebär också förändringen av
undervisningsformema. Större skall läggas på de studerande bl.a.ansvar

självstudier och projektarbeten. Undervisningen skall fågenom även en
internationell karaktär, viss engelskspråkig undervisningt.ex.mer genom

och deltagande i utbytesprogiam inom EU. Vidare kommer bättre biblioteks-
och informationsservice förutsättningarstörre föratt hög-ge en mer

skoleinriktad undervisning.
Tillträde till yrkeshögskoleutbildning kan bådeske från gymnasiet

och grundläggande yrkesutbildning. Studier inom yrkeshögskolan skall,
åtminstone i viss utsträckning, kunna tillgodoräknas i universitetsut-
bildningar och Examen fråntvärtom. yrkeshögskolan skall jämför-vara
bar med akademisk I yrkeshögskolan ingår både praktik ochexamen.
examensarbete.

4.5 Sammanfattning
En för flera länderväg inom OECD tillgångenökaär tillgemensam att
eftergymnasial utbildning tertiary education, dvs. önskan ökaatten
andelen årskullen, forsätter till eftergymnasial utbildning. Detav som

åtminstonefinns två skäl till detta. Det skälet utgörs ökadena av en
efterfrågan från påungdomarna eftergymnasial utbildning, bl.a. beroende

den arbetsmarknadssituation råder. Det andra skälet det fram-av ärsom
tida arbetslivets krav på ökad utbildning och kompetens.

Flera länder, bl.a. Tyskland, Frankrike och Finland, har yrkesutbild-
påning eftergymnasial nivå, anordnas parallellt med universitetsut-som

bildning. Ett kännetecknande mönster utbildningarnaär förenaratt
skolundervisning med olika slag praktisk utbildning arbetsplatser.av
I vissa fall kombineras lärlingsutbildning med skolförlagd undervisning,
i andra fall sker anknytningen till arbetslivet ingårpraktikattgenom

del i utbildningen. Arbetslivsanknytningen förstärks oftasom attgenom
arbetsmarknadens har inflytande utbildningamas målparter över och
innehåll.
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eftergymnasialKvalificerad5

yrkesutbildning ett-

definitionsförsök

utrednings-börjanutbildningsanordnarna itillenkätenmedarbetet avI
kvalifi-begreppetochdefiniera avgränsapreliminärtvibehövdearbetet

förarbetenautgångspunkt iMedyrkesutbildning.eftergymnasialcerad
definition,följandefonnulerade viutredningentilldirektivenoch

yrkesutbildning:eftergymnasialkvalificeradnämligen att

pågymnasieskolan ochiutbildninggrundläggandebygger ev
praktik,

nödvän-inteyrkeskompetens,specialiseradellerfördjupad mengerr
färdigutbildning,digtvis

kunskapkändtillämpningpraktiskhandlardelarväsentligai avom
teknik,och

meningtraditionelliakademisk samtinte är

näringslivet.inomverksamhethand tilli förstasyftar

sektoroffentligochNäringsliv5.1

utbildningsanordnare,tillvår enkätförlåg grundtilldefinitionDenna
någorlundasigvisathar denarbetetUnderkapitelredovisas isom

denkonstateratVi harpunkt. attväsentligundantaghållbar med enav
tillämpa.möjligintenäringslivet är atttillbegränsningpunktensista om

flytan-alltmerverksamhet äroffentligochnäringslivmellanGränserna
denbedrivits inomuteslutandetraditionelltVerksamheter,de. som

näringsverksamhetkonkurrensutsattanordnassektorn,offentliga somnu
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i privat regi. Samma eller likartade kompetensbehov finns ofta såväl i
näringslivet i statlig och kommunal verksamhet. Tillgång påkvalifi-som
cerad arbetskraft lika viktig förändringsfaktorär inom hela arbets-en
livet. Utveckling rationella arbetssätt och produktivitet samhälls-ärav
ekonomiskt lika betydelsefullt inom offentlig sektorsett inomsom
näringslivet.

Vi har denna bakgrund valt diskutera kvalificeradmot eftergym-att
nasial yrkesutbildning för alla delar arbetslivet där utbildningsbehovav
kan identifieras. Därvid ocksåhar utbildning för verksamhet inom
områden kanske främst kulturpolitisktär motiverade varit aktuella.som
Hit områdenhör hantverk, konsthantverk, musik ochsom teater.

Samtidigt har vi kunnat konstatera, det finns utbud yrkesin-att ett av
riktad utbildning eftergymnasial nivå, huvudsakligen inom högskolan,

det allmänna finansierar och mycket differentieratär såvälsom som
innehållsligt nivåmässigt. Det riktar sig i hög grad funktionersom mot
inom traditionellt offentlig verksamhet utbildning, vård ochsom omsorg,
förvaltning. När det gäller tillverkningsindustrin eller it.ex. högreän-

privatagrad den tjänstesektom såväl differentieringenär utbudetsom-
väsentligt mindre inom högskolan. En relativt volym kortastor
yrkesinriktade utbildningar med denna inriktning finns istället inom
gymnasieskolan och komvux.

sammansättningen det existerande utbildningsutbudet bidrarav
möjligen också till könsuppdelningen arbetsmarknaden: kvinno-av en
dominerad offentlig sektor vård,utbildning, ochomsorg en mans-- -
dominerad privat teknik- och ekonomidominerad. I synnerhet gäller
denna uppdelning ungdomarnas val utbildning. Ett differentieratav mer
utbud utbildning inriktat inte minst den privata tjänstcscktommotav
skulle påvisa alternativ till de utbildningsvägar flickor kundesom
uppfatta sina.som

5.2 Eftergymnasial

Den första punkten i den preliminära definitionen entydig och jäm-är
förelsevis enkel hantera praktiskt. Den innebäratt utbildningenatt
förutsätter den studerande fullföljt utbildningen treårigtatt ett pro-

i gymnasieskolan eller har motsvarande kunskaper. Den prin-gram är
cipiellt mycket betydelsefull utgångspunkt, inte minst i intematio-en ett
nellt perspektiv, eftersom den riktpunkt för inplacering denger en av
kvalificerade yrkesutbildningen vid jämförelser mellan utbildnings-

och examina i andra länder.system
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kunskapkändTillämpning5.3 av

kändtillämpningochyrkeskompetensfördjupadtvå avDe satsema om
bildningvaddiskussionenklassiskatill denanknyterkunskap om

arbetarenbildade medDenavhandling tresiniarbetarGinnerThomas
personlig-nyhumanismensmedborgarbildningsidealet,bildningsideal:

bildningsidealet.polytekniskaoch dethetsbildningsideal
från 1600- ochströmningarsiggrundarMedborgarbildningsidealet

människors likaIdégrundenEuropa.förändringensi1700-talen varett
livet.politiskadetdel iskyldighetochmänniskors att tarättochvärde

medUpplysningsñlosoñninsikter. troochkunskaper enkräverDetta
kunskaperVidareviktig roll.speladeutveckling cen-ochframsteg var

vetenskap,ochhantverkskunskapsärskiltyrkeskunskap,trala, som
från sekel-folkbildningstraditionensvenskaDennaturvetenskap.särskilt

bildningideal.till dettagradi höganknyterskiftet
personlighetensfastatraditionen,nyhumanistiska togDen som

yrkesutbildning. Denochbildningmellanskarp gränsdrogbildning en
och konstlitteraturantikensbetonade bl.a.pedagogikennyhumanistiska

kunskapernanyttoinriktadeDetanken.uttryck förspråket ettsamt som
huma-Denmed bildning göra.ansågs inte ha attochhandandraikom

kravtill arbetetskompensatoriskbetraktadesbildningennistiska som
iåtskillnadi denåterspeglastraditionDennanyttotänkandet. manoch

training.ocheducationmellanfortfarande görmånga länder
ochbrettutgår från behovetbildningsidealet ettpolytekniska avDet

medpunkterpå vissasammanfallerkunnande. Detanvändbartpraktiskt
ochpå nyttotankenvad gällermedborgarbildningsidealet t.ex. synen

skyldig-ochmedel i rättenkunskap ettnaturvetenskapen. Synen som
utvecklingarbetslivetsiellerutvecklingsamhälletsmedverka iheten att

någonfinnasverkar dethellerIntedensamma.också huvudsakiär
dåmedborgarbildningenochbildningenpersonligadenmellankonflikt

begrepp.komplementärakandessa somses

8 1988Linköping,
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All yrkesutbildning har uppenbara beröringspunkter med detta bild-
ningsideal.

Med polyteknisk utbildning vi utbildningmenar atten som genom
förbinda undervisning och samhälleligt produktivt arbete förmedlar
polyteknisk utbildning, dvs. eleverna teoretisktgör och praktiskt
förtrogna med de viktigaste näringsgrenarnas allmänna vetenskapliga
grundvalar 9och elementära arbetstekniker.mest

Den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen, den definie-som
i förarbetena, anknyterrats även det inte uttalas explicit ocksåom- -

till detta klassiska polytekniska bildningsbegrepp. Utbildningen skall inte
akademisk i traditionell mening och den skall i väsentliga delarvara

handla praktiskt tillämpa känd kunskapatt och känd teknik. Denom
skall fördjupad eller specialiserad yrkeskompetens, vilket innebärge en

behärska både den teoretiskaatt grunden och den praktiska
tillämpningen.

5.4 Inte traditionellt akademisk

Kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning bygger självfallet i teoretiskt
avseende på vetenskapliga grund universitets och högsko-samma som
lors utbildning. Den teknik används har ofta utvecklats isom ett sam-
spel mellan vetenskaplig kunskapsutveckling i akademisk miljö ochen
utveckling produkter och tillverkningsmetoder i anslutningav nya nya
till produktionen. Att tillämpa känd kunskap och teknik på nivå,en som
kräver förmåga till generalisering och problemlösning, förutsätter för-
trogenhet med teoretisk grund, förklarar samband och stöden som ger

förståelsen.för Det finns emellertid också utveckling kunskap,en av ny
i produktionenäger och också incitament tillsom rum som ut-ger

veckling teknik, sällan uppmärksammas eller be-av ny men som mera
arbetas den akademiska forskningenav .Detta ömsesidiga beroende mellan vetenskaplig kunskapsutveck-en
ling och kunskap i produktionen idagär särskilt tydligt i devunnen
moderna kunskapsföretagen, ocksåtorde gälla generellt. I denmen mer
kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildnin detär central uppgiftgen en

9 L Lindström, Forskning utbildning, 480 28.om s.
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iproduktionen ochiskerkunskapsutvecklingdentillanknyta somatt
undervisningen.iutgå från dennahög grad

inriktadpraktisktdärmedkunskapstillämpning och ut-påKraven
studerande i denalltså deinnebärdirektiven,i attbildning, angessom

utbildningskallyrkesutbildningen mötaeftergymnasialakvalificerade en
tillämpning.praktiskochteorimellanväxelverkanömsesidigmed en

tillutbildningenknytningbara näraförverkligaskanDetta avgenom en
lärandeii arbetelärandet skermånga falliocharbetslivet att engenom

organisation.

yrkeskompetensFördjupad5.5

lyftuppnåsyrkesutbildningen kannivå ettinomkvalificeradEn genom
nivå,högretillerfarenheterochbåde kunskaperfråga mani somenom

ilång tid. Lyftetunderyrketuppnå utövaenbartkan attinte genom
ochinsikterfått teoretiskadjuparestuderandedeninnebärkunskaper att

studerande förvärvardenförståelse. kunskaperDegradhögre somaven
många detfall kanIkunskaper.tidigarefördjuparochkompletterar

områdentvå skildainomnår kompetens t.ex.eller honhaninnebära att
frågaiLyftetoch grafisk form.datateknikellerteknikochekonomi om

yrkes-saker inomflerharbestår prövaterfarenheter att personenav
yrkes-inomspecialfärdighetersåvälskaffat sigområdet därigenomoch

problemlösnings-ökadkunskaper,generellaområdet t.ex. enmersom
ochkunskaperutifrån sinageneraliseraförmågaförmåga och atten

erfarenheter.
delarföryrkesutbildningrelevans i storahögharkompetenserVissa

får därmednivå ochkvalificeradocksåarbetsmarknaden, en merav
fram:följandelyftsmånga sammanhangkaraktär. Igenerellen

svenska,ikunskaperförmåga, beskrivenoftakommunikativ somI
språk,främmandeeller fleraochmatematik ett

och läraläralära utkunnadvslära: nytt,kunna att omI att
förmåga till kund-iförmåga arbetadvssocial kompetens: att grupp,I

kreativi-självständighetsjälvförtroende,kundkontakt,ochupplevelse
tet,

yrkesområdet,informationsteknologin inomanvändakunnaI att
problemlösningförmåga till samtI

entreprenörskap.ochförbättringarständigasträvan motI
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Yrkesutbildning såvälhandlar därför öka deltagarnas kunskaperattom
områdeninom vissa och samtidigt deras yrkesfärdigheter,träna attsom

utveckla den personligheten. Detta sker inom den kvalificeradeegna
eftergymnasiala påyrkesutbildningen integrerat med-sättett ettgenom

val verksamhetsformer.vetet av
tillskottEtt kunskap behöver relateras till nivåden eleven befinnerav

på.sig måsteAlla kunskapslyft relativa ändå klartses som men som
bådemärkbara för individen och omgivningen. En kan sittperson se

kunskapslyft förmågaförbättrad på sig vidgade arbetsupp-att tasom en
gifter, förmågaökad delarna i yrkesuppgiftema helhet,atten se som en
vidgade förutsättningar ökad initiativfönnågastörre ochatt ta ansvar,
ökad insikt i hur metoder och arbetssätt i yrkesuppgift har för-att se en
ändrats tiden. En kan lyftet fåöver insiktattannan person se genom om

för utföra måsteuppgift bra förstå varförsätt ochatt att ettman en
hur löser uppgiften och varför resultatet ibland inte blir detman samma

tidigare har erfarenhetsom man av.
nivåI yrkesutövning grundläggande förekommer begränsatett

urval arbetsuppgifter, huvudsakligen tillämpning standardmetoderav av
små på förståelseoch Påkrav olika skeenden. kvalificeradav en mer

nivå ställer förmågaarbetsuppgifterna krav samband ochatt se
helheter och kopplingen mellan teori och praktisk tillämpning.att se
Arbetsuppgifterna blir kvalificerade, dvs. variationen momentmer av
och fårmetoder skall utföras ökar. Yrkesutövaren ökad rutin ochsom en
säkerhet i sina arbetsuppgifter och kan använda olika metoder och red-
skap för fårutföra dem och lösa problem. Vidare han eller honatt en
starkare känsla för arbetsplatsens organisation och sin påroll dennaegen
och därmed insikter i sambanden mellan organisation och hur

Ökaduppgifterna praktiskt utförs. medvetenhet kvalitet och kvali-om
fönnågatetstänkande och förbättrad samband mellan effektivitetatt se

och ekonomi kännetecknar kvalificeradeden yrkesmannen. Likaså inser
den kvalificerade yrkesutövaren arbetet kräver ochatt engagemang
social kompetens.



Kaptiel 5 611995:38SOU

lägesbestämning5.6 En

kvalifi-denmodell placera ingrafiskförsök ifigurFöljande är attett en
yrkeshögskolan.yrkesutbildningeneftergymnasialacerade

2Figur

i
UniversitetUtbildningsnivå
och, högskolori: :

Yrkes-
högskola

ymestmuaning

Utbildningsnivå

AmetslivsanknytningL

ellerstigande kompetens-uttryckeri figuren ut-båda axlarnaDe en
iy-axelnocharbetslivsanknuten utbildningibildningsnivå; x-axeln en

haryrkesutbildningengymnasialaDen ut-forskningsanknuten. enen
hantverksmästaretidersx-axeln. Fornaefterhuvudsakligensträckning

x-axeln. Vidutefterstreckade fältetdettill högerbitsigbefinner omen
efter y-axeln.handi förstafördjupninguniversitet och högskolor sker en

koordinatsystemet.itill vänsterForskarkompetensen ligger högst upp
fördjupningenyrkesutbildningen skereftergymnasialakvalificeradedenI

som delarden linjed.v.spå bisektrisen,sidori sektor ömse omen
mitt itu.vinkeln

tillframställningarsigfall överantalKanslersämbetet har i yttratett
få utfärdarättfrån utbildningsanordnareregeringen att att examenom

sådanaprövningentillanslutninghögskoleförordnin Ienligt an-avgen.
harseminarierteologiskafrikyrkligafrån expert-antalsökningar ett en
Andrén,universitetskanslem C Gförreunder ledning somavgrupp

kvali-kriterier varigenomvissaställtbedömningför singrundval upp
åberopats idärefteranalys hartillgodoses. Dtennatetskraven kan senare
vår framställningtillkomplementSomlikartat slag.granskningar ettav

1993: 1.Kanslersämbetetsutdlragbilaga 6 rapportredovisas ett ursom
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särprägelUtbildningens6

efter-kvalificeraddefinieraförsökgjorde viföregående kapitel attI ett
möjligtpraktisktdet attyrkesutbildning, görgymnasial sättett som

utbild-eftergymnasialochyrkesutbildningfrånskilja den annanannan
vaddiskuterafrån börjanockså redan nämnareviktigtning. Det är att

sådan diskussionkvaliteter. Ensärskiljandeutbildningsdennautgörsom
markerarutvärdering.och för Denutvecklingsarbeteriktlinjer förger
yrkesut-förstärkningkvalitativbåde tillsyftarockså förslagen avatt en

delunderdimensioneradkraftigtutbyggnadochbildningen avav enen
utbildningen.eftergymnasialaden

Arbetslivsanknytning1

ochförändringararbetslivetsbedömningarredovisathar vikapitel 1I av
föränd-dessaerfarenheterpå ochkunskapergenerella kravende mer

ökabedömsutbildningmedarbetskraft bättreBehovetmedför.ringar av
viktigafärdigheter kompetensoch ärKunskapernäringar.allai --

individen.ochsamhälletförsåväl företagenförkonkurrensfaktorer som
alltskertjänsteutbud företageninom tätare,ochprodukt-iFörändringar

förändringar med-organisation. Dessaföretagensockså påverkarvilket
kvali-förändringsbenägenhet,medarbetarnasbl.a.kravökadeför

och flöden. Kun-ihelheterförmågaochtetstänkande att processerse
datatek-kunskapnaturvetenskapliga ämnen,matematik ochiskaper om

kunskaperarbetsplatsenanvändning den samtoch dessniken egna
utsträck-ökandeitänkande krävsekonomisktvidochekonomii vana

anställda.allaning av
betänkandei sittkunskapsbegreppetdiskuteradeLäroplanskommittén

åtskillnad mellan fyraKommittén görbildning 1992:4.SOUSkola för
förtrogenhet.ochfärdighetförståelse,fakta,kunskapsfonner:olika

in-kunskapsfonnbetänkandetbeskrivs iFaktakunskaper somensom
kankunskap mätaskonventioner. Detoch ärreglerformation, somen

ihåg harellervi kommerhar,eller intenågot vi haromfattning,i som
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Förståelsekunskapglömt bort. kan ha kvalitativsägas dimensionen -
kunskapen kan bedömas nivåer.i tenner av

Kunskap fakta och kunskap förståelse är intimt förbundnasom som
med varandra. Det finns egentligen inga fakta, förståelsen avgörrena
vilka fakta någonhar mening. Fakta byggstenar i förståelsen.utgörsom
Att kunna fakta förstå i vilket sammanhang de exi-utan atten massa

och tillämpas relativt meningslöst.sterar är
betänkandetI beskrivs färdighet kunskap vi någothurnär vetsom en

skall utföras.

Medan förståelse teoretisk kunskapsfomt så färdighetär ären en
praktisk. motorisk beteendemönster utfört med-ett av genom- - -

ansträngning mål, väl känt utföraren,ärveten mot ett ävensom av
det inte går uttrycka i .attom or

finnsDet intellektuella färdigheteräven matematiska språkliga.ocht.ex.

Kunskap färdighet kan i progression där utförande är ettsom ses en
första i lärandet eller den grundläggande kunskapen. Att utförasteg
något kan ske olika någraflera och lägger inte högre påsätt krav
snabbhet och kvalitet. Däremot innebär färdighet arbetsuppgiften kanatt
genomföras på säkert och självständigt till önskvärda kvali-sättett
tetskrav inom fastställd tidsram.en

Kunskap förtrogenhet beskrivs i betänkandet Skola för bildningsom
dold kunskapsforrn, bakgrundskunskap eller tystsom en mer en en

kunskap. Förtrogenhet beskrivs sinnlig kunskap, visom en mer ser,
luktar, känner Förtrogenhetskunskapen kommer till uttryck ietc. t.ex.
bedömningar.

erhållsFörtrogenhetskunskap erfarenhet från många olikagenom
situationer, vilket kan relevantagör bedömningargöra iatt man nya
situationer förmågan kunna helheter, bedömningar,t.ex. att görase
värdera och dra slutsatser. Förtrogenhet inget kanär läsa sigsom man
till i bok, den kan förvärvas endast får tillfälleutan atten genom man

teoretiska kunskaper tillomsätta praktisk handling.att Begreppet för-
trogenhet har olika innebörd beroende på vilken professionalitet som
berörs: sjuksköterskans, möbelsnickarens eller inköparens etc.
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JosefssonI Ingela återges styckeuppsats snickarenetten av ur
arbeteThomas Temptes skrift Arbetets Om hantverk, någraära. kon-

struerade verktyg och maskiner 1982. denna beskrivsI utmärktett
yrkeskunnande där olikasätt kunskapsfonner samverkar.

Möbelsnickarens uppgift billiga, lätta möbler till vilkaär göraatt
det krävs liten virkesåtgång. Träet måste väl torkat, ochrättvara
slätt. Möblerna skall vackra och harmoniska till sinavara propor-
tioner. Lätta hålla konstruktionerna får inte samla ochatt rena, smuts
orenlighet. De skall kännas lätta ändå stabila De skall följamen vara
tidens modeväxlingar kunna följa och brukarenägarenmen

livet. Träet skall väljas med placeras möbelni .sågenom attomsorg,
andra detta.kan uppfatta Alla hopsättningar skall med preci-göras
sion överdrivet.inte Mätta, och skall prägla demen sans omsorg
föremål tjänar människorna derasi levande.som

Detta formade möbelsnickarens yrkesetik. Yrkeshederäratt uppfylla
dessa mängdkrav. En regler utarbetadesprecisa för val och bedöm-
ning virke, proportionering och formning möblemas delar.av av
Vården många olika verktyg. Snickaren kärleken till trävet attav
kräver verktyg.vassa

Utbildning mästetill yrkeskunnande kombinera teoretiska studierett
med praktiska tillämpningar och studier. måsteLärarna ha näraen
förankring och i dessi arbetslivet vardag och förändringar.

uppläggningen kvalificeradI eftergymnasial yrkesutbildning ärav en
det betydelsefullt undervisningen målmedvetet kopplaratt ett sätt
ihop det teoretiska och praktiska lärandet. Undervisningen skall präglas

realistisk anknytning till den yrkesverksamheten.aktuella Utbild-av en
måsteningen eftersträva närmande till den praktiskaett gynnsamt

verkligheten och inte teoretisering verkligheten. Ingelamot en av
Josefsson skriver i den nyssnämnda med hänvisning till sjuk-uppsatsen
sköterskeutbildningen:

A tillnpassning högskolan har inneburit teoretisering utbild-en av
ningen på bekostnad den praktiska kunskapen. Många verksammaav
sjuksköterskor detta. delliksom vårdlärare, anserattoroas av en som

1 Några tankar kring kunskap och kompetens i arbetsliv och universitet,
Ingela Josefson, Höj Ribban, SOU 1994:101.
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derasvårdarbetet försämrarmed det praktiskabristande kontaktderas
blir praktikendettaKonsekvensenundervisning. att ses somav

kunskapsut-grunden ochbilda för teoriistället förtillämpad teori att
veckling.

uni-förts framunderhandutgångspunkt harfrån liknande motKritik en
Innebördenarbetslivet.också företrädare förhögskolorversitet och av

för,intressesaknasoch högskoloruniversitetinomdetvarit bl.a.har att
yrkesinriktad hög-genomförautforma ochföretagmedsamarbeteiatt

produktionentillönskemål anknytningskoleutbildning. Företagens om
ellerinstitutionemasmedförenaskunnatintevillkor haroch dess

utformning.innehåll ochpå utbildningenskravåmnesföreträdamas
sida.från högskolansoviljaligger sällanslagdettakonflikterBakom av
ställ-slår vakt dessföreträdarehögskolansstället iibottnarDe att om
efter-företrädarearbetslivetsmedaninstitution,vetenskapligning som

utbildningsanordnare.slagsförutsätterfrågar utbildning, annanensom
kunskapbetonarkunskapssyn,dominerararbetslivetI somsomen

omedelbarharkunskap,värderarförtrogenhet. Manochfärdighet som
modeller. Manteoretiskagenerellahögreproduktionen änbetydelse för

så denhögtvälkunskaperfarenhetsmässigtvärderar somsomvunnen
ochförmågan tillämpavärderarteori.vetenskaplig Man atthärletts ur
förföraktovetenskaplighet ellerföruttryckinteDettageneralisera. är
påpragmatiskrationelltuttryck förställetiDetforskningen. är synen

praktisktöverordnade imålekonomiska ärfrämjar debästvad somsom
förkrävsvadskillnaden mellanmarkerarManproduktion.all somtaget

produktionsmetoder ochochprodukterutvecklaå sidan nyaatt nyaena
behöveruppgiftendenproduktionen. Förgenomföraå den andra senare

fordrasdetför den förra kankänd kunskap, atttillämpasiglära attman
kunskap.utvecklaockså itränats att nyman

uppgifttillyrkesutbildning hareftergymnasial attkvalificeradEn
hand förarbetskraft i förstakvalificeradbehovarbetslivetsutbilda för av

kunskaplyfta framdärförbehöverproduktionen. Dengenomföra somatt
både kunskapförmedla denbehöverförtrogenhet. Denochfärdighet

vetenskapligsådan kunskap harochproduktionenivunnits somsom
både iförankringtydligharutbildningendetta krävsgrund. För att en
yrkes-eftergymnasialakvalificeradedenarbetslivet. Föroch ivetenskap
forsk-betydelsearbetslivsanknytningenharutbildningen somsamma

högskoleutbildningen.grundläggandeför denskall haningsanknytningen
utbildningen.helaockså likartat sättskallDen ett genomsyra

många uttryck: i valetsigutbildningenArbetslivsanknytningen tarav
valetilängreochkurseruppbyggnadenlärostoff och avprogram;avav
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pedagogik och arbetsformer; i formerna för examination i valetsamt av
läromedel och kraven på lärarnas utbildning och erfarenheter intesamt -
minst i delar utbildningen sker lärandeatt i arbete.av som-

Arbetslivsanknytning får inte förväxlas med arbetsplatsanpassning av
utbildningen. Syftet med arbetslivsanknytningen inteär överatt ta
arbetsgivamas för inskolning personal, lyfta framansvar utan attav ny

påden förhållningssättoch till kunskap krävs för helasyn göraattsom
yrkesutbildningen relevant för den kommande yrkesverksamheten. Den
bidrar till stärka de studerandes motivationatt knytaattgenom samman
teori och reell produktion till helhet och skapa djupare för-atten en
ståelse för samband och processer.

6.2 iLärande arbetet

De förändringar arbetsorganisation och produktionssystem inomav
arbetslivet, vi har beskrivit i kapitel utgår från den kunskap visom
har dagens och antal antagandensystem utvecklingen.ettom om
Arbetslivet har länge präglats arbetsorganisation där varje be-av en
fattningshavare tilldelats avgränsad uppgift och given rollen en
arbetsplatsen. industriellaI pågår förändring, innebärprocesser en som

de anställda i allt utsträckning fårstörre uppgifter, gåratt ut attsom
förebygga driftstömingar, hantera inflöde material och utflödeav av
produkter, produktionsresultatutvärdera Liknande förändringar skeretc.
inom tjänsteproduktion, administration och förvaltning. Medarbetarnas
uppgifter utvecklas omfatta större bredd det gällermot att arbets-nären
uppgifter befattningshavaresoch olika gåruppgifter in i varandras.
Kontorsadministrationens kontoristyrkets dramatiska förändring- -

påsedan slutet 1970-talet belysande exempel.är ett
Inom industrin blir produktionsprocessema komplicerade ochmer

svårare överblicka. Förhållandet produktionsutrustningmellanatt och
människa i olika delar i svårtblirdet särskiljagör stör-att attprocessen
ningar hänför sig till utrustning, till eller tilloperatör samspeletsom
däremellan.

Inom industrin blir produktionsprocessema komplicerade ochmer
svårare överblicka. Förhållandet mellan produktionsutrustningatt och
människa i olika delar i svårtblirdet särskiljagör att stör-attprocessen
ningar hänför sig till utrustning, till eller tilloperatör samspeletsom
däremellan.

Skolans utbildning i hur hanterar viss industriell utrustningman en
bedrivs åtskildtraditionellt från den produktion där utrustningen an-
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laborationsutrust-imponerandestudiebesökvidVi bl.a.vänds. har sett
istuderandeFMS-området, dedärdataområdet ochningar, bl.a.

dåproblemuppenbart ärproduktion. Ettsimulerafår sigläraskolmiljö
präglarfrån miljödenisoleradutrustningenskolmiljöni är pro-somatt

utbildningssyftesimulering ifrån användningErfarenheterduktionen. av
Därefter skerinlärning.förnivå brafungerarvisstilldenär, att enupp

simuleringsmiljön. Ettsjälvaanvänderhurinlärningendast manav
realistiskatidenhelainnefattarå sidan,andraproduktionen,ilärande
samspeletberoendedessochåskådliggörsituationer, avprocessensom

personal.ochutrustningmellan
finnsarbetsplatsenpådet ut-förutsätterlärande i arbetet att enEtt

såvälplats förarbetsplatsen ärlärandetförmiljövecklande att en-
förknippasensidigtfår inteför arbetetLärandeproduktion.lärande som

ellerteknikersigpå läraförkursskickasmedarbetarna attmed nyaatt
personalutvecklingsstrategi. Av-idelkanmetoder. Kurser enenvara

emellertidståndtill ärskall kommautveckling omgörande för enom
kanpå arbetsplatsen. Detverksamhetendelnaturliglärande utgör aven

kun-medarbetarnaså, utgörorganiserasarbetet attverklighetbli om
med-ocherfarna,mindreför deäldre attdevarandra;förskapsresurser

kunskaputnyttjastimulerasochmöjlighet atthar nyvunnenarbetarna
uppgifter.på sigoch ta nya

förgrupporganisation -teamtillämpararbetsplatsermångaPå man -
mål förformuleraproduktionsområden. Genom gruppemasattolika

mållärande. Dessaförförutsättningarin ettbyggakanverksamhet man
funktionellt inrikta-ansvarsområde och kanutgå från varabör gruppens

kompetensutveckling.ochkvalitets-teknik-,de mot
två plan,oftast iskerorganisationinomKompetensutvecklingen en

innehåll där detochsakorienterattillsighänförplanet ettdetdär ena
3figurjfrrelationerinbördesmedarbetarnasberörplanetandra mer

nedan.

3Figur

|+|4
,Ö ||i Utveckling

Relationsplan
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Vanligtvis koncentreras kompetensutveckling sakfrågoma, t.ex. ut-
rustningens tekniska handhavande, intern informationshantering, pro-

funktioner. Kompetensutveckling sker oftastgramvarans attgenom
medarbetarna skickas kurs eller interna anord-gruppmötenattgenom

Relationsplanet blir sällan belyst eller diskuterat. Genom varjenas. att se
skeende i arbetslivet helhet, där sak- och relationsplanet hängersom en
ihop skapas bättre förutsättningar för lärande.ett

I Japan innefattar begreppet Kaizen ständig förkovran i arbetet.en
Begreppet inkluderar alla uppgifter och nivåeralla i organisation.en
Naturligtvis finns kulturella skillnader mellan japaner och västerlän-
ningar, inte kan överföra kaizen-begreppetgör i sin helhet.attsom man
Det kan dock konstateras, japanska företag har framgångsrikavaritatt

i anläggningar i västländeräven bemannade med frånpersonal orten.
I kaizen-konceptet läggs bl.a. vikt vid arbete i produktionen harstor att
hög alla delaktiga i arbetet ochär ansvariga för resultatetstatus, att och

ingen äger sin uppgift eller funktion. Ledningsñlosoñn i japanskaatt
företag kännetecknas medarbetarna, i form arbetsgrupper,attav av ges

områdenför eller förstörre kvaliteten i produktionenansvar processer,
för kompetensutveckling. Japanska företag investerarsamt igruppens

högre grad västerländska företag i medarbetarnasän kompetens.
För lärande i arbetet skall bli framgångsrikt fordrasatt ett med-att

arbetarna motiverade dvs. de känner behovär utvecklingsinsatser.att av
Det kan fråga möjligheter till högre lön, det kan lika välvara om men

fråga mindre substantiella motiv ökad trivsel eller möjlig-vara om som
het till självförverkligande. Insikten framtida arbetsliv kräverattom mer
utbildning medverkaroch högre kompetens till medarbetarnaatt ser
kompetensutveckling personlig investering för framtiden.som en

I lärande organisation krävs stimulerararbetsledama medarbe-atten
behov och önskan kompetensutveckling.tarnas Ett kompetens-av om

utvecklingsprogram utgår från behov harreellt förut-störreettsom
sättningar lyckas mångaän toppstyrd utbildningsinsats. Det finnsatt en

påexempel mindre lyckade projekt slaget. I takt med ökaddetav senare
datorisering inom företag och mångfaldden offentliga sektorn har en
kurser i programanvändning bjudits Många människor har deltagitut.
i dessa kurser vid tidpunkter då de inte behov dem,känt beroen-t.ex.av

påde arbetsuppgifterna inte till denännuatt anpassats nya program-
Det har medfört det deltagarna har glömtslärt sig bort till detattvaran.

blivit aktuellt tillämpaatt programmen.
Delaktighet viktig faktorär för lärande i arbetet skallatt etten

lyckas. Delaktighet förutsätter bl.a. följande faktorer.
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då frågatillgång information. Detmåste till ärharMedarbetarna om
information,och inteför demrelevantupplevsinformation, somsom

berörda.relevant för denågon anser varaannansom

förut-erfarenheter,kunskaper ochskall haMedarbetarna gersom
vidare.utvecklasochlärasättningar att

ochdatorerhård-Tillgång och mjukvara,till t.ex. somprogramvara,
såarbetsuppgifternautföraförutsättningar attmedarbetarna attger

feed-backgodtillfredsställande dvs.upplevsresultatet ger ensom
synvinkel.och företagetsindividens, gruppensur

denutvecklande samarbetet ochmänniskor. DetbehöverMänniskorEl
tillstimulans närhetsocialadenförutsätterarbetsmiljöngoda som

med kvalitet kräver denKompetensutvecklinginnebär.kollegor
ochinnebörd, dess utförandearbetetsdiskussionenkollegiala om
vaddiskussionernanödvändigadeskerarbetslagetutveckling. I om

kvaliteten i resultaten.målen och förbättrautvecklakrävs för attsom

lärande.konstruktivthinder förantalPå många finnsarbetsplatser ettett
dåliga grund-medarbetare,hosfråga intressebristkanDet omvara

arbetsledning.frånfeedbackeller bristarbetsbelastningenkunskaper,
dåligaarbetsmiljöer,dåligapåverkar lärandetfaktorer ärAndra som

belönarendastbelöningssystemrevirtänkande. Ettrutiner och som
medarbetareintestimulerarsakplanet attiresultatindividens mätt

Viktigareerfarenheter. ärochkunskaper attsinabjudarelationsplanet
delsarbetet,det utfördavad gällerdelsregisterhelaindividens sese

utvecklaochskapaFöritillförareindividen attteamet. enensom
måsteArbetsplatsenantal incitament.behövsorganisationlärande ett

incitamentindividenorganisation,och attmodellerutveckla gersomen
i produktionen,för attuppgifter,sig störreta processerta ansvarnya

kunskaperuppgifter ochmed sigdela etc.av
innebärvilketkunskap,ständigtutvecklasorganisationerlärandeI ny

innebärkunskaputvecklaAttmed attäldre kunskap ersätts nyatt ny.
arbetetin ikunskap försNärväljs bort.gammal kunskap enny

dåligt,initialt fungerar närdendet riskfinns t.ex.arbetsplats att nya
hålla gamladå kvaroftaväljerMedarbetarnainförs. attdatorsystem

hålla kvarsigvillgamla, ochdet gärnatrygghet ikännerrutiner. Man
kan skapain. Detkunskapssprånget hämtaförIblanddär. stort attär

så långt nyanställdagårdetsärskiltbitterhetoch attfrustration om-
grundläggandemed bättreutifrån kommande ut-andraeller personer
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bildning Detta har förekommit bl.a.över. inom det grafiska områdettar
i övergångsamband frånmed traditionell sätteknik till modern och
datoriserad teknik.

Sammanfattning

Vi lärande i arbetet viktig förutsättning bådeförettser som en en
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning och i den kontinuerliga
kompetensutvecklingen i arbetslivet. Begreppet lärande organisationer

vi arbetsgemenskaper där människor producerar och lär iser som en
gränslös helhet. Utformningen lärande organisationer skiljer frånsigav
arbetsplats till arbetsplats. Vi kan inte peka generell och givenen
modell. Däremot vi viktiga förutsättningar för lärande itror att ett
arbetet företaget eller institutionen har verksamhetsidéär att en som
innehåller medveten kompetensutvecklingsstrategi ävenen men en
personalpolitik, beskriver hur medarbetarna fåskall tillfälle attsom
utveckla sina yrkeskunskaper och bådeerfarenheter sak- och rela-
tionsplanet. Vi människor fönnågaalla har behovettror att att ettse av

lärande för bliständigt i arbetet bättre i sina yrkesbefattningar elleratt
befattningar.förberedelse försom en nya

utnyttja lärande i arbetetAtt reguljärt inslag i utbildningenettsom
deställer bestämda krav arbetsplatser utnyttjas. måsteArbetetsom

där ha lärandeformats förutsätterDetta i sin tursom en process. en
arbetsorganisation, tillvara medarbetarnas hela kapacitet. Läran-tarsom
det i arbetet syftar bl.a. till deltagarna fångaskall och tillgodo-att upp

sig den kunskap i produktionengöra utveckla sinasamtsom genereras
färdigheter personligaoch egenskaper. Det ställer krav kvalificerad
handledning påoch för eftertanke och reflexion och möjlig-utrymme

påverkaheter för den enskilde lärosituationen.att

6.3 utvecklingsinriktadEn pedagogik
EllströmPer-Erik har i utredningen diskuterat begreppenuppsatsen

anpassningsinriktat utvecklingsinriktat lärande. Den formenresp. ena av
lärande följer givna fåoch har frihetsgrader dvs.mönster den stude-
randes handlingsutrymme begränsat. I denär andra formen denmer ges

l Institutionen för pedagogik och psykologi, Linköpings universitet
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ifrågasätta uppgiften, formuleragrad frihethögstuderande att nyaav
lösningsmetoder.olikauppgifter och pröva

sig lösastuderande lärofta deinnebäri skolanUndervisningen attatt
åtgärder förutsättningarna givna.därpå vidta äruppgifter eller sättannat

eller istuderande lektionersigmatematikundervisning lär denI
några exempelföljs medoch lagar. Dettabegreppläroböcker uppnya

antal uppgifter byggerlösastuderandedeoch därefter förutsätts ett som
formkan dettaoch lagarna. Man ärbegreppen sägade införda att en

för sigkaraktär. I ochreproduktivlärandeanpassningsinriktat avav
studerande skall kunnadenlärande förformdennabehövs attäven av

Frågan mellan olikaproportionernamatematiska verktyg.använda är om
de studerandesyfteförändras ioch börlärande kanformer att geav

problemlösningsfönnåga.ochkreativitetutvecklarkunskaper som
ifrågasätta ochlära siglärande innebärutvecklingsinriktat attEtt att

formulera problemsigeller läraförutsättningarnade givna attattpröva
bör därförutbildningenproblem. Igivnalösaoch inte endast att man

studerande lär sigtill debidrarverksamhetsforrner,eftersträva attsom
kan skeskall lösas. Dettaproblemetpåverka omgivning därden t.ex.att

bytaellertänka i banorfå studerandede attattatt genomnyagenom
lärandeför kreativtFörutsättningarnatillverkningsprocess.metod i etten

situationeniutnyttja frihetsgrademapå ochtänjakunna gränsernaär att
förmåga ochochkunskaperförmåga sigförlitaoch att egenegna

vilja.
studerande lär sigdeninlärning. Närmodell förFigur visar4 en

observe-omgivningen. Genompåverkar hansituationhandla i atten ny
från omgiv-eller reaktionenkonsekvensernaoch värderareflekterara,

lär sigstuderandeomgivningen. Denpåverkas hanningen av om-av
med omgivningensamspelethurerfarenheter,givningen, dvs. genom -

påverkas.kanoch hur denfungerarsituationi vissen -

Figur 4

Påverkan pá omgivningen --2

4 Omgivningb

Återföring från4-- omgivningen
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kunskaper,inlämingsmiljö, erfarenhetsbaseradeEn tarsom vara
får förståde studerande lära sig tolka och försökakännetecknas attav

vadvarför detta sker, sig värdera och reflekte-vad sker och öva attsom
målhandlingsalternativ och intentioner för verksam-olika gentemotra

handlingsplaner. Erfarenhetsbaseratsig läggaheten träna attsamt upp
reflekterar resultatet sina handlingarlärande kräver överäven att man av

förhållande till de strategier lagtsi som upp.
några försammanställning kännetecken olikaföljandeI typeranges

högraden studerande skall kunna utvecklas denlärande. För motattav
antal förutsättningar formerna förtabellen finnsspalten i rörett som
själva uppgiften. Kräver uppgiftenförutsättninglärandet. En är ett nytt

Uppgifter,vi alltid gjorttänkande eller kan vi ärgöra somsom
bådetillvaratarindividen och kräver individenutmaningar för attsom

i sig kompetenshöj-kunskaper och erfarenheter,andras och sina äregna
ande.

förUtvecklingsinriktat lärandelärande förAnpassningsimiktat
kunnakunna attatt

arbetsuppgifter oftaofta utförautföra arbetsuppgifter somsom
ellereller komponent helhetenavsnitt rör systemetrör ett

problemanalyserazvarförproblemlösa etttyper manav som
uppstår, dethur kan lösatidigarestött man

proble-formulerakunnasamt
met

ochbedöma värdenmätning och, kon-utföra uppmättat ex
åtgärdervidta adekvatatroll

områdenellerbefattning förinneha given störreta ansvaren
arbetsuppgif- ellerför givna processeransvara

ter

tillåterinlärningsmiljön handlingsutrymmeförutsättningEn är attannan
utmanande,tillåtet uppgifternataut svängarna,dvs. det ärär attattatt

förför felbedömingar,för olika lösningsstrategier,finnsdet utrymmeatt
tillåtamåsteinlärningssituationengodauppfattningar. Denolika en

och rutinerna.de självklara metodernaprövningkritisk av
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kan skapautvecklingsinriktat lärandeskapaEn attväg ettatt vara
utifrånfårstuderande tillfälleundervisning där deför attutrymme en

granska och undervisningenskritisktmålen och prövareflektera upp-
läggning.

eftertanke ochuppgifter, kräverkonstrueraEn ärväg att somannan
förmåga till kreativt tänkande.studerandesdeställer kravanalys och

stimulera problem-arbetsformer böruppläggning ochUtbildningens ett
olika lös-och bearbetningdär analysundervisningssätt,orienterat av

utifrån strategier följsdessaagerande prövasningsstrategier och upp,
sådan deundervisningssituationenVidare börvärderas.och attvara

undervisningstill-just vidalternativa banor,itänkandestuderandes som
stimuleras.traditionella,acceptabla ellerfället inte kanske anses som

utbildningoftaundervisningssammanhang förekommertraditionellaI
får konkretionbättreämnesområden. Vissa ämnenelleri olika ämnen en

finnspraktik. Detlaborationer ellermedteoriundervisning envarvasom
motsatsförhållande mellandet finnsuppfattasdet kanrisk ettattatt som

utvecklingsinriktat lärande.ochundervisningtraditionell ett
traditio-i begreppetdock baramotsättning finnssådanEn om man
kateder-tillför tankarnautbildningssyn,konservativnell lägger somen

traditionellförenvägskommunikation. Inomochundervisning ramen
kan mycketstuderandeochläraremedklassundervisning gruppenen

också istånd. skertill Dettalärande kommautvecklingsinriktatväl ett
ochuniversitetvidvuxenutbildning,kommunalgymnasieskolor, imånga

högskolor etc.
får tillfällestuderandedelärandet, därutvecklingsinriktade attDet

kapitel be-vi i 1det slagegenskaperochkunskaperutveckla somav
vår uppfattning i alltmåste enligtnyckelkompetenser,skrivit som --

uppnå dedetta ärundervisning. Ettall sätt attpräglagrad atthögre ge
personlighetoch sinkunskapersinautvecklamöjligheterstuderande att

arbets-sker iutbildningpå arbetsplats. Iverksamhetpraktiski somen
Dekompetens.hela sinutvecklatillfällestuderandekan denlivet ges

den kon-i arbetslivetskallkunskapernayrkesområdet specifikaför ges
framtidaförbehöverstuderandedenförankringochkretion som

yrkesverksamhet.
projektarbete. Iutbildningenutveckla ärAndra vägar att genom

förmågautveckla sinmöjlighetstuderande attfår denprojektarbetet att
kräverarbetsuppgifter,redovisaochgenomförasjälv planera, som
plane-projektarbetetskunskaper. Ispektrumbretttillämpning ett avav

ifrågeställningarnaidentifieratolka ochmöjlighetenringsfas finns att
uppgiftenlösninggenomförande ochövergången tilluppgiften. Före av

fas finnsdennaprioriteras. Iochvärderasstrategier diskuteras,olikabör



Kapitel 6SOU 1995:38 75

experimentera med olika lösningsaltemativmöjlighet och metoder.atten
projektarbete möjligheterI redovisningen utveckla för-ett attgesav

mågan målgruppsanpassaochstrukturera rapporteringen Genomatt etc.
såväl andra problemorienteradeprojektarbete undervisningsfonnersom

således främjafinns möjligheter utveckling deltagarnasstora att av
personliga kompetens.

Vår bestämda uppfattning kvalificerad eftergym-är att typen ny av
nasial yrkesutbildning skall kännetecknas den pedagogiska miljönattav

utvecklingsinriktat lärande.skall främja ett
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yrkeshögskolaEn7

första slutsats7.1 En

och karaktäriseraföregående sökt beskrivaavsnittendeVi har i en
delvis slag. Denyrkesutbildningeftergymnasialkvalificerad ett nyttav

arbetslivsanknuten. innebärden Detdet förstaför ärkännetecknas attav
väsentlig deli produktionenbåde kunskap utgöratt engenererassom

sig och kun-skall tillgodogöradeltagarnakunskapsmassaden attav
produktionen,arbete iförvärvatsfärdigheter,skaper och genomsom

detutgångspunkt för de teoretiska studierna. Förskall kunna utgöra
utvecklingsinriktat läggerlärande,utbildningenandra präglas ett somav

efter utbildningen fortsätterstuderandeför dengrund även attatten
kunskaper identifieraViktiga kunnakunskap.tillgodogöra sig är attny
och därefter kunna bearbeta dem.i produktionenproblemoch formulera

förberedelse för kvalificeradeutbildningendet tredjeFör utgör en
såväl tillägnat sigden studerandearbetsuppgifter, förutsätter attsom

yrkesområdet, utvecklatkunskaper inomoch ofta bredafördjupade som
förväsentliga yrket väl.egenskaperpersonliga utövaär attsom

yrkesutbildning arbets-tillgodose behovskallUtbildningen av
tillgodoses dåligt exi-eller detintemarknaden, möts som genomsom

utgångspunktskall planeras med iDenutbildningssystemet.sterande
skallarbetslivet. Denfärdigheter ikunskaper ochuttalade behov taav

breddning yrkeskunska-både fördjupningtill ochhänsyn behovet avav
treåriga gymnasieskolan och tillgått igenom denför eleverper som

redan yrkesverksamma.vidareutbildning förbehov fortbildning ochav
utbildning,mening akademiskfråga traditionellinte iDet är om en
inriktningarbetslivet ochtillutbildning där anknytningenutan enen

forskningsanknytningviktigaretillämpning känd kunskap änärmot av
kun-byggervetenskapligt arbetssätt. Denoch träning i ett en annan

vetenskapssamhället för-internationellaskapstradition den i detän
och högskolor.ankrade utbildningen i universitet

på många hållsådan ifinnsmeddela utbildningKompetens att
och högskolor, inom detdelar universitetsamhället. finns inomDen av

kommersiellaoch andraskolväsendet, inom AmuGruppenkommunala
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iutbildningsföretag anslutning till produktionen inom företag ochsamt
krävsförvaltningar. Inte sällan flera aktörer samverkar föratt att man

nåskall de önskade resultaten.
fåVi har olika modeller för den önskade utbildningen tillprövat att

stånd. i konsekvens frånEn dem med principerna 1970-taletsär attav
högskolereforrner uppdra universitet högskoloroch genomföraatt

utbildningsuppdrag.dettaäven
inordna den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen iAtt

värdesystem och de prioriteringarhögskolan, med de dominerarsom -
skulle motverka detoch skall dominera där, samspel med produk--

företrädare förutsättning förtionen och dess utbildningenär attsom en
få Erfarenheternaönskade inriktningen.skall den utvecklingenav av

universitet och högskolor efter årsutbildningsutbudet inom 1975 reform
skulle visserligen teoretisktstyrker denna värdering. Det sett vara- -

lednings- och planeringsorganisation,förändra högskolansmöjligt att
långtgående skulleförändringar skulle krävas tillde varasommen men

huvuduppgift.universitetens och högskolornasför
Också huvudmannaskap i form utbyggnadkommunaltett av en av

finns kompetens,del kommunerkomvux kan I störreövervägas. enen
påbyggnadsutbildningar. Ett samspelredan för bl.a.utnyttjas närasom

medverkanågra håll i syftehar utvecklats med företag attorten,
talar emeller-utbildningsbehov. En rad skältill tillgodose företagensatt

huvudmannaskap.tid kommunaltmot ett
småvårenligt bedömning, fördet första kommunerna,För är som

eftergymnasial utbildning skulle principi-planeringsområden och detför
område återinföra någontveksamtellt mycket att ettsett na-vara

utbildningsplanering. Endastöverprövning kommunernastionell ettav
den omfatt-har utbildningsorganisationantal kommunerbegränsat aven

utbildningsnivå kvalitativtskulle krävas. Denning och kvalitet sett,som
kommunalaåsyftar, eftergymnasial, medan denentydigtärsom

på grundskole- ochstyrka i allmänhet liggerVuxenutbildningens gym-
och prioriteringnasienivå. kommunala organisationen för planeringDen

tillgodose behovetinte primärt uppbyggd förutbildningsutbudet är attav
från något vid.fäster viktinflytande arbetslivet,brett storett somav

svårare utnyttjaförverkliga idénvidare bliskulleDet avsevärt attatt
eftergymnasial utbildning,för kvalificeradall befintlig kapacitet om

kommunaltknöts till de möjliga aktörerna. Etthuvudmannaskapet en av
finansieringssystem,skulle förutsätta helthuvudmannaskap ett nytt

utbildning ifrån för gymnasialmodeller gällerfrikopplat de gym-som
skettVi bedömer det uteslutetnasieskolan och komvux. att- somsom

ålägga studerandes hem-teknikerutbildningar generellt deför vissa -
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ersättning, särskiltbetala interkommunalskyldighetkommuner att om
vårSlutligen det, enligtskall ökas kraftigt.utbildningsvolymen är

eftergymnasiala utbild-den kvalificerademarkeramening, viktigt att
svårtnågot förverkliga inomskullehögskolestatus,ningens attvarasom

då särskiltnaturligtvis kommunerna, ochharkomvux Däremot ettram.
anordnareuppgift iviktigkommuner,antal systemetstörre avsomen

utbildning.
inommed uppdragetstruktur skapas,förordarVi attatt ramenen ny

utbildning härföranvisaderiksdagenför att avresurser ansvaraav
vårastånd. ienlighet med vadtill Islag kommerantytt som anges

utbildnings-fastföreslår inte byggervi,direktiv att upp en nyman
på redan finns. Uppdragde aktörerreplierarorganisation, attutan som

utbildningsanordnare iden eller deläggsutbildningenanordna som
genomföra den.förutsättningarhar bästfalletdet enskilda att

yrkesutbildning skapaseftergymnasialföreslår kvalificeradförVi att
alltsåYrkeshögskolan. kommerDennakallasstruktur attsomen ny

planering, prioritering,utveckling,organisation förbestå fastav en
utbildning, anord-finansieringochutvärderingkvalitetssäkring, somav

företag.utbildningsanordnare och Iexisterandemånga olikanas av
verksamhetorganisation ochyrkeshögskolanskapitel beskrivsföljande

närmare.

Namnfrågan7.2

Yrkeshögskolan följandegrundar sig över-benämningenValet av
väganden.

definitions-yrkesutbildningeneftergymnasialakvalificerade ärDen
och högskoloruniversitetden förutsätter liksomeftergymnasial;mässigt

erhåller fullföljamotsvarande demförkunskaper attgenomsom man
helt domi-gymnasieskolan. Denpå inationelltutbildningen ett program

anordnasi Sverigeeftergymnasiala utbildningendendelennerande av
högskolans Vi konstaterar1970-talet inommittensedan attnuram.av

påeftergymnasial utbildning,sektorutvecklafinns behovdet att somen
präglad organisation.akademisktin iintegrund sin natur passar enav

rekryteringsbasungdomsstuderande,såvitt gällerdock,harDen samma
frånutgå högskolebegreppethögskolor. Genomuniversitet och attsom
markera parallellitetenvill viden strukturen,skallvinär namnge nya

två utbildningsformema.mellan delikvärdighetenoch
mellanskola föribland begrepp använtsharI debatten attsom

dock missvisande,benämningsektor.denna Denna ärkaraktärisera
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eftersom den antyder utbildningen skulle ytterligare för-att utgöra en
beredelse för högskoleutbildning efter gymnasieskolan eller något

Ävenligga under högskolan.sätt enskilda måsteannat om personer
påkunna bygga avslutad kvalificerad yrkesutbildning med studier viden

universitet ändåeller högskola, skoP-formens huvuduppgifterärett en
för avslutade yrkesutbildningar, påleder arbetsmarkna-att utsvara som

den för fortbildning och vidareutbildning redan yrkesverk-samt av
I det förstnämnda avseendet skiljer frånden sig inte universitetsamma.

och högskolor, för utbildning barnmorskor, grund-t.ex.som svarar av
skollärare, ingenjörer, läkare, optiker, receptarier, socionomer och tand-
hygienister. frågaDäremot det andra yrkesområden.är Om det iom

förhållastället så, någonskulle sig via benämningen mellanskolaatt
vill uttryck för rangordning mellan olika former kunskapssynge en av

återspeglareller bildningsideal detta endast djupt odemokratisken
samhälls- och människosyn.

Särskilt vill betona parallelliteten och likvärdighetennär med deman
existerande universiteten och högskolorna krävs också särartenatt
markeras tydligt. De akademiska idealen skall inte ledstjärnautgöra
för utbildningen. föreslåsMarkeringen ske förled fogas tillattgenom en
ordet högskola på såoch markeras utbildningen har målsätt att ett annat

den akademiska utbildningen. Vi har därvidän bl.a. suffixenövervägt
arbetslivsg fack- och yrkes-. Alla förleden väcker associationer,tre som

frånvarierar tillperson person.
Vi har vid beteckningen yrkeshögskola. Förebilder från någrastannat

dåandra länder har haft betydelse. En därvid de Berufsaka-tyskaär
demie, där just anknytningen till arbetslivet särskiljade dragär ett
jämfört Fachhochschulenmed och i synnerhet universiteten. En- -

förebild den finska yrkeshögskolan wnmattikorkeakoulu,ärannan nya
vilken ramverk för eftergymnasial yrkesutbildning,utgöra ettavses som
hittills anordnats inom yrkesutbildningsanstalter skilda slag. I likhetav
med den finska yrkeshögskolan bör den påsvenska engelska be-ges

Polytechnics.nämningen
Ytterligare aspekt vi beaktat det gäller benämningennär ären som

EU-direktiven ömsesidigt erkännande examina Det förstaom av m.m.
direktivet eftergymnasial utbildning år,minst leder tilltreavser om som
reglerade yrken och det andra direktivet erkännande kortare utbild-av
ningar Genom anknytningen till högskolebegreppettyp.av samma
markeras dels utbildningens officiella frågadels det ärstatus, att om
eftergymnasial utbildning, vilket andra benämningar institutt.ex.som
inte självklart Att med Berufsakademie igör. Tyskland förebildsom
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akademi eftersomanvända ordet skulle oegentligt, särarten är attvara
inte akademisk.utbildningen är

utbildningGränsdragning7.3 mot annan

Nuläget

vi, skaparyrkeshögskola förordarMed förslaget att enman nyom en
till universitetparallellutbildningssektor,eftergymnasial utgör ensom

harkunskapssyn ochpräglasoch högskolor annan ensom av enmen
väsensskild.likvärdiguppgift. Den är menannan

sektor innebär inte,på definierar nydetta sättAtt attennuman
eller mindre väl ansluter tillutbildning,saknasdet helt skulle mersom

resultatetkapitel 3 redovisar videfinierar sektorn. Ide kriterier avsom
fråganutbildningsanordnare, besvarat400enkät till drygt omsomen

till definitionanslöt preliminärutbildningarvilka deras avensomav
yrkesutbildning. beskriverSvareneftergymnasialkvalificerad av-en

återspeglar på utbild-olika vilkadeutbildningsvolym ochsevärd syn
efterfrågade karaktären. del dessaEnhar denningar ut-stor avsom

delvis med deteller allmänna medel,heltfinansierasbildningar men
stårutbildningsutbud statlig ochunder tillsynocksåfinns ett som som

avgiftsfinansierat.är
någraUniversitetskanslem i till regeringenyttranden överVidare har

utfärda enligt högskoleförordningenframställningar rätt att examenom
ställetiutbildningarna förs till den kvalificeradeaktuelladeförordat, att

struktur vi förväntatsyrkesutbildningeneftergymnasiala denoch som
reklamskola, Före-föreslå. RMI-Bergsgäller bl.a. utbildningar vidDet

InstitutKursverksamhetenstagsekonomiska institutet i Stockholm och
Internationell Utbildning.för

gymnasieskolor mycketfriståendeantal kompletterandeInom ett ges
eftergymnasial,till sinkvalificerad yrkesutbildning, ärnatur mensom

får statsbidragpå praktiska lösningari brist andrasnarast som gym-som
bl.a. inommed utbildningfinns skolornasieskolor. Inom denna grupp
friståendeBland demusik.ochkonsthantverk,reklam, teater

konstskolor.antalgymnasieskolorna finnskompletterande även ett stort
påbyggnadsutbildningar,anordnas s.k.gymnasieskolan och komvuxI

yrkesinriktade. Gemen-ocheftergymnasialadefinitionsmässigt ärsom
fördeldet kanutbildningardessaflera attför är, attsamt vara enav
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finna och adekvat struktur för finansiering, kvalitetskontrollen ny mer
och examination.

Härutöver finns antal kompletterande skolor med statlig tillsyn,ett
eleverna till statligt studiestöd, åtnjuterrätt intesom ger men som

statsbidrag. Flera dessa anordnar kvalificerad eftergymnasial yrkesut-av
bildning.

Också inom universitet och högskolor kan det finnas utbildningar
till sin karaktär och organisation ligger den yrkeshögskolanärasom som

vi försökt definiera. årsGenom 1977 högskolereform inordnadesatt en
lång rad yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningar i den högsko-nya
lan, vilka sedan i varierande grad förändrats och utvecklats demot
akademiska idealen. minst vidInte de mindre århögskolorna har efter
1977 antal yrkesinriktade utbildningar mångautvecklats,ett stort utan
traditionellt akademiska karaktärsdrag. årenUnder de har vidaresenaste
den kortare ingenjörsutbildningen, optikemtbildningen stallchefsut-samt
bildningen frånvid Flyinge förts gymnasieskolan till högskolan.över

Förslag

direktivenI utredningsmannen skall bedöma vilka avgräns-attanges
ningar utbildning ändamålsenligakan och detmot attannan som vara
står föreslåhonom fritt förändringar i tillhörigheten för befintligaatt
utbildningar. så,Vi har tolkat uppdraget tyngdpunkten liggeratt att
skapa förutsättningar för utbildningskapacitet eftergymnasialatt ny
nivå skall utvecklas. frånAtt flytta fungerande utbildningar sektor tillen

endast syftei renodla systematik tillför ingen kapaci-atten annan en ny
utgå frånDet inte realistiskt entydigär systematiktet. att attens en

skulle kunna skapas. Vi har därför valt handlingslinjen, existerandeatt
utbildningar skall flyttas in i den strukturen endast i de fall dennya
nuvarande ordningen medför problem eller brister, skulle avhjälpassom

ändring.genom en
Vi har denna bakgrund avstått frånhelt såoch iprövamot att om -

fall i vilka avseenden dagens avgränsning börhögskolan justerasav-
med hänsyn till ocksåYrkeshögskolan tillkommer. Vi har gjortatt
bedömningen, förslag någonföra någraeller utbildningaratt attev. om
från universitet och högskolor till yrkeshögskolan skulle framkalla en
debatt, riskerar skymma de mycket frågorväsentligare viattsom som
försöker belysa dettai betänkande. Vi har emellertid haft anledning att
särskilt den yrkestekniska högskoleutbildningensöverväga YTH ställ-
ning och yrkeshögskola skapas. påtagligaDet finnsnär likheterom en
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mellan ocharbetslivsanknytning YTHfråga kunskapssyn ochbl.a. i om
ocksåfinnsyrkeshögskolan. Detförpedagogiskaföreslagnaden ramen

bakgrund ochdeltagarnasgällerdetfrämst ut-skillnader, närviktiga
vår inte detdelförVi kanforskningsanknytning. attbildningens se,

tillhörig-organisatoriskmed bytafördelarnågra omedelbarafinns att nu
het för YTH.

utvecklingenundererfarenheternautesluta,inteoch villVi kan att
frågan ändradaktualiserakommermed tidenyrkeshögskolan att omav

uppvisaroch högskoloruniversitetinomUtbildningarnagränsdragning.
utbildningamasfå undantagMed ärheterogenitet.gradhög an-aven

forskningsanknytningenockså ärarbetslivetknytning till svag, men
arbetslivsanknytningenförstärkningfonnell. Engångermånga ytterst av

viss yrkes-förutvecklingframstå naturligaresällanintekan enensom
detill,troligenlederakademisering. Detta attutbildning an-än en

till förändringinitiativfall självaantaliutbildningensvariga för tarett
tillhörigheten.av

aldrigyrkeshögskola kommerochhögskola attmellanGränsen vara
innehåll. Tillhörighetenmål ochutbildningamastillskarp man serom

utbild-långsiktig utvecklingvilkenavgöraskommer avatt avsnarare
forsk-högskoleutbildningallLika liteönskar.ningen varsommansom

års reform,omedelbart 1977efterakademiskochningsanknuten
alla defyllayrkeshögskolan omedelbartinomutbildning attallkommer

avgörandeemellertidTillhörigheten sätterangivit.vikriterier ensom
förändringsarbetet.inriktningenprägel av

gränsdragningsfrågai dennaställningstagandevårtOberoende av
före-diskussion,yrkeshögskolatillkomstenaktualiserar somenenav

antal yrkesin-nämligen denhögskolereformen, ettalltsedankommit om
föreslår Utbild-Vihögskolan. attiutbildningars hemortsrättriktade

betänkandetremissbehandlingentillanslutninginingsdepartementet av
yttrandepreciseratoch högskolorna ettuniversitetenanmodar att avge

gränsdragningen.justeringareventuellamed förslag avom
proble-mindreoch komvux ärgymnasieskolanAvgränsningen mot

denGenomhögskolor. senasteochuniversitetdenmatisk gym-än mot
föreslårgrad. Vihögiutbildningsutbudet attrenodladesnasiereformen

och komvux,gymnasieskolanutbildning inomyrkesinriktadall som
gymnasieskolaninationelltpå utbildningavslutadbygger program

års hel-minstomfattarförkunskaper och ettpå motsvarandeeller som
härför delvisMotivetyrkeshögskolan. ärtillskall förastidsstudier, över

återkom-Vikapitelibeskrivitsdet slagfinansieringstekniskt somav
pedago-innehållsligt ochutvecklingbehovettillföljandei det avmer

utbudet.För-förtill formerna översynutbildningarnagiskt samt avav
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slaget från kommunalt huvudmannaskap överföra påbyggnadsut-att ett
bildningarna i gymnasieskolan och komvux till yrkeshögskolan kan
uppfattas hot den kommunala utbildningsorganisationen.ett mot Ettsom
skäl till detta påbyggnadsutbild-ningamaär inte sällan bidraratt till att

kommunens utbildningsverksamhet profil och och ha högge en anses
prestige inom organisationen.

Utgångspunkten vårtför förslag detär nödvändigtäratt att
säkerställa finansieringen viktig del utbildningsutbudet påav en av
eftergymnasial nivå. Bakgrunden har beskrivits i kapitel När över-
gångsbestämmelsema till skollagen upphör gälla utgångenvidatt av

läsår kommer, ingetnästa viljan bland kommunernagörs, betalaattom
interkommunal ersättning för andra gymnasial utbildning ien annan
kommun bestämma verksamhetens omfattning. All erfarenhetatt efter

års1991 statsbidragsreform talar för detta fåskulle förödande konse-att
kvenser. Någon realistisk möjlighet lösa problemet,att attgenom gene-

åläggarellt hemkommunema skyldighet betala, föreligger inte. Dettaatt
omöjligt medär dagens volym och mindre tänkbartän efter-om man

kraftigt öka volymen.strävar att
utgår från,Vi kommunerna inom yrkeshögskolansävenatt ram

kommer för viktig del utbildningsutbudet med deatt svara en av nuva-
påbyggnadsutbildningarnarande bas. I själva verket kommu-som svarar
f.n. såför del det totala utbudet och kompetensenstor attnerna en av

anordna någotdetta, realistiskt alternativ inte föreligger på kort sikt.att
Förändringen möjligheter till utveckling ochöppnar förstärkning av
utbildningarna, bl.a. utvecklad arbetslivsanknytning, och börgenom en
medverka till höja deras Självfallet innebär ocksådenatt status. att
kommunerna kommer ställas andra anordnare vid prioriterings-att mot
diskussioner. vårVi för del övertygade många kommunerär iattom
kraft bred pedagogisk och saklig kompetens och utvecklatettav en
kvalitetsmedvetande därvid kommer hävda sig väl.att

Även de utbildningar har friståendeställning komplette-som nu som
rande gymnasieutbildning med statsbidrag, med undantag för konstsko-
Ioma, bör föras till yrkeshögskolan. frågaDetöver oftaär mycketom
kvalificerade utbildningar, reellt eftergymnasiala yrkesut-ärsettsom
bildningar. Detsamma gäller riksrekryterande utbildningarett par som
åtnjuter statsbidrag i särskild ordning under anslaget till särskilda in-

på skolområdet. Såvitt gäller de konstskolor fårsatser statsbidragsom
kompletterande gymnasieskolor bedömer vi, varken den peda-attsom

gogiska eller det för planering och prioritering utbild-systemram av
ningen förespråkar,vi skulle innebära positiv förändring försom en
skolorna. De bör därför inte föras till yrkeshögskolan. Av skälsamma
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någrafördel förifrågasätta förändringkunnaskulle vore enom enman
föreslår skallvihantverksutbildningarinriktadekonstnärligtde somav

sigvarit detvår bedömning har rörAvgörande för attföras omöver.
yrkesutbildningar.kvalificerade

skolorkompletterandevidanordnasutbildningdendelEn somav
karaktärharåtnjuter statsbidrag,intetillsyn,statligmed avsommen
diskuterar.vislagdetutbildningeftergymnasialkvalificerad somav

får inomyrkeshögskolani prövasinförlivasskallFrågan de ramenom
gällerkapitel Detsammabeskrivs iplaneringsprocessför den som

jämförbaroch kvalitettill sin ärutbildningövrignaturligtvis all artsom
yrkeshögskolans.med

kommunalföljandevåra förslaginnebärSammanfattningsvis att
föreslås blistatsbidragmedutbildningkompletterandeochutbildning

yrkeshögskolanöverförd till

gymnasieskolan och komvuxiPåbyggnadsutbildningar

BeckmansGöteborg,Balettakademin iStockholm,iBalettakademin
basutbildning,tekniskBergsskolanreklamskola,Berghsskola AB,

Capellagården, Handarbetets vännersVerkstadsskola,Carl Malmstens
Nyckel-scenograñskolan,Nordiskaoptometri,förInstitutetvävskola,

skolscen,Skarautbildning,keramisk-tekniskPKI-skolanviksskolan,
RiksrekryterandeHemslöjdens skola,SätergläntanStenebyskolan,

Katrineholm.Katrineholm. VV S-U iiKTSvidutbildning

innanutvecklingsarbeteomfattandekrävasgivetvis ettkommerDet att
organisatoriskaochpedagogiskaalla deuppfyllerutbildningall denna

överfö-yrkeshögskolan. Genompå utbildning iställavillkrav, som
skallutvecklingsarbetetriktningemellertid vilkenimarkerasringen

konstnärligtochhantverksutbildningfråga bl.a.Idrivas. annanom
arbetsplatsförläggningenmöjligtdetutbildning attinriktad är t.o.m

försättförverkligaskunna annanaldrig kommer somsammaatt
yrkesutbildning.

också utbildningarkomvux finnsochgymnasieskolan somInom
vårår. Enligtkortare än ettpå treåriga ärbygger men somprogram,
förnedre gränsskälkvalitativa sättafrämstbedömning bör enavman

kvalificeradfullständigyrkeshögskolan:längd inomutbildningens en

gymnasiumtreårigtn genomgångetmedspecialkurser somD.v.s.
förkunskapskrav.
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yrkesutbildning kan knappast kortare terminer.än Avettvara par
huvudsakligen praktiska skäl har vi valt dra vid läsår.gränsenatt ett
Yrkeshögskolan ocksåskall emellertid kunna för utbudettsvara av
kortare fristående kurser lämpade bl.a. för fortbildning och vidareutbild-
ning yrkesverksamma. åsyftadeEn del de utbildningarna ärav av av
denna sistnämnda karaktär och kan föras till yrkeshögskolan. De därefter
kvarstående korta utbildningarna bör fortsättningsvis hanterasäven inom

för gällande regelverk för gymnasieskolan och komvux.ramen
Också inom folkhögskolan finns utbildning, bl inom mediaområdet,a

Ävenhar karaktär kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning.som av
det i mening ligger utanför folkbildningens uppdrag anordnaom atten

långa yrkesutbildningar, skapar skolformen sådan särskilda förut-som
sättningar för utbildningen. Vi inte heller någothär skäl förordaattser
förändring gällande ordning principiella skäl. Däremot börav av man

för förändring de ansvarigaöppen för utbildningen begärvara en om
det.

återstår,fjärde avgränsningEn nämligen sådanden personalut-mot
inskolningbildning och arbetsplatsen, företagens ochutgörsom

andra arbetsgivares En förlängning och fördjupning yrkesut-ansvar. av
bildningen innebär alltid mellan arbetsgivamasgränsen och detatt
allmännas förskjuts. starkareEn arbetslivsanknytning utbild-ansvar av
ningen innebär deñnitionsmässigt den blir relevant och i högreatt mer
grad arbetsmarknadens och därmed arbetsgivarnas behov.motsvarar
Därmed minskar uppenbarligen behovet inskolning på arbetsplatsen.av
Varje krav fårlängre yrkesutbildning dock inte tolkas enbart ettsom
försök övervältra kostnader det avståallmänna. frånAtt för-att att
bättra yrkesutbildningen med hänvisning sådantill risk inteär etten
rimligt vårställningstagande. Enligt uppfattning bör i stället fastataman
på, fördjupad och breddad yrkeskompetens hos de anställdaatt en
medverkar till företagetsstärka konkurrenskraft och höja produk-att att
tionens ocksåkvalitet. Därmed den betydelseär för samhället.storav
Därvid förutsätts naturligtvis utbildningen sådanhar bredd denatt att

generellt användbar arbetsmarknadenär och inte ensidigt riktar sig
till arbetsgivare eller företag.etten

HunderfrånErfarenheterna flera försök utgångs-1980-talet medatt
punkt i utbildningens innehåll bort personalutbildning frånrensa
komvux kursutbud visar, detta inte framkomligär Omatt väg. ut-en
bildningen personalutbildning innehåll,är inte dessavgörs utanav av

väljer deltagarna och möjligen hur dessa finansierar sinutvem som av
utbildning. allmännaDet utbildningsväsendet ocksåhar till uppgift att
erbjuda enskilda möjlighet till utveckling och förkovran på initiativ,eget
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arbetsgivaren. Attmöjlighetfårinte dennaför demi synnerhet avsom
popularitetinnehåll ellerderasvissa kurserbort somsortera p.g.a

utbild-behöverbästdrabba demskullepersonalutbildning ytterst som
personalutbildning.få deninte kandemnämligenningen, somsom

ellerföretagianställdaYrkesutbildning är ett enpersoner somav
arbetsgi-detarbetsgivaren, när ärbekostasnormaltskallmyndighet av

gällerDettadeltagarna.väljer oavsettindirektellerdirekt utvaren som
ellerkurserbegränsadeelleryrkesutbildningfullständigdet är enom

söker siginitiativyrkesverksamenskild, egetOm personmoment. en
yrke,bytasinförberedelse i strävanyrkeshögskolan atttill t.ex. ensom

personalutbildning.frågaintedäremotdetbransch,eller ärfunktion om
ochfortbildninglämpade föri formerutbildning,behovetDet stora av

utbildningsutbudyrkeshögskolansangelägetdetvidareutbildning, gör att
villarbetsgivare,försökandenenskildasåväl förutnyttjaskan somsom

utveckling.på personalenssatsa
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inomresursfördelningochPlanering8

yrkeshögskolan

Ansats8.1

utbildningsväsendetsvenskadetfrån delarandraskillnadTill avsesav
fysisktantal fasta,manifesteradbliinteyrkeshögskolan ettgenom

anfördesvadmedenlighetyrkeshögskolor. Ienheter:avgränsbara som
utbildningsanordnaremånga olikaställetiskalldirektiven, typeri av

ochbåde befintligautbildning,anspråk för dennaikunna nya.tas
utbildningsanordna-anordnasfallflestadet allraskall iUtbildningen av

företagellerutbildningsverksamhet,förockså avannansvararsomre,
ellerproduktionsysslar medhuvudsakligenmotsv. varoravsom

yrkeshögskolan i ställetdefinierar ärtjänster. Det som

pedagogisk ram- en

resursfördelningochplaneringförett system°

kvalitetssäkringochexaminationförordning0 en

planering,förinstitutionerochdiskutera formerskall viavsnittdettaI
resursfördelning.ochutveckling

Utgångspunkter8.2

gått1970-taletsedanhar motutbildningsväsendetinomUtvecklingen en
Högsko-befogenheter.ochdecentraliseringmarkeradalltmer ansvarav

in-direktaochbefogenheterfått vidgadesuccessivt statensharloma
innehålloch ärformerorganisation,verksamhetensflytande nu-över

skolan propförårs beslut Ansvaret1991Genombegränsat. ommera
inomverksamhetenförodelatkommunerna199091 :18 ett ansvargavs

organisatoriska före-detaljeradedelvisbåda harfallenskolväsendet. I
mål- ochmedbudgetramarändamålsindelade ersattsochskrifter en
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resultatorienterad styrning. Statsmakten detta uttryck försätt för-ger
troende för dem har för genomföra verksamheten ochattsom ansvar
försäkrar sig de krafter för utveckling och förnyelseatt finnsom som
i varje verksamhet kan tillvara.tas

Det denna bakgrundär naturligt också förmot yrkeshögskolansatt
del eftersträva ordning där för utveckling, planeringansvaret ochen
resursfördelning så långtförs i organisationen det praktisktut ärsom
möjligt. Vi frånhar början avvisat tanken traditionelltatt mer-
svenskt förlägga hela försätt- utveckling och förnyelse tillansvaret en

nationell myndighet med föreskriftsrätt och sanktionsmöjligheter.ny
Yrkeshögskolans verksamhet skall genomföras befintliga ochav ev.

tillkommande utbildningsanordnare, inklusive det antalet utbild-stora
ningsföretag, inom företag och förvaltningar. Syftet därvidsamt delsär

tillvara den kompetens och organisationatt ta redan finns, dels attsom
uppnå hög grad flexibilitet undvika onödiga bindningaratten av genom
i fasta institutioner, ocksådels säkerställa anknytning tillnäraatt en
arbetslivet. Därmed krävs också andra former för prioritering och för-
delning till och inom yrkeshögskolan dem kanänav resurser som
tillämpas anordnaren utbildningennär á priori given.ärav

långtgåendeEn decentralisering befogenheter och innebär,av ansvar
påkraven uppföljning och utvärdering skärps. En balans måsteatt

skapas mellan den regionala nivånseller lokala befogenheter och de
Ävennationella intressena. nationell enhetlighet inte alltid skallom

eftersträvas det gäller utbildningens innehåll,när verksamhetsformer
mål,eller ankommer pådet utveckla ändamålsenliga metoderstaten att

och institutioner för säkerställa nationell likvärdighet det gälleratt när
utbildningens frågorkvalitet. Dessa kommer belysas i följandeatt ett
kapitel.

Vi har så långtefterstävat möjligt begränsa den statliga admini-att
strationen för främja utvecklingen kvalificerad eftergymnasialatt av
yrkesutbildning och för driva yrkeshögskolan. uppgifter ändåDeatt som
slutligen ankommer på såskall utföras kostnadseffektivtstaten ett

möjligt. Vi har därförsätt det möjligtprövat knyta demär attsom om
till befintliga med uppgifter inom områdenangränsande i syfte attorgan

tillvara eventuella synergieffekter. Vi också det angelägetta ärattanser
så långt möjligt, redan vid uppbyggnadenatt väljersystemet,man av

modern informationsteknologi och, där detta låtermöjligt,är den ersätta
traditionella former för administration och utbildning.
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utbildningUtveckling8.3 av ny

behovetyrkeshögskolaskapa ärmotivet för att ut-Det attyttersta en
på eftergym-utbildningsprogramutbildningskapacitet ochveckla nyany

från håll. Intematio-flerakommerkapacitetnivå.nasial Kraven ny
gårårskullandelalltgår utvecklingen störrenellt attmot enaven

från gymnasieskolan tillutbildning, dvstill tertiärfrån sekundärvidare
målet vidländer harvästeuropeiskaFlerautbildning. satteftergymnasial

uttalat yrkesförbe-följt deeleverför deSärskilt50 merprocent. somca
få möjligheteri realitetengymnasieskolan finnsiredande programmen

yrkesutbildning utanförLikaså utbudetyrkesutbildning. ärtill fortsatt av
studieförberedandegenomförtför demhögskoloroch ettuniversitet som

alltSamtidigt harmycket begränsat. störrenaturliga skälprogram av
kvalificerade yrkes-medbehovarbetslivetdelar merpersoneravav

gymnasierefor-gymnasieskolan kan Denvad senastekunskaper än ge.
på kompetensBristenproblem.förstärkt dettaparadoxalthar nogmen

begränsararbetslivetutbildningsnivå delarinomlågallmäntoch aven
också andrapräglarslå industrier ochriskerarochtillväxten utattt.o.m

arbetsmarknaden.sektorer av
tillexisterarbakgrund behövsdenna storautbildningarDe motsom

erbjuder,utbildningsväsendetoffentligaDetidag.delar inte som nyss
breddning,till fördjupning ellerfå möjligheterjämförelsevisf.n.nämnts,

utbildningar. Inomyrkesförberedandegymnasieskolansbyggersom
privatadesign, finnsreklam ochkonsthantverk,områden,några t.ex.

kvalificeradmed statsbidragdelvisutbildningsanordnare, gersom --
yrkesutbildning.

behov utveckla utbild-identifiera ochutmaningavgörande är attEn
arbetsmarknaden. Dettalångsiktiga behovning, motsvarar mersom

företagandetsochföretagensförförståelse bl.a.uppgift kräverär somen
näringar ochutvecklingenlångsiktigainsikter denvillkor, avmerom

intematio-nationellt ochföretagmed dekontakterbranscher samt som
och produktions-produkterutvecklingenligger vid frontennellt avav

radsåväl mellansamverkandärförkräverUppgiftenmetoder. en organ
bedömningsysslar medgärningdagligai sininstanser,och avsom

arbetsmarknaden,ochföretaginomlångsiktiga utvecklingstendenser
sist-utbildningsanordnare. Deochföretagenmellan dessa organ,som

eftersomsamarbetspartnerviktigasammanhangetnämnda iär som
utbild-tillkompetensbehovomvandlar etthurkunskapen ettmanom

ocksåkanDeaktörerna.övrigahos desällan finnsningsprogram mera
förkompetensbehov harvilka attanalyserabistå medföretagen att man

produktionen.utvecklakunna
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Med hänsyn till de skillnaderna i näringsstruktur mellan olikastora
delar landet och till variationema i befolkningens utbildningsproñlav
sker denna bedömning sannolikt bäst i kontakter mellantyp enskildaav
företag, utbildningsanordnare och skilda planerande och samordnande

och organisationer lokal och nivå.regional Ett viktigt incita-organ
sådantför arbete denna nivå också hade inflytandement ett attvore

prioriteringarnaöver vid fördelning avde med nödvändighet begränsade
En stark betoning lokalt och regionalt ochettresurserna. av engagemang

för utveckling utbildning får naturligtvis inte uteslutaansvar attav ny
bedömningar och initiativ också nivå.görs nationell finnsDetatt tas

geografisk rörlighet i arbetskraften, inte skallgör över-atten som man
driva mellan de regionala arbetsmarknadema.gränserna Utbildnings-
väsendet skall inte överdriven regional specialisering mot-genom en
verka individemas möjlighet flytta. Det viktigt skapa kanaleräratt att
mellan den nationella den nivån,och regionala så den överblick ochatt
det internationella kontaktnät finns nationellt kan tillgodogöras isom
utvecklingsarbete och planering nivå.regional

I takt med kompetensbehov identifieras och omformas tillatt ut-
bildningsbehov initieras pedagogiskt utvecklingsarbete, alltid börett som
resultera i konkret och relativt detaljerad plan för utbildningen.en
Denna utbildningsplan de grundläggandeutgöra styrinstru-ettavses av

inom yrkeshögskolan. skallFör den fungera sådantmenten att som
föreslår vi, utbildningsplanen skallatt ange

D målutbildningens och huvudsakliga inriktning,
D de kurser och utbildningen omfattar,moment som
D huvudsaklig uppläggning och organisation utbildningen,av
D kompetenskrav den undervisande personalen,
D omfattning inriktning påoch det lärande i arbete skall ingå,som
D de påkrav förkunskaper få påbörjaställs för utbildningen,attsom
D examenskrav former för examination och dokumentation.samt

återkommerVi frågantill utbildningsplanens funktion inomom
yrkeshögskolan i kapitel 10.

8.4 Fördelning av resurser

Utgångspunkt våraför överväganden hur dessa beslut skall fattas harom
varit följande.

våraVi har, i enlighet med direktiv, valt pluralistisk modell fören
anordnande mångautbildningen: olika utbildningsanordnare skallav
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lås-tidsbegränsat;fråga. utbildningsuppdragVarje ärikunna komma
förminimeras. Ansvaretfast anställd personallokaler ochiningama

i olikai arbetslivetförankratutbildning skallutvecklingen varaav ny
till arbetslivetanknytningstarkUtbildningen skall halandet.delar enav

utbildning-väsentlig delarbetsplatsförläggningi formbl.a. avav enav
regional för-lokal ellerstarkfordrasskall fungeradettaFör att enen.

därmedanordnas ochutbildningar börfråga vilkaankring i somom
anordnare.fråga valetifråga statsbidragförikomma samt avom

praktisktnivån, intekommunen,lokalavår bedömning denEnligt är
huvudsak desammaisammanhang. Skälen äri dettautnyttjamöjlig att

huvudmannaskap.fråga kommunaltikapitel 7anfört ivi ettomsom
planeringsområde försmå förförmånga utgörakommunerAlltför är att

många kommunerkommerutbildning. Dessutom atteftergymnasial
utbildning inomanordnareönskaellersjälva avvaravara --
rollerna blandasleda tillkunnaskullevilketyrkeshögskolan, att

samman.
planeringsnivå kunna för huvud-fungeraregionalbörDäremot en

fråga obetydligintebli Förutbildningar det kandelen de om. ensomav
ocksåemellertidyrkeshögskolan kommerinomutbildningendel av

planeringsområde. ställningstagandeVårtför litenregionen att somvara
interregionalomfattandekravmedkompletterasmåste därför en

små utbildningsbehov.kvantitativtplaneringförbl.a.samverkan av
medsamordningnationellkrävautbildningsbehov kommerVissa att en

mycketutbildningsplatserantalet ärrealistiskasåväl dettillhänsyn att
enskildförorimligtkrävsinvesteringar ärde storalitet, enatt somsom

slåövergripande nationella intressenockså finnas attkanregion. Det
konsthantverksområdet.inomutbildningvissvakt t.ex.om

Fördelningmodell

yrkeshögskolanför ettangelägetredan nämnts,Det attär, mansom
kapacitet förochsamladeden kompetensutnyttjakanflexibelt sätt
måste kunnaUtbildningsutbudetregion.finns iyrkesutbildning ensom
identifieras.behovlångsiktigamedi taktförändras att nya mer

såvälutbildningsbehovtillgodoseYrkeshögskolan skall kunna merav
ellertekniskmedhantverksmässigeller t.ex.konstnärlig natur som

tid.förändrasmåste kunna överPrioriteringamainriktning.ekonomisk
tidsbegränsadeinnebärmodell, ut-därför atteftersträvarVi somen

studieinriktningmed vissantal platseravseendebildningsuppdrag ett
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kan påläggas olika anordnare eller anordnare i samverkangrupper av
det bäst behoven.sätt motsom svarar

tillämpatsInom arbetsmarknadsutbildningen århar sedan 1986 en
ordning, innebär länsarbetsnämndema och arbetsförmedlingarnaattsom
upphandlar utbildningsplatser olika utbildningsanordnare. Detta harav
bidragit till ökad flexibilitet och ökat kostnadsmedvetande inometten
arbetsmarknadsutbildningen jämfört med tidigare anslagsñnansierade

frågorSamtidigt har kvalitetsbedömning kvalitetssäkringochsystem. om
beställarkompetens kommit i förgrunden inom Arbetsmark-samt om

nadsverket.
renodlade upphandlingssituationDen gäller för arbetsmark-som

nadsutbildningen inte lämplig överföra direkt till yrkeshögskolan.är att
Eftersom delar utbildningen skall lärande i arbetestora av vara en

alltidarbetsplats, kommer flera inblandadenästan parter att vara som
anordnare kurs. En utbildning kan inte komma ståndtill utan attenav

oftast flera, företag bereddaeller för det lärandeär i arbeteattett, svara
ingå denna.alltid skall i Inte sällan kommer dessutom flera utbild-som

ningsanordnare behöva samverka för tillsammans kunna erbjudaatt att
efterfrågas. Användninglärarkompetens teknik och andraden som av ny

avståndöverbrygga i tid ochmetoder för förutsätts bli vanligaatt rum
utbildningen. Initiativ till utbildningar kan förväntasinslag i kommanya

såväl från frånutbildningsanordnare och företrädare för arbetslivet som
prioriterande instansen.den

frånErfarenheterna Arbetsmarknadsverket visar, antytts, attsom nyss
upphandling utbildning betydande problem det gällernärav rymmer

frågakompetens i utformningen upphandlings-beställarnas ex. om av
underlag och bedömning anbud. Väl fungerande former för kvalitets-av

återstårsäkring fortfarande utveckla. Det finns därför goda skäl,att att
avstå från utforma yrkeshögskolan marknadsstyrd relationatt som
mellan beställare och anordnare, underordnad upphandlingsför-ärsom
ordningens villkor.

fungerande prioriterings- och fördelningsmodell för yrkeshögsko-En
lan skulle istället utformas kombinationkunna ansöknings-som en av
och anbudsförfarande betydande inslagmed dialog och förhandlingav

regional styrelse och anordnarna.mellan Möjligheterna och förut-en
kvalitativtsättningarna genomföra god utbildning enligt denatt en

vårfastställda utbildningsplanen bör enligt bedömning överordnadvara
formell priskonkurrens.en

åtminstone nivåmotiv förVi kan regional skulletre attse man
få frågor.befogenheter självständigt fatta beslut i dessa det förstaFöratt

såvälförutsätter utveckling genomförande utbildningen aktivtettsom av
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i regionen. Enfrån organisationerarbetsgivare och över-engagemang
ställningstagandena kannivå de regionalt gjordacentralprövning av

Det andraochnödvändigt samarbetebrytasnabbt ett engagemang.ner
reella möjlighetenfattas där denbeslut börskälet handlar attattom

innehållet det tredje kommerpåverka sakliga finns. Fördetochbedöma
utbildning,snabbt kunnarelativtfinnas behovdet starta utanattatt av

nivå.nationellställningtagandebehöva invänta ettatt
åtminstone talarockså fyra skäl,emellertidfinnsDet mot ensom

starkastebeslutanderätten. Detdecentraliseringlångtgående argu-av
kort sikt fria,mått decentraliseringvisst ärför attettmentet av

såväl i varje länbegränsadekommertillgängliga att somvararesurserna
lokalisering kommerutbud ochöverblicknationell överi riket. En att

uppnå resursanvändning.rationellskallnödvändig för att enmanvara
förs in ibetydande utbildningsvolymganskaskälandraEtt är att en

utbild-skoP-former. Beslutetfrån nuvarandeyrkeshögskolan attom
frånSkolmyndighettagits lokaloftastharanordnasningen skall av en

förutsättningar demmed andrautgångspunkter och änandra som avses
ochinbördes mycket olikaUtbildningamayrkeshögskolan. ärförgälla

utvecklas ocharbetslivets behovde bedömsbehöver motsvaraom --
Särskildayrkeshögskolan.gäller för över-till de somramaranpassas

utbildningar. Ett tredje skäldessabehövas för ärdärförgångsregler kan
och den kompetensutveckla de nätverk ochtidkommerdet atttaattatt

nivå. fjärde skäl harpå regional Ett görabehövaskommer attattsom
likvärdighet.nationellochrättssäkerhetmed

starktbeslutsordning därbakgrundföreslår denna ettVi mot en
fastställdabalanseras nationelltinflytanderegionaltlokalt och ramarav

nivå ställ-korrigeramöjlighet nationellformellmål attoch samt en
prioriteringarnaregionalafrångå deSkälningstaganden i regionema. att

tillskulle ledalänensamordningen mellanbrister ikan t.ex. somvara
Uppenbarautbudet.obalans iellerfeldimensioneringuppenbar annan

ocksågivetviskan utgöraunderlagofullständigakvalitetsbrister eller
regionalt beslutändraskäl att ett

Även nivå, därnationell börformella beslut fattasvissa manom
ledamöternabedömningar. Omnivånsregionalarespekt för denvisa stor

ställnings-bedömningar ochupplever derasregionalai de attorganen
Förutsätt-derasupphör snabbtständigt negligerastaganden engagemang.

utbildningenarbetsplatsförlagda delenorganisera denningarna att av
sinaviamöjligheterArbetslivetsdå radikalt.försämras attriskerar att

prioritering och dimen-påverka inriktning,nivåregionalföreträdare
vår bedömningenligtyrkeshögskolani ärutbildningensionering av
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avgörande för deras benägenhet ställa utbildningsplatser i produk-att
tionen till förfogande.

beslutsordning vi förordarDen för sammanhängande utbild-som
ningar karaktärmed linjer eller fåskulle därmed följandeav program
utseende.

Utbildningsbehov identifieras och utbildningsplaner utvecklas i första
på nivå.hand regional Med regionemas äskanden underlag fast-som

nivåställs nationell för varje region och utbildnings-en resursram en
volym eventuellt vissa riktlinjer för verksamheten. varjeI regionsamt

samrådutarbetas, efter med andra regioner, förslag till utbud inne-ett
fattande utbildningsplaner och redovisning möjliga överenskom-en av
melser med anordnare. Detta förslag underställs nationell instans fören
godkännande. Efter godkännande träffas i regionerna avtal medett

åtgärderanordnare och vidtas övriga fordras för genomföraattsom
verksamheten.

förutsätts regionernaHärutöver självständigt förfoga föröver en ram
fristående avsedda främst förkurser fortbildning och vidareutbildning.

Organisation8.5

Regionindelning

nivåFör planering regional Sverige indelat i 24 län. Länensärm.m.
ändamålsenlighet planeringsområde ifrågasätts från tid tillsom annan
och för vissa verksamheter har regional indelning valts. Fören annan

påhögskolan skapades 1970-talet särskild regionindelning,en som
formellt övergivits lever kvar bl.a. i avgränsningen verk-men som av
samhetsområdena för fakultetema. För närvarande arbetar Regionbe-

frågor.redningen 1992:06 med hithörandeC
vår ifrågasättaEnligt uppfattning kan länen alltid skulleman om vara

ändamålsenliga planeringsenheter för kvalificerad eftergymnasialsom
utbildning. har förmodligenVissa län alltför litet befolkningsunderlagett

frågorför planering detta slag, i andra fall delas naturliga regiona-av av
vårla arbetsmarknader länsgränser Enligt uppfattning böretc.av man

emellertid för yrkeshögskolans del inta pragmatisk attityd och anslutaen
till den regionindelning den helt dominerande för offentligärsom
verksamhet i Sverige, nämligen länet. Förändras länsgränsema till följd

pågående få ocksåutredningsarbete bör detta konsekvenser förav
yrkeshögskolan. Former för inomregional samverkan länsöver gränserna
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Någrafinns redan utvecklade inom rad områden. bärande motiv fören
skapa särskild regionindelning yrkeshögskolan föreliggerföratt en

vårenligt mening inte.
många berördaVi har pekat behovet ochattnyss organengagera

utvecklingen gäller förorganisationer i utbildning. Detsammaav ny
inför fördelning statsbidrag. varje län finns omfattan-prioritering I enav

landsting,kan tillvara. Länsstyrelse, länsarbets-de kompetens, tassom
många kommuner arbetar kontinuerligt med hithörandenämnd och

ansvarsområdefrågor. inom branschemas, arbets-gällerDetsamma resp.
för sig och oftaarbetstagarnas regionala igivarnas och organ, var sam-

företag. Allmi Företagsparter f.d.verkan liksom inom vissa Inomstörre
bred kompetens, liksom i anslutning tillUtvecklingsfondema finns en

samlade kompetens be-hittillsvarande Arbetslivsfondema. Dennade
prioritering och resursfördelning.tillvara arbetet medoch kanhöver tas

också något med utrednings-innebärDet nytt expertorganatt en egen
behöverskapas, däremot samverkansfonnemabehöverkapacitet inte

skapas.och nätverkutvecklas

Regionalt organ

nivåregional slag.utföras Denskall äruppgifter ärDe tre attavsom
detplanering och utvecklingsarbetedenförfungera ett somnavsom

antalför regionala Det andraske inomförutsätts ett stortramen organ.
utbildningsbehov erfordras.prioritering mellanför denatt somsvaraom

grundval ansökningar och anbud genomföratredjeDet är att av
utbildningsanordnare.avtal medträffamed ochförhandlingar

huvudsak kunna utförasvår iEnligt uppfattning bör dessa uppgifter
Utvecklingenbyggsnågon omfattande administrationutan att upp.ny

företagens, organisa-grad iaktuella utbildningarna ligger ide högav
utgå från,kunnaböroch intresse,tionernas myndigheternas varför man

medverka i utveck-från bereddadessa tid till skulle attatt annan vara
från medverkan-deockså resursinsatserlingsarbete det kräverm.m. om

krävs emellertidsådan modell skalldes sida. För fungeraatt enen
för rollför-sammanhållande också samverkansorgankraft. krävsDet ett

och samordning arbetsinsatsemadelning av
uppdrag samordnaårredan sedan fleraLänsstyrelserna har attett

bl.a. de regional-medlänsstyrelsemas arbeteyrkesutbildningen i länet. I
eftergymnasialsynnerhetfrågorna utbildning ispelar ochekonomiska

också få uppgifter iförutsescentral roll. Länsstyrelsernautbildning en
från Europeiska socialfonden. Imedel densamband med fördelning av
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samband med avvecklingen Skolöverstyrelsen och länsskolnämndemaav
år tillfördes1991 länsstyrelserna för kvalificerad utbildnings-resurser en

förstärkning den utbildningsstrategiska bevakningen. Hurexpert som av
dessa varieraranvänds starkt mellan länen. Länsexpertemasresurser
formellt reglerade uppgifter begränsas till de skall yttrandeatt avge

friståendeframställningar godkännande gymnasieskolor.över avom
fårföreslårVi länsstyrelserna i uppdrag yrkeshög-att att utse en

skolestyrelse. Styrelsen skulle administrativt knytas till länsstyrelsen och
utbildningsexpertendess kanslifunktion ledas vid länsstyrelsen.av

för yrkeshögskolan i länetStyrelsen skall ha samlat ochett ansvar
frågor prioritering mellan utbildningsbehov och tilldelningbehandla om

inom destatliga medel till viss utbildningsanordnareav ramar som
statsmakten och den centrala myndigheten Genom utnyttjaattger.
länsstyrelsen värdmyndighet inordnas beredningsarbete och medels-som
hantering fungerande statlig struktur. sina ställningstagandeni Ien
rörande yrkeshögskolan bör yrkeshögskolestyrelsen dock suveränvara

åliggalänsstyrelsen bör länsstyrelsen till-och inte underställd Det att
handahålla för beredning styrelsens beslut. Vierforderliga resurser av

det därvid möjligt i högförutsätter dock, gradnämnts, äratt attsom
på och de finns inom de in-repliera den breda kompetens resurser som

organisationer medverkari utvecklingstitutioner, företag och somorgan,
yrkeshögskolan.genomförandeoch av

Swnmansättning

lång-yrkesutbildning,Yrkeshögskolan skall motsom svarar merge
enskilda företaget eller enskild före-siktiga behov i arbetslivet. Det en

långsiktigasinasvårt formulera kompetensbehov.kan ha atttagare
arbets givarnas och arbetstagarnasbranschorganisationer,Företrädare för

emellertidorganisationer och andra har betydan-lokala och regionala en
ipå området, tillvara yrkeshögskolesty-de kompetens behöver tassom

långsiktigt beroende det finns kvalifi-relsen. Vidare arbetslivetär attav
arbetskraft inte kan utbildascerad arbetskraft, samtidigt denna utansom

Arbetslivetarbetslivets aktiva medverkan och förutsätts iengagemang.
vårt ungefär tredjedel kostnaderna för utbild-förslag bidra med en av

för arbetsplatsförlagt lärande. förut-ningen, Enettatt tagenom ansvar
vårskall ställas till förfogande enligtsättning för dessa platser är,att

också inflytandebedömning, arbetslivet har reellt utbild-överatt ett
dimensionering. Slutligen vi bedömningen,ningarnas inriktning och gör

pådå hårdaallmännas knappa och ställer kravi tid det äratt resurseren
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prioriteringar, finns skäl möjlighet och skyldighetdet avnämamaatt ge
utifrån helhetsperspektiv för prioriteringarsin delatt ett ansvaretta av

detta, arbetslivetoch val anordnare. innebär iSammantaget attav
regionen bör stark ställning yrkeshögskolestyrelsen. Vi förordariges en

styrelsens flertal.företrädare för arbetslivet skall utgöraatt
måste innefatta företrädareFöreträdarna för arbetslivet naturligtvis för

såväl arbetsgivare arbetstagare i regionen. Svenska Arbetsgivare-som
föreningen organisation deltar emellertid principiella skäl inteavsom
i arbetet i beslutande myndighetsorgan. SAF sig däremot intemotsätter
medverkan i utrednings- och beredningsarbete. Vi förutsätter därför att
arbetslivet i styrelsen företrädare för enskildarepresenteras genom

regionen tillsammans med företrädare för arbetstagarna.arbetsgivare i
Också stark ställning i yrkeshögskolestyrelser-avnämarna ges enom

utbildningsfrågoma,några perspektivfinns andra behöverna som
tillgångenföreträdas. länsstyrelse, landsting och kommunerFör är

utbildning för arbetskraften viktig planeringsförutsätt-kvalificerad en
kommer för överskådligoch högskolor tid förning. Universitet att svara

eftergymnasial nivå. Utbildningsfrå-utbildningden delenstörre av
också länsarbetsnämndemascentrala i arbete. viktigtDetär är attgoma

de närings-, utbildnings-styrelsen tillförs kompetens och arbetskrafts-
yrkeshögskolans verksamhet.politiska aspekterna Ledamöterna börav

ellerdäremot inte för vissa ellerrepresentantersesvara som organ
intressen.

Även inte kommer hastyrelsen direkt driftansvar föratt ettom yr-
förföreträdare de anställdakeshögskolan bör vid de berörda utbild-en

studerande inomför deoch yrkeshögskolanningsanordnarna kunnaen
ingå. ledamöter bör inteantalet överstigaDet totala 11 15.-

Resurser

tillhörande förhandlingarEtt ansöknings- och anbudsförfarande med är
uppgift. Sannolikt kommerrelativt och kompetenskrävandeen resurs-

mångaden perioderi län begränsad till kanske ettatt ettparvara om
månader år. tillförs förVi förordar dentre att attresurserpar, per

arbetskraft sakkunskap för kunna genomföraoch den krävs attsom
påOckså denna punktdessa uppgifter skall kunna hyras in. detär

få erforderlignaturligt yrkeshögskolestyrelsen, för kompetens,attatt
på yrkeshögskolestyrelsen.replierar det nätverk har sitt i Försom nav

ocksåutvecklingsinsatser räknar vi med styrelsensom nämnts att
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påresursmässigt kan förlita sig de berörda intressentemas engagemang.
återkommer frågaVi till denna i kapitel 12.

frånErfarenheterna länsarbetsnämndemas upphandling arbets-av
marknadsutbildning har, aktualiserat betydelsennämnts, högsom av

förmågabeställarkompetens och tydliga kravspecifikationer ochgöraatt
kvalitativa bedömningar inkomna anbud. Utveckling kompetensav av

områdeninom dessa bör hög prioritet inom yrkeshögskolan ochges en
frågorhithörande framstårsamverkan i med Arbetsmarknadsverket som

naturlig. Behovet utveckla beställarkompetensen starktvidareäratt ett
för successiv uppbyggnad yrkeshögskolan.argument en av

Interregional samverkan

föregående, valet länsnivånframhöll i det ochVi för planeringatt av
inom yrkeshögskolan förutsätterresursfördelning fungerande sam-en

yrkeshögskolestyrelsema. planerings-verkan mellan Det medsystem
föreslår tillför bidrar till skapa incitamentvarje län attramar som

uppnå så möjligt.samverkan rationell resursanvändningför att somen
givetvis denlänEn viktig del planeringsunderlaget i varje ärav

andra län.angränsande ochverksamhet planeras och genomförs isom
pågående ochoch planeringInformation det totala kursbudet ut-omom

med hjälpenkelt och snabbt förmedlasvecklingsarbete kan relativt av
frånYrkeshögskolestyrelsernateknik. bör redanmodem starten vara

datorbaserat informationssystem, kan liggasammankopplade i ett som
tillbåde för styrelsemas planering och informationen detill grund

vunnits inom i med in-Erfarenheter VHS arbetetstuderande. ettsom
Ocksåhögskolan bör därvid kunna tillvara.förformationssystem tas

erfarit, erfarenheter utveck-finns, enligt vadinom länsstyrelserna av
detta slag.ling system avav

utvecklasamverkan länsgränsema förgällerdetDet överär, när att
vidare det samarbe-utbildningsutbud, naturligt byggarationellt attett

områden mellan planerandeskilda sedan länge finnsinomte organsom
vår intelän. Enligt uppfattning bör detolikainom mötagrupper av

sådan samverkan,några konsekvensenhinder dra den ytterstaatt av
två yrkeshögskole-för eller flera lännämligen att utse gemensamen

styrelse.
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samordningNationell8.6

framhållits flerayrkeshögskolan kräver,och ledningPlanering somav
nivå. gällerföregående, Detinsatser nationellgånger i det

arbetsmarknadens, branschemasden kunskapsäkerställa attattI om
ocksånationellt kommer till definnsarbetslivets utvecklingoch som

kännedom,regionala organens
utbildningsutbud,balanseratför ettatt taI ansvar

hanteras enbartutbildning inte kanbeslutaochplaneraatt somI om
nivå,på regional

frågor examensordning,rörandeför vissaattI ensvara
uppföljning och utvärde-åtgärder kvalitetssäkring,förförattI svara

ring,
information.förunderlagförattI svara

ha god förankring i detkommerregionala styrelserna attDe en
nationell ochUtvecklingstendenser och trenderarbetslivet.lokala

ingåockså beslutsunderlag. deti deras Närnivå behöverinternationell
frågor från nivåsådana till lokali centralkunskapfönnedlinggäller av
informationsteknologi spelaanvändningkanoch omvänt, enav ny

personella bör detbegränsaderoll. Medbetydelsefull resurser vara
relevant dokumentation skallförförutsättningarskapamöjligt attatt

En sådan funktion behövervia datornät.i regionernatillgängligfinnas
modell för inforrnationsspridning,nationellt. Enhållas annansamman

kostnader, skulle kunnasinakan bära utgörassannoliktvilken egna av
SådanEn årlig träffpunkt kringläkarstämma.yrkeshögskolansen

skulle kunna tydlig-utbildningsbehovocharbetslivets kompetenskrav
utvecklingenbetydelse förutvecklingstendenser och erfarenhetergöra av
utbildnings-kontakt mellanyrkeshögskolans utbildningar och skapaav

gäller arbets-detoch företag, långt framme näranordnare liggersom
ochorganisation produktionsmetoder.

föryrkeshögskolande utbildningsbehovEn del avses svaraav som
betydelse försmå, strategiskkvantitativaiär t.ex.termer enmen av

förmår hävdasådana inteintressenfinns alltid risk,bransch. Det atten
Under förutsättningkvantitativt och röststarkare.sig större attmot

delar landet,regionalt begränsat sprittbehovet inte överär storautan av
bl.a. i syftekan skenationellangeläget samordningdet attär att en

utbildningockså säkerställaföröveretablering,förebygga attattmen
utbildningstånd. etableringandra fall kankommer till I av en vara
enskild region.belastakostnader, inte rimligen börförenad med ensom
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för högre grad centralisering i vissa fallYtterligare skäl är, attett en av
förordning reglerat behörighetskrav för visstiutbildningen utgör ettett
kvalificerad utbildning inom hantverksom-finns detyrke. Slutligen t.ex.

Stenebyskolan, det kanrådet Sätergläntan ochvid ettvarasomsom
och utveckla.nationellt intresse bevaraatt

föreslår för yrkeshögskolanstruktur videcentraliseradedenI som
utvärdering och kvalitetssäkringåtgärder uppföljning,förblir storav

pågivetvis betydandestyrelserna harbetydelse. regionlaDe ett ansvar
på nivånationell nödvändiga bl.a. förområden, insatserdessa är attmen

Också examensordningför denlikvärdighet.nationellsäkerställa somen
Vicentralt beslutande kommerföreslår i följande krävsvi det ett organ.

frågor utförligt i kapitel 11.behandla dessaatt mera
på nationelldet finnasdessa slag behöveruppgifterFör resurserav

sak-för allmän bevakningnationell instansnivå. behövsVidare aven
regeringen.området stabsorganoch ettsom

års och högskole-universitets-uppföljning 1993Utredningen avom
högskoleverkfört fram förslaghar nyligenRUT 93reform ett nyttom

fåsåvitt och högskolorgäller universitet1994:153. DettaSOU avses
frågorutvärdering, prövninguppföljning ochrörandeuppgifter bl.a. av

ochomvärldsbevakning, analyserexamensordningen,rörande ut-
på allmäninitiativregeringen elleruppdragredningar samtegetav

Utredningsmannenutbildningutbud.och desshögskolaninformation om
myndigheten skall ävenföreslår avslutningsvis denatt ges ansvarnya

universitet ochutanförutbildning liggersådan eftergymnasialför som
Ett1995962165yrkeshögskolan. Iförsta handdvs ihögskolor, prop.

utsträckning följerförslag, ihögskoleverk regeringen framför storsom
föreslå skallverketexplicitdockutredningen, attutan att ansvarges

sidanligger vidutbildning,också sådan eftergymnasialför avsom
samlad be-ochhelhetssynhögskolor. Behovetochuniversitet av en

emellertid.verksamheter betonasnärliggandehandling av
alternativfinnsfram och detRUT93 förtankeVi denhar prövat om

nivå för yrkes-gäller nationelldethögskoleverkettill det när ennya
yrkeshögskolanmarkeringnämligen denPrincipiella skäl,högskolan. av

eftergymnasiallikvärdigoch högskolorsåsom universitetmed ut-en
talar förhögskoleverket skulletillknytning utgöra,bildning, som en

Även förslag.anföras för dettaresursskäl kan möjligentanke.RUT93:s
fristående myndighet,delsvi diskuteratalternativDe är nyensom

Skolverketalternativet talar, inomdetdels Skolverket. För attsenare
skulleoch tillsyn,för uppföljningfungerandefinns apparat somen

många friståen-påyrkeshögskola, byggervärdefull ikunna somenvara
dockavgörandeförvikt och ärväsentligtde aktörer. Av större oss --
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i synnerhetnationellt ochinplacering under Skolverket,att en --
yrkeshögskolans ställ-skulle helt felaktig bildinternationellt, avge en

eftergymnasialdet svenska utbildningssystemetdelning som en av
fråga.nivå. därför inte komma iSkolverket bör

fristående myndighet denförstarkaste ärDet argumentet en ny
svårtfå hävdaskulle sinyrkeshögskolanuppenbara risken attatt annars

akademisering iriskera förskulleDen utsättassärart. att en en
universitetendominerasverksamhet kvantitativt heltmyndighet, avvars

fristående skulle möjligen behövahelt myndighethögskolorna. Enoch
högskoleverket,kommer finnas inomfunktioner,dubblera del attsomen

så sådana svagheterdyrare. Vissaskulle blilösningoch denna sätt
någonhögskoleverket ellerskulle kunna begränsas att annangenom -

friståendevärdmyndighet föradministrativblevmyndighet ett organ.-
ifråga endasthögskoleverket kunna kommavår mening börEnligt

uppdragför yrkeshögskolanskan skapa respektverketinomom man
likvärdigden högskolanarbetsformer, medoch särart samt ensom ger

påråder någon tveksamhet punktdennadet ärbehandling. Om en ny
föredra.fristående myndighet att

Även -insat-nivå myndighetsformendet-på nationell krävs oavsett
till särskiltanknytning arbetslivet, dettasäkerställaför näraatt enser

ställningstagandenoch godkänna vissaverket förutsätts pröva avsom
rådgivandeEtt för arbets-yrkeshögskolestyrelsema.regionalade organ

yrkeshögskole-sammansättningmedlivsanknytning typ av somsamma
till den nationella myndigheten.knytasdärförstyrelserna bör
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PLANERINGSPROCIBSEN

ÅTGÄRDNIVÅTID

KompetensbehovRegionallokal definieras, utbild-Kontinu-
ningsplaner utvecklaserligt

ÅR 1
Regional Förslag utarbetas rörande utbildning-Vinter

inriktningvår och omfattning samtens
medelsbehov kommande verksamhets-
år

Sommar

riksdagNationell Regeringen och fastställerHöst
grundval förslagen budget och rikt-av
linjer för yrkeshögskolan

Nationell Planeringsramar fastställs för varje re-
gion

Regional utförlig plan för verksamhetenEn
innefattande utbud, utbildningsplaner

anordnareoch redovisning möjligaav
ÅR utarbetas2

Regionemas planer granskas medVinter Nationell av-
Vår utbildningsutbudet i riketseende

och uppenbara kvalitativa bristerev.
och fastställs

anordnareSlutliga avtal träffas medSuccessivt Regional

Utbildning anordnasKontinu- Regionallokal
erligt

anordnande8.7 Utbildningens

formellt uppdrag tillyrkeshögskolestyrelsens beslut lämnasGenom ett
utbildning tidigaregenomföra enligtutbildningsanordnare ettatten

förhandlingarförekommande fall justeratfastställt underlag, i genom
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utbild-överenskommelsen innefattarförUnderlagetmellan parterna.
på lärare,uppdragsgivarens kravpreciseringaroch deningsplanen av

förläggning detlokalisering,undervisningstid,utrustning, lokaler, av
enskilda fallet.aktuella i detlärandetarbetsplatsförlagda äretc. som

och denockså utbildningsplatseruppgift antaletUnderlaget omfattar
företagutbildningsanordnare ochdetid uppdraget samt somavser

åtagandenockså anordnarensunderlaget kanutbildning. Iimedverkar
preciseras.studievägledning,förhållande studerande,till dei t.ex.

får utbildningsuppdraganordnarederäkna med,börMan ettatt som
utbildningen. Underhelaförundantagsfall kommeriendast att svara

utbildningendelenföretagsförlagdadenomständigheter kommeralla av
Undantagen kantredjefå medverkankrävamed undantag part.att av

alla delargenomföraharföretag,mycket attstora avresursersomvara
möjligen vissaoch KFVolvo, ABB, SKFutbildningen samtt.ex.

utbildningsanordnare oftatill fleraMed hänsynbranschinstitut. att
kunskapscentratroligtutbildning, detsamverka ärkommer attatt enom

kommerföretagmellansamverkansorgan attoch andra former t.ex.av
för delhuvudmanroll formellbetydandespelakunna en avsomen

centrumbildningUnder det paraplyutbildning.yrkeshögskolans som en
utbildningsanordnare ellerkonkurrerandefrån eljestkanutgör, resurser

utbildning. Vikvalitativt godgenomföraförsamverkaföretag att en
inrättningar kanliknandekunskapscenter ochrollåterkommer dentill

följande.i detstuderandedespela för
fortbildning ochviktigockså förspela rollskallYrkeshögskolan en

verksamhets-små medelstoraoch företag. Dei främstvidareutbildning
ändamålsen-ungdomsstuderande alltidinteförutvecklas ärformer som

frågat utbildningsin-det kortareOftasammanhang. ärliga i dessa om
anpassadeoftare insatseryrkesutbildningar;avslutadeänsatser snarare

vårenligtskallYrkeshögskolanbehov.till individers än stora gruppers
anpassadeerbjuda kurserutbud,reguljäradel sittuppfattning, en avsom

distributionsfonnersåväl innehåll uppläggningochvad gäller som-
små medelstoraochvidareutbildning ifortbildning ochtill behoven av

försärskildocksåföreslås disponeraStyrelsemaföretag. resursramen
fristående kurser.

finns för kompetensupp-många hinderöverbrygga deFör att som
åtgärder inmåste aktiva sättassmå företagoch medelstorabyggnad i

avstånd i tid ochhindersida. dessafrån yrkeshögskolans Ett är rumav
förutsättningEni företagen.och anställdautbildningsanordnaremellan

skerutbildningstånd kantilllärande skall kommaför attatt ett vara,
arbetstid.till Föranslutningpå, omedelbareller iarbetsplatsen att

distansutbildningmetoder förolikaåstadkomma raddetta kan an-en
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vändas fördeloch med förenas med de verksamhetsfonner och den
pedagogik utvecklats inom folkbildningen. Utveckling distansut-som av
bildning jämförelsevis resurskrävande och det kanär komma krävasatt
särskilda resurstillskott för den önskade utvecklingen få någonskallatt
betydande omfattning.

Att anordna utbildning inom för också fåyrkeshögskolan kanramen
betydelse för de utbildningsanordnare och företag medverkar.stor som

Denna medverkan innebär alltid förstärkning och utvecklingen av
anordnarens kompetens. Inte minst för de kommunala utbildnings-egen

frånanordnama innebär förändringen påbyggnadsutbildningkommunal
till yrkeshögskola möjligheter till kvalitetshöjning, också kanen som
komma den kommunala utbildningen tillgodo. Genom imedverkan
yrkeshögskolan förstärks och breddas kontakterna med arbetslivet i
regionen, vilket kan betydelse för utvecklingen gymnasiesko-vara av av
lan.

Utvecklingen kompetens ökar vidare varje utbildningsanord-av egen
förutsättningar medverkai företagens personalutbildning ellerattnares

i arbetsmarknadsutbildning. Möjligheten tillgodoräkna personal-att t.ex.
utbildning i examina yrkeshögskolaninom kan förutses stärka dessa

påanordnares återkommerställning marknaden. Vi till detta samband
i kapitel ll examinaom mm.

Utbildningens arbetslivsanknytning innebär, vad vi tidigareutöver
diskuterat, följa årsrytmverksamheten bör arbetslivetsatt änsnarare
skolans. arbetsmarknadsutbildningenInom har sedan länge frigjortman

frånsig tenninsindelning och traditionen kurser skall börja iatt nya
månad.januari Ocksåaugustiseptember inom yrkeshögskolan börresp.

verksamheten pågå kontinuerligt under året.kunna hela Såväl individu-
ella starttidpunker inom för med antagning,successivsystemramen som

för tillämpas.bör kunna Samordningenstörrestartgemensam grupper
mellan utbildningsanordnarna och arbetsplatserde utnyttjas försom
lärande kommer kräva betydande hänsynstagande till arbetslivetsatt ett
villkor vid planering undervisningen.av

ocksåbörMan räkna med verksamheten tillbehöveratt anpassas
deltagarnas möjligheter följa någotutbildningen. förInte minstatt att ge
äldre, yrkesverksamma reella möjligheter kan deltids-deltaattpersoner
studier och kvällsundervisning behöva utnyttjas.
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studerande9 De

nämligentvå uppgifter,lika viktigaYrkeshögskolan har

ungdomaryrkesutbildning förtillmöjlighetererbjuda av-somatt°
ochgymnasieskolanslutat

förvidareutbildningfortbildning ochtillmöjlighetererbjudaatt-
yrkesverksamma.

tvåikunna delas indärmedstuderande kommerDe grovt settatt
arbets-med ringa eller ingenungdomsstuderandenämligengrupper,

ochsammanhängande utbildningar,längre,läserlivserfarenhet, som
före-ochyrkesverksammavaritellervuxenstuderande, är somsom

detverkligheten kommerIbegränsade studieprogram.trädesvis har mer
två ochmellannågon tydligfinnas gränsgivetvis inte grupperatt

mellanuppdeladeschablonmässigtsåstudiemålen intekommer att vara
detfinnsreservationOckså med dennastuderande.och äldreyngre

organisatorisktskall utformasyrkeshögskolananledning markera, attatt
målgruppers behov.olikaså kandenpedagogiskt mötaoch att

Behörighet9.1

förutsättningar förskapadirektiven ut-enligtVårt uppdrag attavser
Därmed marke-yrkesutbildning.eftergymnasialkvalificeradveckling av

gymnasie-skall byggautbildningenutgångspunkt, attenras, som
uni-parallell tillyrkeshögskolanvi betonarskolan. Genom att som en

tillträdefrågornabehandlanaturligtdethögskolorversitet och är att om
gäller förregelsystemutgångspunkt i detmedtill utbildningen som nu

studerandeoch för deblir enklast mesthögskolor. Detochuniversitet
huvudelengäller förredanpå regelverkdetöverskådligt byggaatt som

naturligt-härförförutsättningEn ärutbildningen.eftergymnasialadenav
yrkeshög-tillgodosedet möjligtstrukturregelverkets görvis, attatt

skolans behov.
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vårEnligt bedömning kan regler med i princip lydelsesamma som
också8 kap 6 §§ tillämpas för yrkeshögskolan.1 HF innebärDet att-

sökande för bli till utbildning inom yrkeshögskolan skallatt antagenen
ha allmän behörighet och dessutom den särskilda behörighet kansom

föreskriven för viss utbildning.vara
Den allmänna behörigheten kan med fördel definieras sättsamma

för universitet och högskolor och innefatta 25:4-regel.som en
ocksåDen särskilda kan definieras för universitetsom

och högskolor, med den justeringen eller flera kurser iatt en
yrkeshögskolan särskiltkan förkunskapskrav för viss utbildning,utgöra
jfr HF 8 kap. 6 § En grundläggande kurs inom yrkeshögskolan2. skall
kunna förkunskapskrav för fördjupningskurs inomutgöra en samma
område eller inom yrkesutbildning. det inte rimligtDäremot ärsamma

från någoneller flera kurser universitet och högskolor elleratt en annan
utbildning utanför gymnasieskolan skall kunna särskiltutgöra
förkunskapskrav.

Vid utformningen särskilda behörighetsvillkor det viktigtär att taav
hänsyn till den gymnasieskolan kursutfonnad. Inom ochäratt ettnya

gåttkommer olika elever ha igenom olika kurser.attsamma program
Skillnaderna mellan vad hittills benämnts studieförberedandesom resp.

minskar.yrkesförberedande Kraven bör därför formuleras iprogram
våroch i stället för fullständigakurser program.Enligtämnentermer av

principielltuppfattning det emellertid viktigt, det finns minstär att en
gymnasieskolan till varje eftergymnasialnaturlig utbildningväg genom

följtinom yrkeshögskolan. Den denna normalväg skallsom vara
på nivå.behörig ytterligare utbildning förgymnasial Kravenutan

särskild behörighet för tillträde till utbildning, syftar tillsom examen
måste så uppnåseller diplom, därför utformas de skall kunna inomatt

ettför minst nationellt i gymnasieskolan. Studerande,ramen program
inte skall kompletterauppfyller kraven, kunna sin behörighet inomsom

för komvux.ramen
Vi räknar med yrkeshögskolans utbildningar kommeratt att vara

efterfrågarbreda eftersom arbetslivet personal med bred kompetens.
får till intäkt för i behörighetsvillkoren skriva inDetta dock inte atttas

krav dubbla kompetenser. Det utbildningen i yrkeshögskolan,är mm
skall bredden. kan innebära krav den studerande förvärvarDet attge
kunskaper, i och för sig kan inhämtas inom andraettsom gym-

måstenasieprogram. dock tillgodoses inom för utbildningenDetta ramen
i yrkeshögskolan.

Även om.behörighetskraven praktiska skäl oftast definieras nedav
utgångspunkt i gymnasieskolan, det viktigt yrkeshögskolan godtarär att
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synnerhetisätt,förvärvatskunskaper annat genomsom
viktigbliskall kunnayrkeshögskolanOmyrkesverksamhet. resursen

egenvärderingnödvändigtdetvidareutbildning attfortbildning och ärför
äldremetodenhuvudsakliga prövastudievägledning blir den attoch

skallpraktikeniinteinnebärbehörighet. Detta attsökandes geman
studerande,deminstallrakrav. Ingen,uppställdaformelltavkall

viktigare,detsådan ordning. Däremot är attbetjäntskulle seav envara
utbildningen,sigtillgodogöraförutsättningarreellasökandestill den att

dokumenterade iformelltskallförkunskapemakräva,än att varaatt
skolbetyg.form av

pågår RUT93.f.n. inombehörighetsreglerhögskolansEn översyn av
förbehörighetsreglernauppbyggnadentillledakanDen att av

så fall eftersträvaibörförändras. Man atthögskoloruniversitet och
högskolanmedså parallellitetregleryrkeshögskolans attutforma en

bibehålls.

antagningochUrval9.2

reglerdeyrkeshögskolan börÄven utbildning inomtillurvalfrågai om
förebild. Dethögskolor kunnaoch utgörauniversitetförgällersom
den sökandesskallsökandemellanurvalförgrundeninnebär varaatt

mån vissdet fördenutbildningen.sig Itillgodogöramöjligheter enatt
förutsättningarnaskulle dessutomdefiniera, attmöjligtutbildning är att

fråga urvalsgrund.ikunna kommayrketutvecklas inomoch somutöva
utbildningar.konstnärligt präglademinstintegällerDet senare

tidigareanvändas betyg,börskall kunnaalltidkriterierDe varasom
urvalskriterierVilkaarbetslivserfarenhet.ochsärskiltutbildning, prov

måsteutbildningvisstillanvända urvalföreller börkan ensom man
möjligenochutbildningenutgångspunkt vadimedprövas --

medyrkesutbildningkaraktärUtbildningarnaskräver.yrkesutövandet av
oftabetygsurvalrenodlatinnebäraarbetslivsanknytning kan ettstark att

inget devibedömerGenerelltrelevant. attframstår mindre sett avsom
medkombinerasnormaltanvändasbörnämnda kriterierna utanensamt,

andra.deeller ettett par av
möjlighethaftförfogande intestått atttilltiddenVi har med som

urvalföranvändalämpligtskullehögskoleprovet attanalysera varaom
undersökasfråga behöverDennayrkeshögskolan.inomtill utbildning

ordning.särskildi
förstyrelsenliggastuderande börantagningförAnsvaret av

fattarstyrelseDennajfr kap 8.regionvarjeyrkeshögskolan i som
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beslut utbildningsutbud, anordnare och dimensionering denom utgör
enda fasta organisationen inom yrkeshögskolan. Såväl praktiska som
formella skäl talar därför för sådan lösning. Det ankommer påsedanen
styrelsen finna ändamålsenliga former föratt själva antagningen.

vårEnligt bedömning skulle det medföra oacceptabla risker för
brister i överskådlighet för de sökande och i enhetlighet vid
tillämpningen regelsystemet överföra för antagningenatt tillav ansvaret
varje enskild utbildningsanordnare. Däremot det mångaiär fall
förmodligen ändamålsenligt det praktiska arbetet utförsatt av
utbildningsanordnama i synnerhet det fråga särskildaärom om prov.

Med hänsyn till yrkeshögskolans utbildning iatt utsträckningstor
planeras och dimensioneras för tillgodose regionala behov, saknasatt -
undantag för enstaka, centralt reglerade och riksrekryterande
utbildningar skäl centralisera antagningen. Genomatt redanatt man-
från början kan utnyttja de möjligheter modern informationsteknologi
erbjuder i arbetet med planering och infonnation, bör de studerandes
behov överskådlighet och enkelhet ändå kunna tillgodoses.av

9.3 Studiefinansiering
Utbildningen inom yrkeshögskolan bör berättiga till studiemedel. För
ungdomsstuderande räknar vi med detta skall det normalaatt sättetvara

finansiera sin utbildning. Vi vårföratt del inga skäl diskuteraattser
andra ñnansieringsfonner dem gällerän för studerande inomsom
universitet och högskolor. Den arbetsplatsförlagda delen utbildningen,av
lärandet i arbetet, förutsätts därvid räknas studietid och berättiga tillsom
studiemedel på sätt klinikperiodema inomt.ex.samma som
sjuksköterskeutbildningen. Någon sålundalön skall utgåinte till den
studerande.

På denna sistnämnda punkt förutsätts yrkeshögskolan skilja frånsig
många andra utbildningar med praktik, där arbetsgivarna betalar praktik-
eller lärlingslön. Detta skall bakgrund de påprecisa kravmotses av
lärande i arbete, påvi ställer arbetslivets medverkan i utbildningen.som
Om de kvalitativa kraven inte kan tillgodoses måste ifrågasättaman om

skall poänggivande och i stället krävamomentet arbetsgivarenattvara
betalar praktik- eller lärlingslön.

För vuxenstuderande kan fler former studiefinansiering komma iav
fråga. Studiemedelssystemet stå för dem.öppet även Vi räknar
emellertid också åtskilligamed, kommer följaatt denattvuxna
teoretiska delen utbildningen med bibehållen eller delvis bibehållenav
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satsningarbetsgivaresoch andraför företagensinomlön ramen
någoni arbetelärandeblirdennapersonalutbildning. För grupp

i undantags-endastaktuelltförmodligendenarbetsplats än egnaannan
få utbild-skall kunnaarbetslösaheller uteslutaintebör attfall. Man

yrkeshögskolan.inomutbildninggå igenomförningsbidrag att

Studiesituationen9.4

form bygg-organsation ipåtagligfysisktfast,yrkeshögskola avEn utan
skrämmandemöjligenochfrämmandelärarkår kanochnader vara en

påpekas, närdärförförtjänar attstuderande. Detmånga att yr-tanke för
och dimen-anordnareutbud,beslutfattatvälkeshögskolestyrelsen om

plane-aktuelladenförorganisationfysiskafasta,dennasionering finns
ochmed skyltpå huspekainte kan ettringsperioden, även manom

yrkeshögskolan.flaggstång ärsom
studerandesdeanledningbakgrund ägnadenna attfinnsDet mot

enskil-denuppmärksamhet. Försärskildyrkeshögskolansituation inom
olikaiblandkurser,innefattautbildningen att ges avde kommer som

Ävenföretag.ilärande i arbeteperioderalltidoch omanordnare, av
tillbidrakanmiljö, görafysisk attfinnsanordnarevarjedet hos somen

särskilda in-fordraskan detstuderande,deförtydligyrkeshögskolan
studerande.bland deosäkerhetochrotlöshetmotverkaför attsatser

ellerkunskapscentraregionalapekatföregående atti detVi har
skullesamverkar,utbildningsanordnarefleravilkainomstudiecentra,

gäller inteyrkeshögskolan. Detinomfunktionviktigfyllakunna en
lokalstuderande. Somstudiemiljö för degodskapaförminst att en

yrkeshögskolaninomutbildningensamordnareochelleranordnare av
före-service,socialförlokalerockså inrymmasådantkan centerett

ningsverksamhet etc.
distansutbildning börförmetoderframhållit olikaredanVi har att

sigriktarutbildningsåväl i denyrkeshögsskolanutnyttjas inom som
utbildningsutbudi detungdomsstuderande,till som avserfrämst som

del formerEnyrkesverksamma.vidareutbildningfortbildning och avav
studiemotiva-deltagarnaskravmycketställerdistansutbildning stora

föranvändasiblandkanDesjälvständigt.förmåga arbetation och att
målgrupper.och homogenaavgränsadetill välsigriktarutbildning, som

dedistansmetoder närfår användningenbetydelse an-Sin avstora
villVi sär-arbetsformer.pedagogiskaandramedkombinationvänds i

kun-kombinationipotentialden avskilt peka stora enrymssom
ellervia datormed lärarentill dialogmöjlighetoch merskapsöverföring
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traditionell teknik och den trygghet och det sociala stöd studie-som
cirkelns pedagogik De utbildningsanordnare inom yrkeshögskolanger.

använder distansmetoder nåför deltagare på andra påellerattsom orter
arbetsplatser bör denna bakgrund eftesträva samarbete medmot ett
studieförbund, folkhögskola eller komvuxenhet för skapaatten en
studiesituationer främjar lärande och stärker studieovana deltagare.som
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10 Om utbildningsmiljö och

kvalitetssäkring m.m.

Med den utformning yrkeshögsskolan måstevi förordar,av som man
ställa åtgärder,särskilda krav syftar till säkerställa utbild-attsom
ningens kvalitet och likvärdighet oberoende anordnare. Vi skall iav
detta kapitel diskutera insatser olika områden, nämligentre

yrkeshögskolestyrelsens beställarkompetens,0

utbildningsmiljön hos anordnama samt°

uppföljning och utvärdering.°

Utgångspunkter10.1

Yrkeshögskolan skall del offentligadetutgöra utbildningssystemeten av
nivå.eftergymnasial parallellDen utgör till universitet och hög-en

skolor, där utbildningens arbetslivsanknytning ideologiskt rikt-utgör ett
märke forskningsanknytningenkaraktär inom universitetav somsamma
och högskolor. När det gäller kvalitetsfrågoma direkt jämförelseär en
med högskola och skola relevant. Härtill kommer att attgenom
tydligt definiera delvis utbildningssektor vill medverka tillen ny en

Överföringenkvalitativ förstärkning yrkesutbildning. vissa ut-av av
bildningar, anordnas inom gymnasieskolan eller komvux, tillsom nu
den sektorn innebär kvalitativ utveckling och förstärkningattnya en av
dessa utbildningar inleds.

Inom universitet och högskolor detaljeradhar tidigare styrningen av
utbildningens innehåll och omfattning successiva förändringargenom
sedan 1970-talets mitt begränsats till examensordning. Inomnumera en

områdeskolans har liknande bådautveckling fallenI kanägten rum.
det för utbildningsmåloch finnas betydande skillnader frågaiett samma

innehåll, tillämpad pedagogik och utbildningens organisation mellanom
olika skolor områdehögskolor. I skolanssynnerhet har det varitresp.
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ändå likaskall hasamlade resultatetdetutgångspunkt,viktig atten
verksam-alla delarregleringendetaljeradetidigarevärde. Den avav

nå likvärdighet. dagIsträvandena dennaföruttryckheten attettvar
tillåtandepluralistiskt ochmål betydligtinomeftersträvas ett mersamma
elevernasundersökningarnainternationellajämförandeDesystem. av

visar dessagymnasieskolan IEAgrundskolan ochprestationer i att
framgångsrikavaritgradSverige hittills i högisträvanden

ställs skolapå kvalitativalikvärdighet ikravSamma termer, som
yrkeshögskolan.förvår uppfattning gällaskall enligthögskola,och

skäl.centralt flerakvalitetpå likvärdig ärkravDetta av
utbildnings-iintressenskydda elevernashandlarförstaDet attom

studieortochstudieinriktningväljaskall kunnaenskildeDensystemet.
så de iinte lika,utbildningarna äräri förvissning ävenatt omom,

utgåockså kunnaeller hon skalllikvärdiga. Hanavseendekvalitativt
arbetsmark-förhållandei tillrelevantutbildningenfrån valda ärdenatt

efterfrågan på sikt.kortalltid till dessintenadens behov änom
och in-nationelltställningyrkeshögskolanshandlarandraDet om

på arbets-utbildningardessvärderingendärmedternationellt och av
både yrkes-förfå långtgående konsekvenserskullemarknaden. Det

gårde eleveroch förutbildningsformochhögskolan idé somnysom
yrkeshögskolan ellerutbildningar inomenskilda ut-den,igenom om

hållavisa sigskullefrån tid tillanordnarebildningen hos annanen
undermåliga.kvalitativtojämn kvalitet eller t.o.m. vara

arbetslivsan-förverkligamöjligheternahandlartredjeDet att enom
från arbets-medverkanaktivförutsätterutbildning. Dennaknuten en

förintresseminska arbetslivetsskullebristerKvalitativasida.livets
arbetsplatsförläggningtillmöjligheternaoch begränsasamverkan av

ochsänka kvalitetenskulleytterligaresinvilket iutbildningen, tur
verksamheten.slutligen omintetgöra

i alltkvalitetsfrågoma central platsbakgrund intardennaMot en
yrkeshögskoloma.arbete med

ochnationelltmellanAvvägning10.2

regionalt
hängernationella likvärdighetenförverkliga denMöjligheten sammanatt

regionalt ochnationell styrningcentral,mellanbalansenmed hur resp.
utgångspunktVårutformas.utbildningarna ärinflytandelokalt somav -

identifieringförhuvudsakligadetframgår kapitel 8 ansvaretatt avav -
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utbildningsbehov utveckling prioritering utbildningoch skallsamt av ny
decentraliseringligga nivå. sådanregional långtgåendeEn måste

dock i synnerhet under uppbyggnadsskede balanseras instru-ett av- -
syftar till säkerställa kvalitet och likvärdighet. I olikament attsom

sammanhang i betänkandet för vi fram följande förslag, syftar tillsom
stärka den nationella enhetligheten och likvärdighetenatt utan att sam-

tidigt undertrycka den kraft till utveckling och förnyelse finnssom
lokalt.

Den nationella styrningen för förstadet denutövas peda-genom
gogiska för yrkeshögskolan vi fonnulerat. såvälDenram som anger

målövergripande riktlinjer för utbildningens organisation ochsom
därutöver andraanordnande villkor. Ett andra instrument församt att

uppnå likvärdighetnationell centralt fastställda mallar förär de utbild-
ningsplaner ligga till grund för verksamheten inom yrkeshög-avsessom

tredje examensbeskrivningar, ocksåskolan. Ett är riksgiltiga,ärsom
utfärda yrkeshögskoleexamina.prövning rätten Ett fjärdeatt ärsamt av

på nivågodkännande nationell utbildningsutbudet i varje region.ett av
det med peer-reviews föreslåsEtt femte i det följande.är system som

verkar uppföljning och utvärdering påSlutligen sikt normerande.
informell sannolikt reell normerande kraftEn utbildningensärmen
förankring i räknastarka arbetslivet. Man kan med företagen och inteatt
branschorganisationemaminst kommer verka för relativt hög gradatt en

respektive bransch.enhetlighet inomav

beställarkompetens10.3 Utveckling av

Utredningen effektivare hadevuxenutbildning i uppdragom
Dir 1992:48 bl.a. utvecklautreda hur. rollkundeatt statensman som

Ävenbeställare vuxenutbildning. förordar upphand-inte ettav om
lingsförfarande för yrkeshögskolans analysdel, denkan presente-som

i utredningens huvudbetänkande Kunskapens kronaSOU 1993:23ras
tjäna introduktion frågan.till betänkandet beskrivs innebördenIsom av
begreppet beställarkompetens rubriker,under fyra nämligen

Allmän upphandlingskompetens: Hit hör grundläggande kunskap om
upphandlingsförordnin och lagstiftning kan beröra offent-annangen som
lig upphandling. Till den allmänna upphandlingskompetensen hör vidare

känna till innebörden och handla efter god upphandlingssed.att av
Kunskap marknaden kallas ibland den kommersiella kompetensenom

och handlar känna till utbud och säljare. En viktig delattom annan av
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kostnads- och pris-överblickkommersiella kompetensen överden är
området.aktuelladetstrukturen inom

förmågan underlagformelltSakkompetens handlar upprättaattom
i begreppet sakkompetensinnebördendjupareupphandlingen. Denför

beställar-tekniska delenformella ochtill deninnebär krav att avmer
utbildningarnas inriktningförmågan ställa kravfogakompetensen, att

utformning.och
inkvalitet: köperbedöma krävs denFörmåga Det ut-attatt som

såväl denkvalitativ bedömningförväg kanbildning i göra ut-aven
denkunskapsbehovet,aktuelladetskullebildning mot somsvarasom

upphandlingen.samband mederbjuder ianordnareutbildning en
Utredningsmannen uppdragsgivaremellanframhåller dialogenatt

Ut-upphandlingsprocess.ikärnanoftaoch uppdragstagare utgör en
framhåller inriktashan,därför,börbeställarens kompetensvecklingen av

dialoggenomföraför denneförutsättningarskapa attatt omen
förut-kvalitet. viktigasteoch Deninriktning, utformningutbildningarnas

klartharframgångsrik uppdragsgivarendialogför ärsättningen atten
efterfrågar.hanutbildningför sig vilken

stärkadet gällerbetänkandet,ikonkreta förslagen när statenDe att
förmå-påi första hand fastautbildning,roll beställarei dess taravsom
utreda-kvalitet. Därvid betonarutbildningsi förväg bedömaatt engan

vidrelevantabsolut. Detinteutbildnings kvalitet äräratt somren en
förhållande denfunktiontill denvärde iutbildningensupphandling är

deltagaren eller deltagarna.förhållande tillsamhället och iskall ha i
utbildningbeslut vilkenyrkeshögskolestyrelsenstilltänktaDen om

få anordnaskall uppdragetochprioriterasskall attsomom vemsom
Styrelsen kom-upphandlingsliknandeutbildningen moment.ettrymmer

intresserade utbildnings-olikadiskussioner mellanförabehövaattmer
några kan privataanordnare,elleranordnare varavaravgrupper av

kommunala eller statliga skolor.medan andrautbildningsföretag, är
grunder.måste objektivaträffasvalDetta

utbildningens kvalitet alltidför självfalletDet är att omsorgen omoss
situationer.prioriteringen i dessavidmåste förstakomma i rummet

från Denkostnadsaspektema.går aldrig bortsedetSamtidigt att
tillsannolikhet sällan räckamed allkommerekonomiska att merramen

önskemålen. företrädare förmellanDialogenhögst prioriteradedeän
fådärföranordnaren-na kommeryrkeshögskolestyrelsen och att av-

13 Johansson c.Dåvarande riksdagsledamoten Larz
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såvälgörande betydelse för valet anordnare för utbildningensav som
kvalitet.

Styrelsens möjligheter framgångsrikt sådangenomföra dialogatt en
hänger med förmågadessnära beskriva den utbildningattsamman som

önskar anordna. Nödvändigheten kunna pårepliera brettattman ett
nätverk inom regionen blir i detta sammanhang uppenbar. Styrelsens
kompetensbehov vid dialogen med utbildningsanordnama kan inte
tillgodoses enbart den eller de tjänstemän vid länsstyrelsen,genom som
fullgör sekretariatsuppgifter, måste utnyttjarmötasutan attgenom man
den samlade kompetens nåskan via styrelsens medlemmar. Varjesom
enskild förhandling kräver särskild expertis.

måsteMan i detta sammanhang påuppmärksam de jävssituatio-vara
uppstå.kan Idéerna till utformningen utbildning kan haner som av en

fram i samarbete mellanväxt utbildningsanordnare ochett en en grupp
arbetsgivare, sikt har behov personal med vissa kunskapersom av
och färdigheter. Utbildningsanordnaren den förmåganharär attsom
analysera kompetensbehovet och omvandla detta till utbildnings-ett

aktörer i regionenDe enda har erforderliga kompetens attprogram. som
bedöma utbildningsbehovet och den föreslagna utbildningen kan devara

tagit fram förslaget. Deras medverkan förutsätts också utbild-som om
ningen skall genomföras. Direkt eller indirekt kommer intresse-samma
grupperingar i dialogen med styrelsen i alla skedenatt partvara av
planeringsprocessen. I andra fall kan styrelsen ha initierat utveck-ett
lingsuppdrag hos viss anordnare, fårdärmed särställning densomen en
dag förverkligas.projektet skall

Vi bedömer denna risk för sammanblandning roller ofrån-att ärav
fårkomlig och det pris betala för förankring i regionens arbets-man en

liv. Denna nackdel balanseras regionaladels den styrelsenattav
hela arbetslivet och prioritera i helhetsperspek-harrepresenterar ettatt

tiv, dels de slutliga besluten anordna viss utbildning iatt attav om en
påregion central nivå. Den beskriva situationen vidaretas är ett av

skälen till vi talar upphandlingsliknande situation och inteatt om en om
upphandling.

Mot denna bakgrund konstaterar förutsättningar saknasatt att
applicera regelrätt upphandling någonvid beslut uppdraatt atten om
anordna viss utbildning. Lagens 1992:1528 offentlig upphandlingom
föreskrifter därför inte tillämpligär sammanhang.i detta Däremot bör

åläggasstyrelserna i dess anda.att agera
EU-medlemskapet lägger påytterligare restriktioner offentlig upp-

handling. Om upphandlingens värde överstiger vissa tröskelvärden
angivna i ställs särskilda krav regelverkEU:s och den utsättsecu genom



1995:38SOUKapitel 10118

yrkeshögsko-internationell konkurrens. Urpåtagligt förpå sättett mer
utländskanegativtanledningfinns ingensynpunkt attlans att se

medkonkurrensfå utbildningsuppdrag iskulleutbildningsanordnare
medverkapositivt kunnai stället sättskulleDetsvenska aktörer. ett

perspektiv. Däremotinternationelltikvalitetenavstämningtill ettaven
upphand-krävande och kravenadminitrativthanteringenblir mer

skärpsbeställarkompetens avsevärt.ochlings-
förfrån medelbörjanredanbör avsättabakgrunddennaMot man

ochde tjänstemänochyrkeshögskolestyrelsema experterutbildning av
tillvara deanledningdetDärvid finnsi arbetet.medverkar att tasom

främst inomvunnitsutbildning,upphandlingerfarenheter somavav
Riksförsäk-också Trygghetsstiftelsen ochArbetsmarknadsverket men

området.inomutvecklingsarbetebedrivitharringsverket

Utbildningsplaner10.4

yrkes-verksamheten inomförbetydelsecentralmeddokumentEtt
beskrivningutbildningsplanen. Den utgörablirhögskolan avenavses

detpedagogiskt ochorganisatoriskt och ärinnehållsligt,utbildningen
tillleder framutvecklingsarbetedetslutresultatetkonkreta ensomav

yrkeshögskolestyrelsensgrund förtillskall liggaPlanenutbildning.ny
skallanordnare. Denintresserademedförhandlingarochprioriteringar
före-ställningstagande till dethögskoleverketsföringå underlageti

styrelsensgrund förtillliggaskalllän. Deni varjeutbudetslagna
fungeraskall slutligenoch denanordnarenmedöverenskommelse som

utgångs-ochutbildningengenomförande utgöravidstyrinstrument av
utvärdering.ochuppföljningpunkt vid

instrumentenviktigastedeblir därigenomUtbildningsplanen ett av
börprecisa kravochEnhetligakvalitet.utbildningenssäkerställaför att

utbild-utformningenförMallarutfonnning.dessställasdärför av
nivå. fall,vissa närnationell I ut-fastställas t.ex.börningsplaner

kunnaelleryrkeför visstbehörighetsgivandeskallbildningen vara
skälfinnasdetkapitel 11, kanjfr attyrkesexamenmedavslutas en

nivå.nationellfastställssin helhetiutbildningsplanen



Kapitel 10SOU 1995:38 119

För kunna fungera i de sammanhangstyrinstrumentatt ettsom som
föreslårvi i kapitel och behöver utbildningsplanen konkret8 11 vara

föregåendeframgåttoch relativt detaljerad. bör utbildnings-Som detav
sålundaplanen ange

målD huvudsakliga inriktning,utbildningens och
D omfattar,de kurser och utbildningenmoment som
D utbildningen,huvudsaklig uppläggning och organisation av
D på den undervisande personalen,kompetenskrav

ingå,D inriktning det lärande i arbete skallomfattning och som
få påbörjaD på ställs för utbildningen,de krav förkunskaper attsom

D och former för examination och dokumentation.examenskrav

alltså relativtUtbildningsplanen skall detaljerad. Den skall emeller-vara
studiegångenockså för individuelltid lämna anpassningutrymme av

intresseinriktningmed hänsyn till deltagarnas och den variationstora
mellan branscher och företag. möjlighetfinns inom och Denna tillsom

till möjliggöradock inte syfta företagsspeciñkvariation skall att ut-
arbetsgivamas för inskolningen.bildning eller övertaatt ansvar

Utbildningsmiljön10.5

ordetvalt utbildningsmiljösammanhang vidVi har i detta att ge en
följandebehandla fyrahär aspekterinnebörd. Vi kommer be-att av

nämligengreppet,

miljönden fysiska°
den pedagogiska miljön°
den undervisande personalen-
elevinflytande°

samspelar ochaspekter skaparDessa inte oberoende varandraär utanav
tillsammans lärande och har därmedoch villkoren för elevernasramarna
avgörande betydelse för utbildningens kvalitet.

Fysisk miljö

på fysiska miljön yrkesutbildning varierarKraven den det gällernär av
utomordentligt såväl mellan utbildningaruppenbara skäl starkt med

olika mellan och utbild-inriktning, olika inommoment en sammasom
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självfalletutbildningen ställerarbetsplatsförlagda delenning. Den av
kan därför inte formulerasavseende. Kravensärskilda i dettakrav annat

tillgångmåste ha till för denallmännai mycketän atttermer mansom
erforderlig utrustning.lämpade lokaler ochutbildningenspeciella

betonari kunskapssyn i hög gradyrkeshögskolan, sinInom som
praktik ochutvecklas i mellanvilkenförtrogenhetskunskapen, mötet

också skälen förutrustningsfrågoma centrala. Dettateori, blir är ett av
arbetsplatsförläggning Utrustningensutbildningen.väsentlig del avav en

tillgång utrustning kan ha helttill specifikelevernaskvalitet och en
uppenbart och enkeltutbildningens kvalitet. Ettbetydelse föravgörande
inom föromfattning varje studerandevilkenexempel iär ramen en

tillgång arbetstid vid dator.tilldatorutbildning har enegen
den arbets-lärandet i arbetet underkvalificerade lärlingsskapet,Det

tillgångocksåställer kravutbildningen,platsförlagda delen storaav
centraltrelevanta utrustningen. Ettutbildningentill tid med den för

betydande del utbildningenarbetsplatsförläggning ärmotiv för avav en
miljö förtrogen-många fall det endast i dennaidessutom, äratt som en

förhållande den produktion och deni tillutvecklashetskunskap kan
påtagligasjälvfalletProduktionens kravutrustning aktuell.är gersom

utföraktivt iakttagande hur andraarbetsplats,restriktioner avmenen
lärande i arbetet.delarbetsmoment barautgör ettaven

Pedagogisk miljö

pedagogiska miljön fördel denLokaler och utrustning utgör enen av
föregående-utvecklat utveck-innebördeni detutbildning. Vi har av en

yrkeshögskolan skalloch förpedagogiklingsinriktad argumenterat att
sådan förverkligaspedagogik kan baraidéer. Enpräglas dess ut-omav

bådegäller denlärande organisation. Dettainombildningen bedrivs en
utbildningen.arbetsplatsförlagda delendenskolförlagda och av

hävdaskompromisslöst, restriktione fördetDetta krav utgör, enom
arbetsplatsförlagdaminst för denyrkeshögskolan. Inteexpansionen av

utvecklats ivarasvårt hittaarbetsplatserutbildningen kan det att som
kvalificerat lärande i arbetetorganisation.lärande Ettriktning mot en

ståndsvårligen traditionell, tayloris-till iå kommakan andra sidan en
miljö.tiskt organiserad

såvitt kompro-bedöma, tvinga framvi kanVerkligheten kommer, att
någon alls skall kunna anordnasområde, utbildningmisser detta om

iutbildningar förs ininte minst degällerinom rimlig tid. Det som
Påfrån utbildningsformer.andra. sättyrkeshögskolan ut-somsamma



Kapitel 10SOU 1995:38 121

bildningens forskningsankytning fått successivt inom univer-framväxa
sitet och högskolor sedan år måstereformen utbildningen1977, inom

fåyrkeshögskolan successivt in i de kan kommaväxa nya ramar som
läggas fast. pragmatiskaDenna attityd kan dock inte till intäkt föratt tas

avstå fråneftersätta kvalitetskraven utbildningen eller sökaatt att
utveckla god pedagogisk miljö.en

Undervisande och handledande personal

avgörande faktorEn tredje för utbildningens kvalitet denutgörs ut-av
bildning, erfarenheter och pedagogiska skicklighet den undervisan-som
de handledande personalen besitter.och

gäller denyrkeshögskolan undervisandeFör personalen kommeratt
myndigheteranställd de eller företag, genomför utbild-att avvara som

påningen uppdrag yrkeshögskolestyrelsen. alltsåDet kommer inte attav
finnas några lärartjänster adjunkt, lektor eller slag knutnaannatsom av

sådan.till yrkeshögskolan Föreskrifter behörighet till lärartjänstsom om
inom måsteuniversitet och högskolor därför krav,motsvaras ett somav

påställs de utbildningsanordnare skall träffa avtal medsom
yrkeshögskolestyrelsen. förhandlingarnaI utbildningsuppdragettom

påankommer visa dendet anordnaren personal skall under-att att som
visa har erforderlig kompetens.

yrkeshögskolanall utbildning inom skallFör i grunden finnas ett
undervisandekrav denskarpt formulerat personalen skall haatt

relevant yrkesverksamhet.aktuell erfarenhet Detta krav och utbild-av
får till följd,övrigtningens karaktär i betydande del denatt en av

lånas frånundervisande behöverpersonalen inom yrkeshögskolan in
arbetslivet. lärarorganisation blirUtbildningsanordnamas fasta av mer
begränsad betydelse för genomförande yrkeshögskolans utbildningar.av

fönnågaI stället ökar betydelsen skoP-ledningens utveckla ochattav
verksamheten.styra

Enligt föreskrifterna i kap. högskoleförord-behörighet till 4tjänstom
ningen SFS 1993:100, krävs lektostjänst avslutad grundlägg-fört.ex.
ande eftergymnasial utbildning elleroch doktorsexamen motsvarande
kompetens pedagogisk skicklighet. avlagd doktorsexa-Kravetsamt

i högskolan viktigt säkerställainstrument för utbildningensär ett attmen
kvalitet och inte minst dess forskningsanknytning. instrumentSom att
säkerställa utbildningens forskningsanknytning har doktorsexamen
uppenbarligen liten betydelse inom yrkeshögskolan. Doktorsexamen kan
däremot relevant krav för säkerställa den teoretiska utbild-ett attvara
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många desvårt uppfylla fördet kanningens kvalitet, att avvaramen
eftersomyrkeshögskolan,aktuella inomkan bliutbildningar om-som

forskning.högskolansföreträdda inområdena inte är
svårareundervisningen kanförfordraskompetens attDen varasom

yrkeshögskolan inom uni-handlingar inom änformellaidokumentera
praktisk pedagogiskiden förstvisashögskolor. Ytterstversitet och

område,dettauppbyggnadsskedeunder ärminstverksamhet. Inte ettett
utvärdering.uppföljning ochiuppmärksamhetsärskildkräversom

risk för detpersonal finnsinlånad undervisandeandel attMed storen
åliggerskicklighet. Detpedagogiskdet gälleruppstår underskott närett

sådana åtgärder,vidtaskolledningamaberörda ettsjälvfallet de attatt
fortbildningstånd. Pedagogisktilllärande kommerutvecklingsinriktat

personalanställdför fast utgörinlånade personalensåväl för den som
inslag.då viktiga

så den fungerarverksamhetenutveckla den attAtt som enegna
viktigare. Detanställda kan äralla ännuorganisation förlärande vara

utvecklingenutbildning,arbetsplatsförlagdi motbarainte ensom
utbildningsan-varjeavgörande förviktig. Denorganisationlärande ärär

peda-utvecklingsinriktadförverkligaordnare, strävar mot att ensom
undervisning detpraktisk äriendastgogik. Det nämnts,är, somsom

endastoch detskicklighetpedagogisk ärmöjligt dokumentera genomatt
verksam-kan säkerställa,skolledningaktiv arbetsledning, attensomen

utbildnings-kompetens. Hospedagogiskhögheten engenomsyras av
detdominerar,yrkeshögskolans ärutbildninganordnare, där änannan

arbetslivsanknyt-utbildningenskravenbevaka,särskilt viktigt attatt
uppfylls.lärandeutvecklingsinriktatning och ett

utveck-betona,anledningsammanhangfinns i detta ettattDet att
deltagarnaförhållningssätt tillförutsätterlingsinriktat lärande annatett

förmedlingspedagogikenkelriktadepedagogik denoch än somen annan
i yrkes-uppgiftutbildning. Lärarenseftergymnasialoftaalltför präglar

stödja deochvägledastimulera,i hög gradhögskolan skall attvara
problemlösande. Hanochkunskapssökandesjälvständigtstuderande i ett

kreativi-utvecklar deltagarnasarbetssätt,skall tillämpaeller hon ett som
detsjälvkänsla. Dettastärker deras ärsociala kompetensoch samttet

lärande organisation.varjegrad präglari högarbetssätt som
varjeinte ställassjälvfalletarbetslivserfarenhet kanKravet

varje delmoment,yrkeshögskolan ellerinomundervisarperson, som
lärare inomställs varjeforskarutbildninglite kravetlika som

kommeryrkeshögskolans utbildningarhögskolor. Inomuniversitet och
utnyttja kurser,för vissaoch rationelltmotiveratdet momentattatt vara

då tillhögskolan. Attutbildning inomreguljäranordnas t.ex.somsom
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varje påpris hävda kravet ändamålsenligt.arbetslivsefarenhet inteär
Däremot gäller naturligtvis inte universitet och högskolor generelltatt

frånskulle undantas yrkeshögskolans påbehörighetskrav lärarna i den
mån de medverkar utbildningsanordnare.som

Studemndeintlytande

En fjärde viktig aspekt i detta sammanhang deltagarnas möjlighet tillär
inflytande utbildningens organisation och uppläggning. konti-över En
nuerlig och dialog mellan utbildningsanordnaren och deltagarnaöppen

bådehar mycket betydelse för utveckling utbildningen ochstor av
avstämning dess kvalitet. utvecklingsimiktadeDen pedagogik viav som
förespråkar i sig deltagarnainnebär har självständigtatt ett stort

lärande. dock rimligt ocksåför sitt Det eleverna fåär att ettansvar mer
långsiktigt inflytandeoch övergripande och för utbildningen.över ansvar

varje utbildningsanordnare,Det bör därför krävas, anordnaratt som
utbildning för yrkeshögskolan, inrättar nämnd med lika representationen
för berörda delar arbetslivetanordnaren, och deltagarna. Dennaav

för utbildningensnämnd bör ha övergripande organisation ochett ansvar
definierasinom deuppläggning yrkeshögskolestyrelsensramar som av

representation i yrkeshögskolestyrelsenbeslut. fårGenom deltagarna
direktkanal till detdärutöver har det föryttersta ansvaretorgan somen

verksamheten.

Utvecklingsarbete

Yrkeshögskolans uppgift kunskapinte eller förbe-utvecklaär attatt ny
reda de studerande för forskningsverksamhet. Däremot det viktigtär att
de verksamma inom yrkeshögskolan efter utvecklaär strävar attsom
den verksamheten utvecklingen detoch medverkar yrkesarbeteiegna av

för.utbildar Genom kontakter med produktionennärasom man av
och tjänster inom arbetslivetskilda delar och med forskningenvaror av

bl.a. inom fångauniversitet och högskolor, förutsättningarhar den att
fråga frågorden kunskap vinns. Det kanupp nya som vara om som

berör det aktuella yrket, yrkesrollen centrala funktioner i yrketocheller
liksom kvalificerade metodik didaktik.den yrkesutbildningens ochom

Aktiviteter detta slag väsentliga inslag i verksamheten ochutgörav
medverkar till säkerställa utbildningens kvalitet och relevans föratt
arbetslivet.
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utvärderingUppföljning och10.6

föreslår Utred-1994:153högskoleverk SOUEttbetänkandetI nytt
högskolerefonnårs universitets- ochuppföljning 1993ningen avom

tillhöraskallhelhetutbildningeneftergymnasialadenRUT 93 att som
högskolemyndigheten.centralaansvarsområdet denför nya

behovethögskoleverk regeringenbetonarEtt199596: 165 attI prop.
kvantita-deintegrerautvärdering ochochuppföljninglänka attsamman

så helhets-verksamheteriperspektiven dessakvalitativa atttiva och en
enligtDetverksamhet kan ärhögskolan och dessbild presenteras.av

följsverksamhethögskolornasviktigtuppfattningregeringens att upp
lokalahur denbildsådant detpåallsidigt och sätt attett avger en

mål. Utbild-politiskt givnaförhållande till olikautnyttjas ifriheten
perspek-internationelltbedömas iochskall granskaskvalitetningens ett

också olikautvärderingenväsentligtoch dettiv är att processeravser
samspeli dessbåde högskolan ochförhållanden inomstrukturellaoch

och arbetsliv.med samhälle
ochuniversitetpropositionennämndaförslag i denRegeringens avser

eftergymnasialeventuellställning tillexplicitintehögskolor. Man tar
vår uppfattning behovenEnligtutanför högskolan. ärutbildning upp-av

nivå intenationellyrkeshögskolanutvärderingföljning och avav
Högskole-högskolans del.föreslagit förvad regeringenslag änannat

därförutvärdering skullefråga uppföljning ochiuppdragverkets om
viDärvid förutsätteryrkeshögskolan.omfattavidgas till ävenkunna att

utbild-akademiskadeninnebära,skalldetta intenaturligtvis attatt
riktmärke.måttstock användsningens som

initiativcentraltgenomförsutvärderingochuppföljningDen som
utvärderings-ochuppföljnings-del detmindrekan bara utgöra aven

organisation,yrkeshögskolan. I varjemåste pågå inomarbete somsom
utvecklingsinriktat lärande, utgöranspråk på för ut-ettgör att svara

dagliga verksamheten. Detförhållningssätt i den ärvärdering snarast ett
säkerställabetydelse förharockså utvärdering störstdenna attsom

kvalitet.verksamhetensutveckling av
ochuppföljningresultatenregionala styrelsen utgördenFör av

utbildningsutbudetutvecklingvidunderlagomistligtutvärdering ett av
inte förnyaMöjlighetenutbildningsuppdrag.beslut ettoch attnyaom

hävdaförkraftfulla instrumentstyrelsens attuppdrag är mestett av
dock heltstyrkaverksamheten. Instrumentets ärpå ikvalitetkravet

utvärdering.uppföljning ochrelevanteffektiv ochberoende av en
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Regeringen betonar i Högskoleverketl99596:165 skallattprop.
tillsyn, dvs. kontrollera högskolorna arbetar i enlighetutöva med deatt

regler och riktlinjer, Fråganstatsmakterna har fast.lagt tillsynsom om
har högre aktualitet det gäller yrkeshögskolan, skallännu när som

pårepliera antal utbildningsanordnare med olika huvudmän ochett stort
dåassociationsfonner. handlarDet inte debara regler stats-om som

ocksåmakterna fast,lagt de avtal anordnarna träffat medutan som
styrelsen i länet. Denna tillsyn bör i första hand de regionalautövas av
yrkeshögskolestyrelsema, bör tillföras ändamålet. Ocksåförsom resurser
i nationellt perspektiv finns det emellertid behov tillsyn,ett av en som
omfattar yrkeshögskolestyrelsema och bör kunna utförasäven som av
den centrala myndigheten.

likhet vad regeringenI med anför i propositionen, förutsätter att
eventuella brister, uppdagas vid granskningen, normalt kan rättassom

dialogtill inom för mellan de inblandade Någotparterna.enramen
särskilt sanktionssystem torde inte erfordras, har yrkes-ytterstmen en

alltidhögskolestyrelse, möjligheten fortsättningsvis intenämnts, attsom
utnyttja viss anordnare.en

Ytterligare metod använda utvärdering i syfte säkerställaatt atten en
i yrkeshögskolans lånas frånhög relevans och kvalitet verksamhet kan

område. fåsyfte forskning inom områdeforskningens I i landatt ett ett
förhållande forskningtill internationell området,avstämd i inom används

ibland kallas reviews. Det innebär litenett system attsom peer en
internationellt ledande forskare i uppdrag granskaattgesgrupp

området i Sverige.verksamheten inom yrkes-Ett sätt prövat.ex. att
gäller kvalitet,vadhögskolans verksamhet aktualitet och relevans i

kompetensbehoven inomförhållande arbetslivet,till skulle den bransch-
områdesviseller regelbundet Gmp-kunna granskas expertgrupper.av

beståkan litet arbetslivet,antal företrädare för har godettperna av som
förhållandeninsikt i inom branschenoch utvecklingstendenser motsv..

Ansvaret för kunnainitiera denna bör ligga dengranskningatt typ av
centrala myndigheten samarbete medoch genomföras i parterna
arbetsmarknaden, branschorgan m.fl.
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11 Examina m.m.

11.1 Parallell med universitet och högskolor

våraGrunden för överväganden i detta betänkande det finns behovär att
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning, grund sinav en som av
inte lämpligen kan tillgodoses inom högskolans För mötanatur attram.

föreslårdessa behov vi med universitet och högskolor parallellatt en
Yrkeshögskola skapas.

förhållanden.Med bestämningen parallell vill vi fyrauttryckge
frågaförsta det eftergymnasial utbildning. VidareDet ärär att attom

alternativ tillyrkeshögskolan skall och högskoloruniversitetutgöra ett
utbildningavslutat sinför elever, nationellt iettsom program

det tredje det integymnasieskolan. För iblandatt ärantyttssom- -
fråga gymnasietstadium mellan och högskolan. Slutligen vill viettom

yrkeshögskolahögskola ochuttryck för i djupare meningärattge en
också på viktigalika punktervärda, väsensskilda.men

skall igrundläggande utbildningen bådaDen fallen vila veten-
beprövad erfarenhet. också,skaplig grund och Den skall bådai

kunskaper och färdigheter,utbildningsfonnema, utöver deltagarnage
förmåga till bedömning förmågasjälvständig och kritisk själv-samt att
ständigt lösa problem jfr kap. högskolelagen .1

Däremot utbildning skallvi medan högskolans deltagar-attmenar ge
fönnåga områdefölja detkunskapsutvecklingen utbildning-inomattna

och informationsutbyte påutveckla deras förmåga till veten-en avser
nivå,skaplig skall lägga särskildyrkeshögskolans utbildning vikt vid att

förmågadeltagarna tillämpningtill yrkesmässig i arbetslivet samtge
fönnåga i arbetsgemenskap sambandtydliggöra och flöden iatt en en
produktionsprocess.

yrkeshögskolanI utbildningens samband med och anknytningär till
arbetslivet viktigare måldess forskningsanknytning. De och denän
kunskapssyn prägla yrkeshögskolan har utvecklat närmareavsessom
i kapitel 5 och
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automatiskyrkeshögskolan inteinomstudieresultatföljerdettaAv att
högskolor ellerochuniversitet tvärt-inomtillgodoräknaskan eller bör

kaneller kurserenskildamedräknabör momentDäremot attmanom.
högskoleutbildningföljandedetförordar ioch vi attgemensammavara

skall kunnaomfattningbegränsadinriktning iomfattning ochvissav
vibakgrunddennayrkeshögskolan. Motvidinräknas i serexamenen

yrkeshögskolanutformaavseendenändamålsenligt i dessadet attsom
förebild.högskolanmed som

Kreditering11.2

med vadi likhetutbildning bör,yrkeshögskolansOmfattningen somav
där varje poängmedhögskolans, poängsystem,gäller för ettanges

enkelt kvantita-heltidsstudier. Poängsystemet ärveckas ettmotsvarar en
koppling tilldessfördelar bl.a.praktiskamått har flerativt genomsom

heltidsstudierveckas utgörEnstudiesocialadet systemet. samma
innehållmål, eller organisa-utbildningensoberoendearbetsprestation av

mått, innebärnågot poängkvalitativtinte attdäremottion. Det är som
oberoendeexaminatill ut-läggasskulle kunnaalltid av varsamman

bildningen ägt rum.
kurser,utbildningidagredanhögskolor finnsochuniversitetInom

medläggassedan kandessaåsatts poängpoäng attutan sammansom
och yrkes-högskolanMellanexamina.från tillandra kurserpoäng

sådanutbildning,gälla ärordningenbör denhögskolan att av ensom
huvudsakden isådan omfattning motoch harbeskaffenhet att svararen

fåskall normaltutbildningsformen,andradeninomutbildningviss
förekommautbildningsfoimema kommerbådatillgodoräknas. Inom att

naturvetenskapligaspråk och ämneniutbildninggrundläggande t.ex.
iskillnaderutbildningsmål, betydandemedlikartademed mycket men

skallsådana kursersjälvklartförpedagogiken. Det ärden valda attoss
på denmåste dock ankommaömsesidigt. Det ut-tillgodoräknaskunna

utbildningen görabevisskall utfärda över attbildningsanordnare som
prövningen.

i kap 12reglerna 7tillämpningenerfarit varierarEnligt vad av -
starkttillgodoräknande kurshögskoleförordningen§§14 m.m.avom

håll vadPå vissahögskolor. görochinstitutionermellan somman en,
medanförordningen,tolkningalltför rigidupplever,studerandede av

vidvariationerStorajämförelsevishåll generös.andra ärman
upplevsmyndigheterolikamellanbestämmelsevisstillämpningen av en

ochoch kanbeslutenberörsdemnegativtalltid somsesavsomav -
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vårenligt bedömning bristandeutgör uttryck för rättssäkerhet.ett-
Samtidigt det sannolikt ofrånkomligt långtgåendepris förär ett en
decentralisering befogenheter frågor,och i till sin naturav ansvar som

sådana de inte kan förenas Någonär med besvärsrätt. möjlighetatt att
överföra beslutanderätten tillgodoräknande tidigare utbildningom av

någoteller verksamhet till tredje inte realistiskt.organ synes
På motsvarande bör kunskaper färdigheteroch förvärvatssätt isom

yrkesverksamhet kunna tillgodoräknas yrkeshögskolan.inom Detta blir
särskilt viktigt i yrkeshögskolan eftersom kunskapsidealdess i hög grad
lyfter fram den förtrogenhetskunskap företrädesvis förvärvassom genom
yrkesverksamhet.

Frågan personalutbildningens och arbetsmarknadsutbildningensom
meritvärde aktuell, någonhar länge varit tillfredsställande lösningmen

uppnåtts.har inte kan förutseMan den utbildning förekommeratt som
inom för personalutbildning i företag och inom arbetsmark-ramen
nadsutbildning oftare har likheter med utbildningen i yrkeshögsko-stora
lan med högskoleutbildning. Vi förordarän i personalutbildningävenatt
och arbetsmarknadsutbildning förvärvade kunskaper och färdigheter
skall kunna tillgodoräknas inom yrkeshögskolan. vå.rEnligt bedömning
skulle sådan ordning bidra till underlätta rekryteringen del-atten av

till kvalificerad personalutbildning. Möjligheten, på sikttagare kunnaatt
lägga studieprestationer inom personalutbildning och arbets-samman
marknadsutbildning med utbildning inom yrkeshögskolan till en examen,
skulle viktigt för stimulera till deltagande iett argument attvara
personalutbildning.

11.3 EU-direktiven erkännande avom

examina

EU:s första generella utbildningsdirektiv handlar generell ord-om en
ning för erkännande examensbevis behörighetsgivande högreöverav
utbildning, årsomfattar studier.minst Det syftar tilltre attsom
examensbevis i medlemsland, tillträde till i lag eller för-ett som ger
fattning reglerat yrke, skall behörighetsgivande andraaccepteras som av
medlemsländer. andraDet generella utbildningsdirektivet har samma
innebörd det första utbildningar kortare år ochän tresom men avser
berör utbildningar gymnasienivå. Därigenomäven blir ocksådet
tekniskt komplicerat.mer
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direktivet examensbevis,i det förstacentralt begrepp ärEtt som
eller bevis formellaexamensbevis, intygvarjedefinieras annat omsom

med-behörig myndighet iutfärdatsharkvalifikationer, enenavsom
ochlagar och andra författningarlandetsenlighet medlemsstat i som

postgymnasialresultat avslutatmed godkäntutvisar innehavarenatt en
år.utbildning minst treom

årminst förbehörighetsgivande utbildningmånI den tre ettom
omfattasyrkeshögskolan, bör dettatill inomreglerat yrke kommer av

betydelseskulle därvid intedirektivet. Detförstadet utanvara om
ansvarsområdeHögskoleverketsföreslagnaingick i detyrkeshögskolan

På skullehögskolor. dettauniversitet ochmed sätttillsammans man
eftergym-fråga likvärdig artskild, statligmarkera det äratt menom en

utbildning.nasial
behörighetsgivandeSverigeeventuella imeddessutomVi räknar att

inomkategori utbildningaryrken tillhör denregleradeförutbildningar
nivå.på nationell Detkräva regleringkommeryrkeshögskolan attsom

utbildningar,särskilt uppmärksammaanledningkan finnas att som
inriktade yrken, vilkayrkeshögskolan och ärinomutvecklas motsom

då för vissskulle verkaEU-länder. Syfteti andrareglerade attär vara
aktuellautbildningen i deavstämninglandet ochinomlikformighet mot

länderna.

Examensordning11.4

säker-förflera instrumentexamensordningnationell utgör attEn ett av
har dess-likvärdighet. Ettnationellochställa kvalitet examenssystem

studeranden, försåväl enskildeför denpsykologisk betydelseutom en
yrkeshögskolanförfungerarvilken morot, somsom en somen examen
högskolor markeras.universitet ochsådan, parallelliteten medeftersom

också bidra tillyrkeshögskolan kan därmedinom attEtt examenssystem
Examinagymnasieskolan.redan i utgöryrkesutbildningenshöja status

frågasamarbetet iinternationellautgångspunkterna för detvidare en av
viss centralinnebäryrkesutbildning och dettaerkännande att enavom

decentraliseratövrigt starktminst i inödvändig intereglering är ett-
yrkeshögskolan skallinomföreslår utbildningsanordnareVi attsystem.

meddiplom för deneller utfärdautfärdakunna ett somen examen
utbildning.slutförtresultatgodkänt en

regeringenoch högskolor gäller,universitetexamina inomFör att
högsko-vilka examinahögskoleförordningeni bilaga till somangeren

antalomfattning iutbildningensfår Vidare poäng.utfärda.lorna anges



SOU 1995:38 Kapitel 11 131

För varje vilka krav skall uppfyllas för respektiveexamen anges som
respektivevilka högskolor har utfärdarättsamt attexamen som examen.

Om universitet eller högskola önskar utöka sitt utbildningsutbudett en
och införa examina vad angivet i förordningen,utöver begärärnya som
styrelsen detta hos regeringen, beslutar efter hörandesom av
Kanslersämbetet. Kanslersämbetet kvalitetsmässigade förut-prövar
sättningarna medan regeringen också hänsyn till de ekonomiskatar
konsekvenserna och behovet utökad i nationelltexarnensrätt ettav en
perspektiv. propositionenI högskoleverk 199596:165 föreslårettom
regeringen den kvalitetsmässiga prövningen skall överföras till Hög-att
skoleverket.

När det gäller utbildningen inom yrkeshögskolan bör vårenligtman,
mening, eftersträva utformning bestämmelserna, näraen av som an-
sluter till regelverket för universitet och högskolor. Detta gäller i princip

examensordningen. Vissa modifieringar ofrånkom-även torde dock vara
liga med hänsyn till den starkt decentraliserade ordningen för initiering
och prioritering utbildning. Fömyelsen utbildningsutbudetav ny av
måste så långt möjligt underlättas enkla administrativa rutiner.genom
Av skäl det angeläget den kvalitativaär och kvantitativaattsamma

nivåpåprövningen nationell kopplas i beslutsprocess.samman en
Vi har i syfte säkerställaprövat utbildningens kvalitetattom man

bör ordning för godkännandeskapa särskild utbildningsanordnareen av
inom alltsåyrkeshögskolan. prövningEn skulle denmotsvarasom som
Kanslersämbetet för inom universitet och högskolor. En parallellsvarar

friståendeocksåfinns i prövningden gymnasieskolor och utbild-av av
ningsanordnare inom för med utbildningscheckar,systemetramen som
Skolverket perspektivgenomför. I längre med begränsadett turbulens
i finns uppenbara sådanfördelar ordning.med Däremotsystemet en
skulle det svårigheteravsevärdamöta förverkliga förhandspröv-att en
ning utbildningsanordnare värd i samband med utbild-namnet attav
ningsfonnen införs och byggs åtminstoneVi föreslår därför attupp. -
under uppbyggnadsskedet beslutet knyts till beslutetexamensrättom-

medge statsbidrag för viss utbildning region.attom en

Examina

De detaljerade fordringarna för kommer med den ord-mer en examen
ning föreslårvi framgå den aktuella utbildningsplanen ochattsom av
i praktiken formuleras den regionala styrelsen fastställas påav men
nationell nivå. Bindande föreskrifter examensstrukturen ochom mer
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fast-bakgrunddennabörexamensfordringarutformadeallmänt mot
föreslår examina skall kunnaViförordning.iregeringenställas attenav

följande:yrkeshögskolan enligtutfärdas inom
yrkes-börminst 120omfattar poängutbildningfullgjordEfter som

högskolorochuniversitetinomförekommerexamina typ somsammaav
frånyrkeshögskolafrånsärskilja yrkesexamenFörutfärdas.kunna att en

också falli dettaexamensbenämningenyrkesexamina börhögskolans -
YH.bokstävernaförebild följasfinskochefter tysk av-

skallinriktningvissyrkeshögskoleexamen medocksåföreslårVi att
sammanlagtkursfordringarfullgjortdenutfärdas förkunna omsom

80minst poäng.

YrkeshögskolaniexamenskravochexaminaSammanställning av

yrkesutbildningAvslutadYrkeshögskolediplom om
högst 79och poänglägst 40

yrkesutbildningAvslutadYrkeshögskoleexamen om
119och högstlägst 80 poäng

yrkesutbildningAvslutadYHYrkesexamen, om
lägst 120 poäng

avslutadeockså förekommadetkommeryrkeshögskolan attInom
tveksamhettvå år. Vi kännerkortare attänyrkesutbildningar, ärsom

intekommerutbildningar. Utbildningarnaså kortaförexaminaskapa
både regionalt ochpå arbetsmarknadenbehovsällan motatt svara

bli be-kanvariationsrikedomenmedräknabörochnationellt attman
skullemallarcentralautbildningar idessa snävainordnatydande. Att

krångel. formellt bevis överformellt Ettfå karaktär genom-snarast av
årtvå behöveryrkeshögskoleutbildning kortare ängodkändgången och

dock finnas.
god-meddenfrån Tyskland,förebild bl.a.föreslår, med attVi som

tilldelasskall kunnasådana utbildningargått igenomresultatkänt
förstyrelsenregionalainriktning. DenYrkeshögskolediplom med viss

meddiplomenförkriterierfastställabemyndigasbörutbildningen att
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utgångspunkt i riktlinjer fastställs nationellt. Undantag bör därvidsom
för de fall utbildningen behörighet tillgöras leder till reglerat yrke,ett

då också kriterierna fastställasbör centralt.
En examensordning för såyrkeshögskolan utformasbör denatt

studerande begränsadi omfattning kan kurser,inkludera han ellersom
hon genomfört vid universitet tvåårigeller högskola. Enett en
utbildning till säljare skulle inom högskolan kunna kompletterast.ex.

tvåårigmed 40 i företagsekonomi eller turismutbildningpoäng meden
språk,40 i till allmän yrkeshögskoleexamen motsvarandepoäng en

högskolans kandidatexamen. Denna skulle kunna yrkes-benämnas
inriktningen särskiltutan att anges.examen,

Examensfordringar

sålunda förordning riktlinjerRegeringen bör i för utformningenange av
sådanahuvudsyfteexamensbeskrivningama. Ett med riktlinjer är att

bidra nationell enhetlighet och likvärdighettill viss i ett system, som
också tillåter variationer. generellaDe ochstora gemensamma examens-

frånutgå ställningstagandenkraven bör de rörande utbildningens sär-
alltsåredovisat i kapitel Det handlarprägel vi omvandlaattsom om

utbildningenställs sådan,de generella krav, till kravsom som
utbildningsmål, studerande skall ha nått. då frågaden Det är attsom om

lärandepå arbetslivsanknytning,kraven i arbete ochöversätta ut-en
mål för utbildningenpedagogik tillvecklingsinriktad gäller utöversom

målen.de yrkesspeciñka
lärandet arbeteArbetslivsanknytningen, och den utvecklingsimikta-

de pedagogiken självändamål, medelinga säkerställadeär är attutan
utbildningens kvalitet generella examensfordringamaoch karaktär. I de
bör därför införas arbetsplatsförlagda delenföreskrifter den avom
utbildningen. Det framgå genomfört utbildningenbör den studerandeatt

lärande i utbildningstiden;arbete under normalt dvs.minst 13som av
minst 40 120 eller 25poäng 80 poäng.ca av ca av

Vidare innebär dessa särdrag naturligt kräva dendet är attatt att
studerande, i de avseenden betydelse inom yrkesom-har särskildsom
rådet, skall ha utvecklat sin förvärvat för yrketsociala kompetens, en

förmåga förmåganadekvat kommunikativ till problemlösningoch tränat
och frågahär utvecklasentreprenörskap. Det kompetenser,är somom

pedagogik tillämpas och de verksam-resultat denettmer som av som
hetsformer för undervisningen, vissa ellerväljs än ämnenattgenomsom

ingåttkurser ii utbildningen. införliva krav detta slagAtt av exarnens-
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utbildningsanord-konkretiserar kraveninnebärfordringarna att man
vår ställasmeningbör enligtutbildningen. Debedrivasätt attnarnas

de regeringde införlivas iyrkesutbildning,avslutadvarje att avgenom
yrkes-tillden lederexamensfordringama,fastställa oavsett enomen

Yrkeshögskolan skalldiplom.elleryrkeshögskoleexamen ettenexamen,
vidareutbildningochfortbildningroll förbetydelsefullockså spela en

initiativ ellergå kurser,kortaremöjligheterbjuda egetattattgenom
Föreskrifternaarbetsmarknadsutbildning.ellerpersonal-förinom ramen
och dessainte förformelltgällerexamensfordringar sett envarom

sådana kankurserväsentligtvi detsamtidigtkurser, attsomsermen
hardå principerkrävsexamina. Dettill attläggas sammasamman

yrkeshögskolan.inomverksamhetallpräglat
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12 Finansiering och genomförande av

yrkeshögskolan

framhålls,direktiven detI viktigt andra finansierings-är prövaatt att
källor offentliga för den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbild-än
ningen. Ett skäl härtill denna utbildningssatsning i högär, gradatt tar

pådirekt sikte näringslivets omedelbara behov. utbildningEtt annat att
oundvikligen innebär arbetskraften blir omedelbart användbar,att mer
vilket minskar inskolningskostnadema. tredje skälEtt enligt direkti-är

ocksåden betalar sig och för denna utbild-att attven, som engagerar
ändamålsenligning skall bli krävs frånstarkt arbets-ett engagemang

livets sida.

12.1 Nuläge

kvalificerade eftergymnasialaDen yrkesutbildning anordnas ochsom nu
beskrivits i kapitel finansieras inom de finns försom ramar som

Påbyggnadsutbildningamarespektive utbildningsform. inom komvux
finansieras åtnjuterkommunerna, kommunerna statsbidragettav men
för denna verksamhet inom för bidrag till kommunerna.statensramen
Medel tidigaremotsvarande statsbidrag till gymnasieskolan ochresp.

sålundakommunal räknades årvuxenutbildning 1991 in i sektorsbidra-
ingårtill skolan, i sin i underlaget för nuvarande bidrags-get tursom

system.
Genom bl.a. enkätstudien Skolverkets och statistikSCB:s harsamt
erhållitvi underlag beräkningför den utbildningsvolym i dagav som

påbyggnadsutbildningarfinns i form i gymnasieskolan och komvux.av
Vi årselevplatseruppskattar det finns 9000 påbygg-i formatt ca av

på treåriganadsutbildningar, bygger linjer eller motsvarande.som
påbyggnadsutbildningarAndelen och s.k. regionalt arbetsmark-

nadsanpassade kurser RA-kurser har minskat med 14 sedanprocent
läsåret året år då199091, dvs. före det det gamla statsbidragssystemet

sektorsbidrag för helamed skolsektom jfr kapitel 2. Minsk-ersattes ett
får månganingen i betydande grad tillskrivas kommuners ovilja att
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utbildning i kom-gymnasialersättning förinterkommunalbetala annan
sålundamotsvaradesektorsbidragetlades in iDe ensomresursermun.

in-anordnas. Vi förordarf.n.denvolym attänstörre sommansom
verksamhetenanvänder medeltal föryrkeshögskolangångsvärde för ett

199495.läsåren till199091under
utbildningsvolymför dennakostnadernaNågon beräkningexakt av

emellertidUtifrån statistik dettillgängligutföra. ärmöjligtinteär att
dyrarevolymentvå tredjedelar utgörsrimligt attatt anta, avavca

årselevplats 60 000kostnadgenomsnittligutbildningar med peren
nivån 000 kr. Detta45billigare utbildningtredjedelkr och an-en

redo-Enpå kronor.miljoner närmaretotalsumma 495tagande ger en
finns i bilaga 3.beräkningarnavisning av

gymnasieutbildning finnskompletterandefristående ettformI av
utbild-tänktayrkeshögskolansvälantal utbildningar, motsvararsom

gäller:ningsuppdrag. Det
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verkstadsskolaCarl Malmstens
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Nyckelviksskolan
Stenebyskolan
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årselev-400får statsbidrag motsvarande 1idagutbildningarDessa ett ca
kronor.,68 miljonerbeloppsammanlagtplatser till ett om ca

årsutbildnings-folkhögskolan 240inomUtbildningarna motsvarar
plats 66 000 kronor kan 16schablonkostnadmedplatser och peren
uppskattas användas för kvali-folkbildningsanslagetmiljoner kronor av

yrkesutbildning.eftergymnasialñcerad
vilkadeladehögskolor uppfattningarnaochuniversitetInom är om

kvalificerade yrkesut-klassificerasskulle kunnautbildningar somsom
tvåårigaräkneexempel skulle föra debildningar. Om ettsomman --

andravissareceptarieutbildningenYTH,ingenjörsutbildningama, samt
kategori, skulle detenkätsvar till dennahögskolornasenligtutbildningar

uppgå uppskattningsvis 950 miljoner kronor.tillanslagettotala statliga
utbildningsverksamhet,omfattanderedovisarAmuGruppen somen

yrkesutbildning.eftergymnasialkvalificeradkaraktäriseraskan som
veckorminst 2030-tal utbildningar,omfattar ärEnkätmaterialet ett som

Under antagandeutbildningsplatser.500sammanlagtlånga, attmed ca
i huvudsakkvalificerade utbildningardessahuvuddelen upp-merav

genomsnittliga utbild-denArbetsmarknadsverket ochhandlats attav
denbitutbildningsbidrag liggerexkl. överningskostnaden genom-en

får total statlig kost-vecka900 krkostnaden 1snittliga man enper
redovisningendock oklartkronor. Detmiljoner är20nad över om

veckor,längd, minst 20utbildningensförTidsgränsenheltäckande.är
utbildningar, eftersom AMSgäller AmuGruppensdettveksam närär

därförBeloppetutbildningar.upphandla kortare äreftersträvar att sanno-
underskattning.likt en

ochbeloppsålundasigdet statSammantaget rör stora somom
yrkesutbildning.eftergymnasialpå kvalificeradredankommun satsarnu

Utgångspunkter12.2

så handlardet i första handvårt uppdragVi har uppfattat attatt om
utbildningskapaciteten efter-utbyggnadförutsättningar förskapa av

används till denhar de medelnivå. bakgrunddennagymnasial Mot som
verksamheten ñnansieringskälla.betydelsebegränsadbefintliga som

antalet utbildnings-inte till ökakort siktmedel bidrarDessa att
del den basde däremotperspektivlängreplatser. I utgörett en av som

utbildningsut-omprioritering och förnyelsestår vidförfogandetill av
någondå volymökning. Förstheller tillinte närbudet, bidrar manmen

ansvarstagande för denpå ekonomisktvidgatförverkligar tankarna ett
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kvalificerade eftergymnasiala frånyrkesutbildningen arbetslivets sida
utbildningskapacitet.skulle medel frigöras, kan utnyttjas tillsom ny

våraI kapitel har vi redovisat ställningstaganden7 till överföring av
frånvissa utbildningar till yrkeshögskolan andra skolformer. Dessa

innebär i korthet, endast begränsad utbildningsvolym,att en som nu
föreslåsfinns inom gymnasieskolan och komvux, bli Överförd. Denna

någon Påöverföring tillför inte omedelbart kapacitet. sikt, i takt medny
utbildningens arbetslivsanknytning förverkligas och tredjedelatt ca en
den organiseras lärande i arbete i arbetslivet, frigörs dock vissaav som

kan utnyttjas till kapacitet. Om räknar underresurser som ny man
föregåendeantaganden i det skulle motsvarandesamma som resurser ca

årselevplatser femårig övergångsperiod.5 frigöras000 under en
För skapa kapacitet behöver tillföras. Enligt deatt ny nya resurser

direktiv för samtliga kommittéergäller och särskilda utredare skallsom
våra kostnadsneutrala förförslag det allmänna och finansieras inomvara

följa dessa direktivsektom. Att samtidigt och fullgöra uppdraget att
skapa förutsättningar för jämförelsevis volym eftergymnasialstoren ny,

låterutbildning sig inte Om önskar ytterligare 20göra. attman ca
årskull, årligen,dvs. drygt 20 000 ungdomar skall för-procent av en

från årsin till ellerlänga utbildning 12 13, 14 15 kräver detta ytterli-att
sektorn.tillförsgare resurser

från universitetAtt omfördela och högskolor skulle innebäraresurser
fårutbildningen inriktning och möjligen bli bättreatt en annan an-

ocksåtill arbetsmarknadens behov. kan emellertidpassad Det innebära
eftersomtotalvolymen minskar, den minst arbetsmarknadsanpassadeatt

universitet och högskolor tillhör billigaste.utbildningen i den Att omför-
från gymnasieskola, komvux ellerdela grundskola innebär ryckaatt

undan grunden, kvalitetsmässigt eller kvantitativt, för eftergym-den
frånnasiala utbildningen. heller omfördelning arbetsmarknadsut-Inte en

bildningen innebär med säkerhet, den totala satsningen utbildningatt
återstår dåi sektorn det studiesocialasamhället ökar. Inom systemet

frånOmfördelning det förstnämnda direktoch folkbildningen. skulle
uppnå.villmotverka de syften vi En besparing inom folkbildningen

såskulle teoretiskt sannolikt kunna riktas den kort sikt inteatt mot-
förstärkt yrkesutbildning. emellertidverkar utvecklingen Vi ärmot en
sådantinte beredda förorda alternativ.att ett

tvåMed de begränsningar de särskilda direktiven visom ger ser
teoretiskt möjliga tillföra för utbyggnad denvägar att avnya resurser

eftergymnasiala yrkesutbildningen. första gäller det ikvalificerade Den
frånökade ansvarstagandet sida.direktiven angivna Denavnämarnas
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påandra utbyggnad den eftergymnasiala yrkesutbildningenär aven
bekostnad utbildning.annanav

frånDelñnansiering arbetslivet12.3

En modellny

Direktiven utredningen skall olika finan-nämnts, prövaattanger, som
också frågansieringsformer därvid ekonomisktoch ta ettupp om an-

från Frågan sådantarbetslivets sida.svarstagande hur ettom ansvars-
många gångerförverkligas har behandlatstagande skulle kunna tidigare

då både gymnasial yrkesutbildning och fortbildningoch har gällt och
fårvidareutbildning anställda, inte del personalutbildning.av som av

Någon nåtts.lösning hittillsalla accepterad har inteparterav
står till beskattning, obligatoriskaI princip buds, nämligenvägartre

någonavsättningar till form utbildningsfonder för attsamt ansvarav
ellergenomföra utbildning. Vi har bedömt varken beskattningsvägenatt

återstårfondvägen framkomliga. arbets-Det pröva ärär att attsom ge
för genomföra väsentlig dellivet utbildningen,att utan attansvar en av

frånnågon utgårersättning det allmänna. Utbildningen förutsätts vara
sammanhållenpedagogiskt helhet, arbetsgivare fören men svarar

finansieringen och genomförande del och ekonomisktstatenav en svarar
återstoden.för

vårasärdrag i yrkeshögskolan enligt förslag, väsentligEtt är, att en
pådel utbildningen sker i form lärande i arbete i företag elleravav

andra arbetsplatser. Vi räknar med i genomsnitt utbildnings-13att av
påtiden sikt skall anordnas detta Arbetslivets andel finansie-sätt. av

uppnås från utgårringen skulle ersättning det allmänna inteattgenom
till arbetsgivare, ställer utbildningsanordnare. Statenssom upp som
kostnader utbildningsplats med given längdför inom yrkeshögskolanen
skulle gäller undervisningen tvådärmed vad kunna begränsas till ca- -

förtredjedelar kostnaden motsvarande utbildning bedriven ochav
finansierad i traditionell fonn.

frånutbildningsplatser förs till yrkeshögskolanFör över t.ex.som
kommunalt huvudmannaskap inom komvux skulle, i taktnämnts,som
med utbildningen anpassades till yrkeshögskolans villkor ochatt ett
lärande i utbildningen,i arbete integreras frigöras, kanresurser som
utnyttjas till kapacitet.ny
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Våra företrädare för olikakontakter med arbetsgivare görgrupper oss
finns sådanbenägna det förutsättningar för ordningattatt tro att en

skulle under vissa bestämda förutsättningar. En deaccepteras av-
förutsättningar möjligheternaviktigaste dessa för arbetsgivare ochärav

påverka innehåll,arbetstagare i region utbildningens utformningatten
och dimensionering. Om inom bransch eller näring uppfattarman en en

långsiktigaangelägna,utbildningen tillgodoser aktuella elleratt mer
stårkompetensbehov och antalet utbildningsplatser i rimligatt propor-

ocksåsjälv varit medtion till de behov bedöma, finns detattomman
till den kanberedskap medverka genomföras.attatten

påocksåkan uttrycka situationen drastiskt Arbets-Man sätt:ett mer
livets företrädare ställer relativt precisa krav bättre utbildad arbets-
kraft. berett dessa krav med utökade utbild-Det allmänna är mötaatt
ningsinsatser under förutsättning, berörda arbetsgivare medverkaratt

lärande i till förfogande.ställa platser för arbete Sker inteattgenom
ståndutökad utbildning skulledetta kommer heller ingen till och det

på.alla förloraparter

problemMöjligheter och

många och arbetsgivarorganisationer insikthar inom bransch-Man om
önskade starkare anknytningen utbild-den dem självaatt avav --

åstadkommasningen till arbetslivet endast kan störreettgenom engage-
såvälfrån direkt i undervisningen i ekono-arbetslivets sida sommang

framgångar förankradet gällermiska Organisationemas när atttenner.
uppenbarligen central betydel-hos sina medlemmar blirdetta synsätt av

såväl ekonomiska möjligheterna förverk-för praktiska dede attse som
liga yrkeshögskolan.

arbetsplatsförlagda utbild-genomförandet denErfarenheterna avav
tvivel möjlig-gymnasieskolan kan föranledaningen inom den nya

lärandeväsentlig del yrkeshögskolanheterna organiseraatt somen av
från bransch-skolförvaltningar ochi arbete. Trots ett stort engagemang

många medi kommuner misslyckatsorganisationer m.fl. har attman
flera förklaringar till detta.ambitioner. Det finnsförverkliga läroplanens
för medverka eftersomsäkert del företag saknar intresseEn är attatt en

förkostnad, medan den kortsiktigadet innebär uppenbar nyttanen
gymnasieskolan introduceradesdenföretaget liten. Enär att nyaannan

bristande kun-svår lågkonjunktur. tredje förklaring troligeni En ären
skolan, iblandförståelse arbetslivets villkor inomförskap och somom

söka lösningar.krav i stället förställt att gemensamma
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påverkar till arbetsplats-attitydemafaktor,väsentligEn somannan
yrkesutbildningen.inomtraditionernautbildning,förläggning ärav

för före-år ändrades förutsättningarna1968gymnasiereformenGenom
åtagandeyrkesutbildning,gymnasialbefattning med ett somtagens

gång självklartPå år har vad25naturligt.varitdessförinnan varsom en
under denna tidarbetslivet. harDettadelarfrämmande iblivit stora av

genomgått förändringar. Imycketockså avseendeni andra stora en
tillverkningsindustri, detmekaniskiorganisation,traditionell t.ex. var

högteknologisk ochmodern,ipraktikanterhand änlättare att ta om
Å själv-innebär utvecklingenandra sidanresurssnål produktion. mot

utvecklarorganisation,lärandeoch attstyrande att vanamangrupper
blirständig förkovrankompetensnivåer ochihantera olika attgruppen
ochhandFörutsättningarnaarbetet.inslag isjälvklart att taett om

dåutbildningsbakgrund, ökargodharpraktikanter,integrera som en
åter.

kunnat skapassamarbetsklimatharantal kommunerI ett nyttett
utbildning har kunnatarbetsplatsförlagdocharbetslivskola ochmellan

resultatet attityd-dettaTill delintentionerna. ärenligtgenomföras aven
konjunkturberoende.del detpå båda tillsidor, ärförändringar en

vi administrerartrainee-utbildningmedförsöksverksamhetDen som
eftergymnasial utbildningteoretiskkombinationinnebäroch avensom

frånmycket intresseinledningsviskvalificerad praktik,och mötte svagt
1995 har emellertidsida. Itänkta elevernasbåde och deföretagens mars

efterfrågan på platser kanin ochtecknatstillgängligaden resursramen
praktikplatserdetidigt bedömadock förtillgodoses. Detinte är att om

kvalificerat lärlings-kravdeverkligenackvirerats motsvararsom
förutsätter.försöketskap som

mellanförutsättningarnasigskiljerPå två punkteravgörande gym-
utbildning.arbetsplatsförläggning Iyrkeshögskolansochnasiets av

beredaspå de 1614alla elevergymnasieskolan skall programmenav
bestäms grundvalyrkeshögskolanplats. Dimensioneringen avav
behov längre sikt. Detarbetsmarknadensarbetslivets bedömning av

del varjeförsåledes beredahandlar inte storutrymmeatt en avom
rekryterings-ungefarligenantalåldersklass, för det motsvararutan som

år. andra kan räkna mednågot några deteller Förbehovet inom attman
påbörjat efter positivt valutbildningenyrkeshögskolanieleverna ett av

med bli yrkesverk-och räknarvälmotiveradevarför deutbildning, är att
också några år gymnasieelevema ochäldreyrket. De äninom ärsamma

kommer arbets-yrkesutbildning dekvalificerad närmitt i utenuppe
något värdefullttillföra företaget utöverdärförkanplatserna. De antas

sina arbetsinsatser.



Kapitel142 12 SOU 1995:38

Man kan dessutom räkna med hela utbildningen utvecklad ochäratt
planerad i samarbete mellan de berörda varvidnära parterna, man noga

vilka lämpar sig förprövat lärande i arbete. Icke destomoment, som
mindre svårigheterbör räkna med kommer uppstå bådeatt attman av
kvantitativ måsteoch kvalitativ Man därför räkna med det kom-art. att

tid innan all utbildning inom yrkeshögskolan arbetsplats-att ta ärmer
förlagd till 30 och arbetsplatsförläggningen leder tillprocent att ettca
lärande i arbetet.

Samarbetet med arbetslivet bådenödvändigt pedagogiskaär ochav
ekonomiska skäl. Det allmänna och arbetslivet ömsesidigt beroendeär

varandra för utbildningssatsning, båda bedömerattav en som som
viktig, skall bli verklighet.

Kostnadsutjämning mellan företag

En andra viktig förutsättning handlar måstedet finnas funge-attom en
rande modell för utjämning utbildningskostnadema mellan företagav
inom näringen eller branschen. Detta gäller inte områden,minst inom
där det många smånödvändigt företag i utbildnings-är att engagera
verksamheten. Att ställa utbildningsplats och handledare tillen en
förfogande kostnad och belastning företagets organisation,utgör en

många småledare för företag bedömer företaget inte kan bära.attsom
tillgång påBättre välutbildad personal alltför osäker ochses som en

avlägsen fördel. Risken för konkurrenterna kortsiktigt skulle draatt
fördel satsning upplevs däremot överhängande. Detav en som egna
företagets gårväl före branschens. Ett för kostnadsutjämningsystem
torde därför behövas. Det finns emellertid goda skäl delsanta,att att
företagets kostnader till del täcks den studerande lönatt utanen genom
inom för medverkarlärandet i produktionen, dels kontinuerli-attramen

kontakter yrkeshögskolanmed liksom de studerande tillför företagetga
kompetens betydelse för dess konkurrenskraft.storny av
Exempel finns på sådana utjämningssystem. Enligt vad vi erfarit har

VVS-branschen, kännetecknas bl.a. andel myckett.ex. storsom av en
små företag, utvecklat ordning för utjämna kostnaderna för lär-atten
lingsprov mellan de företag lärlingar och övriga företag inomtarsom
branschen. vårDet enligt mening önskvärt, kostnadsutj ämnings-attvore

inom branscher eller näringar utvecklades i första handsystem utan
inblandning allmänna.det Först arbetsgivarna visar sig till denav om
grad oförmögna frågansjälva lösa arbetsplatsförläggningenatt att av
utbildningen hotas bör fråninitiativ detöverväga allmännas sida.man
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betydandeorganisationerarbetslivetsordningEn ett ansvargersom
kostnadsutjämning skall fungera harutvecklingsarbete ochför bl.a.att
Sålunda åtskilligakan utbildningarockså svagheter.flerasjälvklart

inom flerafunktioner, förekommerbehov förförutses tillgodose som
ochinom ekonomi, data, inköputbildningarbranschernäringar, t.ex.

framåtsiktande upplevs kanskeutbildningar,delförsäljning. En mer
sällanbranschorganen, intede berördainte relevantaännu somavsom

utbildningsfrågor. funktionerAndrakonservatism ivisspräglas enav
näringsnivå.på flerabransch- eller Inomstarka företrädarehar inga

olikamedtvå konkurrerande organisationer,områden eller flerafinns
utbildningsfrågor, jäm-inom andra anslutningsgradeni ärpolicy bl.a.

tillfredsställandedet knappastlåg. samhällets synpunktUrförelsevis är
utbildning kvalitetmöjligheter till adekvat högmedborgarnasatt av

branschorganisationernas styrka och struktur.skallytterst styras av
möjligtmed det inteproblem hängerYtterligare ärattett samman

från prioridirektiven yrkeshögskolan äeller rimligt att angersom --
första hand syftar till tillgodose behovutbildningar, iutesluta attsom

Frågan kostnadsutjämning mellansektorn.inom den offentliga om
påträngandemindresektorn möjligeninom den offentligaaktörerna är

frånskiljer sig intekompetensbehovnäringslivet, derasinomän men
verk-offentligaekonomiska för dennäringslivets. Allt snävare ramar

också Viktigaredär.kostnadsmedvetandetökar dock ärsamheten att
områden medmånga konkurrerarinomoch statligakommunala organ

och ivälutbildade arbetskraften. Gränsernadennäringslivet synner-om
bliverksamhet tenderaroffentlig och privatmellanhet skillnaderna att

diffusare.allt mindre och
utbildningenarbetsplatsförlagdaSåväl denorganisationen som ev.,av
näringslivet och denmåste tillhänsynkostnadsutjämningssystem attta

kostnadsutjäm-arbetsmarknad. Enarbetaroffentliga sektorn samma
sikt visa sigkan därförfrån eller näringarutgår branscherning som

otillräcklig.
utbild-råder behovetenighetvår bedömning detEnligt stor om av

rådande samhälls-detskall för. Iyrkeshögskolanslagning det svaraav
ståndtill samverkankommasatsning inteekonomiska läget kan utanen

utbildade. förena in-de Attochallmännamellan det avnämama av
utbild-rörandeföreträdareför arbetslivetsbefogenheterflytande och

kostnads- ochpartielltinnehåll dimensionering medningens och ett
kommaförvärdgenomförandeansvar, prövaväg ärär attattsomen

frågan för-präglatlängemotsättningarprincipiellaförbi de omsom
ocharbetsgivareyrkesutbildning mellanförkostnadernadelningen av

det allmänna.



144 Kapitel 12 SOU 1995:38

12.4 Omfördelning inom utbildningssystemet
Den strategiska betydelsen stark satsning på höjning arbets-av en en av
kraftens utbildningsnivå påpekatshar rad utredningar underav en senare
år. påpekar långtidsutredningenSenast i sitt betänkande SOU 1995:4, att

åtgärdernade viktiga för främja den ekonomiska utvecklingenatten av
i Sverige det reguljära utbildningsväsendet.är dennaMotatt satsa
bakgrund det, inte helt logisktär nämnts, finansieraattsom
utbyggnaden sektor den eftergymnasiala utbildningenav en av genom
besparingar inom Däremot skulle det rimligt ställaatten annan. vara
kvalificerad yrkesutbildning, har karaktär långsiktig investeringsom av
i kunskap, i statsbudgeten har karaktär konsumtionmot poster som av
eller stöd till konsumtion. Vi vill emellertid räkneexempelmed ett par
belysa frånmöjligheterna till omfördelning utbildningsverksam-annan
het.

Utbildningen inom universitet och högskolor omfattar innevarande
budgetår ungefär studerande270 000 och anslagen statsbudgetenöver
till uppgårgrundutbildningen till drygt 16 000 miljoner kronor. Det
räkneexempel beträffande utbyggnadstakten yrkeshögskolan, viav som
redovisar följande, den efter femårigi det innebär uppbygg-att en
nadsperiod årsutbildningsplatser,skall omfatta 35 000ca varav ca
15 från000 förts främst kommunerna medan kräver20 000över ett
nettotillskott statliga Om tredjedel kostnaderna förav resurser. en av
dessa täcks arbetsplatsförläggning utbildningen, motsvarargenom av
återstoden årskostnad i storleksordningen 700 miljoner kronor,en

någoteller 4 kostnaderna för grundläggandeöver utbildningprocent av
vid universitet högskolor.och Medel denna omfattning skulle detav

frånnaturligvis inte möjligt omfördela universitet och högskolorattvara
påtagligadet fick konsekvenser.utan att

Om därutöver skulle i beaktande utbildningens inrikting ochtaman
relevans för arbetsmarknaden och problemen med kompetensförsörjning
i arbetslivet ocksåaktualiserades diskussion överföring ut-en om av
bildningskapacitet från delar universiteten och högskolorna till yrkes-av
högskolan. faller emellertid vårtDet utanför uppdrag innärmareatt
på hithörande frågor.

Utbildning anordnas inom Utbildningsdepartementetssom ansvars-
område och de sysselsättningspolitiskt motiverade insatserna inom
arbetsmarknadsutbildningen delvis kommunicerande Mångakärl.utgör
människor, särskilt ungdomar, väljer studier inom det reguljära utbild-
ningsväsendet framför formell arbetslöshet.. årUnder har storasenare
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tillförts högskolan, komvux folkhögskolanoch sysselsätt-resurser av
ningspolitiska skäl. Den satsningen innebar för översenaste att resurser
80 000 utbildningsplatser eller kronor ställdes1 800 miljoner till för-

Åtgärdernafogande. syftar till minska arbetslösheten och lättaatt att
påtrycket Arbetsmarknadsverkets bl.a. för arbetsmarknadsut-resurser

bildning. Med nödvändighet medför denna kapacitetsförstärkningtyp av
ryckighet i planeringen och korta utbildningar, enklaäratt atten som

anordna inte alltid inriktade arbetsmarknadens behovmotmen- -
kommer prioriteras.att

Det ligger i sakens åtgärdersysselsättningsfrämjande skallnatur att
till den aktuella arbetsmaknadssituationen. Det förefalleranpassas
rådaemellertid enighet det kommer långtmycket tidattstor att taom,

påinnan nivåer.arbetslösheten traditionellt svenska Med hänsynär nere
till möjligheterna framförerbjuda allt ungdomar förhållandei tillatt en
arbetsmarknadens behov relevant yrkesutbildning förefaller det oss
riskfritt binda del de utnyttjas för tillfälligaatt en av resurser, som
förstärkningar det reguljära utbildnigssystemet, i uppbyggnadav en av
yrkeshögskolan. genomsnittligaDen kostnaden utbildningsplatsper

någotskulle de billigaresannolikt ligga högre utbildningarna iän
sannoliktkomvux och högskolan, lägre den genomsnittligaänmen

kostnaden inom arbetsmarkndsutbildningen,för plats kost-ävenen om
olika utbildningar därnadsskillnadema mellan mycket minsk-Enär stor.

arbetsmarknadspolitikenning de rörliga för med 700resursernaav ca
ändamål, direktmiljoner förkronor bidrar till kompetens-ett som

industri och tjänsteproduktion,försäljningen inom bl.a. borde dennamot
försvaras.bakgrund kunna

12.5 Resursberäkningar

Beräkningarna åtminstonemedelsbehovet yrkeshögskolanför styrsav av
fyra grundläggande antaganden, nämligen

EI Övertagande befintlig utbildningav
CI utbyggnaden med kapacitetny
EI administrationens omfattning
El arbetslivsanknytningen utbildningenav
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Befintlig utbildning

föregående redovisat vilken utbildning bör förasVi har i det översom
Kostnaderna för genomföra denna utbildning itill yrkeshögskolan. att

beräknat till Beräk-har vi 560 miljoner kronor.nuvarande system ca
i bilaga utbildningen skall kunnaningsunderlaget redovisas För att

motsvarande medel.fortsätta yrkeshögskolan tillförskrävs att
fråga utbildningar anordnats kompletterandeI de gym-som somom

utgår hela kostnaden.f.n. statsbidrag i princip täckernasieskolor som
yrkeshögskolan.medel 60 mkr bör tillförasMotsvarande ca

Påbyggnadsutbildningama gymnasieskolan och komvux bekostasi
princip det elevernas hemkommu-med kommunala medel. Iidag helt är

interkommunal ersättning för kostnaderna. Somsvarargenomner som
motstånd finns del kommuner betalaiföljd det attnumera enav somen

den delersättning för gymnasial utbildning,interkommunal utöver som
någotsannolikt föranordnarkommunemalagbunden,är avmersvarar

skulle motivera.kostnaderna vad deras andel elevgruppenän av
påbyggnadsutbildningama tillfinansiera överföringenFör att av

minskasskatteutjämningsbidragetbör det kommunalayrkeshögskolan
yrkeshögsko-tillförasmed miljoner kronor och motsvarande medel495

gymnasieskolautgångspunkt principerna för finansieringlan. Med i av
mellanminskningen kunna fördelas proportionelltoch komvux, bör

kommunerna.

Utveckling basenav

våra skallförutsatt tredjedel utbildningstidenVi har i förslag att aven
förlärande i arbete. Kostnadernaförläggas till arbetsplats i form aven

föreslagit arbetsgivaren skalldel utbildningen har videnna att svaraav
utvecklingen denna arbetsplatsförlägg-för. Vi bedömningengör att av

femårig övergångstid.måste räknar medning ske successivt och en
årselevplats genomsnittvåra vi kostar iberäkningarnaI antar att en

tekni-utbildning dyrare slag, resurskrävande66 000 kronor för t.ex.av
genomsnittligtvissa hantverksutbildningar, ochska utbildningar eller

kostnadskrävande utbildningar inomkronor för mindre45 000 t.ex.
Efter hand utbildningen anordnasadministration.ekonomi och somsom

årselev-kostnader varjei företag minskar förlärande i arbete statens
utnyttjas till utbildnings-uppkommande besparingen kanplats. Den ny

genomförandeåretfrån åretfemårsperiod räknat efterkapacitet Efter en
utbildnings-för 50 fleroförändradbör utrymme procentresursram geen
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platser, årselevplatser. Pådvs. omkring 15 000 sikt bör dock räknaman
med ökande andel längre utbildningar, varför antalet nybörjarplatseren
inte nödvändigtvis kommer öka.att

Ny utbildningskapacitet

Vi har förordat yrkeshögskolan skall tillföras för utökaatt attresurser
frånkapaciteten arbetsmarknadshuvudtiteln. Möjligheterna snabbtatt

utveckla relevant och aktuell kvalificerad yrkesutbildning dockärny
begränsad. arbetsplatsförläggningKravet betydande delav en av

ocksåutbildningen lägger restriktioner ökningstakten. resursbe-I
utgått från årselevplatserräkningarna har vi medel för 2 000 tillförsatt

årligenyrkeshögskolan för utbildningar år. Ocksåunder fem dennanya
utbyggnadstakt ambitiös. Den innebär pågenomsnitt 80-talär ett ett nya

årplatser i varje län.per
utbildningarnaVi räknar vidare med de genomsnittligt kom-att nya

två år tillförs ocksåomfatta och året.för det andraatt att resursermer
femårsperiod skulle yrkeshögskolanEfter ha tillförts fören resurser

tvåårigautbildningsplatser isammanlagt 10 000 utbildningar.
utgårmedelsbehovet frånBeräkningarna tillskottet till likaattav

utbildningarbestår billigadelar dyra och tredjedelattresp.av en av
Vi därvidi arbete. hartiden lärande för del räknat medutgörs statensav

årselevplats,kronorbeloppen 30 00040 000 belopp kanperresp. som
högskolans66 för utbildningarjämföras med 000 inom naturve-ca

farmaci, 000 förteknologi 50 vårdtenskap, och undervisning och samt
humaniorasamhällsvetenskap, och25 000 för teologi.

Ett tillskott årselevplatser under det första verksam-med 2 000 nya
hetsåret kan kostnadsberäknas kronor. Ytterligaretill miljoner 4 00070
dvs. två beräknas kosta miljonersammanlagt 6 000 platser år 210

tvåårigakronor. genomsnittligt utbild-För 10 000 intagningsplatser till
ningar miljonerberäknar vi kostnaden 700 kronor.till sammanlagt
Denna volym platser län, för-genomsnittligt 400motsvarar per menca
delningen mellan måste utbildningsbehoven. Förmod-länen relateras till

storstadsområdenaligen bör utanförrelativt andel liggasett storen
Stockholm-Uppsala, Malmö-Lund.Göteborg och

Med den utbildningsvolym till yrkeshögskolan vidförs översom
verksamhetsåretoch det nytillskottet det sjätteberäknade skullestarten

finnas årselevplatsersammanlagt 35 000 till sammanlagd kostnaden av
1 250 miljoner kronor.ca
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yrkeshögskolanAdministration av

minimerar behovet förlösningarVi eftersträvar attav resursersom
kunna förutse den centralaUtan exaktadministrera yrkeshögskolan. att

vi schablonmässigt räknat medarbetsförutsättningar harmyndighetens
uppskattningsvis 20-tal medarbetare.motsvarande10 miljoner kronor ett

utveckling datorsystemengångsbelopp förDärtill kommer av m.m.
svårtnivå också uppskatta. Genom-regionalResursbehovet är att

vår kunnaenligt bedömningbörsnittligt miljon kronor län utgöral per
miljonerinnebär sammanlagt 25för beräkningar. Detriktpunkt ca

vissaadministrationen. förutsätterDetregionalakronor för den att
anspråk arbetslivet ställeri ochkanlänsstyrelsernainom atttasresurser

utvecklingsarbeteochberednings-förfogande förpersonal till m.m.
används till arvode-huvudsakligenmedlenNivån vidareförutsätter att

fast personal.heltidsanställd,och inte tillring experterav

våra förslagGenomförande12.6 av

nivåeftergymnasial behöverutbildningskapacitetenutökningEn av
det angelägetdetta skälstånd så möjligt. Avtill ärkomma attsnart som

kvalificeradeutvecklingen den yrkes-främjakanstruktur avsomen ny
skulleVi bedömer detfungerakan börjautbildningen attsnarast. vara

inleda verksamheten inom förmöjligtpraktisktformellt och att ramen
juli 1996.denyrkeshögskolan 1

skallskäl för den strukturenockså formelltfinnsDet attett nya
årets budgetproposition199697. Iläsårsskiftet 199596frånfungera -

övergångsbestämmelse 6 till skol-p.denföreslagithar regeringen att
påbyggnadsutbildningar ivissaanordnamöjligtlagen, detgör attsom

gällaavsnitt förlängsjfr 2, även näst-gymnasieskolan attm.m.
måsteläsåret 199697läsår, 199596. Infördvs.kommande ett nytt
fråga inteutbildningarna i heltñnansieringssystem finnasregel- och om

sådantvåra genomförs skapasförslagskall upphöra. Om nyttett system.
den 1 juli 1996. Dennaföreslår yrkeshögskolan införsVi därför att

budget, ingetpå omläggningentidpunkt grundutgör, statensavav
uppbyggnadenolyckligt förskjutabudgetårsskifte. emellertidDet attvore

år tillenkom för anslutayrkeshögskolanutbildning inom attettav
då blevförberedelsetidenbudgetårsskiftet den januari 1997,1 även om

längre.
utbyggnadutformad innebärsåsom vill denYrkeshögskolan vi avse

både frånskiljer sigorganisatorisktpedagogiskt ochutbildning, som
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högskoleutbildning. Erfaren-gymnasial yrkesutbildning och tradition ell
utbildning, skallutveckling ochheterna genomförande vävasomav av

utvecklingsinriktad ochlärande och skolförlagd, arbets-i arbetesamman
Vi erfarit intresset förlivsanknuten undervisning begränsade. harär att

mångaförändringsarbete inriktningmed denna är stortatt starta ett
håll, påbyggnadsutbildningarnas kvalitet. syfteinte minst för höja Iatt

rörande den kvalifice-vinna erfarenheter inför det utvecklingsarbeteatt
förestår, ställnings-rade eftergymnasiala yrkesutbildningen oavsettsom

i betänkande, skulletagandena till enskildheter i förslagen detta en
Förutsättningar redanförsöksverksamhet kunna värde. attstortvara av

sådanabudgetåret inleda försök finns bl.a. iunder det kommande
Skellefteå i Skaraborgs län och i anslutning till telecom-indu-kommun,

föreslårmångaoch säkert i andra kommuner. Vi därförstrin i Blekinge
till vinna erfarenheter pedagogiska ochförsök, syftar deattatt avsom

får budgetår.inledasstudieorganisatoriska modellerna, redan nästa

övergångstidEn

innebär struktur och finansierings-Yrkeshögskolan att ett nyttnyen
huvudsyfte främja utbild-skapas. Ett utvecklingenär attsystem av ny

Läsåretnivå.eftergymnasial emeller-ningskapacitet 199697 kommer
totala utbudet beståtid del det verksamhet,väsentlig attav av somen

från friståen-bl. gymnasieskolan,yrkeshögskolan komvux ochövertar a.
gymnasieskolor. Totalt handlarde kompletterande det lO 000om ca

tillårsutbildningsplatser. har förts yrkeshögskolanDe över för säkraatt
hittillsvarande ordningeftersom med interkommunalfinansieringen

ersättning detta skäl kan det finnasinte fungerat tillfredsställande. Av
åtminstoneanledning de regionala styrelsemasövergångsvis begränsaatt

möjligheter medel, berör dettaomprioritera omfördelaochatt som
utbildningsutbud.

Styrelserna mellan olika ochhar i uppdrag prioritera avnämaresatt
anordnares förslag yrkeshögskolan. Inför det förstatill utbildning inom

någonverksamhetsåret reell möjlighetdehar tidsskäl knappast attav
prioritering. planeringsskäl behöver anordnamaövervägd Avgöra en

långibland besked tid utbildning skall anordnas elleri förväg om en
frågainte. För kommunernas del kan det i vissa fall avgörsvara en som

verksamhetsåret.i budgetarbetet före det aktuellahösten
väsentligen utbudsstyrt.Det befintliga utbildningsutbudet Detär är

påanordnama, grundval överväganden skiftande slag avgjortavavsom
skall ivilken utbildning skall erbjudas. Yrkeshögskolans utbud högsom
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grad kvalificerade bedömningar arbetsmarknadens efter-styras av av
frågan på ocksåarbetskraft längre sikt, kulturpolitisktettmen av

måsteansvarstagande. perspektiv naturligtvis successivt läggasDetta
fårpå det befintliga utbudet utbildning. Man därför räkna medäven av

årfrån årstyrelserna till kommer andra bedömningar degöra änatt att
såvälhittillsvarande huvudmännen. kan gälla kursplan och kurs-Det

resursnivålokalisering, anordnare ochlängd ytterst ut-samtsom om
skall anordnas. styrelsernabildningen alls Mot denna bakgrund bör

utvärdering ställainitiativ till det befintliga utbudet ochsnarast ta en av
i förutsättningarna.det relation till de I avvaktan denna utvär-nya

återhållsamhetdering det rimligt iaktta det gäller ompriorite-är näratt
ringar.

såledesfinansieringssystemet innebär föringen garantiDet nya
finansiering budgetåretoförändrad statlig viss utbildning efterav en

199697. flexibel anpassning till identiñerbaraEn behov kräver att en
del verksamhet avvecklas för för finnsDet inteatt utrymmege annan.

någonheller för och fårgaranti anordnare fortsättaatt atten samma
år från år.anordna viss föreslagnautbildning Det förutsättersystemeten

konkurrens där kvalitetmellan anordnare och pris nyckelfaktorer.är
bör drastiska omprioriteringarDäremot förutsätta inte kommerattman

skapat fungerande vunnitprägla arbetet innan rutiner, erfaren-att man
kompetens.heter och byggt upp egen

på arbetslivsanknytning och arbetsplatsförläggning delKravet av en
ocksånaturligtvis förutsättningarna förutbildningstiden ändrar attav

de utbildningar förs till yrkeshögsko-fortsättningsvis anordna översom
tillArbetsplatsförläggning lärandet under viss tid syftar bl.a.lan. av

mellan detfördela kostnaderna för utbildningen allmänna ochatt av-
arbetskraften. takt flyttasden utbildade I med lärandetnämarna attav

utbildningartill för eleverna i de förs in i yrkes-arbetsplatseröver som
statliga för kapacitet eller förhögskolan, frigörs i princip attresurser ny

utbildningens kvalitet.förbättra
fåpåpekat föregåendei det det devi redanSom är ytterst ut-av

ansvarsområde,till yrkeshögskolansbildningar förs över somsom
kraven arbetslivsanknytning, arbetsplatsförlagdkommer att motsvara

utvecklingsinriktat lärandet den juli 1996. Förutbildning och 1 att
få identitet och dess utvecklas detyrkeshögskolan skall ärsärarten

omgående.förändringsarbete inleds förangeläget Ansvaret attatt ett
yrkeshögskolestyrel-detta sker delas mellan utbildningsanordnama och

avgörande för utbildningens kvalitetnämnda faktorernaDe ärtresema.
både vid uppföljning, utvärdering ochoch därmed viktiga beaktaär att

beslut anordnare viss utbildning.om av
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svårt lång krävas förhur tid kommerDet bedömaär att attatt som
målnått för utvecklings-skall detalla befintliga utbildningar hanu

föregående kapitel 5 och 6. Varkenarbetet, definieras i det jfrsom
utvecklingsinriktade lärandet absolutaeller detarbetslivsanknytningen är

gång uppnått. i stället rikt-mål, för alla kan Deha angersom man en
målpågående utvecklingsarbete;ständigtningen för strävaatt motett

Arbetsplatsförläggningen,läroplanens formulering.för användaatt som
karaktär. dennaarbetslivsanknytningen, har Föriinslagär ett annanen

minst 30genomsnittligtbör föreskrivakunna procent ut-att avman
läsåret dvs.lärande i arbete 200102,skall skebildningstiden senastsom

från principen.år, särskilda skäl motiverar Detinteefter fem avstegom
utbildningar, där praktisktvissa konstnärligakan gälla tagett.ex.senare

fria yrkesutövare.utbildadesamtliga är

för förberedelseTid

möjlighethar ställning tilltidpunkt riksdagentidigasteDen att ta even-
på grundval betänkandefrån dettaregeringentuella förslag ärav

drygt halvår förbereda1995. Detdecembernovember eller ett attger en
redanskäl det angeläget1996. Av nämntsreform den juli är1 attsom

tidpunkt.vid dennaskerverkligenförändringen
riksdagsbeslutet bör organisationskommitté till-På grundval enav

varjei län för förbereda refomren.nationellt, dels Dedels attsättas
interimistiskafungerabör yrkeshögskole-kommittéemaregionala som

hahalvårsskiftet och därför sammansättningtillstyrelser fram en som
denkommande styrelsens. Den nationella kommitténansluter tillnära

med yrkeshögskolan. Dennahar förbereda också centraladet arbeteatt
för snabbt byggaocksånationella kommitté bör ha särskilt attett ansvar

förutsättning förgrunderna för informationssystem,det är ensomupp
yrkeshögskolan.mycket resursknapp administrationen av
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Förkortningar

BoveriAsea BrownABB
socialaekonomiska ochadministrativa,Sektom förAES-sektom

yrken inom högskolan
ArbetsmarknadsstyrelsenAMS

gymnasieskolaniutbildningArbetsplatsförlagdAPU
BerufsakademieBA

Read Only MemoryDiscCompactCD-ROM -
controlnumericandComputerCNC

DirektivDir.
Europeiska unionenEU

manufacturingFlexibleFMS system
HögskoleförordningenHF
InformationsteknologiIT

yrkesutbildningeftergymnasialKvalificeradKEY
FörbundetKooperativaKF

tekniska skolaKatrineholmsKTS
gymnasieskolankurser ianordnadeLokaltLA-kurser
Co-operation andEconomicforOrganisationOECD

Development
gymnasieskolananordnade kurser iRegionaltRA-kurser

års universitets-uppföljning 1993UtredningenRUT93 om av
högskolereformoch

arbetsgivareföreningenSvenskaSAF
centralbyrånStatistiskaSCB

författningssamlingSvenskSFS
ABkullagerfabrikenSvenskaSKF

SkollagenSL
utredningaroffentligaStatensSOU

SÖ Skolöverstyrelsen
högskoleserviceVerket förVHS

sanitetochVärme,VVS vatten
högskoleutbildningYrkestekniskYTH





Bilagasou 1995:38 1 155

Kommittédirektiv

Dir. 1994:36

Utredning kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildningom

Dir. 1994:36

Beslut vid regeringssammanträde den april21 1994.

uppdragetSammanfattning av

frågorskallEn särskild utredare utreda kvalificerad eftergymnasialom
yrkesutbildning.

Utredaren skall

behovet kvalificeradbeskriva och definiera yrkesutbildningav-
nivå,eftergymnasial

behövs förolika insatservilka stimulera tillväxtenpröva attsom av-
kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen,den

mellanavgränsningarbedöma behovet den kvalificerade efter-av-
andrayrkesutbildningen och utbildningssektorergymnasiala och, om

sådana behövliga, förslag sådanalämnabedöms till avgränsningar,
beakta möjligheterna inom för kvalificerad yrkesut-att ett system-
bildning tillgodose kompetensutveckling förbehoven kontinuerligav

i mindreanställda och medelstora företag,
tillträdesfrågor påbyggnadsutbildningar inom komvuxbehandla för-

utbildning i kommunmed anledning antagning tillatt en annanav en
på vill betala,hemkommunen beror hemkommunenän om

olika finansieringsmöjligheter ochpröva-
hur stödinsatser utformas och administreras.statliga kanöverväga-

frågaocksåUtredaren skall administrera statliga insatserna ide om
trainee-utbildning.
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Bakgrund

välståndet utomordentligt hög grad beroendesvenska iDet är av
konkurrensfönnåga. Många svenska företag intarSveriges internationella

våroch del tillverkningsindustriinternationell tätposition storen aven
tekniska utvecklingen, den informations-högteknologisk. Denär

utvecklingen affärs-utvecklingen och branscher ochteknologiska av nya
på vårtpåverkar, grund utlandsberoende, Sverige imetoder störreav

ocksåandra länder. Därmed behovenutsträckning de flesta ärän av
arbetskraften särskild betydelse.svenskakompetens i den av

forskning och kon-utbildning och KvalitetI propositionen om
föreslog regeringen den eftergym-1993194177kurrenskraft prop. att

helårsstuderandeöka med minst 20 000nasiala utbildningen borde
nivå främsttill sekelskiftet. Förstärkningen skulleeftergymnasial fram

yrkesutbildning.inriktas kvalificeradmot
såvälpåvisades andelen arbetskraften medpropositionenI att av

låglånga utbildningar relativt i Sverigeeftergymnasialakorta ärsom
länder.jämfört med andra

pågår kvalificerademånga utveckling denandra länderI en av
FackhögskolorTysktalande länder har sin traditionyrkesutbildningen. av
gångliknande utveckling har i i Finland.Fachhochschulen och sattsen

sådan eller mindreMånga OECD-länder har verksamhet iandra mer
för främjaåtskilliga olika insatserhög utsträckning och överväger att

alternativ till högreyrkesutbildningen, bl.a.den kvalificerade ettsom
mening.utbildning i traditionell

något egentligt begrepputbildningsväsendet finns intedet svenskaI
påyrkesutbildningenden kvalificeradetäcker in och hanterarsom

sådan erbjuds inom förnivå. del utbildningeftergymnasial En ramen
påbyggnadsutbildning inomdeluniversitet och högskolor, en som

fristående kompletterande skolor.ytterligare del vidkomvux och en
nivå och organisa-pågår i näringslivutbildning dennaDärutöver

tioner.

Uppdraget

till fortsattaunderlagskall tillsättas försärskild utredareEn att ge
eftergym-fråga för den kvalificeradei strukturenställningstaganden om

nasiala yrkesutbildningen.
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kvalificeradeDen yrkesutbildningen skall eftergymnasial. Detvara
betyder den genomgångenkräver godkänd gymnasieutbildningatt en
eller motsvarande kunskaper förvärvade byggerDen i högsätt.annat

pågrad kunskapstillämpning och därmed praktiskt inriktad. Organisa-är
mångatoriskt kan olika anspråk,utbildningsanordnare ityper tasav

både befintliga och Det bör innefattakunna företag ellerävennya.
företag sådanai samverkan med olika utbildningsanordnare. fall kanI

frånde teoretiska delarna upphandlas befintliga utbildningsanordnare
eller de bedrivas i regi.även egen

vårtI nuvarande utbildningssystem finns bl.a. hantverksutbildningar
på nivåoch konstnärliga utbildningar kvalifice-denmoten svararsom

rade eftergymnasiala yrkesutbildningen. I utbildningsstrukturen
nivå ocksåeftergymnasial icke akademisk kan inrymmas utbildningmen

inte direkt företagsinriktad. Utredarens uppdrag bör innefattaärsom
organisatoriska former någoninte ansluter direktäven till arbets-som

innehållplats och utbildningar visserligen har prägel tillämp-vars en av
ning därför yrkesförberedandeinte direkt eller färdigutbildandeärmen
för visst yrke.ett

vilka olika insatserUtredaren bör kan behövas förpröva attsom
den kvalificeradestimulera tillväxten yrkesutbildningen.av

vilka avgränsningarUtredaren bör bedöma ändamåls-kansom vara
utbildningen,akademiskaenliga mellan den högre gymnasieskolan och

kvalificeradeå denkomvux sidan och eftergymnasiala yrkesut-ena
står därvid utredarenå andra. föreslåbildningen den Det fritt föränd-att

befintliga utbildningar.ringar i tillhörigheten för En viktigannan av-
sådanbör dengränsning yrkesutbildninggöras och fort-är motsom

förbildning rimligen bör företag och arbetsgivareettvara ansvarsom
såledesoch kvalificerad eftergymnasialpersonalutbildning. Enutgör

någotyrkesutbildning påfår reducerarinte utformas så sättdenatt
arbetsgivarens personalutbildning.och incitament föransvar

För framväxten yrkesutbildning skall främjaskvalificeradatt av en
bådemed gäller frånsäkerhet tydligheten viktig.är Det denstor

utbildningssökandes utgångspunkt från anordnarens. En huvudsakligoch
påinfallsvinkel gränsdragningsfrågoma därför behovetbör vara av en

tydlig identitet hos den utbildningsfonnen. Självfalletdelvis harnya en
ocksåidentitet frånbetydelse synpunkt.administrativ

Utredaren skall ñnansieringsmöjligheter ståvilka kan tillpröva som
buds för den kvalificerade yrkesutbildningen. Utredaren skall pröva om
delar nuvarande finansieringssystem på utbildningsområdet skulleav
kunna åstadkommaorganiseras i syfte enhetligt ochatt ettom mer
överblickbart system.
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yrkesutbildningenstruktur för den kvalificeradeSyftet med ären ny
innehållsmässigaskerarbetskraftens kompetens. Dethöjaatt genom

utbildningskapacitet. I l99394zl77 harochförstärkningar större prop.
medmålet den eftergymnasiala utbildningenökaregeringen attsatt upp

frågaår. i den kvalificerade yrkesut-20 000 studerande Det är omper
andra finansieringskällor offentliga. Ettbildningen viktigt änprövaatt

sikteutbildningssatsning i hög grad direktskäl givetvis dennaär taratt
kvalificerad yrkesut-behov.omedelbara Ettnäringslivets annat att en

arbetskraften blir omedelbartoundvikligen bidrar tillbildning att mer
inskolningskostnadema. tredje skälminskar Ettanvändbar, vilket är att

också kvalificerade yrkesut-sig. denbetalar Förden attengagerarsom
frånändamålsenlig krävs starktskall blibildningen ett engagemang

arbetslivets sida.
inne-små företag kan kompetensuppbyggnadenoch medelstoraFör

fråga ekono-Dels kan det bristandeproblem.bära särskilda vara om
dels kanlåta personalen utbilda sig arbetstid,miska möjligheter att

såvälfråga,svårt arbetskraften i dels kanheltföretagen ha att avvara
svårt orientera sig i utbildnings-arbetsgivaren haanställdeden attsom

deras behov.utbildning tillgodoser Dessavärlden och hittaatt somen
små och medel-bidragande orsak till depraktiska hinder kan attvara en

svårt kompetensuppbyggnad.sinhar genomföraföretagen attstora
också möjligheterna inombakgrund beaktaUtredaren bör denna attmot

behoven konti-yrkesutbildning tillgodosekvalificeradförett system av
och medelstoraanställda i mindrenuerlig kompetensutveckling för

företag.
expandera iyrkesutbildning kommerkvalificeradBehovet attav

någonmånga låter med säkerhet.inte sig förutsesolika riktningar, varav
måste ochområdet hög flexibelpå därför i gradstrukturEn an-vara

såväl långafrågamångskiftande i kortabehovpassningsbar till somom
förhållandenbör skapaInriktningenutbildningsbehov. att somvara

godayrkesutbildning ochkvalificeraduppkomsten som geravgynnar
åstadkomma utbildningen.mångfald producentermöjligheter för atten

yrkesutbildning kanför kvalificeradvital strukturdynamisk ochEn
förvandlasellerutbildningar försvinnerockså existerandeinnebära att

efterfrågan.ochomvärldens kravi takt med
tillträdesfrågor-påbyggnadsutbildningar inom komvux ärFör dagens

till utbildning ieftersom antagningproblem,särskiltett en annanenna
vill betala.hemkommunenofta berorkommun hemkommunenän om

fråga.dennabehandlaUtredaren bör även
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Utredaren bör åtgärder främjaöverväga för den kvalificeradeatt
yrkesutbildningen och hur på områdetstatliga insatser skall kunna
administreras. De uppgifter det frågafrämst blikan kvalitets-ärom
granskning och bedömning underlag för ställningstagan-nyttanav som
den till statligt stöd och studiestöd. Utredaren bör belysa vilka konse-
kvenser studiestödssystemet får för eventuell utbildningsform.ny

årsI 1994 budgetproposition l99394:10Oprop. bil. aviserade9
regeringen sin återkommaavsikt till riksdagen med förslag bl.a.att om

trainee-utbildning inom för de utbildningsinsatser föran-en ramen som
leds läget arbetsmarknaden. Erfarenheter från dennaav
trainee-utbildning bör kunna till godoföras arbetet med den kvalificerade
yrkesutbildningen. Utredaren skall därför också administrera denna
trainee-utbildning i enlighet med de bestämmelser regeringen attavser
utfärda riksdagen fattat beslut med anledningnär kompletterings-av
propositionen.

Ramar för utredningens arbete

Utredaren skall den 1 september 1994 redovisa uppdragetsenast om
trainee-utbildning.

Förslag frågai den kvalificerade yrkesutbildningen skall lämnasom
före den 1 november 1994.

skall åttondeKostnader för utredningen belasta huvudtitelns anslag
A Utredaren skall2. Utredningar före den 15 juni 1994 inkommam.m.

kostnadermed budgetplan beräknadeöver för utredningen.en
skall beakta regeringensUtredaren direktiv dir. 1994:23 till samt-

liga kommittéer och särskilda åtaganden.offentligautredare prövaatt
Utredaren skall i tillämpliga delar regeringens direktiväven följa dir.
1988:43 till kommittéer angåendeoch särskilda beaktandeutredare av
EG-aspekter i utredningsverksamheten, dir. 1992:50 regio-samt om
nalpolitiska konsekvenser. Utredaren analysera konsekvensernaskall av

frånförslaget jämställdhetsperspektiv samverka med andraett samt
kommittéer frågori kan beröra uppdraget.som

Utbildningsdepartementet
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Förteckning över utredningens sakkunniga och experter.

Sakkunniga

Torsten Björkman, professor
Anna Gustin, civilekonom

Håkansson,Nils-Gunnar general manager
Torsten Lundgren, direktör
Eva Löfgren, länsarbetsdirektör
Christer Marking, civilingenjör

departementsrådSven Erik Wallin,

Experter referensgrupperi

Andersson,Per-Ivan AmuGruppen
Gert Assermark, ALMEGA
Eva-Maria Danvind, TCO
Maria Davidsson, Handelns och TjänsteföretagensTaavo Arbetsgivar-
organisation

SACOErnst Ehnmark,Erik
David Englund

VerkstadsindustrierCarl Hektor, SverigesMagnus
Lars-Åke Henriksson, LO

TrollhättanUddevallaLars Hillefors, Högskolan i
Anders Höglund, Utbildningsföretagens förening
Christina Lundh, RiksorganisationFöretagarnas
Kerstin Mattsson, Skolverket
Sture RiksförbundetMattsson, för kommunal och statlig vuxenutbild-
ning
Lars Nilsson,Olof Universitetet i Lund
Marta Olsson, Landstingsförbundet
Per Sandbäck, Sveriges StudentkårerFörenade
Levi Svenningsson, Arbetsmarknadsstyrelsen
Mats Söderberg, Kommunförbundet
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ENKÃT 12
1994-08-16 Dnr 994

Till
Utbildningsanordnare

listaenl

Kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning

Regeringen har den 21 april 1994 beslutat tillkalla särskild utredareen
med uppdrag underlag till fortsatta ställningstagandenatt i frågage om
strukturen för den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen. I
uppdraget ingår bla bedöma vilka avgränsningaratt den högremot t ex
akademiska utbildningen och komvux kan ändamålsenliga;mot som vara

behandla frågorvissa påbyggnadsutbildningarrörandeatt i komvux; att
olika ñnansieringsmöjligheter;pröva hur statligaövervägasamt att

stödinsatser kan utformas och administreras. Dir 1994:36

En förutsättning för uppdraget skall kunna fullgörasatt det befintligaär att
utbudet kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning någorlunda välav är
känt. Utredningen har därför beslutat vända sig till offentliga och privata
utbildningsanordnare med begäran redovisning utbildningarom en av som

budgetårenanordnas 199394 ocheller 199495 och kan bedömas fallasom
inom för den preliminära definition i det följande.ramen som anges

Det bör redan påpekashär utredningens primära uppgiftatt är prövaatt
vilka insatser kan behövas för stimulera tillväxten utbildningattsom av
inom området. Det föreligger därför inte något primärt uppdrag föreslåatt
förändrade villkor för fungerandeväl verksamheter, de skulleäven om

inom definitionen.rymmas

tredningen önskar den 8 september 1994senast förteckning deöveren
kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningar ni anordnar.som

förteckningenAv skall framgå

utbildningens och kurskod, läroplans- ellernamn ev
kursplanenummer eller motsvarande,

2. utbildningens huvudsakliga inriktning, måni den framgårdetta inte
beteckningen,av

3. antalet planerade utbildningsplatserdeltagare läsårembudgetâren
199394 och 199495,

i förekommande4. fall antalet behöriga sökande till utbildningen
budgetårnämnda

5. formella förkunskapskrav månoch i den avvikelsen betydandeär- -de sist studerandenasantagna förkunskaper.
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så fall huroch isynpunkterocksåUtredningen gärna enemottar om
främjaskulle kunnafinansieringellerstyrningtillhörighet,förändring av

itagitsutbildningarnågra denågon ellerutvecklingen uppsomavav
förteckningen.

8svarskuvert denbifogadeinsändes ienkätdenna senastSvaren
distributionHärnösand förMarknadsfakta AB i1994.september svarar

bearbetningförenkäten,och insamling samt av svaren.av
utredningenskan riktas tillenkätenanledningmedförfrågningarEv. av

1917.08763telefonsekreterare

ochmedverkanför Erpå förhandMed tack
hälsningarmed vänliga

NordanskogRolf
FranzénAnders

yrkesutbildningeftergymnasialkvalificeradMed
utbildning, somavses

iutbildninggrundläggandebygger
praktik,ochgymnasieskolan ev

specialiserad yrkeskompetensellerfördjupad menger
färdigutbildning,nödvändigtvisinte

tillämpningpraktiskhandlarväsentliga delari avom
och teknik,kunskapkänd

traditionell mening,akademisk i samtinte är

näringslivet.verksamhet inomtillhandsyftar i första

ochdirektivenutgångspunktieftergymnasialutbildningmedkvalificeraddefinitionpreliminärEn av
1994941177.prop
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Bilder den kvalificeradeur

yrkesutbildningens historiska bakgrund

Sluåväsendet

vårtYrkesutbildning har funnits i land ända sedan medeltiden. äldstaDe
bevarade skråordningardokumenten förär olika hantverksyrken det-
äldsta daterat 1356.

skråordningamaI fanns bl.a. bestämmelser utbildningstiden förom
lärlingar fåoch gesäller krav för mästarbrev. Antaletsamt att mästare

ofta maximerat och det hade till följd gesällerna inte sällan fickattvar
pålänge blivänta mästare.att

fåtalUnder fanns1800-talet skolor för yrkesutbildning vårdsk0-ett
lor, handelsskolor, lantbruksskolor och sjömansskolor.

årGenom riksdagsbeslut 1846 avskaffades skråväsendet. Vissa
bestämmelser lärlingar och gesäller bibehölls årdock fram till 1864om
då riksdagen fattade beslut näringsfrihet.om

Yrkesskolväsendet

Olika utredningar gjordes i slutet 1800-talet och i börjansom av av
1900-talet framhöll behovet samhällsinsatser för yrkesutbildningenattav

fåskulle omfattning och påhögre kvalitet. Bl.a.större grundval dessaav
utredningar våren årfattade riksdagen 1918 beslut inrättaattom
praktiska ungdomsskolor för elever genomgått folkskola och fort-som
sättningsskola.

De praktiska tvåungdomsskoloma slag:var av

lärlingsskolor för industri och hantverk, för handel och för husligt-
arbete
yrkesskolor byggde lärlingsskoloma.som-

Ansvarig myndighet för ungdomsskoloma blev Kungl.
PåSkolöverstyrelsen. förslag Skolöverstyrelsen årinrättades 1920av en

yrkespedagogisk anstalt i Stockholm Ypecea för utbildning av
yrkeslärare.
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årsi 1921bestämmelsernahadeyrkesskolomautvecklingenFör av
tillstatsbidragstadga utgickEnligt dennabetydelse.yrkesskolstadga stor

Även andrahantverk.industri ochpå heltid föryrkesskolorkommunala
fördeltidskurserbl.a.fick statsbidrag,yrkesutbildningarkommunala

lärlingar.
vissabeslöt riksdagenkrisekonomiska ut-1930-taletsUnder om
årsfrån verk-1937På förslagbasisyrkesskolväsendet.ökningar avav

inrättadesVidareverkstadsskolor.centralainrättadesstadsskoleutredning
Kungligayrkesutbildningen, över-förmyndighetcentralsärskilden

KÖY. verkade undermyndighetDennayrkesutbildningförstyrelsen
åren 1964.1944 -

År Lands-ochArbetsgivareföreningen SAFSvenskatillsatte1939
ochlärlingsutbildningenförkommitté överLOorganisationen att seen

undersökauppdraghade bl.a. iKommitténtill den. attrekryteringen
åta sig och vilketkundearbetsmarknadensåtgärdervilka parter ansvar

år 1944resulteradearbeteKommitténskunde läggas parterna.som
uppgifter:Yrkesråd med följ andeAYArbetsmarknadensbildandeti av

huvudorganisationemasinomutbildningsbehovetoch följautredaatt-
verksamhetsområden

effektivareökad ochverka förolika slagåtgärder enatt avgenom-
näringslivetinomyrkesutbildning

verksamhetlärlingsnämndemassamordnaochövervakaatt-
betydelse yrkesut-principiellellerfrågor allmänupptagaatt av-

områdebildningen samt
organisationersoch andramyndigheternasmedhålla kontaktatt-

frågor.med dessaarbete

periodeninte minst underomfattningstarkt iökadeYrkesskoloma
heltidskurserelever i000till 70från 000cirka 1019641944 om-

månader.minst fem
lokal förankring. Sam-starkyrkesskolomaförUtmärkande envar

fungerade i regel väl ocharbetslivetochyrkesskolanmellanarbetet
behov arbets-tillgodoseinrättades förmånga yrkesskolekurser ettatt av

kommunensfick beslutasKursplanerarbetslivet.lokalakraft för det av
skolstyrelse.

insågallt oftareochyrkesskolomacentraladeSamtidigt växte man
centraltledasutvecklingenskulleantingenskiljeväg:stod vidatt enman

tillräckli-skulleinitiativenlokalalita till deså skulleeller att varaman
SOUårs skolkommissionfrån 1946förslagenPå grundval avga.

1954:11yrkesutbildningssakkunniga SOUårsoch 19521948:27
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fattade årriksdagen 1955 principbeslut skulle huvud-ett att staten taom
för yrkesutbildningens utveckling.ansvaret

års195 5 yrkesutbildningssakkunni framhöll i sitt betänkande SOUga
1962:28 bl.a. 25-tal ämbetsverk hade någontillsyn formatt ett över av
yrkesutbildning frågoroch yrkesutbildningen berörde flera depar-att om

Utredningen ansåg centralt ämbetsverktement. skulle haatt ett ansvaret
såvälför det allmänna undervisningsväsendet yrkesutbildnings-som

KÖYväsendet. Riksdagen beslöt enligt förslagen, vilket medförde att
SÖf1ckupphörde 1964 samtidigt Skolöverstyrelsen såvälansvaretsom

för yrkesutbildning för övrig skolutbildning.som
Av betydelse för den fortsatta utvecklingen yrkesutbildningenstor av

fick de förslag Yrkesutbildmngsberedningen YB i sinasom avgav
betänkanden årenunder 1966 1970.-

YB föreslog yrkesutbildningen efter grundskolan i princip skulleatt
i tvåårigaform linjer och dimensioneras så alla ungdomarges attav
önskade yrkesutbildning fåskulle det. YB framhöll yrkesutbild-som att

ningen skulle såväl kvantitativt kvalitativt efter näringsli-som anpassas
behov. Lokalmässigt och pedagogiskt bordevets yrkesutbildningen

samordnas med gymnasiet och fackskolan till integrerad gymnasie-en
skola.

Enligt det viktigtYB yrkesutbildningen tvåårigade linjernaattvar
kvalificerande för fortsatt utbildning. Därför föreslogs special-var

utbildningar, såvälavsedda för några årsmed yrkeserfarenhetvuxna
för elever genomgått tvåårig påbyggnadsutbild-linje. Dessasom som

ningar borde enligt i ettåriga.YB regel vara

Gymnasieskolan enligt Lgy 70

Genom beslut årsvid 1970 riksdag infördes fr.o.m. höstterminen år
1971 gymnasieskola i vilken integrerades de tidigare skolformemaen
gymnasium, fackskola och yrkesskola. Yrkesutbildningen kom att ut-
formas i princip efter YB:s tvåårigagrundtankar med yrkesinriktade
linjer väsentligt inslag. Reformen innebar för dessa linjerettsom att
omfattningen de allmänna ökade medan tidenämnena för yrkesäm-av

minskade. Gymnasieskolans yrkesutbildning avsågs grund-nena vara en
utbildning normalt skulle fullföljas färdigutbildning i arbets-som av en
livet.

Under den tid gymnasieskolan tillämpade års1970 läroplan Lgy 70
visade utvecklingen två huvuddrag:
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dimensioneringökad-
studievägsstruktursplittradalltmeren-

årligen efterpraktisktomfattningökade iGymnasieskolan taget -
ÖkningenSÖ:s framför allt dengälldeanslagsframställningar.iförslag

blevrelativtgymnasieskolan snartdelenyrkesinriktade mersomav
exempel kan nämnasdelen. Somstudieförberedandeomfattande denän

nybör-104 800gymnasieskolans76läsåret 198485 gick procentatt av
utbildning.yrkesinriktadtilljare en

tillkomstensplittradalltmer ettblevStudievägsstrukturen avgenom
Underlinjer.gymnasieskolanssidanvidspecialkurserantalstort om

specialkurser500. Vissaspecialkurser änantaletblev1980-talet mer
special-andra högregrundskoleutbildning medanfullföljdbyggde en
tvååriggenomgångenpåbyggdekurserpåbyggnadsutbildningar

fannsendastmånga specialkurser ettEftersomyrkesinrikad linje.
dockgymnasieskolamedåtskilliga Studieorterutbudetfåtal orter var

särskiltinte stort.
År utbild-gymnasialautreda denkommitté för1976 tillsattes atten

omfattan-år efter1981Gymnasieutredningen GU, ettningen som --
1981:96.huvudbetänkande SOUpresenterade sittanalysarbetede -

ingångar, dvs.bredamedstudievägsstrukturbl.a.föreslogGU sexen ny
treåriga studieförbe-ochtvååriga yrkesinriktademellanuppdelningenatt

årskursen.förstadenefterskulle ske förstredande studieprogram
aldrig tillemellertidkomstudievägsstrukturförslag tillGU:s genom-

förförsöksverksamhetiarbeteGU:s attresulteradeställetförande. I en
ställningstagande.slutligtunderlag för ettge

yrkesutbildningengymnasialadenförarbetsgrupp översynEn av
år 1986februariÖGY, iavlämnadeår Arbetsgruppen1984tillsattes . 1986: 3.yrkesutbildning 2SOUtreårigEnslutbetänkandesitt -

skulleÖGY yrkesutbildningargymnasieskolansföreslog varaatt
dels tillanvändasutbildningstiden bordetreåriga. Utökningen enav

arbetsplatsförlagddels tillallmänna ämnen,inslagetförstärkning avav
utbildnings-året 60tredjeunder detalltframför procentutbildning, av

tiden.
arbetslivetsökarutbildningarbetsplatsförlagdinslagetGenom av

ÖGY arbetsplatsförlagdadenbordeEnligtyrkesutbildningen.föransvar
motsvarandefrån arbetslivetbidragfinansierasutbildningen ettgenom

ÖGY skullekursplanernaföresloglönesumman.del attviss varaaven
utbildningsavsnittmålpreciserade motsva-moduler, dvs.iindelade som

arbetslivet.ikompetensrar en
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SÖ genomföra försöksverksamheti uppdragRegeringen attgav
ÖGY:s Försöksverksamheten omfattande högstriktlinjer.enligt som

årenunder 1987-1990.intagningsplatserll 000
skolhuvudmän och skolmyn-bl.a. skolor,Försöksverksamheten gav

utbildning.arbetsplatsförlagd Fastarebl.a.digheter erfarenheter av
skolan och arbetslivet. Handledarut-utvecklades mellansamarbetsfonner

förbättrade kontakterna.lärarfortbildningen bidrog till deochbildningen
utrustningbehov och dyrbardenyckelproblemEtt stora somav nyvar

problem de detaljeradeförsöksverksamheten medfört. Ett annat attvar
hårdalltför styrning den lokalamedfördekursplanerna aven

verksamheten.

med nationellaEn gymnasieskola program

treåriga behovetyrkeslinjer visademedFörsöksverksamheten av en
årstudievägsstruktur. Regeringen 1988gymnasieskolansöversyn gavav

SÖ studievägsstruktur, dels för detvå tänkbarutredauppdrag att en
det s.k.dels yrkesutbildningen. Förlinjerna, förstudieförberedande

konsumtionslinjen, musiklinjen och denlinjen,socialamittblocket
särskild utredare.tillkalladeslinjenestetisk-praktiska en

kommunalagymnasieskolan och denrefonneringenGrunddragen i av
med kunskaperpropositionen Växaredovisades ivuxenutbildningen

syfte199091:85. Reformens är

förbereda alla förutbildningsnivån ochallmännadenhöjaatt ett
utbildningar blir allt vanligare.återkommandelärande, därlivslångt

treårig gymnasieskolaår 1991 beslut bl.a.Riksdagen fattade om en
med 16 nationella program.

programmål syfte,finnsde nationellaFör angersomprogrammen
riksdagenvarjeutbildningen inom Deoch kravsträvan program. av

ele-tid för undervisningden minstafastställda timplanema somanger
â 60i undervisningstimmarTiden angivenskall ärgaranteras.verna

minuter.
urval nationellaskall erbjuda allsidigtKommunerna ett av program

samarbetsavtal med. Vidhareller i kommuni hemkommunen som man
till elevernasskall hänsynstudievägamaorganisationen stor tasav

önskemål.
skallnationellt fastställdatagits ininteUngdomar programsom

enligt planindividuellaspecialutformade ellererbjudas program en som
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innehållerfastställs lokalt för varje elev. Ett Specialutformat program
andel kärnämnen nationelladesamma som programmen.

årdecember fattade riksdagen beslut anledningI 1993 med av pro-
läroplan,En 1992932250. Riksdagsbeslutetpositionen innehöll b1.a.ny

på kursutforrnad gymnasieskola,starkare betoning där alla ämnenenen
mål-indelade i beslut och kunskapsrelateratkurser,är samt ett nyttom

Efter riksdagsbeslutet fattade regering beslutbetygssystem. om en ny
läsåretför frivilliga skolfonnerna, Lpf94, gäller fr.0.m.läroplan de som

199495.

vuxenutbildning komvuxKompetensinriktad -

vuxenutbildning,Komvux omfattar grundläggande gymnasial vuxenut-
påbyggnadsutbildning.bildning och

gymnasiala vuxenutbildningen erbjuda utbild-Den attavser vuxna
fårning den ungdomar i gymnasieskolan. Yrkesut-motsvararsom som

bildning bildades 1968 kunnat anordnas efterhar sedan komvux samma
i gymnasieskolan. Efter reforrneringen gymnasiesko-kursplaner avsom

år bådahar de skolforrnemalan och vuxenutbildningen 1993 samma
kommunerna möjlig-kursindelning för samtliga Dettaämnen. störreger

det utbildningsutbudet iheter tidigare öka totala kommunenän att
skolfonnema.Yrkesutbildning i komvux harsamverkan mellangenom en

omvårdnadhandel, och socialhuvudsakligen inriktats ekonomi,mot
många erhållit teknisk utbildningservice. harDärutöver motsva-vuxna

rande T-linjen inom komvux.
Påbyggnadsutbildning utbildning skallär en som ge vuxna en ny

nivå utbildningari yrket eller leda till yrke. Dessa avseddaärett nytt
genomgåttsåväl för med arbetslivserfarenhet ungdomarsom somvuxna

gymnasieskolan.

Arbetsmarknadsutbildning

aktivt arbetsmarknadspolitiskt in-Arbetsmarknadsutbildningen är ett
underlätta blivit eller riskerar bliska för attstrument personer somsom

få arbetsmarknadsutbild-arbetslösa arbete. Samtidigt skallatt ett nytt
offentligningen omstruktureringen inom näringsliv ochunderlätta

Arbetsmarknadsutbildningen upphandlas idag AMS,sektor. somav
särklass utbildningsupphandlare och har de sistablivit Sveriges i största

åren för 6 miljarder kronor.köpt utbildning ca
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den ökade in-början 1900-talet uppmärksammadesUnder attav
konjunkturkänslighet. Tiderdustrialiseringen medförde ökad meden

arbetslöshetsperioder. Arbets-överfull sysselsättning avlöstes Statensav
år för arbetslösaskapades 1914 för verkalöshetskommission bl attatt .a.

få utbildning.tobaksindustrin och textilindustrin skulle Verksam-inom
hölls för arbetslösa relativt all-ökade och under 20-talet kurserheten

mänt.
kännetecknades ekonomisk kris med ökad arbetslöshet.30-talet av en

yrkesutbildning med statliga bidrag. ViktigaanordnadeKommunerna
studerades jämsides medinslag yrkestekniskateoretiska ämnen somvar

till näringslivets behovanpassadespraktiska övningar. Kurserna av
speciella yrken.utbildningen inriktadesarbetskraft och

år Arbetsmark-skapades Statenskrigsutbrottet 1939Efter
då hade behov följa utvecklingennadskommission SAK attstaten av

ocksåhade för arbets-på arbetsmarknaden. SAKsvenskaden ansvaret
omskolning äldre arbetskraft ochbestod imarknadsutbildningen avsom

ocksåArbetsmarknadsutbildningen fickfortbildning yrkesverksamma.av
denmänniskor. Främsta, skälet till dettanyutbildarollen att varyngreav

kännetecknadesi arbetslivetförändringenstrukturella som av en om-
påtill industrisamhälle. Bristenfrån jordbrukssamhällevandling ettett

vissa företag byggdearbetskraft medfördeyrkesutbildad även att upp
Scania i Södertälje. OrganisationenIndustriskolanskolor, t.ex.egna
också fastareblev kursverksamhetenarbetsmarknadsutbildningen ochför

kursplanen medframtagna Samarbetetdrevs efter bl.a. centralt parterna
också. detstärktes När Arbetsmark-på arbetsmarknaden verketnya

40-taletbildades i slutet överfördesAMSnadsstyrelsen ansvaret,av
utbildningsvolym,ochutbildningsinriktning för arbetslöshets-vad gällde

åtgärder dit.
yrkesutbildningen. InomSamtidig diskuterades tillsynsansvaret för

KÖY friståendefannsförKungliga Överstyrelsen yrkesutbildning en
tekniskafrån år administrativa ochficksektion, 1945 föransvaretsom

fristående sektionen hadefrågor för omskolningsverksamheten. Den
KÖY årupplöstes 1964 ochför verksamheten ända tillsansvaret

SÖ.övergick tillför arbetsmarknadsutbildningenansvaret
minskade och istället bilda-Utbildningssamarbetet kommunernamed

infördes inte formelltAMUutbildningscentra.des statliga Begreppet
ökade snabbti utbildning1970-talet. Antalet deltagareförrän i början av

någon form utbild-år påbörjatoch under 1959 hade 8 500 avpersoner
År år 1963 hade antalet ökatochning. 1961 deltagarantalet 20 000var

bristyrrkesutbildning. ArbetslösaSamtidigt infördes begreppettill 30 000.
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fåeller ville byta yrke kunde utbildning de söktede utbildningsom om
påinom bransch med brist yrkeskunniga arbetare.en

ocksåInvandringen till Sverige fart och antalet arbetssökandetog
ocksåökade. gjorde antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningDet

nådde dåtak underoch verksamheten 1978 245 000 börjadeett personer
någon ocksåarbetsmarknadsutbildning.form AMU hade betydan-av en

språket.de utbilda invandrare i svenskaroll i att
År SÖ.ansvarsfördelningen1986 ändrades mellan AMS och AMS

upphandlare utbildningen. utbildningsverksamhetenblev Föravnu
myndighet Samtidigt förändradesAMU-gruppen.svarar en ny -

regelsystemet för det etablerade skolväsendet och gymnasieskoloräven
i kommuner och landsting högskolor fick tillsammansoch komvux samt

pågenomföra uppdragsutbildning lik-med privata utbildningsföretag
marknadsandelarAMU-gruppens harnande villkor AMU-gruppen.som

från till90 % i slutet 80-talet 50 %därför stadigt minskat närmare av
under 1994.

År statliga bolaget AmuGruppenbildades det AB.1994

högskoleutbildning YTHYrkesteknisk

också yrkes-Yrkesutbildningsberedningen uppmärksammade behovet av
föreslog därför ividareutbildning för yrkesverksamma ochteknisk ett

yrkesteknisk högskoleutbildning,betänkande inrättandeSOU 1970:8 av
kvalificeradeindustrins behovinte minst för tillgodoseatt av

remissopinion till förslag dröjdepositiv YB:syrkesmänniskor. Trots en
år yrkesteknisk högskoleutbildning in-YTHdet till 1975 innan en

reguljär verksamhet.försök ochrättades, först senare som
tjugotal Organisatoriskt hörYTH-utbildningar finns f.n. ett orter.

Studiernatill universitet eller högskola.dessa utbildningar mot-ett en
FörAntalet studerande cirka l 000.60 högskolepoäng. är attsvarar

fyra års kunskaperyrkesverksamhet ochtill YTH krävs minstantas
tvåårig yrkesinriktad linje i gymnasieskolan.motsvarande

Tekniska gymnasier m.m.

i 1800-tekniska utbildningarna blev formaliserade mittenDe avmer
1830-talet. Blandtalet. tekniska skolorna tillkom 1820- ochDe första

tilldå institutet, sedermera utveckladestillkom Teknologiskaannat som
dåvarande vidStockholm. rektornKungliga högskolan i Dentekniska
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tekniskWallmark, föreslogJohaninstitutet, LarsTeknologiska att
organisationnivåer, denliknarolikaske iutbildning skulle tre somsom

ochtekniskt gymnasiumteknisk högskola,dvs.1900-taletunderfunnits
elementarskolomanivå tekniskadeaftonskola. Enteknisk somvar

Örebro. MåletBorås förochMalmö,på Norrköping,1850-talet itillkom
teknisk utbildningelementarskolomatekniskade att somge envar

matematisk grund.naturvetenskaplig ochpåvilade
mål-förändradelementarskolomatekniskaPå fick de1870-talet en

fackindelning,specialisering,tekniskinnebarvilket bl.a.sättning, att
År sitt betänkande.års kommittétekniskaframlade 1907infördes. 1912

medskulleelementarskoloma ersättastekniskadeföreslogsI detta att
i Tyskland.modellliknandeeftertvååriga fackskolortekniska som

eleverna hadeoch förutsättaspecialiseradskulle attUtbildningen vara
dock kritikförslagUtredningens mötteårs yrkespraktik.tvåminst -

inriktad tekniskallmäntförslagetgälldefrämst vad ersättaatt meren
betänkandeKommitténshårt utbildning.specialiseradutbildning med en

1918-års fattaderiksdagdet beslutochinom departementetbereddes
och tekni-fackskolortekniskatvå skolfonnerbildadesdetinnebar att -

till fackskolor-skulle igymnasiematekniskaska gymnasier. De motsats
redan i börjankominriktning. Dettaspecialiseradickeha allmänna en

genomfördegymnasiemaså tekniskadepå ändras1920-talet ävenattatt
fackspecialiseiing.vissutbildning med en

samråd medbehandlades, iGUgymnasieutredning1960-årsI
möjlighet tillgymnasiemastekniskadebranschorganisationer,industrins

nödvändighetenkonstateradesbetänkandetfackspecialiseiing. I av en
specialisering.fackligbranschanpassad

tekniskainte för deexamensbenämning fannsNågon officiell ut-
tekniskafackskoloma eller detekniskaför devarkenbildningarna -

År fackskolanstekniskabenämningarnainfördes1944gymnasiema.
Därmedingenjörsexamen.gymnasietstekniskaingenjörsexamen resp.

på arbetsmarknaden. Stats-läroverksingenjörinfördes begreppetäven
inteläroanstalter ficktekniskaoch privataunderstödda kommunala ange

regeringsbeslutefterbetygsfonnulär förräningenj i sina ett
år 1958.

1920-talet under tillsyntillstod framIngenjörsutbildningama av
pålåg den nyin-tillsynsansvarettill 1944kommerskollegium. Fram

förflyttades tillsynsan-DärefterSkolöverstyrelsen.rättade myndigheten
KÖYKÖY. låg åter igendå ned,lades1964,till Fr.o.m. ansvaretsvaret

Skolöverstyrelsen.
omfattandeläroanstaltema fannsstatliga tekniskamed deParallellt en

beteckningenundergickoch ingenjörer,utbildning tekniker somav
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institutingenjörsutbildningar. I dessa utbildningar hade de studerande i
allmänhet årsantal yrkeserfarenhet bakom sig påbörjadedeett när
studierna. Utbildningarna bl.a. vid tekniska institut, tekniska skolorgavs
och tekniska aftonskolor Stockholm Tekniska Institut, STI, Hässle-t.ex.
holms Tekniska skola, Katrineholms tekniska skola och Stockholms
stads tekniska aftonskola SSTA. Dessa institut bildades dåi tiden
Sverige i hög frångrad omvandlades bondesamhälle till industri-ett ett
samhälle och institutingenjörema har haft betydelse för utvecklingenstor
inom svensk industri.

Två de studieförberedande linjerna i gymnasieskolan enligt Lgyav
70 hade inslag yrkesutbildning, treårignämligen ekonomisk linje E-av
linjen fyraårigoch teknisk linje T-linjen.

Under slutet 1970-talet fördes diskussion förstärkningav en om en
den tekniska utbildningen på T-linjen. påtaladesDet attav som gavs

motsvarande utbildningar i andra länder längre årfyra ochänvar gav
fonnell ingenjörskompetens.en
För belysa dessa problem bedrevs försöksverksamhet medatt en

förlängning år.T-linjen med femte I samband med denna för-ettav
frågansöksverksamhet uppkom denna högre tekniska utbildningom

skulle tillhöra gymnasieskolan eller högskolan. Det fanns skäl som
talade bådaför alternativen. En förläggning till gymnasieskolan skulle
medföra befintliga i form personal, lokaler och utrustningatt resurser av
kunde utnyttjas. förläggningEn till högskolan skulle möjligheter tillge
viss samordning med civilingenjörsutbildningen.t.ex.

årNär regeringen 1987 tillsatte arbetsgrupp för samordnad ingen-en
jörsutbildning mellannivå SIM-utredningen innehöll direktiven ett
klart uttalande påall teknisk utbildning mellannivå borde förasattom
till högskolan. Så ocksåblev riksdagsbeslutet på grundval utred-av

tvåårigningen. En ingenjörsutbildning treårigbyggd gymnasieut-en
bildning inrättades fr.o.m. hösttenninen år 1989.

Denna ingenjörsutbildning omfattar f.n. 6 000 studenternärmare och
finns vid universitet På20 och högskolor. de flestaän kanortermer
studenterna tvåårigaefter den utbildningen 80 högskolepoäng fort-om

årytterligare uppnåoch högskolepoäng.sätta 120ett
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högskolorUniversitet och

1100-talet deorganiserades närauniversiteteneuropeiskadeNär var
svenska universitetetdet förstaintressen. Närmed kyrkansförbundna

medeltidahelt till detår anslöt det sig1477 gängsei Uppsalatillkom
rekryteringinriktadhuvudsakligenUndervisningenmönstret. avvar

återupprättades i slutetuniversitetetNärprästerliga tjänster.högre av
stod iprästutbildning,åter landets behov1500-talet det av somvar

funktiondockAdolf stärktes universitetetsGustavförgrunden. Under
univer-växande statsförvaltningen ochför denrekryteringsbas nyasom

Åbo och Dorpat.inrättades isitet
forskningen vid universiteten,utveckladesfrihetstidenUnder men

någonintressepersonligaprofessoremasuttryck för än sommer som
universiteten skulle levererafrån sidamyndigheternasförväntan att ny

början 1800-talet fram-nyromantiken ikunskap. Undervetenskaplig av
frånuniversitetsutbildningen bortvänderträder utbildningssyn, somen

sig tillUniversitetsutbildningen skall riktapraktiska näringama.de
sinfrån och inriktaallskall bortstatsämbetsmännen egennyttasesom

förbedrivs inteNaturvetenskapernapå allmänneliga.detverksamhet att
finna San-hantverk förochindustrifinna tillämpningar inom attutan

ningen.
nyttoin-bildning ochupphöjdboskillnad mellanföljd dennaEn av

bör-industri och hantverkinomnäringsidkareriktad utbildning attvar
På 1820-taletintressen.passade derasutbildningjade kräva somen

högskolan itekniskautvecklas tillskulleläroanstaltertillkom de som
skogshögsko-Veterinärhögskolan,i Göteborg.ChalmersStockholm och

också och 30-talen,under 1820-tillkominstitutetfarmaceutiskaochlan
någotlantbrukshögskolangrunden förutgjordede institut senare.som

artilleriläro-vid det högreskolning fannstekniskavanceradEn mer
också civila behov.vissamilitärafrämstpå förMariebergverket men

universitetenutanförKarolinska institutettillkomstenTack avvare
1800-ta1et.undermedicinenpraktiskadenutvecklas

till verkligauniversitetenårtionden utvecklassistaUnder 1800-talets
når då vetenskapli-högskolornatekniskaforskningsanstalter. De samma

universi-bildadesGöteborgStockholm ochnivå universiteten. Iga som
skeddetidUnder dennahögskolor.anknutnakommunalttetsliknande

många formfick denochvetenskapemaockså ämnenbreddningen aven
ochtandläkarhögskolantillkomsekelskiftetKringvi känner idag.

Stockholm.ihandelshögskolan
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Utbildningen vid universitet och högskolor länge mycketvar av
begränsad omfattning. I början årligen1930-talet avlade omkringav
2 500 studentexamen och knappt hälften dem skrevs in vidpersoner av
universitet åroch högskolor. Fortfarande 1950 nettoantalet inskrivnavar
studerande vid universitet och högskolor sammanlagt bara omkring
18 000.

Nästa period kraftig förändring den eftergymnasiala utbild-av av
ningen inträder 1960- ochunder 70-talen, präglas våldsamsom av en
kvantitativ expansion. Under 1960-talet tredubblades antalet första
gången inskrivna vid universitet och högskolor. Antalet närvarande

frånstuderande ökade 34 000 till 110 000 undernärmare dettaca
årtionde. Intagningskapaciteten vid de utbildningslinjer låg utanförsom
universitetssektom fördubblades tillän 15 000 platser årsjumer ca

till 1967.fram Socionom- och lärarutbildningarna ökade särskilt starkt.
Under denna period tillkommer bl.a. social-, journalist- och biblio-

tekshögskoloma, de förstnämnda med i socialinstitutenrötter startatsom
några årtionden tidigare. Seminarierna för lärarutbildning omvandlas till
lärarhögskolor. systematiskEn geografisk spridning eftergymnasialav
utbildning med tillkomsteninleds universitetet i Umeå och universi-av

Örebrotetsñlialema Växjö,i Linköping, Karlstad och i mitten 1960-av
talet. högskolan LuleåKring 1970 tillkom i och den högre utbildningen
i Linköping sammanfördes till sjätte universitet.ett

Politiken 1960-taletunder präglades ambition avlänkaattav en
frånstuderande alltför teoretisk, akademisk någotutbildning tillen mer

praktiskt och arbetsmarknadsanpassat. Inom de filosofiska fakulteterna
åtgärdervidtogs i form yrkesinriktade kurser och fasta studiegångar,av

för utbildningen bättre anpassad till arbetsmarknadensgöra behov.att
års1968 utbildningsutredning 68 tillsattesU bl.a. bakgrundmot av

den starka kvantitativa tillväxten främstvid de filosofiska fakulteterna
och avsaknaden planeringsunderlag för 1970-talet. Ett motivannatav

reforrnema inom grundskolan och gymnasieskolan krävdeattvar en
fortsättning området.det eftergymnasiala direktiven tillI utredningen
framhöll statsrådetdepartementschefen, Palme, att

det eftergymnasiala utbildningsområdet består dels universitetav 3
och högskolor, dels utbildningslinjerantal utanförett stort

vilkauniversitetssektom, vanligen hargymnasium och fackskola som
grund betydandei utsträckning bygger på enbartävenmen som
grundskola hittills tillämpadeDen uppdelningen på akademisken
och icke-akademisk börsektor enligt användasmin mening inteen
längre.
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Utredningsarbetet ledde fram till års1975 beslut högskole-om en
reform årgenomfördes 1977. Reformens huvudsyften fonnulera-tresom

pådes följande i 1975:9:sätt prop

D ytterligare öka utbildningens tillgänglighet, särskilt föratt andra
studerandegrupper de traditionella, ochän därmed främja den sociala
utjämningen

D bredda och differentiera det samlade utbildningsutbudet,att särskilt
med hänsyn till anknytningen till arbetsmarknaden och fömyelsen av
arbetslivet

D demokratisera utbildningens organisation och dessatt verk-anpassa
samhetsforrner till allsidig rekrytering studerande.en mer av

Med reformen introducerades det vidgade högskolebegreppet, som
kom innefatta all eftergymnasial utbildning. Den enhetligareatt organi-

tvåsationen hade syften. Det är uttryck förattena ge en gemensam
mål,grundsyn utbildningens dess anknytning till yrkesliv och

forskning påoch för de studerandes ochsättet personalens inflytande.
Det andra syftet förutsättningar för ökadär lokal frihet frågaiatt ge om
utbildningens innehåll och uppläggning. Organisatoriskt sammanfördes
de skilda institutioner för eftergymnasial utbildning fanns ortsom en
eller i län, ofta lärarutbildningmed kärna, till högskola.ett som en

I slog utbildningsministempropositionen fast högskoleutbild-att
ningens primära uppgift de studerandeär kunskaper och färdig-att ge
heter yrkesverksamhetfordras för samtidigt han förklararsom attsom

fårhögskolans uppgift inte begränsas till yrkesmotiv. Som karaktä-rena
ristiskt för högskoleutbildningall anknytningen till vetenskapliganges
verksamhet och träningen i och yrkesverksamhetenutbildningenatt se
i vidare sammanhang, kritiskt företeelser,ett bedöma imöteratt som
arbetslivet och samhället, och utveckling förnyelse.medverka till ochatt

Riksdagsbeslutet innebar också anknytning till forskning skallatt en
finnas för all högskoleutbildning. Två för forskningsanknytningfonner
framhölls i propositionen: forskarutbildning skall kunna byggaär atten
på varje slag grundläggande högskoleutbildning, forsk-attav en annan
ning och forskarutbildning skall direktutvecklas i anknytning till olika
grundutbildningars innehåll problemområden.och Forskningsanknyt-
ningens innebörd diskuterades dock intensivtlänge och kom ofta att
kretsa kring konstruktionen lärartjänster och forskningens lokalise-av
ring.

I informationsskrift från 1985 karaktäriseras högskoleutbildningenen
följande sätt:
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skallUtbildningentill forskning.kopplingärdessUtmärkande ge
skallresultatmetoder ochdessstår ochforskningenkunskap om var

det gällernaturligthögskoleutbildning. Detall närbasen ärivara
studerandegrundutbildningen. Degällerforskarutbildning ävenmen
fakta ochgranskaockså kritisktfaktabara lära sigska inte attutan

ochoch systematiseraanalyseravasentligheter,urskilja attkunna att
vetenskapligtläraAförvärvade kunskaper.sinakunna utpresentera

material hög-bedömningenoch ärtänkande hanteringeni en avav
uppgiftenskoleutbildningens främsta

1980-taletunderochårs högskolereformåren 1975efterUnder
eftergymnasiala utbild-utbyggnaden dengeografiskadenfullföljdes av

högskolor.upprättadeshögskoleutbildningsaknatI länningen. nyasom
högskoleortema.nyakraftigt debreddadesUtbildningsutbudet

yrkesinriktninguttaladmedutbildningsprogramoch kortareLängre
utvecklades.

dessapå tillförahar kravtillkomhögskolornamindreAlltsedan de att
såvälvaritMotiven harförts fram.forskningförfastahögskolor resurser

forskningsanknytning ochgrundutbildningenssäkerställasträvan atten
regionalpolitiskellernärings- natur.kvalitet som av

förstaunder dehögskolanavseendereformarbetegenomgripandeEtt
fullföljdessocialdemokratiska ochdeninleddes1990-taletåren avavav

förändra detstrategi försistnämndasregeringen. Den attborgerligaden
delar:bestodhögskolesystemetochuniversitets tresvenska av

kvali-Ökad ochutvecklingförincitamentskapandeochförfrihet av
högskolor,universitet ochstatligainomtet

mellanrelationernaförentydiga reglerfasta och statensInförandet av
högskolor,ochfristående universitetoch

universitet ochvissahuvudmannaskap föricke-statligt,Förändrat,
högskolor.

huvudsakövergång till iförändringarnainnebärSammantaget enen
utbildning. Frihetenhögskolansstyrningresultatorienteradmål- och av

studieorganisation,bl.a.beslutfatta ut-självahögskolornaför att om
organisation ochinstitutionellstudenter,antagningbildningsutbud, av

Chalmerskraftigt.vidgadesgrundutbildningentilldisposition resurserav
privatiserades.Jönköpinghögskolan iochhögskolatekniska

kvalifi-utbyggnadocksåaktualiseradessammanhangdettaI enaven
bak-högskolan. Envid sidanyrkesutbildningeftergymnasialcerad av

vidstuderandeantaletkraftig ökningytterligarehärtillgrund avenvar
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universiteten och högskolor under 1990-talets början: 40 procentca
mellan 199091 och 199495. En behovet efterfråganmötaattannan var

utbildad arbetskraft inom småde och medelstora företagen, en upp-
gift högskolan haft svårt tillgodose.attsom

Källor:
G Bergendahl: På högskolaväg mot en ny
Elfman N.0. 1990, T4-skolomas rektorskonvents jubileumsskrift 40
år. Skola framtidstromed 1994, Stockholms tekniska institut.
David Englund, PM 1995

Kördel,Lennart PM 1995
UHÄFakta högskolan, Liberoch Utbildningsförlaget, 1985.om

1975:9Prop Reformering högskoleutbildningenav m.m.
Prop 9293:1 Universitet och högskolor Frihet för kvalitet-
Prop 921932169 utbildning för ökad kompetensHögre
SOU 1973:2. Högskolan, 1975:9,prop
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Utdrag Kanslersämbetets 1993:1rapportur
De frikyrkliga seminariema som
högskolor utredningen-

2 Förutsättningar kriterieroch

Uppdraget granska de frikyrkliga teologiska seminariemasattavser
högskolemässighet. det uppdraget liggerI undersöka studerande- ochatt

relationen mellanlärarkompetens, forskning och utbildning, utbild-
ningens organisation ämnesbredd och ämnesdjup hur delsamt stor av
utbildningen kan ha praktisk övningskaraktär och därmedsom anses

Utbildningsinstitutionemaskonfessionell inriktning. lokaler och utrust-
ingår ocksåning i prövningen.

vår bedömning har vissagrundval för kriterierSom uppställts var-
tillgodoses.kvalitetskraven kanigenom

2.1 Begreppet ämne

innehåller flera aspekter. Ett kan för förstaBegreppet ämne detämne
forskarorganisation. sådantutbildning med Ett före-ämneegenvara en

dessaInomprofessorer. finnseller flera alltid fleraträds ämnenav en
kan föranställda. Ett det andraämnedisputerade lärare över-vara en
flera olika forskarämnen,gripande kurs är sammansatt t.ex.avsom

då det övergripandeafrikanistik eller joumalistutbildning. Det är temat
förankring i andra forskar-ämnet medan lärarna kan ha sinutgörsom

bestå flera forsknings-Ett kan för det tredje i praktikenämnen. ämne av
områden Biologi, kemimed och fysik kanämnesföreträdare.egna

genomgånganföras exempel det visari sammanhanget. Denna attsom
till olika möjligaämnesbegreppet vilket tolkningar.lederär sammansatt

Teologisk ämnesdeñnitionenVid fakultet det den denförsta ärär som
gällande. forskning inom förDet och undervisning utövasgör att ramen
de exegetik,olika GamlaNyaexamensämnena är testamentetssom

exegetik, Religionshistoria, Kyrkohistoria, Missionsveten-testamentets
livsåskådningsveten-skap, Kyrko- och samfundsvetenskap, ochTros-

skap, Etik, Religionsñlosoñ, Religionspsykologi och Religionssociologi.
tillkommer forskarämnenaDessutom Judaistik och Islamologi. Dessa

ämnesområdengrupperades dock till fem eller avdel-ämnen samman
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på Någotutbildningsreforrnema 1970-talet.i samband medningar senare
orienterade praktisk-teologiska övnings-konfessionelltöverfördes den

Från och med 1980-talet finns femkyrkan 1979.till Svenskakursen
exegetisk teologi, systematiskämnesområden inriktningmed mot

och religionsbeteendeveten-religionshistoriahistorisk teologi,teologi,
hänvisar tilli proposition 199293:1utbildningsministemskap. När

fåskall vidmagisterexamendepartementspromemorians förslag att ges
forskarorganisa-har fastdeoch högskolor iuniversitet ämnen som en

med företrädarebåde på väl uppbyggdaredantion, syftas ämnen egna
hållsuppbyggnad ellerpå underoch ärämnen samman avsomsom

ingenteologiska seminarierna hardelområden. frikyrkligaDeolika egen
olikakring deuppbyggd sigforskarorganisation ämnena somvare

ämnesområdena.fem olika Detinom de ärbedrivs i ellerundervisning
joumalistutbildning-medseminariernalämpligt jämföra t.ex.attsnarare

hållerdetuppbyggd kringforskarorganisationendär är tema somen
ämnesområdena.olikadesamman

då religionsvetenskapliga avdel-deanförasaspekter kanLiknande
Umeå berörs.Linköping ochGöteborg,ivid universitetenningarna

tillknutenforskarorganisationfullständigavdelningar har ingenDessa
underprofessurdenämnesföreträdare ärenskilda medämnen utan som

reli-denknuten tilloch den professuri Göteborg ärtillsättning som
ireligionsvetenskapenUmeåavdelningen igionsvetenskapliga meravser

fall kanprofil. dessamed Imening,övergripande manen egenmen
inriktadeforskningsinstitutionerochsåledes undervisnings-tala om

dennareligionsvetenskapen. Detämnesområde, nämligen är snarastett
fria seminarierna.tillämplig deämnesdefrnition ärsom

kompetensutveckling2.2 Lärarkompetens;

verksamheten vid hög-föreskriver1992:1434Högskolelagen HL att
forskningsamband mellanså finnsdet näraskall bedrivasskolan ettatt

dettautbildning innebärhögskolanskap 3 §. Förutbildning 1 attoch
beprövadgrundkonstnärligpå ellervetenskapligskall viladen samt

universitetsut-ochhögskole-principiellaerfarenhet 2 §. Denna syn
praxisuppfattning ochinternationellhelt medbildning överensstämmer

uppfattningkommer dennauniversitetstradition. Bl.a.svenskliksom med
europei-denChartauniversitetens Magnaiklart till uttryck antagen av

i Bologna 1988:ledamöterrektorskonferensensska
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Undervisningen och forskningen vid universiteten får åtskiljasinte
utbildningen skall kunna behov,förändrade samhälletsmotsvaraom

krav och vetenskapliga framsteg.
Helt linjei med denna uppfattning uppställer HL 4 kap kravsom

såvälför behörighet till professors- bådelektorstjänster vetenskapligsom
och pedagogisk skicklighet, dvs avlagd doktorsexamen eller motsva-
rande 10 §. För adjunktstjänster gäller fråndock grundläggan-examen
de högskoleutbildning motsvarande jämte pedagogisk skicklighet.
Dessutom gäller enligt HF den sökandes allmänna lämplighet föratt

måstetjänsten Villkorprövas. politisk, religiös eller ideologiskav annan
får inte uppställas.art

ÄvenDessa principer har slagit igenom vid högskolan i dag. detom
finns lärare inte har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarandesom
kompetens, finns det alltid fast kärna kvalificeradevetenskapligten av

ifråga.lärare vid mångainstitutionen I fall de den helt domineran-utgör
de delen lärarstaben. Dessutom flertaletär odisputerade lärare ettav
eller vanligen indragna i forskarutbildningsätt eller forsknings-annat
arbete.

Då vi skall precisera vad utmärkandeär för högskolans under-som
visning och utbildning därfördet naturligt,är särskiltatt ettsom
kriterium påmarkera kravet lärarnas vetenskapliga kompetens och

också möjlighetenkvalitet. Till detta hör upprätthålla och vidareut-att
veckla denna bör icke forskarutbildadekompetens. Dessutom möj-ges
lighet till forskarutbildning. krav påFörutom vetenskaplig skolning

också på skicklighetställs givetvis pedagogiskkrav och allmän lämplig-
het för tjänsten.

på pedagogisk skicklighetKraven vetenskaplig och och kompetens
så långtavsedda kvaliteten i utbildningen.är möjligtatt garanterasom

För utbildning skall kunna högskoleutbildningkarakteriserasatt en som
måstekrävs kvalificerad vårlärarkompetens. Normalt det enligten

tvåuppfattning finnas minst genomgångenlärare forskarutbildningmed
inom varje kandidatexamen magisterexamen 160-ämne ellerom
poängsnivån skall kunna utfärdas. redan fastställtsharDenna ordning av
regeringen i högskoleförordningen bilaga1993:100, 3:2, grundarsom

påsig utredningen Magisterexamen högskolor,vid Ds 1992:vissa 127.
ocksåDäremot det fullt möjligt använda sig begreppetär ämnes-att av

område. ämnesomådeMed inom religionsvetenskapen de femavses
avdelningar nämndes rimligareVi det äratt attsom ovan. menar an-
vända sig ämnesområde dåbegreppet examinationen motsvarandeav
kandidatexamen Då 120-poängsnivånkandidatexamenövervägs.
diskuteras räcker det dock med minst disputerad lärare inom ämnes-en
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Både kandidat- och magisterexamenområdet forskarämnet.och inte
Ävenellerexamensarbete 10 20 poäng.medskall avslutas ett om om

forskarförberedande karaktärnödvändigtvis ärinte ärdessa arbeten av
omhänderhashandledningen börstorleksordningende dock den attav

karakterise-utbildning skall kunnaFörforskarutbildade lärare. att enav
ämnesområdetsåledesmåste ellerhögskoleutbildning ämnetsomras

kontaktbedriver eller harsjälvaläraredisputeradeföreträdas somav
forskning.aktuellmed

högskoleut-lärare vidforskarutbildadekravetSamtidigt ensom
stådoktorsgrad imedantalet läraredockoavvisligt, börbildning är

sammanhangi dettanivå Dettill den ärproportion somavser.examen
blir intressant. Detämnesbegreppetdiskussionenovanståendeden om

institutio-vidforskarutbildade lärare är störrekravetuppenbartär att
och där under-magisterexamenellerkandidat-utfärdaattavserner som

ämnesområdenellerforskarämnenenskildarelaterad tillvisningen är
undervisninginriktadealltframförinstitutioner ärmedjämfört som
motsvarandereligionsvetenskapämnesområdeeller typkring ett tema av

högskoleexamenendastbilaga80-poängsnivån. Enligt HF, attanges
minst 80sammanlagt poängkursfordringarfullgjordauppnås efter om
bestämmande.högskolasrespektiveenligt närmareinriktningvissmed

80-poängsnivån detärexaminerahögskolanmånden attI avser
återfinns, kanadjunktstjänstermotsvarandelärareacceptabelt somatt

dock nöd-lektorstjänster. Det ärkriterierandradelvis äneftertillsättas
ämnesdeñnitionbredaremedutbildningsinstitutionervändigt att en

förskallDessatvå forskarutbildade lärare.också minstleds svaraav
ochforskningbedrivaforskningsanknytning,undervisningens svaraegen

god relationhaifråga. skallDeinstitutionenvidutvecklingsarbetetför
i övrigt.forskarsamhällettill

utbildnings hög-bedömningenvidkriteriumavgörandeEtt enav
disputeradebedrivsundervisningensåledesskolemässighet är att av

ellerutveckling inom ämnes-forskning och ämnetförmedlärare ansvar
nivådenstå proportion tillibörläraredisputeradeområdet. Antalet

avser.examen

antagningochBehörighet2.3

rörandereglergenerellavissa8 kaphögskoleförordningen HFI anges
högskolor. Iuniversitet ochutbildning vidgrundläggandetillträde till

föreskrivs:§
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bli till grundläggande högskoleutbildning krävsFör antagenatt att
sökanden allmän behörighet och dessutom särskildahar den behörighet

kan föreskriven.som vara
bestårbehörigheten i den sökande fullföljtDen allmänna svenskatt

gymnasieutbildning ellereller utländsk motsvarande. Den särskilda
består påi krav särskilda förkunskaperbehörigheten de högskolansom

utbildningen.uppställer för den aktuella
angivna behörighetskrav grundläggande karaktär och villOvan är av

uppnåttsökande för det första harskapa garantier för den vissatt en
bådekunskapsnivå allmän och särskild och därmed skall hagiven artav

följa undervisningen, och för det andra endast kommermöjlighet attatt
utgångspunkt i kunskaps- och färdighetskompe-och medprövas antas

till andra kvaliñkationer. Med andra kvalifika-hänsynstagandetens utan
religiös eller ideologisk uppfattning,politisk,tioner annan somavses

vid sidan kunskap och färdighet.kvalificera före ellerkan omanses
markering helt ansluter sig till vad till-Detta är sagts omsom somen

Europarådetstudier och i de olika dokumententrädet till högre FNav
rättigheter.mänskligaom

för bedömningen utbildnings högskole-viktigt kriteriumEtt av en
alltså tillämpningen bestämmelser behörighetkaraktär HFzsär av om

och antagning.

kvalitetssäkring2.4 Utvärdering och

kap 10 kvalitet ochhar i proposition 199293:1Utbildningsministem
framhållit verksamhetviktig del högskolansutvärdering är attatt aven

kvalitetskontroll. Ministernfungerande förvälden har systemett
grundutbildningenfungerande kvalitetssäkring för ärskriver: En en

huvudsak byggerför resurstilldelning iförutsättningnödvändig somen
detutvärderingsverksamhetenpå resultat. I den internakvantitativa är

högskolestyrelse tillser det utarbetasvarjeviktigt attatt
systematisk och kontinuerligplanerprogramstrategier för ut-en

utvärderingar i dag självklarvärderingsverksarnhet. Denna ärtyp enav
förslag till Lagverksamhet. propositionenshögskolans Idel omav

också femte paragrafen:tillstånd examina föreskrivs iutfärda vissaatt
fått tillstånd utfärda exami-utbildningsanordnareenskildEn attsom

utvärderingar utbild-uppföljningar ochmedverka iskyldigär att avna
ningen.
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Ämnesdjup2.5 och ämnesbmdd

påFör fordringarna för kandidat- magistemivåoch skallatt examen
bådeuppfyllas krävs vidare undervisningen innebär breddning ochatt en

fördjupning. Kravet fördjupning leder till påde studerandeatt ett
tidigt stadium skall kunna identifiera problem relaterat tillärett ettsom

bådeFördjupningen skall ske ämnesmässi fördjupnings-ämne. genom ga
studier och problemorienterat uppsatsarbete.ettgenom

ämnesfördjupningKravet bör kompletteras med kravet ämnes-
bredd. handlarDet den vetenskapliga totalmiljö i vilken det enskildaom

inte områdenfinns. Det innebär bara religionsvetenskapensämnet att
bör belysas väl relationen mellan religionsvetenskap och nära-utan att

vetenskapsområden också hålls Påliggande vidgasdetta desättöppen.
studerandes möjligheter välja fördjupningsämne.att

såledesutbildning skall högskolemässig bör denFör att en anses vara
på så ämnesområdeorganiseras skall behandlas blir väldetsätt att som

belyst perspektivmängden redovisas ämnesmässigatt samt attgenom en
tillåts.fördjupning

2.6 Kritisk och kreativ miljö

god och stimulerande arbetsmiljö förutsättning för hög-En utgör atten
pålärare och studerande skall fungera bästa gällerskolornas Dettasätt.

såväl intellektuella den materiella miljön. detta avseendeden Isom
råder dag skillnader inom högskolevärlden. Ett rikt spektrumdet i stora

pådrivanderelaterade till varandra har alltid uppfattatsämnen somav
åstadkomma utbildning.stimulerande för kvalitativt godoch att en

och studerande utvecklandeDärmed bereds lärare kontakter över ämnes-
sådana kontakter vidgar ochoch institutionsgränser. Att perspektiven

På såhöjer den andliga omvittnas allmänt. hoppasspänsten sätt man
också kunna undvika isolering och ensidighet. Det hör till universitetets

såidé söka famna mycket möjligt den kunskaps-att som av enorma
såvårför världsbild och samtidigt försökagrunden göraärmassan som

forskarkårenmånga inom denmöjligt särskilt lärar- ochegnasom --
och därmed de studerande delaktiga denna.av

Storleken högskolan, dvs. antalet lärare och studerande, därförär
På håll,inte inom de konstnärliga utbildning-betydelse. vissautan t.ex.

små utbildningsenheter.finns i dag Trots de ett ut-att genomarna,
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kontaktnät försöker tillvecklat brygga andra närbesläktadeöver
forskningsområden, svårigheterutbildnings- och upplevakan medde
och den den erbjuder.den lilla enheten avgränsade miljö som
vår utbildningsmiljönsenligt uppfattning viktigt beaktaDet är att

ämnesområdenförutsättningar, vilka kontakter med angränsande som
möjligheten till vidgade perspektiv. betydelsefullt kriteriumfinns och Ett

kvalitativ intellektuell miljö i enlighet med HL kapdärför 1är somen
grundläggande högskoleutbildningen skall,den§ 9 utöverattanger

förmågafärdigheter, studenterna till självständig ochochkunskaper ge
förmåga förmågasjälvständigt problembedömning, lösakritisk att samt

områdekunskapsutvecklingen, allt inom det utbildningenföljaatt som
förmågaockså utveckla studenternas till in-Utbildningen böravser.

nivå.vetenskapligformationsutbyte

litteraturföisöijningBibliotek och2.7

tillgångämnesområden god till vetenskaplig litteraturalla ärInom
aktuell facklitteratur inominte endast degällernödvändig. Det ämnes-

på. ocksåinriktad historisktutbildningen Det gällerområden ärsom
Tillgånginom fors.kningen. till godadematerial liksom rönensenaste

tidsskriftsdatabaser ocksåochsökmöjligheter i litteratur- är numera en
materialtillgång till ökar förutsättningen förnödvändighet. Nära att

på sina ioch djup sittfår både perspektiv ämnesstudierstudenten
Teologiskain de möj-därför seminariemasVi har vägtexamensarbete.

nivå.vetenskapligt acceptabelbiblioteksservice Enligheter att enge
till tidskriftertillgång vidnödvändigochlitteraturförsörjning ärgod en

högskoleutbildning.

och2.8 Lokaler utrustning

utrustningadekvatlokaler ochTillgång ändamålsenligatill undervisnin gs
också bör haviktig. Lärarnabedriva effektiv undervisningför äratt en

och de stude-persondatorertillgång till tjänsterum medutrustadeegna
tillgång arbetsplatser ochtillbör, i anslutning till biblioteken,rande ha

lärare ochmiljöaspekten eftersompersondatorer. viktigt förDetta är
Godadåstudenter arbetsplats. görkan attmötas utrymmensamma

också god arbets-stimuleras. Enkarnratundervisninggrupparbete och
redo-arbeta medockså möjlighetstuderandesmiljö viktigt för deär att

Åndamålsenliga undervisningslokaler ochvisningar och uppsatser.
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framgångsrikarbetsplatser i relation till biblioteken viktig förär en
högskoleutbildning.

2.9 Internationalisering

också perspektiv grundutbildningenVi internationellt, i äratt ettanser
oeftergivlig kvalitetsaspekt. Dessa aspekter har sin naturli-viktig ochen

ämnesområdetutgångspunkt forskning bedrivs inom ochi den somga
internationell orientering. märks dockalltid självklar Denharsom en

utvecklat lärarutbyte medinstitutionens livtydligast i ett mot-genom
också sigundervisningsinstitutioner i andra länder. Den börsvarande ta

studerande och avtaluttryck internationellt utbytei gör attett av som
kan tillgodo-internationella utbildningsinstitutionerutbildningen vid

ERASMUS-projekt. EttNordplus ellerräknas i Sverige, t.ex. genom
studenter skaparinternationellt utbyte lärare ochkontinuerligt enav
undervisningen.djup och bredd i Eninternationell miljö främjarsom

internationellalltid naturlig orientering.högskoleutbildning har därför en

Övergångsmöjligheter forskarutbildninguu2.10

utbildning lederskallintentionerhögskoleförordningensEnligt somen
till forskarutbildning.relateradsjälvklarttill magisterexamen envara

Ävensammanhang.vetenskapligafördjupningsstudiemasDetta markerar
då utbildning till kandidatexamenmarkeradeinte likadessa krav ärom

utbildning lederdensamma. Eni grundendiskuteras intentionenär som
fördjupningsstudier och examensarbeteskalltill kandidatexamen genom

Därför skall högskolaforskarutbildning.förprincip grundeni en somge
nivåer möjlighet meddela ellerpå hadessameddelar attexamen

institutionen eller högskolan själv inteforskarutbildning. Omförmedla
sådanakan möjligheter säkrasforskarorganisationhar uppbyggden egen

högskolor med forskarutbildning.ochuniversitetsamverkan medgenom
fonnaliserat samarbeteeller mindrekan skeDet ettt.ex. mergenom

och examensarbeten. Under-fördjupningskurserkring examinationen av
SO-poängsnivån har intetill högskoleexamenvisning ledersom

på forskarutbildning. Detrelatering tilldirekta krav är ut-ensamma
förprofil 5-10bildning vissbör poängatt reserverasgenomges ensom

forskarför-dock intefördjupningsstudier och uppsatsarbete. Dessa är
beredande.

71 1-1s.
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