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Förord

försöksverksamhet1996 beslutfattade den 14Regeringen ommars
Kommittén förledningyrkesutbildning underKvalificeradmed av

i korthetKY-kommittén. Bakgrundenyrkesutbildningkvalificerad är
"Yrkeshögskolanfick betänkandeti april 1995regeringen mottaatt

1995:38.yrkesutbildning SOUeftergymnasialKvalificerad
behovetbedömningvisade utredningensRemissbehandlingen att avav

konkretaallmänt gillande. Deyrkesutbildningkvalificerad vannen ny
borde utformas,denna utbildningbetänkandet, hurförslagen i om
remissvarenblandade reaktioner,mycketdäremotmöttes varav

bakgrundkritiska. Motalltifrån till starktuppskattande attav
detkontroversiellaflera stycken kanresultat iutredningens ärses som

eventuellförfå säkrare underlagville framlogiskt regeringen ettatt en
utbildningsreforrn.

KY-kommittén.uppdragutvärdering har utförtsDenna av
med upphand-anbud i enlighetupphandlatsUtvärderingen har genom

underlagOfficial Journal. Somilingsförordningen och utannonserats
försöksverksamhetUtvärderingfanns PM,för anbudsgivningen aven

96/109.1996-10-10 Dnrdateradkvalificerad yrkesutbildning,med
utbildningsplatser, 17004500utvärdering totaltAnbudet omfattade av

1997 ochtillkomytterligare 300 platserstartade 1996, ytter-somsom
gång har ytterligareutvärderingens1998. Under500 tillkomligare som

KY-kanslietöverenskommelse medeftertillkommit. harplatser Dessa
så varit möjligt.harinkluderats när

själv-vår utvärderingsmodellbeståndsdelen iviktigaste ärDen
utbildningsprogram.respektiveochutvärderingar inom ettvart av

harsyfte. primärahaft dubbelt Detsjälvutvärderingar harDessa ett
utbildningsanordnamakvalitetstänkande hosvarit implementera ettatt

reflexionbyggerkontinuerlig utvärderingsprocessoch översomen
styrkor ochfinnaUtifrån självutvärdering kandet arbetet. manenegna
för för-baskanorganisationens arbetssättisvagheter ettsom vara

bättringsprogram.
inockså samlavarit rationelltharSjälvutvärderingama sätt attett en

vårt utvärderingsuppdrag.förbehövtinformationdel denav
urval utbild-besök hosstudentenkäter,harDärutöver använt etttre
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ningsprogram och telefonintervjuer med utbildningsanordnare och
organisationer tillhandahållit platser för Lärande i arbete.som

Vi sammanfattar våra resultat och slutsatser i kapitel Vi börjar14.
med redovisa vilka utbildningar det blev och hur deatt motsvarar
arbetsmarknadens krav. Därefter diskuterar utbildningens orga-
nisering och genomförande och vilka problem där. Slutligensett
diskuterar vi frågeställningarantal vårtpreciserats isnävareett som
utredningsuppdrag. De visionära och utbildningspolitiska diskussio-

vi i det avslutande kapitel 15.presenterarnerna
Vad kommer hända med den Kvalificerade utbildningen iattsom

framtiden till slut politisk fråga. olikaDe alternativen har olikaär en
politiska konsekvenser. Vill ha centraliserat eller decentra-ett ettman
liserat utbildningssystem Vill skapa för privata utbild-utrymmeman
ningsanordnare eller den Kvalificerade yrkesutbildningen heltär en
angelägenhet för och kommun mångaDessa och fler ställnings-stat
taganden förknippade med det avgörande beslutet vi hörärsom anser
hemma i den politiska beslutsprocessen. Vår förhoppning berikaär att
beslutsunderlaget inför dessa viktiga avgöranden.

Den utvärderingsmodell vi valt har ställt krav utbild-stora
ningsanordnamas medverkan och i genomsnitt 150engagemang, ca
arbetstimmar Utan denna arbetsinsats hade utvärderingenper program.
inte varit möjlig, och vi tacksamma för medverkan. vårDetär ärer
förhoppning ni kommer ha glädje långden insatsen under tidatt att av
framåt. Vi ocksåvill rikta tack till KY-kansliet varitett som oss
behjälpligt med snabbt sammanställa det material önskat.att

Utvärderingen har utförts forskargrupp bestående profes-av en av
Torsten Björkman, Jan Johansson och Bengt Klefsjö, univer-sorema

sitetslektor Antony Lindgren doktoranderna Mats Lindell, Maritasamt
Olsson och Magnus Svensson. I projektets skede har 1:eävensenare
forskningsingenj Maria Fredriksson och Rickard Garvare deltagitörema
i utvärderingsarbetet.

Luleå den 16 augusti 1999.
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yrkesutbildning""Kvalificerad1

omstridd Verksamhetlängeen-

yrkesutbildningenskvalificeradefokuserar vi dendetta kapitelI
Kvalificeradförsöksverksamheten medVi tolkarsvenska historia.

lång historiskyrkesutbildning KY kulmen somprocess,ensom
och arbets-fördjupade kvalificeringyrkesutbildningamashandlat om

svenskakaraktäristiskai kapitletSamtidigt pekarlivsanknytning.
yrkesutbildningama.åstadkomma kvalificeringsvårigheter att aven

spåraskan delviseller tillfälligaKomplikationema inte enklaär utan
några finns deoch i avseendenunika fackliga historiatill Sveriges rent

språket förtill hjälp,språket. svenskai svenska Närinbyggda tarav
lättyrkesutbildningar, detfritt kvalificeradetänka och äratt stort om

ordetmånga innebörder, vi laddatdevi hamnarhänt snettatt somap g
yrke med.

yrkesbegreppetsvenska1.1 Det vaga

och "arbete".På orden "yrkeobehindrat växla mellansvenska kan vi
arbetensvenskan kan allaSå engelskan och tyskan. Iinte fallet iär t ex

språkligtvialla yrken för arbeten. Detkallas för yrken och täm-är sett
neutralofta yrkeVi använderligen utanterm,som enensamma om.

språk.många andrasjälvklarbetoning kvalificeringden ärsom
"yrke".svenska ordetså detFöljaktligen det inte enkelt översättaär att

sammanhang. Iberoende syfte ochlämpligast blirVilket ord är avsom
"Occupatio-"occupation" ialternativen somengelskan de viktigasteär

ivocation" somsäkerhet respektivesafety"/yrkesskydd ochnal
finnstyskan-inskolning. ItrainingVyrkesutbildning ochvocational

"Beruf ochrespektiveArbeitskillnad mellanmotsvarande
"Facharbeit".

typisktyrke leder tillpå betydelserVår ord för skiftandebrist av
något. tycksför Vimissförstånd yrkesutbildningkring vadsvenska är

yrkesutbildningar.ochsvårt kvalificerade yrkensärskilt talaha att om
förintroduktionsdag eller kortkursvi första bästaMenar ett tempoar-
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bete eller syftar vi kvalificerad flerårig yrkesutbildning. En för-en
klaring basal,är för dessa fenomen använderatt 0rd "yrke,samma

kommer fomsvenskans yrkia med grundbetydelsemasom verkaav
och orka". Engelskans work kan det härledasäven till det nordiska
yrkia. I dessa grundbetydelser finns ingen betoning kvalificering,av
enbart uthållighet.av

"Vocation" efter latinets vocatio, kallelse, inbjudan engelska
och "Beruf" tyska efter berufen betyder kalla karaktäriserarsom
yrket något känt sig kallad bli. Kall svenskasom harman att en
ålderdomlig, religiös,närmast prägel och används sällan. Präster och
missionärer kan de käntsäga sig "kallade. fåI andraatt yrkesgrupper
vill använda sig så högtidligt språkbruk. Mångaman ettav är även oro-
ade perspektivet bli betraktade frivilliga.attav Exempelvis harsom
sjuksköterskor kämpat fackligt för deras yrke inte skall uppfattasatt

kallett normalt yrke, underförståttutan ettsom yrke därsom ett man
har ställa kravrätt löner och arbetsvillkor.att

På svenska yrkeslivetär med arbetslivet. Yrkesinspektio-synonymt
karaktäristisktär den svenska myndighet,nen namnet harnog som

övervaka arbetsförhållandenaatt alla svenska arbetsplatser, inklu-
sive landets skolor. Arbetsskada och yrkesskada betecknar samma
skada. Den gamla "yrkesfarelagen" markerade det fanns olycksris-att
ker och sjukdomstillstånd yrkessjukdomar, specifika försom var
olika yrkesgrupper. Yrkesskadeförsäkring med arbets-synonymtvar
skadeförsäkring.

Den svenska användningen "yrke" lik bruketär mestav av
"occupation" eller "job" engelskan, respektive "Arbeit" tyskan,
dvs generellt ord för alla beteckningarett anställningar oavsett ut-
bildningskrav eller kvalificering. Om tillämpade detta svenska språk-
bruk med konsekvens skulle alla utbildningar, leder till arbete,som
kallas för yrkesutbildningar. Så har också ofta varit fallet. AmuGrup-

AMU mfl utbildningsanordnare har givitpen antal utbild-ett stort
ningar de kallat för yrkesutbildningar, dessa i flerasom även fallom

påfallandevarit kortvariga och okvalificerade. Syfte och innebörd har
varit utbildningarna skall ledaatt till arbete, till sysselsättning, det har
varit skäl för beteckningen yrkesutbildning.nog som

1.2 N YK-systemet

Arbetsmarknadsstyrelsen AMS har länge arbetat med klassificerings-
Nordisk YrkesKlassificeringsystemet NYK, i vilket allaett system

existerande arbeten betecknas yrken. NYK svenskärsom en anpass-
frånning 1962 det internationella International Standardav systemet
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från detClassification of Occupations ISCO l950-talet. Observera att
job, "vad sysselsatti detta fall "occupation" arbete, ärär man
fåmed yrke. tydligare bild NYK-med", Föröversätts att avsom en

källskriftema, Svenskt yrkeslexikon,kan vi tillsystemet aven
1990-talet1970-taletvisserligen upphörde utkommaatt mensom

Ambitionenfått efterföljare årsböckema och framtid.sentida i Yrke
vilketheltäckande. Yrke kallasskallär nämnts att systemetsom vara

enda begräns-helst arbete den svenska arbetsmarknaden. Densom
antal 500. Detningen arbetet har visst minstaär utövare,ett texatt

utbild-åtskillnad hänsyn till hur mycketingen mellan yrken medgörs
ingenakademisk bildarning de förutsätter. Yrken kräver examensom

vårdornrådet läkare ochexemplifiera med kallaskategori. För attegen
ukvårdsbiträden.sjuksköterskor för yrken liksom undersköterskor och

assistentuppgifter, samhällssektor, kallastänkbaraAlla oavsett genom-
gående Yrken i vilken meningför Alla arbeten yrken.yrken. är även

horisontellt problem: VadYrkesklassificeringarna har äräven ett
kluster besläk-yrkesbeteckningama Vadlämplig precision i är ett av

upplösningsnivårespektive distinkt yrke Valettade yrken ett eget av
framstår godtyckligt. Officer i försvaretibland inkonsekvent ellersom

"militärträknas till yrkesgruppenexempelvis inget yrkeär eget utan
exempel-mängd yrkenarbete. yrkesgruppen indelad iDen är somen

plutonsofficerflottan,plutonsofficer vid armén, plutonsofñcer vidvis
kompaniofficer vidplutonsofficer flygvapnet,vid kustartilleriet, vid

å andra sidan läkareregementsofñcer armén. Läkarearmén och vid är
hälso- ochöverläkare ellerhierarki underläkare,toavsett gren avex
medicinsksjukvårdssystemet sjukhus eller för den delendistrikt,t ex
specialite-psykiatri eller precisaspecialitet medicin, kirurgi,t merex

precision i fallet läkareanestesi. Bristengynekologi ochter som
Ifrågamånga gånger fler officerama.blir inte bättre läkarna änärattav

god. Exem-industriarbeten precisionen däremotvissa är extremtom
övervakarkokillresareskiljer för jämbruksarbete sompelvis man

smörjerochfår och kokillputsare somvikt rengörrättgötenatt
kokillema.

kvali-beteckna vad helstsvenskaMed andra ord kan yrke som ur
från betecknaprecision kan det varierafikationssynpunkt och i att stora

kom-vaghetspecialiteter. Dennayrkesfamiljer till mycket smala är en
allmänhet,yrkesutbildning ivåraplikation för fortsatta resonemang om

i synnerhet.kvalificerad yrkesutbildning
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1.3 Kvalificerat yrkesarbete

"Yrke" intehar bara den helst.allmänna innebörden, vilket yrke som
ocksåYrke används för skilja de yrken kräver särskilda kva-att ut som

lifikationer. Yrke blir med andra 0rd understatement för "gedigetett
yrkeskunnande. Yrke i denna mening skill-använder görautan att
nad akademiker eller icke-akademiker. inte mindre rimligtDet är att

läkaryrket" tala "kockyrket" fotografyrkef. deeller Isäga än att om
fallen "yrke" motsvarighet till "vocation" respek-svenskärsenare en

"BeruF,tive medan läkaryrket profes-i världen främstute ses som en
försion, övrigt det främsta påexemplet "profession".

inteDet helt enkelt svensk yrke medär avgöra, näratt en menar
betydelsen "occupation och yrke i meningen vocation". viNär säger
"yrkesman" någon frånverkligen sin till skillnadkan sakmenar som

något ålderdomligaDet yrkeskvinna inte enbartamatörema. är en
markering frånkvinna yrkesarbetar till skillnadatt attav en vara
exempelvis ocksåhemmafru, det markering hennes arbeteär atten av

kvalificerat. Med omdömet "yrkesskicklig" uttrycker vi varierandeär
grad beundran för långt ifrånden behärskar yrke. Ofta,sittav som men
alltid, tycks referensramen de gamla hantverken, yrkesskicklig ivara

mening vi karaktäriserar de gamla Tyst kun-när mästarna.samma som
skap har blivit fånga deviktigt begrepp för detta släktskap medett att
gamla Till skillnad från förutsätts haakademikermästarna. mästarna
svårare verbalisera första forsk-sitt kunnande, det inte i handäratt
ningsanknutet oftaverksamhetsanknutet och verksamheten ärutan
praktisk, inte verbal. En mästerkock demonstrerar sitt yrkeskunnande

tillaga utsökt inte skrivaatt att uppsatsgenom en en ommeny, genom
kokkonstens utveckling. jubelakademiker, historiker ellerFör ten ex en
folklivsforskare, specialiserat sig hur svenska köket föränd-detsom

artikeln, avhandlingen eller föredraget de främstaärrats, uppsatsen,
bevisen den professionella kompetensen. helt under-Det anses av
ordnad vikt akademikern också kan utföra hantverket laga mat,attom
bokliga meriter räcker.

första fackligaDe organisationerna i Sverige yrkesförbund,var
exempelvis Typografförbundet bildades avdelningar1886 17som av

ingårsedan 1973 det i Grafiska förbundet. Yrkesförbundens med-
förvaltade från djuptlemmar traditionerna hantverksepoken och var

oroade inför hotet hotbildicke-facklärda arbetare. Dennaersättasatt av
verksamt rekryteringsargument. yrkesförbunden finns väl-Iettvar en

dokumenterad debatt de yrkeslärda förmer icke-är äntemat att
yrkeslärda. frånDenna motsättning hade de för övrigt hantverks-ärvt

då skråtillhörighettiden, exempelvis grovarbetama saknade och använ-
des för lyfta och bära, och baxa och andra kropps-grävaatt tunga
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arbetsuppgifter Med industrialismen korn skikt icke-fack-dessa av
mångdubbeltlärda bli de facklärda, vilket fick kon-större änatt stora

sekvenser för samhällsstrukturen i allmänhet, yrkesutbildningsbehoven
i synnerhet.

mångaI länder har yrkesförbunden ställningidag starkareän änen
de mångahar i Sverige. Storbritannien för det kan-det kända,är mest
ske långtgåendeökända, exemplet tillämpning yrkesför-mest aven

föregångsland ifrågabundsprincipen. Sverige kan ettses som om
mångaavveckling yrkesförbund. Under efterkrigstiden det län-ärav

ders fackföreningar införti växlande omfattning det svenskasom
med industriförbund. betydelse för den svenskaAvsystemet stora stor

utvecklingen fackföreningsrörelsensden svenska tidiga organisa-var
toriska vägval, förorda industriförbund istället för yrkesförbund.att
Redan i års då1909 organisationsplan för vid tid det sigLO, vareen
fanns fackliga organisationer för tjänstemän eller för akademiker, fast-
slogs industriförbundsprincipen yrkesförbundsprin-överlägsenatt var
cipen. Argumentationen byggde främst förhand-omresonemang
lingsstyrka och avtalsprinciper. och arbets-Om arbetarna sammaen

nåplats tillhörde svårtmängd olika yrkesförbund det enighetatten var
likartade avtal. Arbetsgivaren kunde de olika yrkes-lätt spela utom

förhindravarandra. I LO:s organisationsplan villemotgruppema man
så skedde förorda industriförbundsorganisering, allaatt attattgenom

arbetare förbund,arbetsplats tillhör fackliga obero-samma samma
ende yrkestillhörighet.av

Några de förbunden skulle och starkatill organisa-växasnart storaav nya
tioner, TräarbetareförbundetJärn- och Metallarbetareförbundet, ochsom
Grov- småoch Fabriksarbetareförbundet, andra samlade yrken och skulle
bara stå kvar begränsad förbunden förtid organisationer,en somsom egna
handskarbetare, hattarbetare, förgyllare och glasarbetare, klampare, kork-
arbetare, repslagare, sockerbagare och stuckatörer.

Även i den svenska fackföreningsrörelsen finns fortfarande, 1999,
Målareförbundenyrkesförbund Elektriker-, Musiker- inomochsom

LO, de omfattning jämfört industriförbunden. Allaringa medärmen av
LO:s yrkesförbund det totalahar endastsammantagna tre procent av

Åmark påtaladeantalet medlemmar. förklaring obestån-En denär av
många ocksådigheten i yrken, avtalsargumentethan visar ärmen som

följtdet Organisationsutvecklingen förvisso inte yrkes-hartyngsta.

l frånEtt undantag grovarbeten bildadejärnbärarna, till skillnad övrigavar som
skrå.eget
Åmark,2 avtalsområdeK. "Yrke eller första organisationsplanerna 1909-De

1926" Solidaritetens och industriförbundsprincipen under I 900-LOgränser.ur
talet. Stockholm: Atlas, 1998, 26.
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principen, industriförbundsprincipen har delvis kommitäven attmen
storskalig indelningsgrund,ersättas sektor- eller ägarprin-änav en mer

cipen. LO:s förbund, med i storleksordningenstörsta 30 detprocent av
totala antalet LO-medlemmar, Kommunalarbetareförbundet,är som
grundar sin organisering alla medlemmar har slags ägareatt samma
eller arbetsgivare, kommuner och landsting. Tidigare gällde detta även

LO:s tredje förbund, Statsanställdas förbund, det har istörstaom men
privatiseringamas efterföljd 1995 ombildats till ägameutralt för-ett
bund, SEKO, för anställda inom "service och kommunikation.

För industri- och sektorförbunden medlemmarnas varierandeär
Åyrkestillhörighet dilemma. sidan för sammanhållningdetett ärena

och solidaritet viktigt betona vad förenar de skilda yrkesgrup-att som
Ådvs yrkesskillnadema. den andra sidan föryrketona ärpema, ner

många medlemmar livsavgörande kategori, frågainte minst ien om
utbildning och meritering, följaktligenoch kategori inte kanen som
negligeras. mångaFör såyrkestillhörighet väl viktigt förbunds-är som
tillhörigheten, i synnerhet i de utpräglade yrkesarbetena. Industri- och

måstesektorförbunden i korthet tillmötesgåklara balansakten deatt
särpräglade yrkesintressena samtidigt alla medlemmar helst börsom
känna påskrivetsig vinnare efter avtal. fackligaDen problemlös-som
ningen handlar högre förlön yrkesskicklighet i kombination medom
generella påslag låglönesatsningar.och riktade Detta fackliga dilemma
förklarar del den svenska kluvenheten kring yrken i allmänhet,en av
yrkesutbildning och yrkesvärdering i synnerhet.

I verkstadsindustrins mönsterbildande Arbetsvärdering för manu-
ella yrken", varit i bruk sedan mellankrigstiden, yrkes-utgörsom
skicklighet viktigasteden bedömningsfaktom, ytterligare uppdelad i

71teori 7apraktik, omdöme och initiativ handlag99 H och noggrannhet., ,
De övriga huvudfaktorema "ansvar", "ansträngning" och arbets-är
platsförhållanden" belastande arbetsförhållanden har i viss utsträck-
ning kompenserats lönemässigt. fåFör högsta utdelning i7 poängatt
teorifaktom krävdes teoretiska kunskaper betydligt demöver som
meddelas 3-årigi industriskola". högstaFör grad i praktik 12 poäng

åtta årkrävdes i yrket inklusive praktikperiodema under industriskole-
utbildningen.3

Den utvecklingen dessa värderingskriterier delviskan tol-senare av
kas i det gått inflation i yrkesmässigt kvalificeradtermer att attav vara
med hänvisning till åryrkeserfarenhet. dag femI i yrket i allmänhetär
tillfyllest uppnåendeför högsta graden. Men samtidigt har kravenav
formell utbildningstid tenderat stiga. Kvalificerad yrkesutbildning äratt

3 "Kort handledning Arbetsvärdering Västerås:i för Manuella Yrken, ASEA,
1957.



verksamhet 21omstriddlängeyrkesutbildning""KvalificeradSOU 1999:119 en-

treårigaGymnasieskolanstendenser.fortsättning dessalogisk aven
inträdeskraven,tillinte längreyrkesprogram räcker attän att motsvara

arbetsplatsför-tvååriga utbildningstidenvanligentredjedel den äraven
praktikkriteriet.uppfyller däremotarbetet"lärande ilagt

yrkes-ochyrkesklassificeringTysk1.4

påfokusskarpareutbildning ett-

kvalificering

frågoriinom EUinflytandenormerandeharTyskland,I ett omsom
bestärrming.kvalitativfrämstyrkeyrkesutbildningar,yrken och är en

kvalificeradeföranseendeväletableratarbeten medEndast attett vara
officiellt fast-finnsBeruf.eller DetFacharbeitfår för "yrken"kallas
kvalificeradeyrken i dennavilka arbetenlistorställda äröver som

sådan enbartyrkesutövareblikan intemening. Man att mangenomen
påminnermödosam,Kvalificeringenarbete.innehar är omett mer

hantverksskråna universitetensellerbildningsgången gamlai de exa-
medin i yrketkarriärefterslutresultatetYrkestiteln ärmenssystem. en

dennaAvslutningen ärdelexamina.praktik ochhandledd process
finns tendenserTysklandiMeister. Menmästarvärdigheten även

beteck-"svenskt", vis,utslätat,"Bernt" användstill ett somatt mer
tyska försäkrings-kvalificeringsnivå. detIyrkenning för alla oavsett

yrkesgemenskaper"Berufsgenossenschaften" ettutgör cen-systemet
verk-allakan igemenskaper ärtralt och i dessainslag settstort som

Å andra sidanockså bli medlemmar.bransch görsi viss storsamma en
yrkesutbildade.djuptåtskillnad respektiveytligt

betydligtyrkesutbildningkvalificeradför ärtyskaDet mersystemet
Ungefär-studenter.antalifråga linjer ochsvenskadetutbyggt än om

"Berufsschulen ochtvå skolfonner;gymnasienivå finnsligen
"Fachar-examenstitelnmedbägge avslutas"Berufsfachschulen" som

hårdnat ochharBerufsfachschuledtillKonkurrensenbeitergeselle.
innangymnasiumstudentenförstvanligtdet tar manär att mannu

svårighetsgradivarierarFachoberschulen"bliförsöker stortantagen.
branschtill-främstföljervariationentreåriga utbildningar,från tillett-

dis-"Fachoberschulabschluss. Detför ärkallashörigheten. Examen
yrkesutbildningamanämnda tyskagrad devilken motsvararkutabelt i

några defallIgymnasieprogram. äryrkesförberedandevåra svenska
arbetsplatsanknutna.yrkesinriktade ochoftaomfattande och mermer

vari-mängderifinnsyrkesutbildningareftergymnasialaEntydigt av
Berufsaka-skolordessabenämningar ärTyskland. Vanligaianter

formiblandBerufskollegFachakademie. närmastoch ärdenne aven
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vuxengymnasium, i andra fall avancerad eftergymnasial yrkes-en mer
utbildning. Till styrkefaktorema i det tyska yrkesutbildningssystemet
hör mängden branscher och yrken har sina avanceradesom egna
utbildningar. Arbetsplatsanknytningen utbildningen också oftaärav
förebildlig. Men övriga blivitEuropa inspirerat det duala tyskaom av
yrkesutbildningssystemet dualt i meningen god integration mellan
skola och arbetsplats så mångahar tyska arbetsgivare blivit inspire-
rade frågaromvärlden och sig varför just tyska arbetsgivare skallav

sålägga ungdomens yrkesutbildning. Detstoraner egna resurser
finns motståndväxande ställa värd för yrkesskole-ett mot att upp som
elever, i frånsynnerhet de de elementära skolstegen.mer

1.5 Utvecklingen det svenska "yrkes-av

utbildningssystemet några historiska-
huvudtendenser

1.5.1 Skråväsendet, avskräckande eller förebildligt
exempel

I det traditionella feodala samhället föddes regel till sitt yrke.man som
Föräldrarna hade för den grundläggande inskolningen i deatt svara

sysslorna. Barnen bytte sällan yrke tenderade för-ärvautan attegna
äldrarnas. Torparens barn blev pigor, drängar och bondenstorpare,
blev bönder och bondmoror. borgarklassenI släktema vanligenvar
knutna till speciella hantverk. Vi hade släkter gelbgjutare mäs-av
singsgjutare, förgyllare, kopparslagare, vapensmeder, luntmakare,
grytgjutare, tunnbindare, blockmakare, slipstenshuggare, glasblåsare,
stuckatörer, möbelsnickare, ebenister praktmöbelsnickare, skräddare,
Skomakare, skoflickare lagadesom skor, hattstofferare, knappmakare,
repslagare, snörrnakare, borstbindare, urmakare, bokbindare, saltmätare
eller sockerbagare bland de 300 hantverksyrken i Sverige fun-ca som
nits organiserade skrån.i Sällan pojkarna någotvalde skrå änannat

Ävenfaderns, någotdöttrama rörligare i sina giftermål. i de högrevar
stånden, och adel, släktmönstren tydliga. Vi fickpräster präst-var
släkter och adel påmindeunder stormaktstiden i mycketen som om en
krigarkast. Det bekant främst utvecklingen inom det borgerligavar som
ståndet, kom Hantverksskrånadettasprängaatt system. ersattessom av
företag, i synnerhet industriella företag, måste finna förvägarsom nya

förse sig med yrkeskunniga anställda.att
till skråväsendetsFram avskaffande 1846 utbildning inomvar

för hantverken den dominerande formen för reglerad yrkesut-ramen
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etappvis, ända fram tillbildning i Sverige. Hantverkssystemet övergavs
Skråsyste-1864 behölls vissa bestämmelser för lärlingar och gesäller.

befolkningen,omfattade inte särskilt del endastmet stor caen av
hjälp-50 000 allt allt inklusive alla gesäller, lärlingar och andrasom

de verknings-arbetare. ringa volymen och kapacitetenDen var en av
fullaste invändningama systemet.mot

arbetsplatsförlagd och tyd-Hantverkens utbildning bekantvar som
stadieindelad; gesäll, Lärlingstiden varie-ligt novis, lärling, mästare.

årsju ochrade mellan de olika hantverken, längst för guldsmeder, ca
årstvå år.för exempelvis till fembetydligt kortare Fyragarvare, ca

fall avslutades medlärlingstid det normala, tid i bästavar en som
fåtaligaerhållande någotgesällbrev och upptagande i gesäll-lag. Deav

utvecklingsmöjlighetema för gesäl-mästarbefattningama blockerade
lema. Gesälltiden kunde räcka livet ut.

hårdfick oftaInlämingen ske under arbetet i yrket. Mästaren var en
främst och gesäller. "Elev-lärare, krävde arbete sina lärlingarsom av

gesäller.heterogen, verkstadens samtliga lärlingar ochgruppen var
tillsammans, ofta hade de bostad.Vanligen arbetade de även gemensam

hushålltjänstefolk ochLärlingama fick i mycket fungera i mästerssom
skråordningen innehöll bestämmelservisavis gesällema, fastän attom

till detde främst skulle lära sitt hantverk han lärlingen brukasmest
angår".hans lära

Skråbrödema i de skilda hantverken lade normalt mycket storner
på fuskande ikvalitetskontroll och bekämpade alla fonneromsorg av

yrket. skråstyrdavissa hantverk,Den skicklighet utvecklades i texsom
italienskt fiolbyggeri Antonio Stradivarius eller svenskt möbelsnick-
eri Georg inte överträffats.Haupt har

skråtiden fåtalUnder fanns yrkesskolor för andra verk-endast ett
sjömans- handelsskolor.hantverk, i Sverige och Detsamheter än tex

fåtal någrafanns bergsskolor, lantbruksinstitut ochäven ett en
föregångarei till Tekniska institutet"mekanisk" skola Stockholm

Chalmerska slöjdskolan i Göteborg. flera fall kom dessaliksom I
universitet, Chalmersyrkesskolor utvecklas akadernier ochatt mot tex

och och perioden yrkesskolor i historiskt perspektivUlltuna, ärsom
endast utvecklingssteg.ett

olikartadeSkråväsendets många yrkesskoloravveckling ledde till att
folkskolenivån.inrättades under andra hälften 1800-talet, flertaletav

Slöjdskolor väsentligen den inskolning i yrkenkom ersättaatt som
Ävenhantverksskråna i tämligenför. antalet skolor ökadesvarat om

efterfråganså jämna med yrkes-hög takt höll inte utbyggnaden steg
rnissnöjetarbetskraft. början 1900-talet betydandeutbildad I varav

4 års skråordning.1720
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med det svenska beståndet yrkesskolor. Viktiga näringslivsaktörer,av
de ledande storföretagen, ansåg utbildningen för enkelsom att var men

framför allt otidsenlig. år1907 kommitté angående den lägre tekniska
undervisningens ordnande den enskilt viktigaste utredningen denvar
avslutade sitt arbete 1912. Med främst denna utredning grundsom
beslöt års1918 riksdag inrättande lärlingsskolor respektiveom av
yrkesskolor. fåFör börja yrkesskola krävdes genomgångenatt lär-en
lingsskola. Yrkesskoloma tänkta eller gesäll-ersättaatt motsvaravar
utbildningen i de gamla hantverken. Samtidigt bibehölls och förstärktes
de tekniska fackskolorna, väsentligen gymnasielika ochsom var senare
kom utvecklas till tekniska gymnasieratt utbildade "läroverks-som
ingenjörer".

års1918 reformer tidigt försök skiljaär kvalificerad yrkesut-ett att
bildning från grundläggande yrkesutbildning eller yrkesförberedelse,

uttryck förär även parallellskoletänkande.ettmen

Under det årligen offrar dyrbaraatt staten läroanstalter förstora summor
giva dem, kunna vinna sin utkomstatt övervägande intellektu-som genom

ellt arbete, lämplig utbildning för deras blivande levnadskall,en göres
vad folkskolanännu, i dettautöver hänseende åstadkomma,kan alltför lite

för tillförsäkra dem,att sig övervägande kägnar kroppsligt arbete,som s
tillgång sådanatill kunskaper, ägnade öka deras förvärvsför-äro attsom
måga och deras utsikter vinna ekonomisk tryggad ställning. Allraatt en

delen den ungdom,största årsvid 12-14 ålder utgår från folksko-av som
lorna, erhåller för fortsattasin utbildning ingen ledning och frånhjälp sam-sida.5hällets

1.5.2 Många yrkesskolor, grundskolaen

Mellankrigstiden präglades starkt stadieindelat utbildnings-ettav
De tydligaste nivåerna folkskola,system. realskola, gynmasium ochvar

universitet, det fanns många mellanforrner, yrkesskolor ochmen tex
k flickskolor. Reformema inom yrkesutbildingsområdet fokuseradess

intervallet folkskola realskola och kom avslutas med grund-att-
skolans genomförande l960-talet.

Yrkesskolomas utbildning nådde såinte många, i slutet 1920-av
talet fortfarande under 10 000 elever. De volymema kom först påstora
1950-talet, då antalet elever yrkesskolomas heltidskurser översteg
50 000. En viktig förklaring till denna expansion de slutsatservar som
drogs 1930-talets depression. Den Rationaliseringsutredningenstoraav
behandlade yrkesutbildningsfrågan,även koppladesom man samman

5 Citat från 1907 års utrednings slutbetänkande, återgivet i L. Nilsson, Yrkes-
utbildning i nutidshistoriskt perspektiv", Göteborg Studies in Educational
Sciences 39, 1981.
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arbetslöshetsfrågan.med Utredningen föreslog bl verkstadsskolor föra
arbetslös ånyoungdom, metod få fart Sveriges ekonomi,attsom en

förslag genomfördes och förhållandevis lyckat resultat.ett som gav
Under 1940- och 1950-talen fick den svenska yrkesutbildningen ett

uppsving.stort
Saltsjöbadsavtalet 1938 ledde till bildandet Arbetsmarknadensav

yrkesutbildningskommitté 1944, korn få betydelse föratt storsom
yrkesutbildningamas utbyggnad och inriktning. Till mångadessett av
genomförda förslag hörde samla myndighetsansvaret landetsöveratt

Överstyrelsenyrkesutbildningar under Kungliga för Yrkesutbildningar.
KÖY korn verka under perioden 1944-64, yrkesfrågomavarefteratt

SÖfördes till Skolöverstyrelsen och de förberedande delarnaöver av
yrkesutbildningama integrerades i grundskolan.

Under den tidiga efterkrigstiden ökade det amerikanska inflytandet
svensk yrkesutbildning. Starkt intryck gjorde blöver TWI-systemeta

framgångTraining Within Industry, med tillämpats ameri-som av
kansk rustningsindustri för rekordfart lära oskolad arbets-att upp
kraft. föregångareTWI till dagens för lärande i arbetesysternvar en
respektive organisation.lärande svenskaDen arbetsmarknadsutbild-
ningen hörde till de yrkesutbildningssystemet störsttoggrenar av som
intryck TWI. AMS inrättades 1948 redan krigsårenunder hadeav men
Statens Arbetsmarknadskommission SAK de metodernaprövat nya
för introduktionsutbildning för omskolning för fylla brist-även attmen
yrkenas vakanser. Under 50-talet årligenantalet del-var personer som

i arbetsmarknadsutbildning under 10 000, i slutet 1970-talettog men av
nådde kring kvarts miljon. AMU kom för den kvan-attman en ansvara
titativt formendominerande för yrkesutbildning i Sverige, i allmänhet

inte så kvalificerad form för yrkesutbildning, korttidsutbildningamaen
övervägde.

Nivåmässigt nådde inte utbildningen många de yrkesskolor,av
drift mellankrigstidi under och tidig efterkrigstid, real-utöversom var

skolan. grundskolan välNär genomförd slutet 1960-taletmotvar av
förändrades dåförutsättningarna, korn yrkesutbildningama efter
realskolenivån lågoch med andra ord parallellt med gyrrmasiestudier.
Samordningen med gymnasiet blev dåreformetappnästa ärmen

påframme 1970-talet. Grundskolereformen dominerade 1950- och
1960-ta1ens skoldebatt, samtidigt yrkesskoloma fortsatte attsom

tvåutvecklas, med olika huvudmän, kommunala yrkesskolormen
respektive yrkesskolorcentrala i statlig regi. l950-talets "Yrkesutbild-
ningssakkunniga förordade skulle för allöveratt staten ta ansvaret
yrkesutbildning, vilket års1955 riksdag beslutade. Utbildningamas
huvudmannaskap växlat många gångerhar under svensk nutidshistoria.
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Grundskolan integrerade folkskola och realskola flick-och ersatte
skolan. Hela befolkningen nioåriga grundut-skulle ochen samma
bildning. åretavslutande nionde nio olika inriktningar;Det gavs gym-
nasieförberedande teknisk9g, humanistisk 9h, allmänpraktisk 9pr,
9t, teknisk-praktisk 9tp, merkantil handel 9ha, social-eko-9m,

hushållsteknisk linjenomisk 9s och 9ht.en
Grundskolans nio avslutande linjer tänkta för fortsatt utbild-ettvar

ningssystem i fem sektorer; teoretisk sektor, sektor för allmänutbild-
ning, teknisk-mekanisk sektor riktad teknisk fackskola, snartmot som
utvecklades till tekniskt gymnasium, merkantil sektor riktad mot mer-

vårdande, husligkantil fackskola, handelsgymnasium ochsenare en
sektor.

långa1.5.3 integreradDen vägen mot en

gynmasieskola

Efter grundskolereformen gymnasieskolans Idet stöpastur att om.var
slutet Yrkesutbildningsberedningen, dess förslag1960-talet verkadeav

två årStandardisering yrkesutbildningama till blev tillom nonn.en av
Tvåårssystemet principiell likvärdighet mellan de olika yrkesut-gav en

systernför-bildningama och förenklade utbildningsplaneringen, men
också iändringen hade nackdelar. alla yrkesutbildningarAtt stöpa

form, två år, växlande blandningarinnebar mycket av rensamma
yrkesutbild-yrkesutbildning och allmänbildande Industrinsämnen.

tvååriga, utbild-ningar före reformen ofta handelnshade varitäven
ettåriganingar och utbildningarna i husligt arbetedäremot vanligenvar

år. Tvåårsmallenoftast resulterade i inslag allmännaunder ett stort av
vårdens omvårdnadens utbildningar medani handelns och ochämnen

inslagen praktik minskade i industrins yrkesut-yrkesteori ochav ren
bildningar för lämna plats för de allmänna Denämnena.att mer av

främst iförändringen blev sin tid mycket omdebatterad ter-senare
deförmodad urholkning yrkeskunnandet. Utbyggnaden avmer av en av

årtvå medkortare yrkesutbildningama till kritiserades argument som
teorianknuten yrkesut-dyrbar utfyllnadsutbildning. allmän ochEn mer

sågs mellanbildning opposition. Beslutet vägvalmycketmötte ettsom
utbildningsbyråkratins Standardisering och näringslivets kravkrav

Traditionalisterna efterlysteskräddarsydda utbildningar. mer av
användbara och tjänster, ochnyttig praktik, dvs produktion varorav

åskådlig färdighetsträning, mindreönskade inslagstörreett avav
förståelsemoment.teori- och

höstterminenDet integrerade svenska gymnasiet startade mednya
deras1971. Fackskolorna och yrkesskolorna avvecklades, delar av



SOU 1999: "Kvalificeradl 19 yrkesutbildning" länge omstridd verksamhet 27en-

beståndsdelarkursutbud blev tvåårigai de yrkesförberedandenya
linjerna. frånDet redan gynmasiereformensär värt att notera att man

valde yrkesutbildningsinslagen elementära och yrkes-start att se som
förberedande. höjdeMan kraven vad skall räknas kvalifi-som som
cerad yrkesutbildning. Linjernas yrkesförberedande utbildning borde
följ något kvalificerat företagen eller arbetsplatserna.uteas av mer

I mitten 1980-talet utredningsomgång.det dags för nästaav var
Översyn ÖGY,den Gymnasiala Yrkesutbildningen kom lyftaattav
fram tvåårigasvagheter i det gynmasiet. den gyrrmasie-En attvar nya
skolan skillnaderna och motsättningarna mellan de olika linjerna,ärvt
byggt in dem i gymnasieskolan inte dem.överbryggatmen

ÖGY treårigaresulterade i förslag linjer, prövades i för-ett om som
söksverksamhet. treårigaDet gymnasiet framförskulle allt utöka teo-
rimomenten i de yrkesförberedande linjerna ha till 60samt procentupp
arbetsplatsförlagd utbildning studieåret.under det avslutande tredje
Slutsatsema försöksverksarnheten våroch förslaget till nuvarandeav
gymnasieskola presenterades i propositionen "Växa med kunskaper
1990/91.

Den nuvarande svenska gymnasieskolan bekantär som program-
uppdelad. innehållaAv 16 nationella 14 yrkesämnenprogram anses
och kallas för yrkesförberedande. tvåEndast detprogrammen program,
naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga, kallas för
väsentligen studieförberedande. flestaDe därutöverärprogram gren-
delade, vilket fyrtio olika specialinriktningar välja mel-än attger mer
lan, de flesta med yrkesprägel. Estetiska har exempelvisprogrammet

konst och formgivning, dans och musik. Fordonspro-teater,grenarna;
beståkan flygteknik, karosseri, fordonsteknik,grammet av grenarna

Medieprogrammet uppdelat i information och reklam,ärtransport.
tryckmedier.

påfallandeGymnasiets programstruktur inom detär tunnsom synes
IT-området;dynamiska enbart information och reklam respektive

återkommertryckmedia. kapitel innehållsligI 5 med deanalysen av
många IT-utbildningar inom den Kvalificerade yrkesutbild-som ryms
ningen. Sambandet mellan gymnasieutbud och KY-utbud är värt ett

studium. De Kvalificerade yrkesutbildningama tycks delvis hanärmare
fungerat modernisering, korrigering och komplettering,som en av
ålderdomligheter i gymnasiets programutbud. fårOm gymnasiet IT-ett

så höjs kraven de Kvalificerade yrkesutbildningamaattprogram,
områdetinom rankas kvalificerade och eftergymnasiala.som
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högskolautvidgade1970-talets1.5.4 nya

föränd-utformningradikaltvårt gymnasium fickSamtidigt nyensom
Ökningeninnehåll.såväl volymvårt högskoleväsende tillrades avsom

framhålls oftaefterkrigstidenunderhögskolestuderandeantalet som
inneva-trehundratusentillfrån tiotusen 1945remarkabel, drygt över

ochtill 1960-, 1970-hänförligaläsår. ökningamarande De ärstora
låg ihögskolesektomitillväxtenUnder 1980-talet1990-talen. var

börVad intefrån OECD-länder.flertalettill skillnadSverige, som
till väsentlig delexpansion1970-taletsbort ärglömmas är att stora en

högskola begreppUniversitet ochomdeñnitioner.effekt somvarav
majo-inkluderamed 1977Sverige komfick innebörder. attstartnya

Förskollärarehögskoleväsendet.utbildningar ieftergymnasialariteten
högskoleväsendetochakademikerräknadesoch sjuksköterskor som

sjuksköters-lärarseminarier ochmed blmotsvarandeutökades sätt a
lands-vård- hälsohögskolor iochombildade tillkeskolor de senare

år harunderhögskoleutbildningamaregi. kortaretingens De tre
ihögskolestuderandeantalethälftenförperiodvis änsvarat avmer

efter 1977tillskapatshögskoleutbildningar harSverige. Nya korta även
programmeringstekniker. I EUhögskoleingenjörerårs ochreform, tex

utbild-treåriga eftergymnasialaregeln endasttillämpas vanligen att
många svenskade kortaakademiska, vilketningar kan klassas avsom

sjuksköters-till,tidhögskoleutbildningama texanpassatssenare
Defini-håll mellaningenjörsutbildningama.keutbildningen och sina

kaneftergymnasiala utbildningar,akademiskationema vad ärav som
Sverigehar iskifta. Sjuksköterskomafortfaranderefonnema till trots,
intedeakademiska sedan 1977,officiellt varit ännuaccepteras avmen

medlem-sig derasLäkarförbundetakaderriiska.SACO motsättersom
kvarstår följaktligen i TCO.och SHSTFskap

vårt högskoleväsende dendel i förändringenviktig ärEn avannan
påhögskoleutbildningdagsläget bedrivsgeografiska utbyggnaden. I ett

Även utspridda. Forsk-mycketforskningsresursemasjuttiotal ärorter.
femtiotal Rättenfinns minstningsprojekt i högskoleregi attorter.ett

doktorsexamina,forskarutbildningsnivå, licentiat- ochexaminera är
universitet,klassificeradehögskolorbegränsad till dedock är somsom

trettiotal.i dagsläget ett
utbild-antalfinnshögskolevärldenuniversitets- ochInom ett stort

civilingenjör,Arkitekt,yrkesförberedande.ningar är agronom,som
mellan-logoped, läkare,journalist,gymnasielärare,förskollärare,

förtandläkare barasjuksköterska,ingenjör, meteorolog, präst, att
beteck-meriterar sig förnågra utbildningarexempel. Dessanämna

många kriterier. Deenligtkvalificerade yrkesutbildningar ärningen
specifik yrkes-betydande inslageftergymnasiala. harbevisligen De av
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harteori. inrymmer yrkesrelaterad och handledd praktik. DeDe en
tyckasorganiserad form för inskolning i det framtida yrket. Det kan

kvalificeradetill hands kalla dessa utbildningar förligga nära att
yrkesutbildningar. Kvalificerad yrkesutbildning har avgränsnings-ett
problem, för övrigt framkom redan i remissbehandlingen KEY-som av

eftergymna-utredningens betänkande "Yrkeshögskolan Kvalificerad
Kvalificerad yrkes-sial utbildning SOU 1995:38. I propositionen

för oklarutbildning l995/96:l45" kommenteras kritikenPropmm.
Yrkeshögskolan följande vis.avgränsning denav nya

friståendeMånga förslagutredningensremissinstanser att om enanser,
återgång medtill parallellskolesystemyrkeshögskola skulle innebära etten

påtagliga dennaför utveckling B-högskolor. Regeringen delarrisker en av
syftarsådan utesluten. Försöket iuppfattning och lösning ärattanser en

underlagstället till ökning utbildningsutbudet och tillprimärt attav geen
för bäst kan inordnas i detställningstagande till hur denna utbildningtyp avutbildningssystemetfbefintliga

inordnas i detHur de Kvalificerade yrkesutbildningama bäst kan
fråga försöksverksamhetenbefintliga utbildningssystemet är en som

på. uni-avgränsningen högskola ochförhoppningsvis Att motger svar
många på.exempelversitet inte avdömd propositionstextenär ger

studieförbe-Forskningsanknytning arbetslivsanknytning, ellerversus
trubbigaredande yrkesförberedande sig tämligenvisarversus vara

Kvalificerade yrkesutbildning-begrepp i försöken karaktärisera deatt
egenart.amas

få uppfattningRemissinstanserna delar med undantag utredningens att
eftergymnasial utbildning med starkutvecklingen skapat behovett av Åsikternaarbetslivsanknytning tillgodoses brainte sätt. ärettsom n.

föreslagna utbild-däremot delade det gäller utredningens dennär syn
uppfatt-förhållande delartill högskoleutbildningen. Regeringenningen i

skillnadenförts fram flera yttranden utredningen överdrivitiningen attsom
arbetslivsanknu-högskolans forskningsanknutna utbildning ochmellan en

flesta utbildar högskolan det inteutbildning. sig inomDe görten som
Högskolans utbild-med syfte bedriva vetenskapligt arbete.primärt att eget

många yrkesförberedande med arbetslivspraktiki fall direktning är ensom
och sjukgym-del utbildningen, exempelvis lärar-, journalist-, socionom-av

nastutbildningarna.

också uppfattning finnas behovkan det enligt regeringensDäremot av en
nivå kan bidra tillkvalificerad yrkesutbildning eftergymnasial attsomny

arbetskraft med den kompetens krävstillgodose arbetslivets behov somav
och En produktionför genomföra produktionen tjänster.att somav varor

yrkesutbildninggenomföras medhittills ofta har kunnat av personer
sådannivå, där det idag ställs krav högre kompetens. Engymnasial men

fördjupade teoretiskaförena praktiskt inriktning medutbildning behöver en
sådana kunskap färdighet ochoch lyfta fram dimensionerkunskaper av som

6 yrkesutbildning Stock-1995/96:l45. KvalificeradpropositionRegeringens m m.
holm: Utbildningsdepartementet, 13.
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ingårbåde sådan högskole-innefatta teori iförtrogenhet. Den behöver som
direktpåbyggnadsutbildning sådanoch kunskap vinnesutbildning och som

förmår kunskapsba-deutbildningen integrerai produktionen. Det krävs att
förförutsättningSamspelet mellan och arbetslivteori är attensema.
och dehålla arbetslivetsutbildningen skall hög kvalitet och motsvaraen utformningen.7den pedagogiskastuderandes behov och ställer kravstora

historisktyrkesutbildning i1.6 Kvalificerad

perspektiv

1800-talet.Vår börjar vid mittenyrkesutbildningshistoria avnyare
skråväsendetsefteromställningsproblemenInledningsvis samman-var

industrisamhälletshand deti förstabrott helt dominerande. Det nyavar
ståndtillyrkesutbildningar komkrav skulle tillgodoses. De somsom

nivå lärlingsutbildningarmed folkskolan,vanligen enkla, i snararevar
gesällutbildningar.än

många förtecken,yrkesutbildningssatsningar fickMellankrigstidens
Vilkaarbetslösheten.frågan kopplades tillvanligaredeett attvarav

Karaktäristisktarbetslöshetenutbildningar ungdomkan ta varur
utbildningarnaNivåmässigt hadeockså bristyrken.fokusett

realskolenivån. grundskole-1960-taletsoftautvecklats och storavar
åtskilligt yrkesförbe-gjorde derealskolan ochreform eliminerade av

årsklas-den niondetill delarlärlingsskolomas kursmomentredande av
gymnasiereform upphäv-Med 1970-taletsspecialiseringar. storasens

tillfackgymnasier, allt blevgymnasier ochuppdelningen ides program
till1990-talets gymnasiumUtökningengymnasieskolan.i den avnya

främst medgenomgående treåriga motiverades omornsorgerprogram
varittidigareyrkesförberedandekvalificering de program somen av
medockså arbetslivsanknytningentvååriga. förbättraönskadeMan

tredje gyrnnasie-avslutandeunder detarbetsplatsförlagda kursmoment
yrkesutbildning kanåret Kvalificerad60 % studietiden. ses som enav

Kvali-yrkeslivsanknytningen.förstärkakulmen denna utveckling att
fortsättning deuppfattasficerad yrkesutbildning kan storaavsom en

gynmasiereformema.
1995:38SOUYrkeshögskolanciterade betänkandetI det tidigare

definitionförsök till preliminärpå avslutningsvissidan 55görs ett av
någonting:föreftergymnasial utbildningkvalificeradvad är

yrkesutbildning utbildning,eftergymnasialkvalificeradMed somavses
praktik,ochgymnasieskolanpå grundläggande utbildning ibygger ev

nödvändigtvisintespecialiserad yrkeskompetensfördjupad eller menger
kändpraktisk tillämpningdelar handlarfardigutbildning, i väsentliga avom

7 1995/96: 145, ll.propositionRegeringens
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kunskap och teknik, akademiskinte i traditionell syftarmening, iär samt
första hand till verksamhet inom näringslivet.

1.7 KY:s uttolkning Kvalificeradav

tvåfrontsdilemmayrkesutbildning, ett-

I Sverige har vi ingen stark tradition kring kvalificerad yrkesutbildning,
så falletexempelvis i Tyskland och delar övriga EU. Iär storasom av
Sverige har yrkesutbildning kunnat frånbetyda vad helstsnart sagt som
endagsintroduktion livslångttill lärande. Att yrkesutbildningen är
kvalificerad skall enligt KY-propositionen delsgaranteras attgenom
utbildningarna eftergymnasiala, förutsätterdvs fullbordadär gymna-
sieutbildning, dels särskild myndighet, KY-komniittén,attgenom en

och inspekterar varje enskild Kvalificerad yrkesutbildning ochantar
dito anordnare.

Regeringens förslag: En kvalificerad yrkesutbildning eftergymnasialny
nivå skall utvecklas. Den skall bidra till tillgodose arbetslivets behovatt av
kompetens för modernt organiserad produktion och tjänster.en av varor
Utbildningen skall förena fördjupadepraktisk inriktning med teoretiskaen
kunskaper. Den skall därför formen lärande i arbete arbetsplatsges av en
under tredjedel utbildningstiden.ca en av

Inför utvärderingsuppdraget har haft hypotes "kvalificerad",attsom
det kvalitetssäkringssystem KY-kommittén arbetat med,trots som

fråninrymmer betydande spridning den Kvalificerade yrkes-en ena
utbildningen till den andra. Hur denna spridning har sökt fast-ärstor
ställa och viktigt underlag för försöket.utvärderingen Enettser som av
viktig förklaring till spridningen i kvalificering vårkan sökas i gymna-

månsieskola. I vad den förkunskaper för respektive Kvalificeradger
månyrkesutbildning, i vad inte

såledesDe Kvalificerade yrkesutbildningamas frontlinje gårena
de yrkesutbildningar inte tillräckligt kvalificerade förärmot attsom

på KY-nivån.klassas frontlinjen många svå-Den andra är sättsom
försvara. Vad skiljer Kvalificerade frånde yrkesutbildningamaattrare
eftergymnasialaövriga högskoleutbildningar Redan 1960-talet

hävdade Olof Palme, i egenskap ecklesiastikrninister, efter-allaattav
gymnasiala utbildningar skulle likställas akademiska. Vad degörsom
Kvalificerade yrkesutbildningama jämförtunika med högskolevärldens
många, förhoppningsvis kvalificerade, yrkesutbildningar proposi-I
tionstexten hänvisas framför allt till arbetsmarknadens krav. Arbets-

8 Regeringens proposition 1995/96:145,
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livet kräver någonting universi-det dagens högskola ochänannat som
kan leverera.tet

Skälen för förslag: antal branscher behovregeringens Det finns inom ett
kvalificerad yrkesutbild-arbetskraft med kompetens det slagav av som en

handeln, skogs-ning Det gäller delar verkstadsindustrin,texavses ge. av
Frånbruket telekommunikationsindustrin. tillväxt-och skogsindustrin samt

erfor-synpunkt det flaskhalsar, kan skapas bristangelägetär att som av
kvalifice-såderlig kompetens, elimineras snabbt möjligt. Behov avsom ny

ocksåfinns och kontorsauto-rad yrkesutbildning inom turistnäringen inom
därför för försöksverksamhet med dennamationen. Starka skäl talar att ensnarastkvalificerad yrkesutbildning inledstyp av

Kvalificeradeför skilja deOm detta arbetsmarknadsargument att ut
hållafrån vidyrkesutbildningama övriga högskoleutbildningar visat sig

något fårgenomgången anledningförsöksverksamheten, är attav
återkomma i kapiteltill

9 l995/96:145, 13.Regeringens proposition



SOU 1999:119

2 KY-försökets genomförande och

organisation

kapitel innehåller försöks-Detta beskrivning hur det tänktär atten av
genomförasverksamheten med Kvalificerad yrkesutbildning skallKY

och organiseras. Kapitlet inleds med allmän beskrivning försöks-en av
verksamhetens organisation och uppläggning. Därefter sammanfattas

anvisningar rådde och KY-kommittén givit de utbildningsanord-som
önskat delta i försöksverksamheten.nare som

2.1 Försöksverksamhetens organisation och

uppläggning

direktivRegeringen fattade den 14 1996 beslut tillmars om en orga-
nisationskommitté för försöksverksamhet Kvalificeradmed yrkes-
utbildning KY-kommittén. Den april förordnades ledamöterna i22
KY-kommittén och kansli knöts till den. Den 15 maj beslutadeett

tilläggsdirektivzregeringen främst förutsättningar förom som anger
kommandeden utvärderingen KY-verksamheten. KY-kommitténav

regleras 1996:339arbete försöksverksamhet medLag vissav om en
kvalificerad yrkesutbildning och Förordning 1996:372 för-om en
söksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning bifogasviss som
bilaga och 4.3

6 maj 1996 gick KY-komrnittén inbjudan univer-Den med tillut en
sitet och högskolor, kommuner, gymnasieskolor, medskolenheter
Komvux, landsting, utbildningsföretag delta i försöksverk-attm om
samheten. Inbjudan inkluderade kravlista och riktlinjer för försöks-en
verksamheten.

l Kommittédirektiv Kvalificerad yrkesutbildning.Dir. 1996:26. Utbildnings-
departementet. Direktiven bifogas bilagasom
2 Kommittédirektiv Dir. 1996:41. Tilläggsdirektiv till Organisationskommittén för
kvalificerad yrkesutbildning. Utbildningsdepartementet. Direktiven bifogas som
bilaga

2 19-2003UtvärderingenKYav
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KY-kommittén beslutade tidigt principerna för utbetalningom av
bidrag innebärande bidrag betalas månadsvis i efterskott ochatt ut
baseras antalet studenter, dels månad efter utbildningens start,en
dels månad6:e därefter. Den genomsnittliga kostnaden förvar en
utbildningsplats fick inte överstiga 60 000 kronor år.per

Under sitt första verksamhetsår 1996 beviljade KY-kommittén
1728 utbildningsplatser 3 436 sökta med hösten 1996 ochstartav
våren 1997. åretsDet första ansökningar skiftande kvalitet ochvar av
med mycket varierande utfornming. Kontaktema mellan kansli ochen
de sökande därför intensiva och ansökningarna preciserades ochvar
förbättrades i dialog med kansliet. Några fasta ansökningstillfällen
förelåg inte och ansökningarna prövades kontinuerligt. Kommittén
delegerade till kanslichefen fatta beslut bifall medan avslagenatt om
skulle i kommittén.tas

Under 1997 stramades ansökningsförfarandet med fast ansök-upp
ningsdag. Mer preciserade ansökningsanvisningar utformades. KY-
kommittén delegerade beslutsrätten avseende både bifall och avslag till
kanslichefen. Alla ärenden skulle dock föredras i kommittén innan
beslut. Det ansökningsförfarandet uteslöt inte dialog mellan denya en
sökande och kansliet denna fortsatte och fokuserades främstutan
utbildningsplanemas utformning.

Under 1997 beviljade KY-kommittén 1982 utbildningsplatser av
5 327 sökta. Under år startade organiserad tillsynsamma en mer av
utbildningsprogrammen. Målet avlägga tillsynsbesök vidatt ettvar
varje utbildning och både kommittéledamötersträvan ochatten var
kanslipersonal skulle delta. Två tillsyn förekom: indikerandetyper av
respektive fullständig tillsyn.

Den indikerande tillsynen syftade primärt till underlag föratt ge en
bedömning fullständig tillsyn behövde genomföras. Besökenom en
omfattade halv dag och inleddes och avslutades med samtal med denen
ansvarige utbildningsanordnaren. Tillsynsgruppen träffade även stu-
denterna fick besvara enkät. Vid varje besök valdes också någrasom en
studenter till fördjupat samtal. Den indikerandeut tillsynenett resul-
terade i muntlig rapportering tillsynsgruppens intrycken samtav en
skriftlig tillsynsrapport i vissa fall kunde innehålla åläggandensom om
förändringar.

Den fullständiga tillsynen omfattade 25 utbildning-procentca av
Den omfattade och halv dag och hade uppläggningarna. en en samma

den indikerande förhållandei till studenter och utbildningsanord-som
Därutöver fördes samtal med lärare, handledare ochnare. representan-

för de kategorier ingick i ledningsgruppenter företrädare försom
arbetsliv, högskola och Komvux. Besöken föregicks genomgångav en

omfattande skriftligt material infordrats. Ocksåett denna tillsynav som
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indikerandevidutförligarevilkenskriftlig äntillledde rapport varen
utbild-hurföråterbesöksedanfall kundevissa görastillsyn. I att se

utvecklats.hadeningsprogrammet
sökta. KY-7006utbildningsplatser542beviljades lUnder 1998 av

förstödSomfasta former.funnithaarbete verkarkommitténs nu
anvisningardelsutformatkommitténhararbeteutbildningsanordnamas

dels98,97 och96,varianteruppdaterats iansökanför tre ensom
feb-ivariant kornförstaföreskrifterråd ochallmännauppsättning vars

ipunkternaviktigastesuccessivt. Deutveckladesoch sedanruari 1997
redovisas nedan.båda dokumentende

ansökanförAnvisningar2.2

försöksverksamheten,presentationmedinledsAnvisningama aven
syfteviktigttidigt ärmarkerasmål inriktning. Det attochdess ettatt

KY-kommitténutbildning.eftergymnasialåstadkomma typ aven ny
åstadkommatillmedverkapåpekar inte kommer attatt nyaatt man

utbildningar.modifieradelättbefintliga ellerförñnansieringsformer
tillkommaskall kunnautbildningförmarkeringEn är attatt enannan

utbild-genomförandetsig iarbetslivetstånd krävs att avengagerar
kompe-denarbetslivetbehov iverkligtfinnsoch detningen ettatt av

inne-utbildningensgällerdetNärutbildningen atttens ge.avsersom
anvisningarna:håll direktciteras här ur

medarbetarnaskravökademedför,arbetslivetFörändringarna i nämnts,som
förmågakvalitetsmedvetandeförändringsbenägenhet, attkompetens, samt se

påverkar heladegenerella,Förändringarnaochsamband ärhelheter, processer.
ställsutbildningen. Kravkravdet ställsinnebärarbetslivet. Det att nya

anställda liksomredanvidareutbildningochockså fortbildning enav
förstaförarbetsmarknadengårutbildningsnivå demhoshögre utsom

gängen.
viktigare.alltförmågan lära blirocksåomvandlingensnabba attDen gör att

för detförberedelseochled imåste därförutbildningVarje ett enses som
livslånga lärandet.

datatek-kunskapernaturvetenskapligaochmatematiki ämnen,Kunskaper om
ekonomikunskaper iarbetslivet,kunskaper idessaoch användningenniken av

krävskulturkunskap iochsamhälls-tänkandeekonomisktvidoch samtvana
utsträckning.allt högre

med för-inriktningpraktiskförenabehöveryrkesutbildningkvalificeradEn en
kunskapsådana dimensionerlyfta framochkunskaperteoretiskadjupade av

både sådan teoriinnefattabehöverförtrogenhet. Denfärdighet och somsom
sådan kunskapochpåbyggnadsutbildningochhögskoleutbildningaringår i som

förmår dessaintegrerautbildningenkrävsarbetslivet. Detdirekt ivinns att
utformningenpedagogiskadenkravställerbåda kunskapsbaser. Det stora

kvalitet.högskallutbildningenpraktikoch imellan teorisamspeletför enatt
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påKraven medarbetarnas sociala och personliga kompetens ökar. Kunskaper i
språk förmågaoch förmågantill kommunikation, informationanvändaatt
svenska och främmande språk Bådeofta nyckelkompetens.anges som en
lärandet arbetet såi och utbildningen i behöver utformas deövrigt inteatt
enbart inlärning ocksåi vanlig mening, fasta utveckla olikaär utan tar att
förmågor hos den studerande.

Förmågan förmågantill problemlösning, kritiskt och kreativt tänkande, samt att
förmågansig in i situationer och problem liksom förhandla ochsätta att attnya

ocksåarbeta i lag ofta centrala kompetenser i framtidens arbetsliv. Ianges som
måsteutbildningen därför lära formulera problem ochsig inte endastattman

lösa givna problem. bör därförMan eftersträva verksamhetsfonneratt görsom
de studerande påverkalär sig den där problemen lösas.omgivning skaatt att

åstadkommaFör detta, för förmåganbibringa de studerande hel-att att att se
förmågaheter och för deras problemlösande bör utbildningen i högtränaatt

grad projektorienterad och bygga problembaserad inläming.vara

Som princip gäller de studerande under hela utbildningstiden ochatt
under samtliga har till studie-studiemedel enligt gällanderättmoment
stödsregler. Det inte meningen den studerande skallär t attex vara an-
ställd under Lärande i arbete. Studiestödsfonner Svuxa och NT-som

fråga.Svuxa kan inte komma i
Efter denna inledande programförklaring följer detaljerademer an-

visningar hur utbildningsanordnarna utformabör sina ansökningar.om
innehållaAnsökan skall uppgifter utbildningsanord-ansvarigom

utbildningens dess omfattning, antalet studerande och närnare, namn,
utbildningen starta.avses

innehållaAnsökan skall vidare bedömning arbetsmarknadenen av
genomgåttför dem kommer ha utbildningen.den sökta Dennaattsom

bedömning bör innefatta inte arbetsmarknaden den sektorenbart inom
också efterfråganutbildningen specifikt den sär-utanavser, mera

skilda kompetens utbildningen inte sökandens bedöm-Det äravses ge.
ning önskas, redovisning namngivna företags ochutansom en av orga-

såledesnisationers bedömningar. Arbetslivet tidigtbör involveras i ett
innehållaskede i arbetet med ansökan. Ansökan skall ävenen en

beskrivning hur arbetslivet har medverkat vid utformningenav av
utbildningen, kontakterna skett och vilka varit inblandade.när som

Ansökan skall beskriva arbetsplatsförlagdahur arbetsplatser till den
delen utbildningen säkerställs. kan listaDet göras attav genom en
bifogas åtaföretag eller organisationer lovat sig uppgiften försom

eller flera studerande. Om antalet företag och organisationer väsent-en
framgå mångaligt understiger antalet studerande bör det hur platser var

åtaroch sig.en
innehållaAnsökan skall beskrivning hur egenutvärderingenaven

Luleåoch kvalitetsarbetet skall bedrivas. hänvisa till tek-Att enbart
niska universitet ioch Läroverket räcker inte beskrivning ansökan,som
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Redo-täckts in.nedan harpunkterallasäkerställerinteeftersom det att
innehållaskallvisningen

skallarbetslivochstuderandeutbildningentillhur avnämare ---
arbetei dettaengageras

intervjuer, enkäter,användas: utvär-kommerformervilka attsom-
deringssamtal m m

lednings-tillrapporteringgenomföras;skallåterkopplingenhur-
uppföljningochförändringarbeslutadeuppföljning avavgrupp,

handledare.ochförhållande till lärareiresultaten

köns-stimuleraåtgärder försärskildabeskrivaskallAnsökan attom
så fallividtas ochutbildningsval kommertraditionellaickemässigt att

underrepre-förantal platservisstmöjligtvilka. Det avsättaär ettatt
utbildningentillbehörighetenbredda t taAtt attkön. exgenomsenterat

förkunskaps-yrkesspecifikaochgyrrmasieprogramfrån flerin ersätta
aktivtAttutbildningensjälvautbildningsinslag i sätt.ärmedkrav ett

lik-köntill underrepresenteratutbildningen ärmarknadsföra ett annat,
könetunderrepresenteradeså detundervisningenutforma attattsom

intebetydelsefulltgång detutbildningensUnderfår stöd. ärsärskilt -
delenarbetsplatsförlagdadenrekryteringsskällångsiktigaminst attav -

deltagandeaktivtstimulerarutformningutbildningen ettsomges enav
könsdiskrimineringyttringarliksomkön,från underrepresenterat att av

bekämpas.
utbildningsanordnarenbidrag ansö-huransökan skallI stortanges

utbildningEnmotiveras.också förklaras ochbörKostnadernaker om.
deldenförstår kostnadernaförarbetslivetendast godkännaskan avom

får såledesStatsbidragetarbetslivet.tillförlagdutbildningen ärsom
sådana kostnader.täckaföranvändasinte att

Utbildningsplan2.3

försöks-förordningenåterfinns ibegreppUtbildningsplan enomsom
skall inne-Vad denyrkesutbildning.Kvalificeradmed vissverksamhet

indel-valtKY-komrnittén harockså göradär.hålla att annanenanges
förord-ialltförordningen,följerdenning än angessommenavsom

enligtskall disponerasUtbildningsplanenocksååterfinns här.ningen
godkännsUtbildningsplanenkommitténuppställningden avanger.som
kommittén.beslutalltså ändrasinteoch kankommittén nyttettutan av
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2.3.1 Utbildningens inriktning ochnanm,

omfattning

Utbildningens inriktning eller sådantbör det fungerar välattnamn vara
med den studerande efter fullgjord utbildning får "kvalificeradatt en
yrkesutbildningsexamen med inriktning ..." eller "utbildnings-ett
bevis för kvalificerad yrkesutbildning med inriktning inne-...". Det
bär träteknik och guldsmideämnen, fungerar bra, medan titlar,att tex

projektledare och livsmedelstekniker, i allmänhettex inte det.gör
Värderande begrepp "modem" och "ny" bör undvikas eftersomsom

någraefter år, syftet, kan kännas gammal-tvärtemotexamen annars
modig. KY-kommittén främmande språk inte skall användas iattanser

utbildning.nanmet en
Utbildningens omfattning skall i därpoäng, poäng motsva-anges en

utbildningsvecka. För leda till Kvalificerad yrkesutbildnings-attrar en
skall utbildningen omfatta minst 80 där veckas hel-poäng,examen en

tidsstudier Det emellertid någotinte krav förpoäng.motsvarar är atten
få medverka försöksverksamheteni utbildningen omfattar just 80att

såväl kortare längrepoäng, utbildningar kan fråga.komma iutan som
Inte minst för medge faktiskt Lärande i arbete skall kommaatt att ett

ståndtill förutsätts det utbildningen har Någonviss minsta längd.att en
definitiv låter sig inte riktmärkegräns bör gällasättas, ett attmen som
utbildningarna omfattar minst 40 poäng.

2.3.2 Ansvarig utbildningsanordnare och övriga
utbildningsanordnare

Utbildningen måste ha tydlig anordnare. hindrarDet inte andraatten
Ävenockså kan medverka i utbildningen. flera intressenter gårom

utbildningen måste ändå för utbildningen liggaansvaretsamman om
enda dem. Flera intressenter ocksåkan och bilda etten av samman

för utbildningen. Regleringen detta skallnytt organ som ansvarar av
redovisas i ansökningen.

Ansvarig utbildningsanordnare ansvarig för utbildningenär att
bedrivs i enlighet med lagen SFS 1996:339 och förordningen 1996:
372 i enlighet med utbildningsplanen. tillDet den ansvarigesamt är
utbildningsanordnaren den ekonomiska förersättningen utbild-som
ningen utbetalas.
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2.3.3 Ledningsgrupp

förföreträdareförsöksverksamhet skall medgesvillkor förEtt är attatt
ingårarbetslivet i lednings-berörda delarhögskolan, ochKomvux av

arbetslivetförankringen isäkerställaför utbildningen. För attgruppen
tyngd. Lednings-har tillräckligdess representationdet viktigtär att

ansökan lämnas.skall klar närvaragruppen
utbildningsanordnaren väl-ansvarigetillräckligt deninteDet är att

företrädareeller högskolannågon anställd i Komvuxjer ärut somsom
skalleller högskolanföreträder Komvuxför dem, denutan varasom

utsedd respektive organ.av

målövergripande2.3.4 Utbildningens

frågan: studerandevad skall denMålbeskrivningen skall svaretge
konkretbörfullgjord utbildning Beskrivningenefterkunna ävengöra

kommande yrkesverksamheten.anknyta till den

organisationuppläggning och2.3.5 Huvudsaklig av
i arbeteoch Lärandeutbildningen samt

olika delaromfattningen utbildningensav

pedagogiskametodiska ochskall utbildningensutbildningsplanenI
beskrivas. Härorganisatoriska uppläggningutformning och dess spe-
ingå i utbildningenkurser skallhuvudmoment ellercificeras vilka som

huvudmomentmånga respektive kurs ellervidare huroch poänganges
omfattar.

arbetslivet,årsrytm präglarkan till denUtbildningen somanpassas
terminsindel-får kontinuerligtdärför bedrivasoch verksamheten utan

uppnås tidalltså kortarekunnaExempelvis skall 80ning. änpoäng
vecka.dock alltidtraditionella terminer. Enfyra poäng motsvarar en

tid 80bedrivas kortaredärmed inte80-poängsutbildning kan änEn
veckor.

utbildnings-tredjedelskallarbetsplatsförlagda delenDen avvara en
eller mindre.i princip varkentiden, mer
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2.3.6 Kursplaner och mål för kurser eller huvud-

moment

Målbeskrivningen skall för varje kurs eller huvudmoment påsvaretge
vad den studerande skall ha uppnått efter fullgjort huvudmoment eller
kurs.

Det väsentligt, ocksåär vid framtagandet målen kursnivå, attav
ha klart för sig utvärdering skall kunnaatt genomföras i förhållandeen
till målen. Graden måluppfyllelse måste sålunda kunna bedömas.av
Det därför nödvändigtär använda sig formuleringar faktisktatt av som
kan användas för det syftet. Exempelvis kan detta uttryckas denattsom
studerande skall tillägna sig förmåga kommunicera någoniatten mera
kvalificerad mening, förklara praktiskt förlopp iatt teoretiskaett ter-

genomföra produktion,att redovisamer, sammanhang,atten ett att
köra maskin med vissa egenskaper. Vaga och i praktiken icke kvan-en
tifierbara uttryck ökade kunskaper, "känna till eller ha kun-som
skap om bör undvikas. Det inte lämpligtär timtal och littera-att ange
turlistor i utbildningsplanen.

2.3.7 Inriktning Lärande i arbeteav

Den arbetsplatsförlagda delen utbildningen kräver kvalificeradav
handledning och för reflexion och eftertankeutrymme där den stude-
rande måste ha möjlighet påverkan.till Syftet inte baraär skapaatt
förtrogenhet med yrkesområdet också lägga grunden förutan fort-att

utveckling i arbetslivet.satt Under denna del utbildningen skall denav
studerande tillämpa helhets- ellerett systemperspektiv, sinträna upp
analytiska förmåga, lära sig och sin förmågaatt ta öva tillansvar upp
samspel med andra arbetsplatsen. Utbildningsplanen skall innehålla

redovisning hur dessa krav och syften skall uppnås.en av
Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall hög grad förtro-ge en av

genhet med yrke eller yrkesområde,ett den får inteett såmen vara
företagsspecifiksnävt den får karaktären internatt företagsutbild-av

ning. Det också viktigtär behovet branschkännedomatt och erfaren-av
heter från delbranscher tillgodoses. Utbildningsplanen skall innehålla

redovisning hur detta säkerställs. Kommeren exempelvis de stude-av
rande eller flera arbetsplatseratt under Lärande i arbetevara en

Det viktigtär uppläggningenatt Lärande i arbete beskrivsav nog-
och inte minstgrant läroprocessen därunderatt redovisas tydligt.

Denna arbetsplatsförlagda utbildning del projekt-utgör ochen av en
problembaserad utbildning. Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall
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Lärande iutformasvanlig meningpraktik iinte ettutanutgöras somav
arbete.

arbetsplatsförlagdamångahurframgå utbildningsplaneniskallDet
KY-utbildningstiden.infaller underingår deochperioder närsom

karaktäriserasintegrationgoduppfattningendenkommittén är att avav
itidigtbör liggaperiodenförstaperioder,färrefler än attsnarare

börperioden intearbetsplatsförlagdasistadenutbildningen och att
utbildningen.ligga sist i

på personaldenKompetenskrav2.3.8 som

utbildningenmedverkar i

denkraveninnehålla redovisningskallUtbildningsplanen aven
utbildning,formellkravpersonalen. kanundervisande De tex avse
pedagogiskerfarenhet, kravochyrkesteknisk kompetenskrav

ocksålämpligtskicklighet. Detpedagogiskvisadutbildning eller är att
bedömas.ochskallicke-formella meriterredovisa hur prövas

demmeritema hosbeskrivninghaKY-kommittén vill inte aven
måstekonkreta kravutbildningen,medverka i utan upp-somsom avses

utbildningen.få undervisanågonför skallfyllas att
nivå,vilkeninnehålla redovisningskallUtbildningsplanen aven

erfarenhettidigareellerorganisationenföretaget ellerbefattning itex
arbetsplatsför-denhandledarna ihandledning,ledning eller somav

hålla.delen kommerlagda att
så fall vilkaoch iinnehålla uppgifterskallUtbildningsplanen om

ochpedagogiskautveckla denföråtgärder vidtaskommer attattsom
handledare.bland lärare ochämnesmässiga kompetensen

förvillkorandraFörkunskapskrav och2.3.9 att

påbörja utbildning

i principutbildningentillBehörigheten antas somatt sammaavses vara
erfarenheterandrafår medgeKY-kommittén änför högskolan. att

ståkanUtbildningenutbildningen.tillträde tillgymnasieutbildning ger
ocksåkanfrån gyrrmasieskolan. Dendirektför dem kommeröppen som

Behörighetsreglema kanfrån arbetslivet.stå deltagareföröppen
försöksverksarnhetensprövning inomså möjliggör.deutformas att en

gymnasieutbildning kanformellerfarenheterandra än geav omram
utbildningen.klaraförutsättningarlikvärdiga att

behö-särskiltarbetslivserfarenhettillåtet ha vissDet ettär att som
Behörighetsreglematillåtet anställning.krävainterighetskrav, attmen
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får inte utformas så de verkar segregerande. måsteAll utbildningatt
också riksrekryterande.vara

Utbildningsplanen innehållaskall redovisning vilka förkun-en av
skapskrav förgälla utbildningen. särskildaAnges behörig-som avses
hetskrav dvs grundläggande behörighet skall det finnas godautöver
motiv för dessa.

23.10 Urvalsgrunder

Enligt förordningen får fleraeller följande urvalsgrunder använ-en av
das: betyg, särskilt tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. In-prov,
tervjuer för välja de sökande har möjlighet tillgo-att störstut attsom
dogöra sig utbildningen får också användas. fårUrvalsgrundema inte

såutformas de verkar segregerande.att
Utbildningsplanen innehållaskall beskrivning hur urvaleten av av

studerande skall till, stegvis eller i punktfonn. Beskrivningengärna
såskall tydlig utomstående skall kunna tillämpa urvalsreg-attvara en

lema och det skall möjligt i efterhand kontrollera de följts.attvara om
Beslut antagning skall fattas ledningsgruppen.om av

23.11 Principer för betygssättning formeroch för

kunskapskontroll

Utbildningsplanen skall innehålla beskrivning hur den kontinu-en av
erliga kunskapsuppföljningen och examinationen skall genomföras och
vilka betyg kommer användas Nivåni utbildningen. icke god-attsom

måstekänd finnas med i betygsskalan både i de skolförlagda momenten
och i Lärande i arbete. KY-kommittén rekommenderar ochatt en

betygsskala används i hela den skolförlagda delen utbild-samma av
ningen, ingående hämtas från utbildningsanordnareäven momentom
med skilda betygssystem.

2.3.12 Examen alternativt utbildningsbevis

Utbildningsplanen skall utbildningsbevis eller kom-ange om examen
utfärdas grunderna för detta. För kvalificeradatt samt attmer en yr-

kesutbildningsexamen fåskall utfärdas krävs utbildningen omfattaratt
minst 80 Utbildningsplanen innehållaskall målde och kravpoäng. som
skall uppfyllas för inriktning. Exempelvis kansamtexamen, examens
detta samtliga kurser genomgåtts med godkänt resultat,att attvara
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examensarbetetresultat,genomförts med godkäntiLärande arbete att
fullgjorts tillfredsställande.

högskoleutbildningTillgodoräkning2.3.13 som

några huvudmomentutbildningensskallUtbildningsplanen ange om av
ingår i led-högskolafå tillgodoräknas vid deneller kurser somavses

många Utbildningen behöverså fall med huroch iningsgruppen poäng.
någon kurs mycketinnehålla tillgodoräkningsbarainte ärpoäng, men

därifrån, dethämtad börhögskolan, ellerfinnslik kurs ärsomen
så önskar.för dentillgodoräknasutbildningen kanprövas somom

fråga.ihögskolankan endast lämnasBesked detta avom

Råd föreskrifteroch2.4

försöksverk-för ansökanrefererade anvisningarnadeUtöver omovan
rådallmännasammanställningKY-kommittén givitsamhet har ut en

frågor. refere-särskilda Nedandiskuterar antaloch föreskrifter ettsom
några dem.ras av

Överintagnin2.4.1 g

utbildnings-någrainte invändningarKY-kommittén har mot att en
överintag inteKommitténanordnare visst överintag.gör att ettett anser
25det bör inte överstigakan hur helst och procentgöras stort avsom

medgivna volymen.den

utbildning eller2.4.2 Tillgodoräkning av annan
verksamhet

tillgodoräkningmedgesstuderande inte börKY-kommittén attanser en
25skolförlagd utbildning. Meralltför delar änstora pro-av annanav

i ärendenuppfattning beslutEnligt kommitténsbör inte medges. ärcent
börantagningsbeslut, varför dejämställa medtillgodoräkning attom

för utbildningen.fattas ledningsgruppenav
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2.4.3 Antagning till utbildning efter den reguljära
starten

KY-kommittén studerande kan efter det utbildningenatt antasanser att
inletts. Beslut antagning efter utbildningens skall fattas led-om start av
ningsgruppen för utbildningen.

2.4.4 Förändringar i utbildningsplanerna

Enligt förordningen 1996:372 skall det finnas utbildningsplan fören
varje utbildning. Förändringar i utbildningsplanen måste godkännas av
KY-komrnittén.

2.4.5 Byte medlemmar i ledningsgruppenav

Det står varje ansvarig utbildningsanordnare fritt inom deatt ramar
i förordningen byta och in ledamöter i lednings-som utanges ta nya

Förändringar i ledningsgruppens sammansättning börgruppen. rappor-
till KY-kommittén.teras

2.4.6 Anknytningen till arbetslivet

Ett utbildningsresultat förutsättergott aktiv och positiv medverkanen
från alla dem verksamma arbetsplatsen.är Enligt KY-kommit-som
téns uppfattning det särskiltär för ledningsgruppemaett ansvar att
denna förankring kommer till stånd och vidmakthålls. Detta förutsätter

lyhördhet de anställdagentemot medverkara en igrupper av som
Lärande i arbete. Ledningsgruppema kan därför utvidga sin represen-
tation från arbetslivet med företrädare för de anställdagrupper av som
medverkar i utbildningen.

2.4.7 Examens- och utbildningsbenärrmingar
Kvalificerad yrkesutbildning kan inte tillhöra någon särskild delanses

utbildningsväsendet. Enligt KY-kommitténs uppfattningav det där-är
för olämpligt använda och utbildningsbenämningaratt examens- som
kan associeras någontill tidigare eller existerande utbildningsfonn.nu
Det således inteär lämpligt använda uttryck ingenjör, kandidat,att som
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ibenämningarellerbeskrivningarvidyrkestekniskellerhögskole-
yrkesutbildningen.Kvalificeradesamband med den

utbildningsbevisochExamensbevis2.4.8

gäller:reglerFöljande

studerandehar den80 rättminstomfattarutbildning poängFör som-
yrkesutbildningsexamenkvalificeradexamensbevisfå ettatt en

ingår iallagodkändhonellerhan momentär somom
utbildningen.

stude-denhar80mindreomfattar poängutbildning änFör som-
minsthon harellerutbildningsbevis hanfårande rätt ettatt om

ingående kurser.utbildningenalla igodkänt betyg
ingående kur-allagodkäntbetygetinte harstuderandeFör som-

god-meddär kurserutfärdasbetygsdokument"samlatkan ettser
resultatkänt anges.

förutfärdasinteexamensbevis kanochutbildningsbevisBåde-
utbildning.samma

KY-kom-i dendetbörpå utbildningenNamnet avsamma somvara
"Examensbevis förexempelvisutbildningsplanen,rnittén beslutade

poäng80inriktningmedyrkesutbildningsexamenkvalificerad mot ...,
inriktningyrkesutbildning medkvalificeradför"Utbildningsbeviseller

45 poäng".mot ..., medeventuellt tillsammansordförande bör,Ledningsgruppens
Ombetygsdokumentet.underskrivautbildningsanordnare,ansvarig

någon hög-tillgodoräknas vidkaninnehåller kurserutbildningen som
också lämpligtså detfall kanIdet attskola kan en repre-varaanges.

såvälEttbetygsdokumentet.underskriverfrån högskolandensentant
dokument därtillhandahåller särskilthögskolanalternativ ettär attgott

framgår.tillgodoräkningen
redo-examensbevisetrespektiveutbildnings-ilämpligtDet är att

omfattning iuppgift poängmedingående kurservisa alla om namn,
veckasframgåvidarebör poängbetyg. Det motsvararatt ensamt en

Är olika betygs-detbetygsstegvilkaheltidsstudier använts.samt som
och hurarbeteLärande iOmfattningendet.kurseri olikasteg avanges

varitharframgå: exempelvis detgenomförts bör separatadet har om
därarbetsplatserDeingående olika kurser.iellerkurser momentsom

börLärande i arbetegenomfört sittstuderande harden anges.
utbildning-viktigtunik, deti sigvarje utbildning ärEftersom är att
kommitténbeslutatsutbildningsplanIdentydligt.beskrivs avsomarna
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framgår utbildningens övergripande mål målen för de kursersamt som
ingår. I bilaga till utbildnings- eller examensbeviset kan kursemasen
omfattning målbeskrivningaroch redovisas.

Lärande i arbete har betydelse i Kvalificerad yrkesutbildningstor
och det gäller för de studerande särskilt de skall sökanär anställning.
En utförligare beskrivning Lärande i arbete kan därför värde-av vara
full. sådanEn kan exempelvis innehålla redogörelsenärmare fören
innehållet i Lärande i arbete under de olika perioderna, vilka arbets-
platser företagtex eller avdelning tagits i anspråk och derassom
storlek och inriktning, vilka färdigheter den studerande uppnått och,
efter medgivande från vederbörande, vilka handledare den studerande
haft. Denna beskrivning bör ha fonnen särskild handling ellerav en
intyg.
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och dessUtvärderingsuppdraget3

frågor

ipekarutvärderingsuppdraget samtbeskriver varkapiteldettaI
PM:finnsunderlagSomfrågorna.olikabehandlar devirapporten

yrkesutbildning,kvalificeradmedförsöksverksamhetUtvärdering av
uppdra-preciseratyrkesutbildning harKvalificeradförkommitténdär

tolkningVårbelysa.börutvärderingen upp-punkter avtioiget som
detdeltillbyggerFramställningen stornedan.konkretiserasdraget
ochmodifieringarVissaKY-kommittén.tilllämnadeanbud som
delså hargång. Vidareutvärderingensunderskett enharomtolkningar

nedanskallVi ävenandra.bekostnadpåbetonatsfrågeställningar av
skett.förändringarvarför dessaochför hurredogöra

kravArbetslivets3.1

frågeställningarKY-kommitténs var:

ställskvalitetskravochde kompetens-utbildningen somSvarar mot-
arbetsmarknaddagens

ochproduktionsresultat ut-förbetydelsenågonutbildningenHar-
veckling

jämföraskallframgår attanbudsunderlaget svaret genomattAv ges
uppfattningar attochkrav samtintressentemas genomkonceptet mot

utbildning.avslutadefterstudenternafölja upp
arbetsmarknadensdärsamhällsrelevans,utbildningensFrågan om

utbild-totaladenDentvå aspekter. ärkanbetonas, omkrav enaurses
ikanförändringarstrukturellade seningssatsningen motsvarar

KY-utvärderingdethandlarHäridag. snarast avarbetslivet om enav
ochprioriteringarsamhällsrelevantaförmåga görakommitténs att

förkrävsöverblick attdenharutbildningssystemet somytterst om
krav.arbetsmarknadensallokera sätt motsvararett somresurser

iinenskildadehuraspekten passarandra är programmenDen
KY-kommitténfrågan: harformuleraskulle kunnaManhelhet.denna
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eller riksdagen fått den utbildning beställt Utredningsdirektivenman
betonar här förmåga självaavnämamas formulera sina krav ochatt
önskemål.

Vi har denna frågaägnat våri utvärdering. I kapitelstor 6omsorg
bild arbetsmarknadenspresenteras utveckling och vilka kraven av som

ställs morgondagens arbetskraft och utbildningssystem. I kapitel 5
redovisas vilka utbildningar det blev och i kapitel får13 vi studenternas

månader efter avslutad utbildning.syn sex
Frågeställningen utbildningarna har någonhaft betydelse förom

produktionsresultat och utveckling har däremot svårvarit besvara.att
måsteDet längre tid efter avslutad utbildning innan kanen man

avläsa några sådana effekter. I kapitel 12 redovisar studenternas
flyttmönster för få tillträde till utbildningen och de boratt var sex
månader efter avslutad utbildning. Utifrån detta kan diskutera den
regionala nettotillväxt direkt kan hänföras till utbildningarna.som

3.2 J ämställdhetsaspekten

KY-kommitténs frågeställningar var:

Bryter utbildningen könsbundna utbildnings- och yrkesval-
Om så fallet: Vad beror påär det-

Könsrnärkningen såväl arbetsliv utbildningar har visat sigav ut-som
starka strukturer. Vårgöra avsikt dokumentera såväl vilkaattvar

ambitioner funnits bryta dessa strukturer i vilken gradattsom som man
lyckats. Ambitionema bryta strukturerna kan finnas två nivåer,att
dels strukturell nivå där studerar huruvida utbildningsutbudeten
bryter etablerade för tjej- och "kill-utbildningarmot mönster men
också programnivå där hur jämställdhetsaspekten beaktats i deser
enskilda utbildningarna.

Resultaten redovisas huvudsakligen i kapitel där7 beskriver vilka
studenter sökt sig till Kvalificerad yrkesutbildning KY. kapitelIsom
12 diskuteras flyttbenägenheten för respektive kvinnor.män

3.3 Regionala effekter

KY-kommitténs frågeställningar var:

Kan utbildningen bidra till produktion tjänsterochny av varor-
Kan utbildningar fylla små betydelsefulla utbildningsbehovmen-
inom geografiskt områdeett stort
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Frågan smala och riksunika utbildningar intressant natio-är ettom ur
nellt perspektiv. ställsHär regionalt kompetensförsörjningsperspek-ett
tiv nationellt och kanske individorienterat perspektiv.mot ett mer

frågorIntressanta i vilken omfattning utbildningsanordnamaär även
har lyckats profilera riksunika utbildningar och i vilken hargrad man
lyckats med nationell rekrytering.en

Den regionala dimensionen i kapitel 12 och har utvid-presenteras
något förhållandei vårttill anbud. Vi diskuterar bakgrunden tillgats

regeringens förslag nivålokal utforma utbildningarna iatt samt
vilken utsträckning utbildningsanordnare lyckats rekrytera stu-som
denter i nationellt avseende. Därefter följer kvalitativt inriktad dis-en

någrakussion kring faktorerde förenar utbildningar haftav som som
framgång med avseende riksrekrytering.

Frågan utbildningarna har bidragit till produktionom ny av varor
och tjänster för måstetidigt ställd. Det längre tid efter avslutadär en

några sådanautbildning innan effekter kan avläsas.

3.4 Utbildningens utformning

KY-kommitténs frågeställningar var:

Har utbildningen förverkligat Lärande i arbeteett-
Har utbildningen lyckats integrera. arbetsplatsförlagd skolför-och-
lagd utbildning
Vilka kvalitativa skillnader finns andra skolformersgentemot-
utbildningar arbetsplatsförläggning, integrering mm
Har Kvalificerad yrkesutbildning lyckats rekrytera nya grupper av-
studerande

KvalificeradHar yrkesutbildning bidragit övergångtill till hög--
skolan
Har Kvalificerad yrkesutbildning bidragit till kompetenslyft iett-
förhållande påbyggnadsutbildningamatill och gymnasieskolans
olika särskilt de yrkesinriktadeprogram
Innefattar Kvalificerad yrkesutbildning högskolenivåmoment-

frågeställningarDessa tillsammans frågornamed utbildning-utgör om
arbetslivsrelevans själva vårkärnan i utvärdering. Vi särskildägnarens

uppmärksamhet vad kännetecknar studenternas Lärande i arbe-som
Hur väl fungerar växelbruket mellan den skolförlagda respektivete.

arbetsplatsförlagda kompetensutvecklingen månvad klararI den
Kvalificerade yrkesutbildningen målsättningarna förverkligaatt ett
Lärande i arbete Olika yrkesutbildningars historia erbjuder rik erfa-en
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frånrenhetsbank vilken med fördel Vissakan yrkesgruppergöras.uttag
område,och branscher kan dela inommed sig sin kompetens dettaav

vårdsektom,IT-branschen, byggnadsindustrin eller försvaret. Vemtex
å låta svårtandra sidan vill sig inspireras ofta förutsäga.är attman av

våraHuvuddelen kapitelresultat i 8 där utbildningar-presenterasav
uppläggning och genomförande beskrivs och diskuteras. Lärandet inas

arbetet och integreringen arbetsplatsförlagd och skolförlagd utbild-av
får frågan påning Här diskuteras ävenett stort utrymme. momentom

högskolenivå. fråganDen direkta Kvalificerad yrkesutbildningom
övergångbidragit till till följerhögskolan belyses i kapitel 13, där

studenterna månader efter avslutad utbildning.sex
Frågan Kvalificerad yrkesutbildning lyckats rekryteraom nya

studerande belyses med enkätstudie ipresenterasgrupper av en som
kapitel

Skillnader och likheter jämfört skolfonnersmed andra utbildningar
diskuteras explicit historiskt perspektiv i kapitel och impli-1ettur mer
cit i utifrånkapitel 5 vilka utbildningar startat.som

3.5 Huvudmannaskapets betydelse

KY-kommitténs frågeställning var:

utbildningensHar olika huvudmannaskap någonhaft betydelse

framgårDet listan utbildningsanordnare hälftenöver änattav mer av
dessa kommuner eller organisationer med kommunalt infly-är ett stort
tande. Rimligen kommer denna kommunala fåanknytning starktatt ett
genomslag i vilka utbildningar anordnas. Tillsammans medsom
länsarbetsnämndema får kommunerna allt föransvaretmer av ung-
domsarbetslösheten. mångaI glesbygdskommuner vill ungdomarna inte
studera vidare högskolan. såKanske det den Kvalificeradeär att
yrkesutbildningen här fylla bådekan behov, för näringslivet och förett
samhället i förbereda dessa ungdomar för framtiden Följ-stort, attav
aktligen blir det intressant jämföradels vad för slags utbildningaratt
kommunala respektive icke-kommunala valt anordna, dels dessaatt
utbildningars innehåll.

Frågan olika huvudmannaskap diskuteras i kapitel lO. Huvud-om
mannaskapet frågacentral i kapitel 15, där vi diskuterarär även en
olika framtidsvisioner.
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ekonomiUtbildningens3.6

frågeställningKY-kommitténs var:

någonhaftförutsättningarolika ekonomiskautbildningamasHar-
innehållför och kvalitetbetydelse

resurskrävande ochnågra kvalitativa skillnader mellan deKan man se
utesluta skill-utbildningarna Vi kan interesurskrävandede mindre att

behovethuvudsak berorekonomiska förutsättningar inaderna i av
ekonomisk variationfanndet spännandeutrustning envore ommen

friare allokerautbildningsanordnama varitdär att resurserna.
frågan förutsätt-skilda ekonomiskaheltKapitel ll ägnas om

någon kvalitet.betydelse för utbildningamasningar har

intressenternaSamverkan mellan3.7

frågeställningarKY-kommitténs var:

arbetsliv, högskolan och Komvuxhar samverkan mellanHur orga--
genomförtsniserats och

haft arbetslivsperspektivVilken betydelse har samverkan ettur-
områdennågon spridningseffekt till andrasamverkan haftHar-

etablerade strukturer harintressant fråga huruvida befintliga ochEn är
skolfrågor utbildningsprogrammen skapatsig i ellerengagerat nyaom

strukturer. Vår kämfråga samverkan har gestaltathur den konkretaär
dvs haft försig, olika intressenternavilken roll de programmens

delfråga starkt företagsengagemangutformning. intressantEn är ettom
arbetsplatsförlagd utbildning.garanti för brai ledningsgruppen är enen

frågorna samverkan med arbetsliv,diskuterar vikapitel 10I om
och i kapitel 8 diskuterasoch generellt planhögskola Komvux ett

Frågan vilken betydelsespeciellt samverkan kring Lärande i arbete. om
någon sprid-arbetslivsperspektiv och den harhaftsamverkan ett omur

områden för tidigt väckt.ningseffekt till andra är

3.8 Regleringen

frågeställningarKY-kommitténs var:

fungerat i praktikenregelverket lag och förordningHur har-
fristående utbildningsmyndighetVilken betydelsenär av en-
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Uppfattningen behov fråganregleringen starkt kopplad tillärom av om
huvudman, dvs friståendedet skall kommun ellerstat,om vara en
myndighet. intressantDet klarlägga vilket handlingsutrymmeär att som
funnits Fråganoch hur utbildningsanordnarna valt utnyttja detta.att om
reglering behandlas i kapitel 10.

3.9 Egenutvärdering

KY-kommitténs frågeställning var:

Hur har egenutvärderingama organiserats och genomförts-

framgårAv anbudsunderlaget egenutvärdering bör viktigtatt ettvara
Våri den samlade utvärderingen. självutvärderingarmodell medsteg

syftar sådanbl till etablera Vi skall inventera vilkaatta en process.
egenutvärderingar gjorts och integrera dem isättett varsamtsom
vårt arbete.

Frågan våregenutvärdering har central utvärdering.plats iom en
Kapitel frågan9 helt kvalitetsarbete och egenutvärdering.ägnas om

3.10 Sekundäreffekter

frågeställningKY-kommitténs var:

Vilka sekundäreffekter har utbildningen gett-

sekundära påtalatsEn effekter KY-kommittén detityp av som av
anbudsunderlag föregått vår utvärdering huruvida KY bidragitärsom
till skapa lokala strukturer för företagsamarbete mellan ochatt nya

för samarbete mellan företag Våroch andra aktörer. bedörrmingäven är
det gått sådanaför kort tid för utvärdera lokala effekter och viatt att

har därför inte något frågan.samlat in material belyser densom
En sekundära effekter ligger utbildningsstruktu-typannan av en
nivå.rell Försöksverksamheten omfattar ursprungligen 4 500 studenter.

Liksom vid tidigare skolreformer inletts försöksverksamhet,medsom
grundskolan på 50-talet kan redan denna till vilkasluta sigtex man av

effekter utbildningssystemet den kommer ifall denattsom per-
Om det visar sig försöksverksamheten med dessamanentas. att

påbyggnadsutbildningar framgångsrik och regering och riksdagär
sedan beslutar denna verksamhet det reformäratt permanenta en som

såheter duga med 20 000 utbildningsplatser. fallDet innebär i viattca
nivåinrättar helt i utbildningssystemet. Införandet dennaen ny av
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mellannivå kommer givetvis påverka hela utbildningar.att systemet av
övergång nivåRegler för mellan måstedenna och högskolan tex

utformas.
Frågor denna utbildningsstrukturella inle-diskuteras i detartav

dande kapitel 1 och i det avslutande kapitel 15.
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för-innehåller redogörelse för hur utvärderingenkapitelDetta aven
genomförts,Kvalificerad yrkesutbildning KYsöksverksamheten med

studerats.tillämpats och vilka urvalsgruppervilka metoder somsom

Både utvärdering och4.1 etten

kvalitetsarbete

KY-försöketutvärderadubbel ambition, delsUtvärderingen har atten
skebeslutsfattande skallpolitiskavägleder detsättett somsom
hosvåren till lokalt kvalitetsarbete2000, dels stimuleraunder att ett

slut-utvärderingenutbildningsanordnama lever vidare sedan ärsom
våra ochuppnå återföring resultatförd. villDet genom avsenare

initierat vid 123 utbildningar.det kvalitetsarbete visomgenom
utvärderasutvärderingsmodellen betraktas detklassiskaI den som

förhållningssättför detta distanseradestudieobjekt. Argumentensom
gång skalloch opartiskhet. Underhandlar oberoende utvär-resansom

föremålet utvärdering.föronödigtvis kommunicera medderaren inte
rollerbidra till dubblakontakter kan skapa beroenden ochTäta att

uppstå kännetecknadjävsituationfall kan detIutvecklas. värsta aven
"vänskapskorruption.

mål ochmed analysutvärderingen brukar inledasopartiskaDen av
måluppfyllelse.mätning grad Deoch avslutas medplaner somav av

framstårförmår vad de skall och det degöra göra mestsäga sagt, som
Ändrade planerrationalistiska form utvärdering.lyckade i denna av

målsättningar misstänksamhet och tenderaroch möter att ses somnya
fårmisslyckas intenågot Utvärderingsobjektnegativt. väg att

rådgivare. Förslagpåverka byta roll tillutvärderaren till att om
otillåtna, haverief dokumen-däremot skallkurskorrektion" är noga

framstår denna klassiskamånga med utvärderingsysslarFörteras. som
råd informationereventuella ochobefogat restriktiv. Ommodell som
farhågan partiskhettraditionella fördendiarieförs, attnoga menar man

varje kraftigt överdriven.grundlös eller i fallär
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Alternativet till den klassiska, distanserade, målupp-kontrollen av
fyllelsen jämlikt förhållningssätt,och ömsesidigt lärande oftaär ett mer
kallat systemutvärdering. Utvärderama någradet sina vikti-ser som av

uppgifter underlätta de utvärderades överblick, lärande ochgaste att
beslutsfattande. Resultat skall förmedlas så snabbt möjligt, gärnasom
under gång". Relevanta jämförelser likasåbenchmarking kanresans
betyda mycket för påskynda inlärningen i detta specialfall oftaatt
kallad "benchleaming. Haverier skall inte konstateras i efterhand

givetvis skall försöka förebygga dem. Hela utvärderings-utan man
får därmed karaktär hjälp Självhjälp. Vårtill utvär-processen av

deringsgrupp ansluter sig till alternativet systemutvärdering och vill
med andra ord hela utvärderingen till exempelgöra lärandeett en
organisation

Materialet till utvärderingen Kvalificerad yrkesutbildning harav
insamlats via framför allt fyra informationskanaler; självutvärderingar,
studentenkäter, besök hos urval utbildningsprogram telefon-ett samt
intervjuer med utbildningsanordnare och företag tillhandahållersom
platser för Lärande i arbete. Utöver detta har samlat referensmaterial
via Statistiska centralbyrån SCB, och tidigare områ-forskning inom
det.

4.2 älvutvärdering

Den grundläggande beståndsdelen våri systemutvärderingsmodell är
självutvärderingar inom och respektive utbildningsprogram.vart ett av
Dessa självutvärderingar har dubbelt syfte. Det primäraett är att
implementera kvalitetstänkande hos utbildningsanordnama ochett en
kontinuerlig utvärderingsprocess bygger reflexion detöversom egna
arbetet. Utifrån självutvärdering kan finna styrkor ochen man
svagheter i organisationen kan bas för förbättringspro-ettsom vara

Självutvärderingarna också rationellt samla inutgör sättettgram. att en
del den infomiation vi behöver vårtför utvärderingsuppdrag.av

De verktyg vi byggt självutvärderingsarbetet kring vilar teore-upp
tiskt den forskning utvecklats i anslutning till debatten kringsom
kvalitet avseende både tjänster.och Kvalitet handlar idag attvaror om
utifrån behov och önskemål från kunder med det de verksam-avses
heten till för och andra intressenterär systematiskt förbättraett sätt
verksamheten med fokus hur saker dvs analysera flödengörman
eller låtaprocesser och alla medarbetare delaktiga i denna för-vara

1 fördjupadFör diskussion utvärderingsgruppens kringen av resonemang
utvärderingsmodellen, Lindell och Svensson.se
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Total Quality Managementbättringsprocess. talar idag TQMMan om
kvalitetsutveckling arbetet hand-eller svenska offensiv Mycket av

förbättringscykelnnivåer ilar olika systematiskt arbetaattom
"Planera-Gör-Studera-Lär".

vår utgångspunkt Svensk Kvalitetgrunden har varit UtmärkelsenI
år efterSIQ, 1992instiftades Institutet för Kvalitetsutveckling,som av

Award i kon-förebilden Malcolm Baldrige National Quality USA. Mer
Språngbrädan3utgångspunkten självutvärderingsmodellenkret har varit

kvalitetsteknik statistik vidutvecklats vid Avdelningen försom
Luleå sintekniska universitet. Tanken skall beskrivaär att man

områden. handlar inomverksamhet inom antal väsentliga Det attett om
område vilkenvarje hur tillämpning ibeskriva gör,angreppssätt

vårt tillämpadeomfattning vi det och resultat vilka resultat ledergör
till4. såinte lyfts fram tydligt iEn dimensionangreppssätt som

väl självutvärderingsmodellenUtmärkelsen Svensk Kvalitet, imen
Språngbrädan, utvärdering förbättring vad föroch görär att

våra Språngbrädan förutvärdera och förbättra angreppssätt. används
kvalitetsutmärkelse iövrigt utvärderingsmodell i regionalsom en en

Norr- och Västerbotten, Utmärkelsen Kvalitet i Norr.
oberoendeTankarna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet i principär av

lig-organisationens storlek och inriktning. illustreras denDetta attav
mall för Skola organiseras Kom-Utmärkelsen Svensk avger som som

munförbundet offentlig sektoroch det faktum flera organisationer iatt
utnyttjat KvalitetUtmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen Svensk

utnyttjats ihar utvärderingsverktyg i högre utbildningäven ettsom
universitetsforskningsprojekt Luleå befunnits fungeravid tekniska och

väl verktyg.som
vårFör utvärdering har vi skapat utvärderingsverktyg benämntett

Språngbrädan någotLäroverket i grunden bygger harsom men mer
frågor.specifika Analysen kan dels ske i densvaren egnaav

ocksåorganisationen, kan organisationer i denske andramen av
pågående försöksomgången såför erfa-sprida kunskap ochsättatt

Även möj-renheter. kombinationer dessa varianter naturligtvisärav
liga.

2 B. Bergman, och B. Klefsjö, Kvalitet från behov till användning. Andra
upplagan. Lund: Studentlitteratur, 1995.
3 Luleå: LuleåHellsten, Språngbrädan. tekniskaU. Andra upplagan. universitet,

förAvdelningen kvalitetsteknik och statistik, 1997.
4 ochSIQ, Verksamhetsutveckling med Utmärkelsen Svensk Kvalitet, kriterier

för Kvalitetsutveckling, 1999.Göteborg: Institutetanvisningar,
5 Education.Lundquist, Quality Awards for Self-Assessment in HigherR. Using
Quality Higher Education, 2:2, 1996, 105-116.in
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utbild-enskildaemellertid varitharHuvudsyftet med Läroverket att
förunderlagi syfte skapasig självautvärderarningsanordnare ettatt

självutvär-Samtidigtorganisation.respektiveförbättringsarbete i som
medtankenutvärderingenutnyttjas den aktuellaförderingen testas om

dvsverksamhet,verktyg i dennasjälvutvärdering braär typett omav
utbildningsverk-framgång iutnyttjas medkanliknande verktyg annan

samhet.
reflekterandeinnehåller huvudsakiSjälvutvärderingama moment

blbasfaktakvantitativasamla in vissavi kommer även att asommen
utformaVår varitpå. avsikt harräkna frekvenserochkan att ensortera

till ochskallsjälvutvärderingenvillmall för hur viganska attstram
allrekommenderathar vigenomförandetdet gällerNär attpresenteras.

erbju-organisationhaftinvolverad. Vi harpersonal blirberörd somen
har främsttill.arbetet kan Dettadet lokalarådgivning kring hurdit

i lan-olika platsergenomförtsutbildningstillfällenomfattat de som
viharutvärderingsprocessutvecklad lokalfinnsredandet. Om det en

respekterat detta.givetvis
åter-gått tillsjälvutvärderingamahurbeskrivningEn närmare av

kapitelfinns i

Studentenkäterna4.3

enkätstudierriktadesjälvutvärderingsverktygetämsides medJ utgör tre
försöksverk-utvärderingeninformationskanalen iandraden stora av

inle-skapaförsökamed studentenkätemaSyftetsamheten. är att en
försöksverksamhetenbildövergripandeframför alltochdande av

utifrån studentperspektiv.ett
studenterkartlägga vilkafrågeställningövergripandeEn är att som
frågeställningviktigyrkesutbildning.Kvalificerad Entillsöker annan
lyckats brytautbildningarna harutsträckningoch i vilkenär somom

Ytterligareyrkesval.ochutbildnings-traditionella könsbundnatidigare
harstuderande tidigareutsträckning defrågeställningar i vilkenär

fortsättaplanerardeuniversitethögskola ellerstuderat vid attsamt om
frågor har vianslutning till dessautbildning.avslutad Istudera efter

efterfunderarmånga studenternaockså undersökt hur attsomav
företag.utbildningavslutad starta eget

vill följavienkätstudiervalttill viAnledningen är stu-atttreatt
avslutadefterutbildningscykelnolika faser iunderdenterna samt

sigmöjlighet koncentreradenna teknikutbildning. Förutom attatt ger
djupareförsöksverksamheteni ände olikaoch momentenpenetrera
mätningarupprepadeförmår, medmetodenmätningenstakavad geren
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också fylligare och nyanserad bild hur studenterna uppfattaren mer av
utbildningen allt eftersom utbildningstiden går.

kunnaFör koppla frånresultaten de olika mätningarnaatt samman
har samtliga enkätstudier uppsättning bakgrundsfrågoren gemensam av

följs specifika frågoruppsättningar någon-tillanpassatsom av av var
i utbildningscykeln studenten befinner sig. Enkätema i sin helhetstans

i bilaga 6 ochpresenteras

4.3.1 Studentenkät 1 Förenkät-

förstaDen enkätstudien, benämnd Förenkät, distribuerades i samband
någramed eller veckor efter planerad utbildningsstart. Förenkäten

innehöll frågortotalt 38 indelade i block. Förenkäten inleddes medtre
för samtliga enkätstudier uppsättning bakgrundsfrågoren gemensam

speglande åldersfördelning,exempelvis kön- och tidigare utbildning
och social bakgrund.

I andra blocket frågorställdes hur studenterna fick kännedomom
utbildningen och varför de sökte till utbildningen, i vilkensamtom

utsträckning de studerande flyttat respektive inte flyttat för sinatt
utbildning.

Det tredje frågorblocket syftade till spegla de studerandesattav syn
på yrkesidentitet, upplevd klasstillhörighet, framtidstro, synen
arbete vilka förväntningar inledningsvis ställdes utbild-samt som
ningen.

4.3.2 Studentenkät 2 Underenkät-

Den andra enkätstudien, benämnd Underenkät, distribuerades när stu-
denterna kommit till mitten sin utbildning. Denna enkät denav var

frågor°omfattande. Underenkäten innehöll totalt 46 indelade imest
fyra olika block. Det första blocket innehöll tidigare nämntssom

bakgrundsfrågor.gemensamma
Det andra blocket syftade till belysa utbildningens skolförlagdaatt

Frågornadel. koncentrerades till spegla huruvida utbildningarnaatt
dels uppfyllde påkraven Lärande i arbete, dels de olika utbildning-om

uppfyllde kraven integration teori och praktik. Underenkätenarna av
speglar också i vilken omfattning utbildningsorganisationerna mötte

till önskemålstudenternas handledning, och väg-upp om engagemang

6 frågorAntalet i Underenkäten varierar beroende version.
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tänktestudentenfråga ställdesledning. En startasom var omannan
utbildning.företag efter avslutadeget

denupplevdeFrågorna studenternai tredje blocket speglar hurdet
organisationer.pågick företag och andrautbildningendel utesomav

tillgång handledare och arbets-kontrollfrågor tillFörutom rena som
det har skettfrågorna klarläggaplatsintroduktion syftade till att enom

kvalificerad teoretiska kunskaper.tillämpning av
lämnafrågor studenternaombadsdet sista och fjärde blocketI attav

tillfrågades deStudenternautbildningen.helhetsomdömeett om varom
mätningstill-tillfrågades de vidvidarenöjda med utbildningen. De om

studen-erbjudanågon kundefället kontakt med arbetsgivarehade som
erbjödsAvslutningsvisutbildning.anställning efter avslutadterna en

erfarenhetersynpunkter ochstuderande formulera personligade att om
utbildning.sin

Efterenkät34.3.3 Studentenkät -

Efterenkäten.genomfördes den ktredje enkätstudienDen var ssom
telefonintervjuer med allaformEnkäten genomfördes SCB i stu-avav

månader Efterenkätentidigare.utbildning avslutadesdenter vars sex
två föregicksfrågor block. Undersökningeninnehöll totalt 22 indelade i

vecka innanurvalspersonemabrev med information tillett enav
syfte,undersökningensbrevet framgickundersökningen ägde Irum.

garantier respondentemasbeställt undersökningen samt omsomvem
anonymitet.

bakgrundsfrågor tillkoncentrerades enkätenblock medFörutom ett
förut-försöksverksamheten skapati vilken utsträckningkartläggaatt

frågadesfåsättningar för studerande arbete. Vidarede att ett om man
har ellerutbildats i ocharbetade inom det yrke har om mansom man

tillfrågades också vadstuderandeföretag.planerar Destartaatt eget om
de efterhand utbildningen.i tyckte om

4.3.4 Undersökningsmetod

undersökning, hurforskningsproblem, vid dennagenerelltEtt ärtyp av
förmånga skall deltaindivider den aktuella populationen attsomav

frågeställningarna tillfredställande.skallsäkerheten svaret anses
tvåfinnsdethävd kan inom samhällsvetenskapenAv säga attman
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forskningsstrategier.7gå, tvåvägar Den strategin, den intensiva,att ena
innebär endast begränsat tillfrågas.urval populationen Iatt ett av gen-
gäld mätinstrumentet omfångsrikt. andraär Den strategin, den exten-
siva, innebär urval eller hela den aktuella populationenatt ett stort
undersöks. Mätinstrumentet innehåller då få frågor.oftast

Fördelen med den extensiva strategin möjligheten studeraär att
variationen hos de egenskaper förekommer hos undersöknings-som
enheterna, vilket i regel innebär har bättre underlag föratt ett attman
dra generella slutsatser. Nackdelen mängden data skallär av som sam-
las in och bearbetas, vilket måste räknas i tid och pengar.

Fördelen med intensiva studier den detaljkunskap enheternaär om
På motsvarande också vid intensiva tillfälletstrategiersättsom ges. ges

den studerande enheten i helhetsperspektiv. Data samlasatt ettse som
in riskerar inte fragmentiseras i fallet med extensiva studier.att som
Nackdelen den begränsade bild verksamhetär och där-av en som ges

slutsatsersvårighetenmed dra generellaatt
Vi har valt kombinera det bådabästa forskningsstrategiemaatt ur

olika enkätstudier täcker in hela utbildningscykeln. Påtregenom som
så såvälhar kravet bredd,sätt tack ambitionen med total-vare en
undersökning, kravet djup, tack frågor,antalet tillgodo-som vare
setts.

4.3.5 Tillvägagångssätt vid datainsamling

Vi valde distribuera tvåde första enkätstudierna till respektiveatt
utbildningsanordnare sedan organiserade själva datainsamlingen isom
form k gruppenkät. syfteI förståelseskapa för undersökningenattav s

betonaoch vikten insamlandet sker under objektiva former bifo-attav
gades följebrev med instruktioner.ett

dessa instruktionerI ifyllande måsteenkät ske underattangavs av
lärare kontrollerade former vid tillfälle då samtliga studenterettav var

närvarande och ställe, exempelvis påta-i lektionsal. Detett samma
lades vidare samtal mellan studenter inte tillåtet och varjeatt attvar
student själv skulle fylla i enkäten efter huvud lärareeget samt att
skulle finnas plats frågorbesvara kring enkäten eller utvärder-att
ingen i sig. Slutligen uppmanades läraren kontrollera vilkaatt som var
frånvarande och möjlighetdem besvara enkäten vidatt ettge senare
tillfälle.

7 O. Hellevik, Forskningsmetoder sociologi och statsvetenskap.i Stockholm:
Natur och kultur, 1984, 70.
8o. Hellevik, 72.
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för datainsamling4.3.6 Tidpunkter

månad 1997.påbörjades novemberunderFörenkätenDistributionen av
påenkäten utvärderatsgenomförts, därhade förstudieDessförinnan en

januari 1999.avslutades iFörenkätenutbildningar. Insamlingenfyra av
Inför1998.under majinleddesDistributionen Underenkätenav

två omfattande totaltförstudierprövades enkäten idatainsamlingen sex
Under-insamlingenInledningsvis bestämdesutbildningar.olika att av
visademånad början 1999pågå 1999. Ifram till junienkäten skulle av

inteutbildningarflertaletemellertid inkomna enkätsvar ännuatt
för-Tidsperiodennågon Lärande i arbete LIA.genomfört period för

månaddärför till april 1999.kortades
månadunder februariinleddesGenomförandet Efterenkätenav

ochtelefonintervjuer utförda SCB,genomfördes i form1999, avav
majavslutades i 1999.

begränsad datainsamlingmed4.3.7 Tidsperioder

utifrån två beräk-från enkätstudiema skerRedovisningen resultatenav
två möjliga tolkningarfinnsdetningsgrunder. Orsaken till detta är att

vilket i sinstorlek skall beräknas,hur bruttopopulationen ärtur av-av
datainsamlingen.tidsperioden för den huvudsakligahängigt av

populationenbruttourvalet den totalatolkning beräknaEn är att
framaugusti 1996 ochalltifrån vilka startadede första utbildningarna

ochenkätstudie. alternativ,för respektive Entill angivet stoppdatum
därinledande perioden,tolkning exkluderar denrimligare, är att man

tolkningMed dennadatainsamling skedde.endast mycket begränsad
förstafrån med resultatenbruttopopulationen ochberäknas istället av

främst För-november 1997. Detdatainsamlingen genomfördes ärsom
från augustisträcker sigomfattas där bortfallsperiodenenkäten som

exklude-motsvarandefram till januari 1997. Underenkäten1996 För är
1996.9decemberperiod mellan augusti 1996 ochrande

förstorlek har betydelseBeräkning bruttopopulationen svars-av
utifrån båda beräk-redovisar därför resultatetfrekvens och bortfall. Vi

ningsgrundema.

9 bortfallsanalys.bortfallsperiod redovisas i avsnittetBetydelsen aktuellav
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4.3.8 Utbildningarnas medverkan

Av tabell 4.1 framgår strategin med gruppenkät givit resul-att ett gott
Beroende bortfallsperiod ellertat. räknas in grund förom som

bastalet har minst 87 samtliga utbildningsomgångarprocent av
medverkat.

Om tittar antalet utbildningsomgångarnärmare medverkatsom
och inleder analysen med Förenkäten, framgår vid inkluderandeatt av
aktuell bortfallsperiod fält utgjordesA bruttopopulationen totaltav

utbildningsomgångar.396 Bruttopopulationen därefter justeradär
med 19 stycken vilket nettopopulation 377 utbildnings-ger en
omgångar. Av nettopopulationen har totalt 339 medverkat vilket ger

täckningsgrad 90 Bortfallet, dvs antalet utbildnings-procent.en
omgångar inte besvarat Förenkäten, 38 stycken eller tioärsom procent.
Detta goda resultat förbättras ytterligare vid alternativ beräkning som
baseras på exkludering aktuell bortfallsperiod fält B. Med dennaav
beräkningsgrund uppgår bruttopopulationen till 365 utbildnings-
omgångar. Av dessa har 18 justeratsstycken bort vilket netto-ger en
population 347 utbildningsomgångar. Täckningsgraden blir i detta
fall 98 procent.

Tabell 4.1. Antal utbildningsomgångar omfattats enkätstu-som av
dierna.

Förenkät Underenkât Efterenkät
Fält A Fält B Fält C Fält D

Bruttopopulation 396 365 2 5 204l 48
Justering 19 18 6 5 -Bortfall 38 8 30 25 -Nettopopulation 377 347 209 199 -Totalt inkomna 339 339 183 183 -Medverkan totalt % 89,9 97,6 87,5 91,9 -
Inkluderande bortfallsperiod.

Resultatet från Underenkäten visar också den hög grad med-en av
verkan. Vid beräkning bygger inkludering bortfallsperiodensom av

O Antalet utbildningsomgångar baseras registerdata 1999-01-27 från
Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning, Birger Jarls Torg 103 33
Stockholm.
H Justeringen består bruttourvalet har reducerats utifrån dels antalet utbild-attav
ningsomgångar vilka planerats dels utbildningsomgångarstartat,men som
deltagit vid förstudier. De har exkluderats med tanke den negativasenare
effekten först delta förstudiei för kort därefteratt besvaraattav en nytt samma
enkät.
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utbildningsomgångar.utgjordes bruttopopulationen 215fält C, av
blevjusterades med stycken. Nettopopulationensedan nedDetta sex

således har totalt 183 medverkat vilket209 stycken. Av dessa ger en
täckningsgrad 87 Bortfallet 30 stycken eller 14är procent.procent.

också påverkats harEftersom Underenkäten bortfallsperioden enav
gjorts fält Med denna beräk-motsvarande alternativ beräkning D.

utbildningsomgångar.utgjordes bruttopopulationen 204ningsgrund av
199fem justerats nettopopulationdessa har bort vilketAv ger en

uppgårstycken. Täckningsgraden i detta fall till 92 procent.
utbildningsomgångarfrån deltagit.Efterenkäten 48I har studenter

Uppnådd svarsfrekvens4.3.9

likhet sammanställningen i tabell 4.2I med resultatet visar attovan
också studerande.svarsfrekvensema höga bland deär

enkätstudier,Tabell Urvalsstorlek och svarsfrekvens för samtliga4.2.
angivna med absolut och relativ frekvens.

EfterenkätFörenkät Underenkät

FältFält B DFält A Fält C
Bruttopopulation 9978 9076 4722 4597 1308

108 15Justering 174 174 136
1293Nettopopulation 9804 8902 4586 4489

1054 169Totalt bortfall 1896 994 1151
1124Totalt antal insamlade 7908 7908 3435 3435
86,9svarsfrekvens % 80,7 88,8 74,9 76,5

Inkluderande aktuell bortfallsperiod.

framgårinledningsvis tittar resultatet för Förenkäten detOm att
fält uppgickvid beräkning där aktuell bortfallsperiod inkluderats A,
justerades nedbruttopopulationen till 9 978 studenter. Detta värde

studenter. dessamed 174 vilket nettopopulation 9 804 Avger en
enkäten vilket med denna beräknings-besvarade totalt 7 908 studenter

bortfallet 896grund svarsfrekvens 81 totala 1Det ärprocent.ger en
exklude-stycken Vid beräkning svarsfrekvenseneller 19 procent. av

minskningrande den aktuella bortfallsperioden fält B, sker aven
Med oförändrad justering dettabruttopopulationen till 9 076. ger en

12 utifrån två kriterier, dels de studerandeReducering antalet studenter har skettav
någonpåbörjat deltagitinte utbildningen, dels studerande i avsom som

förstudierna.
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Svarsfrekvensenstudenter. totalanettopopulationen 8 902 Den upp-
går beräkningssätt till 89med detta procent.

vadockså resultatvisar denUnderenkätenResultatet gottettav
fältaktuell bortfallsperiodinkluderandesvarsfrekvens. Vid avavser

värdetill studenter. Dettabruttopopulationen 4 722C uppgick
nettopopulationvilketned med 136 studenterjusterades sedan gav en

Underenkäten vilketbesvarade totalt 3 4354 586. dessaAv ger en
studenterbortfallet l 151totalasvarsfrekvens 75 Det ärprocent.

bortfallsperiodenaktuellaVid beräkning där deneller 25 procent.
också fall förbättring resultatet.i dettaexkluderats fält D, sker aven

597bruttopopulationen till 4uppgickberäkningssättMed detta
nettopopulationenuppgickEfter justering med 108 studenterstudenter.

Svarsfrekvensen ökade till 76i detta fall till 4 489. procent.
studenter.utgjordes bruttourvalet 1308 DettaEfterenkätenI av

studen-nettourval 293justerades ned med 15 vilket 1värde ettgav
telefonintervju vilketbesvarade 124 studenter SCB:sdessa 1Avter.

telefonintervjuernapå 87 Bortfallet vidsvarsfrekvens procent.ger en
eller 13blev 169 studenter procent.

Bortfallsanalys4.3.10

framgår från samtligabortfalletresultatredovisningenAv treattovan
genomförda beräkningsgrund, inteenkätundersökningar, över-oavsett

acceptabelt. bortfalletstiger det Det högstakan betraktassom som
FörenkätenUnderenkäten Därefter kommerför med 25 procent.svarar

procent. utifrån två19 bortfallsanalysenmed Som tidigare redovisas
inkluderats ellerberäkningsgrunder bortfallsperiodberoende om

uppgårframgår bortfallsperiodvid inkluderandetabell 4.3Av att av
eller 19 Avbortfallet Förenkäten till 896 enkäterdet totala i 1 procent.

stycken eller 85andelen med 1 618bortfallet detutgör störstaexterna
uppgår tillDärpå följer andelen inkomna enkätsvarsentprocent. som

uppgår till 90Andelen ogiltiga enkäter188 stycken eller tio procent.
eller femstycken procent.

uppgår totala bortfallet till 1 15lBeträffande Underenkäten det
också här detBortfallsanalysen visarenkäter eller 25 utgörattprocent.

eller 88med 008 styckenbortfallet 1största procent.externa gruppen

13 metodik, Solna: AlmqvistArvidson, sociologiskK.E. Rosengren och P.
Lund: Studentlitteratur, 1994,Enkätboken,Wiksell, 1992, 144 Trost,samt

l 13.
M inkluderandeProcentsiffrorna beräknade bruttopopulationenär
bortfallsperiod.

KV19-2003Utvärderingen3 av
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Därefter följer antalet inkomna uppgår till 82 stycken sjuellersent som
Antalet inkomna ogiltiga enkäter uppgår till 61 styckenprocent. men

eller fem procent.

Tabell 4.3. Bortfallsanalys För- och Underenkät inklusive bortfalls-av
period, angiven med absolut och relativ frekvens.

Förenkät Underenkät

Antal % Antal %
Externt 1618 85,3 1008 87,6
Sent inkomna 188 10,0 82 7,1
ogiltiga 90 4,7 61 5,3
Totalt 1896 100 1151 100

förklaringEn till majoriteten det bortfallet har efter telefon-externaav
kontakt och skriftliga frånmeddelanden berörda utbildningsanordnare
visat sig studenterna vid tidpunkten för utskicket befunnitatt sigvara

på LIA-period. Eftersom bifogadede instruktionernaute entydigten
rekommenderar datainsamlingen formi gruppenkät haratt görs av
ansvarig utbildningsanordnare valt vilket resulterat iväntaatt externt
bortfall. En andra kategori bortfall de utbildningsanordnare iärav som
samband med utskick påminnelser meddelat enkätema aldrigattav
distribuerats till ansvarig inom utbildningsorganisationen ellerperson
helt enkelt glömts bort. En tredje kategori bortfall där utbild-ärav
ningsanordnare blivit tillskickade påminnelser dessa.svaratmen

Tabell 4.4. Bortfallsanalys För- och Underenkät exklusive bortfalls-av
period, angiven med absolut och relativ frekvens.

Förenkät Underenkät
Antal % Antal %

Externt 716 72,0 911 86,4
Sent inkomma 188 19,0 82 7,8
Ogiltiga 90 9,0 61 5,8
Totalt 994 100 1054 100

Vid beräkning bortfallets storlek exkluderande den aktuella bort-av
fallsperioden delvis bild. Skillnaden iges en presenterasannan som
tabell 4.4 berör i huvudsak Förenkäten där bortfallet blev lägre med
totalt 994 enkäter eller elva Av bortfallet detutgörprocent. externa

delen med 716största stycken eller 72 Därefter följer antaletprocent.
inkomna uppgår till 188 stycken ellersent 19 Antaletsom procent.
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tillberäkningsgrunduppgår med dennaenkäterogiltiga,inkomna, men
nioeller90 stycken procent.

Även beräknings-beroendeskillnaderuppvisasUnderenkäteni
fallet med För-kraftigt ivarierar likadessa integrund även somom

eller054 enkäteruppgår bortfallet till 1det totalafallenkäten. dettaI
uppgår 911tillbortfallStörsta24 är externtprocent. somgruppen

uppgår till 82enkäterinkomnaAntaleteller 86stycken sentprocent.
uppgårogiltiga enkäteråtta Antalet inkomnastycken eller procent. men

ellertill 61 stycken procent.sex

för resultatetbetydelseBortfallsperiodens4.3.11

beräknings-de olikaresultatredovisningen harframgåttSom av
storlek.bortfalletsdärmedpopulationens ochbetydelse förgrunderna

med resultatetskillnaderna tillsammansjämförs därförAvslutningsvis
enkätstudiemabetydelse förbortfalletsanalys kringjämförandeav en

helhet.som

frånbortfallet För-andelamaProcentuell jämförelseTabell 4.5. avav
bortfallsperioden.Underenkäten beroendeoch var avsom

UnderenkätFörenkät

exkl. Differensinkl. %exkl. Differens %inkl. %%
bortfalls- bortfalls-bortfalls- bortfalls-

periodperiodperiodperiod
1,286,487,672,0 13,385,3Externt

7,87,1inkomna 10,0 19,0 -0,7Sent -9,0
5,85,39,0 -0,5Ogiltiga 4,7 -4,3

01000 100100 100Totalt

utsträckningiFörenkätenframgår tabell 4.5 detSom störstär somav
fram-tabelleninkluderas eller Avpåverkas bortfallsperiodenav om

absoluta taluppgår Itill 13går differensenvidare motsva-procent.att
påverkar differensenbortfallAndelendetta 902 studenter. externtrar

hos andelenbortfall. Differensenkategoriernaövrigadehos sentav
uppgårenkäterogiltigaDifferensenfall nioinkomna i dettaär procent.

fyratill procent.
diffe-procentuelladenstuderandePå frågan andelen utgörsomom

påverkatdärmedfrån ochpopulationennågot vis avvikerrensen
denså fallet. Ivår intebedömningvid medverkan,resultatet ärär att

utbildningsomgångargjorts mellan deanalysjämförande somsom
utbildningsomgångar medverkar,ingår dei bortfallet och somsenare

avvikelse.systematisktendenser tilluppvisas inga
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uppgårI Underenkäten differensen det bortfallet tillexternaav en
vår påverkarDifferensen enligt bedömning ringa och inteärprocent.

resultatet i dess helhet.

4.4 Programbesök

få konkretFör bild hur de olika utbildningarna har lagtsatt en av upp
fungeratoch genomförde för utvärderingsgruppen besökrepresentanter

jämfördes utbildningsanordnar-urval Samtidigtett av programmen.
utifrån våraegenutvärderingar Läroverket med observationer. Vinas

sådanagenomförde 24 besök tabell 4.6 vilka de flesta omfattadese av
hel dag.en

ingårVid besöken försökte vi belysa alla aspekter i utvärde-som
låtaringen och vämade alla berörda komma till tals. Medatt parterom

berörda skolledare, lärare, studenter, handledare och lokalparter avses
fåledningsgrupp. hur Lärande i harFör bild arbeteatt genom-en av

förts besökte utvärderingsgruppen LIA-arbetsplatser.även
Vanligtvis studerade innan besöket anordnamas ansökan attom

få sådanautbildningen i fall fanns, den översiktligade därstarta samt,
frånbeskrivningen. resultatenVidare sammanställdes och studerades

frånFör- och Underenkäten den aktuella utbildningsanordnaren.
oftast medBesöket startade kl 8.00 med samtalettmorgonen

skolledare och ledningsgruppen. ledningsgruppen inbjudenHela var
pågickoftast kunde den inte samlas i sin helhet. Samtalen ofta 1,5-men

2 timmar och hade karaktären hearing. Med det viattav en menas
frågor utifrånställde ansökan och självutvärderingama och skolledarna

ledningsgruppenoch fick och förtydliga det inte förstod. Somsvara
våra frågemall varjestöd för hade modiñerades införsamtal vi en som

besök.
Efter utvärderingsgrup-diskussionerna med ledningsgruppen förde

såDå vårsamtal med studenter och lärare. delade attpen grupp
några talade med studenter och andra med lärarna. Studentgruppemas
storlek varierade mellan fem och och lärargruppen25 personer var

Ävensällan Skolledama deltog inte vid dessa samtal.större än tre.
följde frågemall och själv-dessa samtal byggde ansökanen som

utvärderingama studenter och lärare lämnaattstort utrymmemen gavs
sina utbildningen fungerade. Samtalenreaktioner hurspontana
pågick rundvand-ungefär timma. Fömiiddagen avslutades meden en
ring i utbildningslokalerna.

Eftermiddagen arbetsplatserna för Lärande itillbringades ute
varjearbetsplatser förarbete LIA. Ibland genomfördes besök flera

fick berättautbildning. Vid dessa besök talade med studenter som
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handleda-medLIA-perioden. Vi taladeochsin arbetsplats ävenomom
hurutbildningenochstudentenfick lämna sin samtsynren som

oftastProgrambesöken avslutadesmed skolan fungerade.samverkan
avslutadesnågra falliLIA-arbetsplatsemabesökmed dessa men

med skolledama.förnyad diskussionmeddagen en

Besökta utbildningsprogram.Tabell 4.6.

OrterDatumUtbildningUtbildningsanordnare
Skellefteå1997Multimediaproduktion 5Skeria AB nov
Kalixdec 199814Kalix TräKommun
Boden1999Habili- 20Rehabilitering/ janDoctum

tering
Västerås1999Produktionsutveckling 26 janVästerås stad
Surahammar26 1999Data/videoteknik janKantzowska gymnasiet
ÖrebroÖrebro 199927 janEnergisystemHögskolan i
Stockholm3 feb 1999MarinteknikKlart skepp AB
Stockholmfeb 19994BusinessNacka kommun
Stockholmfeb 1999interaktiva 5Mångkulturellt folk- Digitala

läromedelbildningscentrum
Östersund19999 febSystemkonstruktion/ABAmuGruppen Frösön

Programmering
Östersundfeb 19999ProduktutvecklareFrösön ABAmuGruppen
Östersund199910 febLedarskap inom serviceABAmuGruppen Mitt

och turism
Kramforsfeb 1999Tillverkningsteknik llMitthögskolan

1999 Kramforsmedieproduktion 11 febDigitalkommunKramfors
ÖrnsköldsvikÖrnsköldsviks 199912 febTurismentreprenörkommun
Stockholmfeb 1999Miljöteknisk 17Miljö- teknikcenteroch

yrkesutbildningStockholm
Karlskrona19992media designKarlskrona/ NewHögskolan mar

Ronneby
Österlens Tomelilla19993utbildnings- Gastroprenör mar
centrum

Önnestad4 1999NaturbrukKristianstadLandstinget mar
Strängnäs9 1999LäkemedelsteknikEuropaskolan AB mar
Bålsta199910FotojoumalismBiskops-AmöStiftelsen mar
Göteborg23 1999InternationellavuxengyrrmasiumVasa transporter mar

och spedition
Göteborg199924ProcessautomationEducation ABcenter mar
Göteborg25 1999ByggteknikHisingens marvuxen-

gymnasium

frågeställning,fokuseradesNågra dessa besök snävare texav
signågot utmärktedåbesökte skolorarbete. ViLärande i sättsom

några speciellatillanslutningbilden itilloch kunde bidra att nyansera
frågeställningar.
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Erfarenheterna från våra programbesök sammanställdes i matrisen
i följer den frågestrukturstort i kapitel Desom presenterassom

och strukturermönster vi funnit i detta material sedan vägledandevar
för hur vi tolkade studenternas enkätsvar och de översiktliga respektive
detaljerade beskrivningarna utbildningsanordnama säntsom oss.
Arbetsgången kan beskrivas besöken och matrisen varit hypo-attsom
tesgenererande för den fortsatta analysen. Antalet besök dock för fåär
och urvalet för riktat för skall någrakunna dra generella slutsatseratt
enbart utifrån programbesöken.

4.5 T elefonintervjuer

Under perioden februari till maj 1999 genomfördes telefonintervjuer
med utbildningsanordnare företag och organisationer tillhan-samt som
dahåller LIA-platser. Intervjuerna behandlade frågeställningenbl a
huruvida skilda ekonomiska förutsättningar någonhar haft betydelse
för utbildningamas kvalitet under försöksverksamheten se kapiteläven

frågeställning11. Denna bröts ned och preciserades i frågorantal iett
form två intervjuguider bilaga 8 och 9. För möjligheter förav att ge
kontaktpersonema lämna synpunkter genomfördes telefon-att egna
intervjuerna huvudsakligen med svarsalternativ.öppna För under-att
lätta analysen materialet spelades telefonintervjuema in band.av

4.5.1 Telefonintervjuer med utbildningsanordnare

I telefonintervjuema deltog 33 utbildningsanordnare totalt bedri-som
35 Kvalificerade yrkesutbildningar. Tabell 4.7 visar antalet utbild-ver

ningar och antalet intervjuer.
Bortfallet bestod fyra utbildningsanordnare från fyra olika bran-av

scher. Anordnarna i detta undersökningsurval bedriver utbildningar
har pågått sedan försöksverksamhetens Urvalet utbild-som start. av

ningsanordnare gjordes utifrån kriterierna både anordnareatt som
erhållit högt statsbidrag relativt övriga anordnare inom branschsamma
och anordnare erhållit lågt statsbidrag relativt övriga inomsom samma
bransch skulle finnas representerade. Utbildningar med inriktning mot
ekonomi har KY-kommittén bedömts kräva lägre statsbidrag änav
övriga branscher. Utbildningar med inriktning harIT i genomsnittmot
erhållit högre statsbidrag relativt övriga branscher.

De utvalda kontaktades telefon och telefax för boka tid förattper
intervju. Information utvärderingen frågeställningaroch vilkagavs om
utvärderingsgruppen intresseradvar av.
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med utbildnings-telefonintervjuer genomförtsTabell Antal4.7. som
utbildningar.fördelade bransch och antalanordnare

AntalAntal telefon-Bransch ut-
bildningarintervjuer

22Bygg
4Ekonomi 3
65IT

g/trädgård 2ord/sko 2J
Livsmedel 1 1

2Miljö 2
Tillverkning 7 7

2 2Transport
2Träindustri 2

3 3Turism
Vård 33
Övriga 1 1

33 35Totalt

4.5.2 Telefonintervjuer med LIA-företag

intervjuerna med utbildningsanordnarna ombads tio dessaVid attav
tillhandahållerlistor företag LIA-platser vid derasskicka deöver som

utbildning. totalt elva utbild-Nio anordnare skickade listor avseende
Utifrånbestår lis-Bortfallet utbildning i lT-branschen.ningar. av en

valdes branscherna Ekonomi,slumpmässigt antal företag inometttoma
Tillverkning.och kände inte till vilka LIA-UtbildningsanordnarnaIT

företag skulle kontaktas.som
telefonintervjuer med för LIA-företag varierarAntal representanter

varjeolika utbildningsanordnare beroende antalet studentermellan
tillfrågad antalet utbild-anordnare har eller har haft. Tabell 4.8 visar

telefonintervjuer för LIA-företag.ningar och antalet med representanter
Totalt intervjuades för 19 olika företag.representanter

intervjuades företagen fanns namngivnaDe sompersoner som
respektive utbildningsanordnares lista LIA-kontaktpersoner över

förekom företaget inteföretag. Det kontaktpersonenatt var
genomförandet telefonintervjuerna kontaktadeshandledare. Vid av

fåförst telefon för utvärderingen presenteradkontaktpersonema attper
Tvåtillfrågad intervjuerna.ville delta iför sig och blev sedan deom

ansåg erfarenhetkontaktpersoner avböjde för de sig ha för lite KY-av
de utvaldastuderande i Lärande i arbete. Kontaktpersonema LIA-

tillmötesgående delta imycket och intresseradeföretagen attavvar
utvärderingen.
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Tabell 4.8. Antal telefonintervjuer genomfördes medsom represen-
för LIA-företag fördelade bransch och antal utbildningar.tanter

Bransch Antal telefon- Antal ut-
intervjuer bildningar

Ekonomi 6 4
IT 9 6
Tillverkning 4 2
Totalt 19 12

4.5.3 Tillvägagångssätt för analys av

telefonintervjuema

Analysen materialet från telefonintervjuema genomfördes enligt föl-av
jande: Banden avlyssnades och tecknades ned. Svarensvaren

frågarespektive innehåll.grupperades sedan efter iTre utvär-personer
deringsgruppen deltog i analysen med tolka och Deatt gruppera svaren.
faktorer hade betydelse för grupperingen bransch, typsom var av
utbildningsanordnare, anslagsstorlek och utbildning. Vad gällertyp av
LIA-företagen har hänsyn tagits till företagens storlek.även

I beskrivningen har begreppen Lärande i arbete LIA ochovan
Kvalificerad yrkesutbildning genomgående.KY Dessaanvänts
begrepp används dock inte de intervjuade påkontaktpersonemaav
LIA-företagen något Mångai enstaka fall. har frågandevarit tillänmer
begreppen och deras benämning praktik och praktikanter.ärsagt att
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inomUtbildningsprogram5

yrkesutbildningKvalificerad

deninomutbildningsprogramderedovisaskapiteldettaI gessom
beviljaderedovisasFörstKY.yrkesutbildningenKvalificerade pro-

ansökningar.tillrelateratbransch arrangöremasfördeladegram
avslut-ochbeviljatsdehoskaraktärendiskuterasSedan somprogram

utbildningspro-utbjudnadeläsaintressestuderandesdeningsvis attav
lyftaochkurssluttillfölja dessa att examen.attgrammen,

Inledning5.1

universitetexempelvisanordnaskanyrkesutbildningKvalificerad av
ochlandstinggyrrmasieskolor, Komvux,kommuner,högskolor,och

hos KY-ansökerutbildningsanordnareAnsvarigutbildningsföretag.
förmedelsärskildaochstöderhålla statligt attkommittén attom

KY-kommitténsenligtskall utformasAnsökanbedriva utbildning.
fattasavslagbifall ochbådeavseendemedanvisningar. Beslut av

KY-kom-föredras iärendendock allaskallkanslichefen. beslutFöre
kapitel 2.mittén se

inkommit 8191999den 15fram tillhadeKY-kommitténTill mars
erhållaochutbildningsprogramfå anordna stats-ansökningar attom

antalettotalabeviljade. Detansökningar208blevdessabidrag. Av
utbild-beviljadeantaletutbildningsomgångar högre änpågående var

varjestartomgångar förbeviljat fleraregelkanslichefen idåningar,
utbildningsprogram

idetkategoriseratviharformhanterbarifå materialetFör att en
KY-branschindelningföljavaltVi harbranscher.tolv somatt samma

någotavvikerefter. Denutbildningarnakategoriseravaltkommittén att
katego-olikabeskriver dekortvarförbranschindelningfrån gängse

riema:

1999-03-15.I ansökningarinkomnasammanställningKY-kansliets över
yrkesutbildning.kvalificeradförKommittén
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innehållerBygg alla utbildningar har med byggbranschen attsom
Hit räknas också energirådgivning.göra.

Ekonomi innehåller alla utbildningar inom ekonomi och handel. Hit
räknas utbildningar inom försäljning.

innehållerIT utbildningar behandlar data- och multimediatek-som
nik. Hit hänförs grafisk industri.även

Jord, skog och trädgård innehåller utbildningar inom jordbruk,
skogsbruk och trädgårdsnäringen.

Livsmedel innehåller utbildningar inom livsmedelsnäringen.
Miljö innehåller utbildningar behandlar den milj och deönyttresom

regler gäller för den.som
Tillverkning innehåller tekniska utbildningar orienterar sig motsom

tillverkningsindustrin. Utbildningar inom ingårIT Hit hänförs även
del hantverksutbildningar exempelvis guldsmide.en som
Transport innehåller utbildningar behandlar transportteknik,som

transportekonomi och logistik.
Träindustri innehåller både utbildningar inom sågverksindustrin och

inom snickeribranschen.
Turism innehåller turistutbildningar inklusive hotell- och restau-

rangutbildningar.
Vård innehåller alla vårdutbildningar.typer av
Övriga kommit innehålla tvåär utbild-restpost att typeren som av

ningar, dels utbildningar inriktade mediabranschen någradelsmot
hantverksutbildningar.

5.2 Sökta beviljade ansökningarsamt

Försöksverksamheten skall bl belysa näringslivets intresse för dennaa
utbildning. En indikator detta detyp ansökningar fåärav attom

anordna utbildningsprogram inkommit till KY-komrnittén. Antaletsom
ansökningar förhållandevis ochär de 819 inkomna har KY-stort av

ansökningarkansliet 606 Resultatetprövat kanslichefens beslutav
redovisas i tabell 5.1.

2 KY-kansliets sammanställning inkomna ansökningar 1999-03-15.över
Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning.
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förhållande till söktaiutbildningsprogram överBeviljadeTabell 5.1.
år bransch.fördeladetre

199819971996Bransch
AndelAndel AntalAntalAndelAntal

0,123/25,364/110,546/11Bygg
0,196/310,288/290,3710/27Ekonomi
0,4220/480,539/170,5016/32lT
0,3313/400,5023/460,4416/36Tillverkning
0,195/265/21 0,240,4510/22Turism

2/8 0,250,402/54/5 0,80Jord/skog/trädg.
0,201/50,672/30,402/5Miljö
0,193/160,203/150,43Vård 3/7
0,50l/20,330,67 l/32/3Livsmedel
0,201/50,402/52/3 0,67Träindustri
0,332/60,292/76/8 0,75Transport
0,18Övriga 6/330,240,13 4/ 173/23
0,2663/24565/179 0,360,4480/182Totalt

utbildningsanord-från olikasåsom har detIT,vissa branscher,Inom
flertalharansökningar och dessaantalinkommit ettett stort avnare

Övriga, antalet ansök-harbranscher,beviljade. andrablivit Inom tex
betydligtbeviljatkanslichef harganska KY:svaritningar stort, men

fåvarit relativtansökningarockså där antaletbranscherfinnsfärre. Det
bran-exempel dessafåtal beviljats. Somhardessaoch endast ett av

branscherfinns detSlutligenTräindustriMiljö ochscher kan nänmas.
delfå och tillansökningarin med mycketanordnama kommitdär stor

exempel.Livsmedelsbranschen brabeviljade.fått Härdessa är ett

branscherolikaansökningar inomAntal5.2.1

tabellbranscherna varierar seinom de olikaAntalet ansökningar stort
5.2.3 från anordnare inom bran-inkommitansökningar harStörst antal

Övriga antalMinstoch Turism.Ekonomi,för Tillverkning, IT,scherna
Miljö.ochfrån Livsmedel, Träindustrihar inkommitansökningar

ochbranschernai deantalet ansökningarSkillnaden mellan störstatre
Tillverkningsbranschenexempelvisbetydande. Mellanminstade ärtre

ansökningar.består 114skillnadenLivsmedelsbranschenoch av

3 1999-03-15.ansökningarsammanställning inkomnaKY-kansliets över
årutgår ifrån detyrkesutbildning. Redovisningenför kvalificeradKommittén

diarieförts.ansökan
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Tabell 5.2. Antal ansökningar och antal beviljade ansökningar samt
andelen beviljade ansökningar årenunder 1996-1998 påfördelade
bransch.

Bransch Antal Bransch Antal Bransch Andel
ansökn. bevilj. bevilj.

ansökn. ansökn.
Tillverkning 122 Tillverkning 52 Livsmedel 0,50
IT 97 IT 45 lT 0,46
Ekonomi 87 Ekonomi 24 Jord/skog/trädg. 0,44
Övriga 73 Turism 20 Tillverkning 0,43
Turism 69 Bygg 13 Miljö 0,38

ÖvrigaBygg 47 13 Transport 0,38
Vård 38 Transport 8 Träindustri 0,3 1
Transport 21 Vård 9 Turism 0,29
Jord/skog/trädg. 18 Jord/skog/trädg 8 Bygg 0,28
Miljö 13 Miljö 5 Ekonomi 0,28
Träindustri 13 Träindustri 4 Vård 0,24
Livsmedel Övriga8 Livsmedel 4 0,18
Totalt 606 Totalt 208 Totalt 0,34

Av tabellen framgår mellan de branscherna och destörstaatt tre tre
minsta branscherna kan återståendede branscherna kategoriseras isex

tvåvardera branscher. Mellantre de skiljergrupper om tre grupperna
sig antalet ansökningar med relativt höga siffror. Skillnaden mellan

ÖvrigaEkonomibranschen och branschen för 14 ansökningar, mel-är
lan Turismbranschen och Bygg 22 ansökningar och mellan Vård och
Transport 17 ansökningar. Inom de ansökningsskillna-tre ärgrupperna
dema Övrigabetydligt mindre. Mellan branschen för och Turism består
skillnaden endast fyra ansökningar, mellan Bygg Vårdoch nioav av
ansökningar och mellan Transport och Jord, skog och trädgård av
enbart ansökningar.tre

5.2.2 Antal beviljade ansökningar inom olika
branscher

Antal beviljade ansökningar se tabell 5.2 inom branschernaär störst
för Tillverkning och IT, 52 respektive 45 beviljade ansökningar. Efter
dessa kommer, i fallande ordning, branscherna för Ekonomi och
Turism med 24 respektive 20 beviljade ansökningar Bygg ochsamt
Övriga vardera 13 beviljade ansökningar. Dessa branscher harom sex
tillsammans beviljats 167 ansökningar de totalt 208 beviljade, ellerav
80 antalet ansökningar. återståendeDe branschernaprocent av sex
delar de resterande 41 beviljade ansökningarna. Inom branscherna
för Transport, Vård och Jord, skog och trädgård beviljade kanslichefen
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ochTräindustriMiljö,inomochansökningaråttaochåtta, nio
ansökningar.och fyrafyra,fem,beviljadesLivsmedel

inkomnaantalettillförhållandeiansökningarbeviljadeAntalet
Livsme-kanexempelSom nämnasbransch.tillfrån branschvarierar

kansli-vilkaansökningar,åttaendastmedinkomdelsbranschen avsom
ansökningar-hälftenbeviljadesProportionelltfyra.beviljadechefen av

bevilja-dessaÖvriga ochansökningar73inkombranschenInom avna.
Tillverkningför ärBranschen18endastdvs13,endast procent.des

Propor-ansökningar.beviljadeflestochinkorrmaantalhögstaistörst;
43beviljadestionellt procent.

järnförel-0,34ansökningarbeviljadeandelentotalaMed den som
prioriteratsansökningarbranscher5.2 detabellframträder isetal vars

Livsmedels-haransökningarbeviljadeandelbeviljandet. Högstvid
vidintebranschEnIT-branschen. gynnatsföljdbranschen, somtätt av

Övriga.beviljandet är

utbildningsprogramBeviljade5.3

208totaltharbedrivitsförsöksverksamhetenårdeUnder tre som
yrkesutbildningsprogramkvalificeradefå anordnaansökningar attom

detunderutbildningar,80året beviljadesförstaUnder detbeviljats.
utbildningsprogramåret 63sistaunderochandra 65

branschernainomfinnsutbildningsprogrambeviljadeantalStörst
iåren legatdeunderhartvå branscher treDessaoch IT.Tillverkning

påfallandeDe är stora.topp.
efterEkonomi kommerför nännastbranscheninomUtbildningama

omkringantalettillEkonomiutbildningama ärIT.Tillverkning och
året 1996Underoch IT.Tillverkningde inomså mångahälften som

utbildningspro-åttabeviljades1997underutbildningar,beviljades tio
Utbildningamabeviljades1998underslutligenoch program.sexgram

beviljadeandelentotalatolvEkonomibranschen utgör procentinom av
utbildningar.

underharTurismbranscheninomutbildningarbeviljadeAntalet
beviljatsbranschenharförsöksverksamhetenunderochminskatåren

utbildningsprogram.totalt 20

1999-03-15.4 ansökningarinkomnasammanställningKY-kansliets över
yrkesutbildning.kvalificeradförKommittén
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Tabell 5.3. Antal beviljade utbildningsprogram inom olika branscher
under år.tre

Bransch 1996 1997 1998 Totalt
Tillverkning 16 23 13 52
IT 16 9 20 45
Ekonomi 10 8 6 24
Turism 10 5 5 20
Bygg 6 4 3 13
Övriga 3 4 6 13
Transport 6 2 2 10
Jord/skog/trädg. 4 2 2 8
Vård 3 3 3 9
Miljö 2 2 1 5
Livsmedel 2 1 1 4
Träindustri 2 2 1 5
Totalt 80 65 63 208

Utbildningar Övrigainom branscherna för Bygg och har vardera 13
utbildningsprogram och branschen för Transport har tio Bran-program.
schen Vård har nio utbildningar och branschen Jord, skog trädgårdoch

åttahar utbildningar. Under årende har antalet beviljadetre
utbildningar inom de flesta branscherna varierat tabellse 5.3. Inom

Övrigabranschen har antalet utbildningar ökat. Inom branscherna för
Bygg, Ekonomi, Transport och Jord, skog trädgårdoch har antalet
utbildningar minskat. Inom branschen Vård har andelen beviljade
utbildningsprogram varit konstant under åren.de tre

5.4 beviljadeDe utbildningarnas
yrkeskaraktär

I detta avsnitt skall vi försöka karaktärsbestämma de beviljade utbild-
ningarna Vi har särskilt intresserat för utbildningarna foku-oss om

yrke eller bransch, de ligger inom eller etableradeserar om nya
sektorer näringslivet och de innehåller inslag entreprenörskapav om av
och företagande.eget

5 Vår klassificering bygger utbildningsbeskrivningar hämtade från "KY-
kansliets branschvisa förteckning kvalificerad yrkesutbildningöver 1999-01-13,
Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning; "Vilka utbildningar finns,
Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning, WWWdokument
httpzl/wwwky.gov.se/bin/vilka.idc; beskrivningar utifrån Läroverket vårasamt
besök hos enskilda utbildningsprogram.
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ipositionerinriktadeyrkefokuserade är motUtbildningar
utbild-avslutadefterdirektfyllabör kunnastudentenarbetslivet som

ochinriktadeallmäntbranschfokuserade ärUtbildningarning. mer
ytterligarepraktik ellerkrävsFönnodligenbred kompetens.enger

kvalifi-ianställningmedräknakan ettstudenteninnanutbildning en
lägreanställsinkluderaspraktikI begreppet attyrke. enmancerat

yrke.kvalificeratfå tillträde tillsedanförposition ettatt
elleriliggerdenklassificerats eta-utbildningOm en nyomsomen

bred bemär-teknik itillofta relateratnäringslivetblerad sektor ärav
systemutveck-teknik medanklassificeratsIT-teknik harkelse. som ny

etableratetablerad. Ettklassiñceratsprogrammering harochling som
införandeinriktatdetklassas är motyrke kan nyav ennytt omsom

branschen.teknik i
ifall lämnasenskildaiviför hurredogörelse resoneratEn närmare

bransch.respektiveförredovisningnedanståendetillanslutning

Byggbranschen5.4.1

delenDenutbildningsprogram. störretolvfinnsbyggbranschenInom
projekt-ellerarbetsledar-fokuseradestycken,nioheladessa, ärav

målsättningenutbildningar attniodessa ärledarutbildning. femI geav
i fyraochbranschkunskapallmän attstuderande bättre ge ende en

ochbyggteknikexempelvisinomyrkeskunskapspecialiseradfördjupad
mindreellerallautbildningarniobyggnadsvård. ärDessa mer

verksamheter.etableradetidigareorienterade mot
inriktadebyggbranschen motinom ärTvå utbildningarna nyaav

ochHaningeikartframställning"ochmätning"Datorstöddyrken,
Haningeiutbildningen ärmedSyftetVarberg.Energiomställning i

datornanvändaförbehöverstudenternakunskaper attförmedla deatt
medSyftetmätingenjör.ochkart-arbetsuppgiftervidverktyg somsom

anledningmedfördjupad kompetensVarbergutbildningen i är avatt ge
energikretsloppet.optimeringochenergiformer avnya

Utbild-hantverksinriktad.utbildningsprogrammen ärde tolvEn av
stude-dedärarbetetilllederMariestadBygghantverk" i ettningen

kulturrnin-restaureringfrånalltskall utförahantverksmässigtrande av
underhåll.ombyggnad ochtillnen
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5.4.2 Ekonomibranschen

Inom ekonornibranschen bilden komplex.är Här finns det 23 utbild-
ningsprogram och dessa tolv branschinriktadeär och elva yrkesin-av
riktade.

De branschinriktade utbildningarna orienterade bådeär ochnya
etablerade verksamheter. Till branschinriktade yrkesutövningarnya
räknas utbildningsprogram för "Entreprenörskap" i Lund och Kalmar,
Företagande Piteåi och "Småföretagande och entreprenörskap i
Ockelbo. Till denna räknas också utbildningsprogramtregrupp som

studenterna bred allmän kompetens för arbeteger inom denen ett
europeiska eller internationella arbetsmarknaden. Till etablerade
branschinriktade yrkesutövningar räknas fem utbildningsprogram som
exempelvis Business i Nacka, Handel och Administrativ koordi-
nator i Göteborg, vilka bred allmän ekonomisk utbildning påger en
mellannivå.

De yrkesinriktade utbildningarna också orienteradeär både nya
och etablerade verksamheter. Till yrkesinriktade sysselsättningarnya
räknas utbildningsprogram Projektledning i Uppsala och "IT-som
säljare" i Stockholm Telemarketing/Callcenter° i Piteå.samt Till eta-
blerade yrkesinriktade sysselsättningar räknas olika Säljutbild-sex
ningar inom handel, marknadsföring, försäljning och affärsmannaskap.
Till denna yrkesinriktade räknas två specialistutbildningarävengrupp

fördjupad kompetens inom ekonomi och redovisning.som ger en

5.4.3 IT-branschen

Inom området informationsteknik finns 46 utbildningar. Hela bran-
schen kan vissa aspekter betecknas med yrken. Förteck-ur som ny nya
ningen utbildningsprogrammenöver visar det finns i vadatt nyanser

Åkan klassificeras sidan finns detsom relativtnytt. traditio-som ena
nella utbildningar i systemteknik och programvaruteknik, å andra sidan

utbildningar fokuserar yrken inomnya multimedia.som nya
Till traditionella och programvaruutbildningargruppen systern- kan

16 utbildningsprogram klassificeras. Dessa verksamheter förhållan-är
devis etablerade måletoch för utbildningarna studenterna efterär att
genomförd utbildning skall yrkesornrådets behovmotsvara systern-av
utvecklare och programmerare.

Till yrken inom multimedia kan 14 utbildningsprogramgruppen nya
klassificeras. Yrkesornrådet och utbildningarnaär nytt bredger en
kompetens i datateknik, bild-, ljud-, video- och multimedia-manus-,
produktion. Utbildningarna den kunskap krävs för framtidager som en
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CD-romför webben,multimediaproduktionVR-teknik,yrkesroll inom
ani-manusförfattare,grafiker,såsom designer,DVD-produktion,eller

projektledare.ellermatör
klassificeraskanutbildningsprogramtiotredjeEn stor omgrupp

utbildningardatakunskap. Dessautbildningar i ärrelativt allmännasom
etablerad verksam-redanorienteradebranschinriktade ochofta mot en

ganskadatateknikinförautbildningarnaSyftet medhet. är att en
betecknasnågot vanvördigtnivå och de kanelementär som

"körkortsutbildningar".
inriktadeutbildningsprogramfinns detSlutligen är att gesomsex

handlakanspecialistkompetens. Detnågon formstuderandede texav
designtek-tryck- ochelleravancerad CADinformationssäkerhet,om

nik.

trädgårdsbranschenskog ochJord,5.4.4

Allaträdgård åtta utbildningsprogram.finnsochjord, skogInom
tidigareredanorienteradeyrkesinriktade ochutbildningarna motär

verksamheter.etablerade
mindreellerutbildningsprogrammenUngefär hälften är merav
utbild-Målen hos dessaföretagande.småskaligtinriktade mot eget

självständigt kunnaförförutsättningarde studerandeningar attär att ge
gäller plane-skogsfastighet vadexempelvisför driften enavansvara

underhåll.ring, drift och
inomanställninginriktadeutbildningarnaresterandeDe är mot en

självständigtmålen kunna arbetaföretagande. Härstorskaligt är attmer
hel-exempelvis haorganisationer,målstyrda arbetslag i plattai att en

reparationer.ochmaskinkömingskogsskötsel, behärskahetssyn att

Livsmedelsbranschen5.4.5

Samtligautbildningsprogram.fyraLivsmedelsbranschen omfattar pro-
Två utbild-innehåll.allmäntför branschenmedbredaär ett avgram

utbild-och dessabranschinriktadyrkesinriktade,ningarna treärär en
Enetablerad verksamhet.redanorienteradeningsprogram är mot

områdeinriktadTomelilla,"Gastroprenör iutbildning, är nyttmot en
småskalig för-kunskaperbllivsmedelsproduktion. Denför omger a

utbildningenViktigt igårdsbutiker.drivaochädling och startaattom
kunnamarknaden föroch behovtrender,titta attär att vanornya

produkter.eller hitta nyaanpassa
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5.4.6 Miljöbranschen

områdetInom miljö finns fem utbildningsprogram. Samtliga utbild-
ningar inriktade rniljösamordning.är Det yrken följermot är nya som

allt intensivare miljödebatt och inom området förändrad lag-av en en
stiftning. Utbildningarna kompetens för arbeta med olika fonnerattger

miljöanpassning. Ett exempel "Miljöteknisk yrkesutbildning"är iav
Stockholm där de fårstuderande tekniska kunskaper för skapaatt en
hållbar utveckling i kretsloppssamhälle. Ett exempelett ärannat
Miljökommunikation i Jönköping, där studenterna efter genom-
gången utbildning skall fungera länk mellan företagen ochsom
omvärlden. Detta bransch där detär saknas etablerade utbild-en ny
ningar.

5.4.7 Tillverkningsbranschen

Gruppen för tillverkning och mycket homogenär i sitt utbildnings-stor
utbud. Branschen för tillverkning innehåller 50 utbildningsprogram och
de allra flesta, 46 stycken, inriktade någonär fonn tekniker-mot av
kompetens. Med detta relativt allmän och bred utbildningmenas en

exempelvis kan fokuserad någon sektor tillverknings-som motvara av
industrin. Det kan gälla elteknik, textilteknik, eller tematiska sek-mer

kvalitetsteknik.torer som
Det svårt uttala sigär dennaatt teknikerutbild-storaom grupp av

ning inriktade yrkeär eller bransch. Vi väljer kategoriseramot dessaatt
yrkesinriktade med motivet det finns likhet mellan dessaattsom en

utbildningar och det gamla tekniska gymnasiet kvalificerade för ettsom
yrke mycket brett definierat. En likhet med de tekniskasom var annan
gymnasieutbildningama kommunen i cirka hälftenär alla fallatt ärav
huvudmän.

fleraI teknikerutbildningama finns inslag arbetsledarutbild-av av
ning. Så det i "Ledarkunskapgör och produktionsmetodiktex i
Emmaboda, "Polymerteknik" i Färgelanda och "Tunga fordon" i
Jönköping.

Två utbildningar 50 inriktadeär produktutveckling, iav en
Östersund och i Mariestad. Den i Mariestad innovativa kvinnoren ger
möjlighet förverkliga idéer produkter och tjänster.att Den denärom
enda utbildningen inom denna bransch orienteradär mot egetsom
företagande. De studerande skall efter avslutad utbild-programmet
ning fungera tekniker, rådgivare, konstruktör, projektledare ellersom
säljare. De skall alternativt kunna verksamhet ellerstarta egen av-
knoppa sin produktidé.
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inriktningtvå medfinnsutbildningardessaUtöver motprogram
tilllederFalköpingGuldsmide" ihantverkskaraktär.arbetssysslor av

tillverk-medtill arbeteguldsmedsföretag ellerguldsmed iarbete som
"Konfektionguldsmedsbranschen.inomproduktutvecklingning och

skrädde-ochkonfektionsbranschenförsesyftar tillskrädderi"och att
bran-utvecklingarbetar med denpersonalmed kreativriema somsom

mönsterkonstruk-skrädderi,innehåller blUtbildningenschen kräver. a
företagsekonomi.gesällprov ochdesign,tion, form och

verksamheter.etableradeinriktadeutbildningarallaNästan är mot
teknik iinförandekaraktäriserasdockNågra dessa kan nyavsomav

i Uppsala"Motorfordonexempelbranscher. Ettetableraderedan är
med kom-arbetadatateknik föranvändalär sigstudenternadär attatt
Någrafordon.allainomelektroniskaplicerade typerstyrsystem avav

teknikområdensiginriktarutbildningsprogrammen mot exem-somnya
och bioenergi.fiberteknikpelvis optisk

Transportbranschen5.4.8

utbildnings-niosjöfart, finnsinklusiveförbranschenInom transport,
etableradeorienteradeyrkesinriktade ochnioAlla motärprogram.
åtta underutbildningsprogramdessa nioverksamheter. Av sorteras

sjöfart.underochtransport ett
formerolikafokuseradeTransportutbildningarna trans-är mot av

kvalifice-förkunskaperde studerandeportledning. Utbildningarna ger
utbildningsprogram,logistikområdet. Ettarbetsuppgifter inomrade

logistiskbredarehari Varberg,Logistikens förändringsprocessen en
Äventill internaoch kopplingenbetonar transporter.ansats

studenternaannorlunda DeSäffle harTransportteknik" i ansats. geren
företagsled-inomutifrån yrkesförarrollen arbetakunskaper för att

transportbranschen.företag ieller medelstorti mindreningen ett
tillsyftarDanderyd,Marinteknik isjöfart,inomUtbildningen att

rederi- ochinomframtida verksamhetförstuderandeförbereda de en
resultatansvar.medeller anställdföretagarevarvsnäring som egen

Träindustribranschen5.4.9

Samtligainnehåller fem utbildningsprogram.för träindustriBranschen
dessaverksamheter. Fyraetableradeorienteradeutbildningar är mot av

Två debranschinriktad.ochyrkesinriktadeutbildningarfem ärär aven
ochhantverkfokuseradeyrkesinriktade utbildningsprogrammen är
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företagande. tvåDe andra inriktade anställningareget inomär trä-
industrin, såsom tekniker eller arbetsledare.

Den branschinriktade utbildningen, "Trä" i Kalix, leder till arbete i
företag vidareförädlar träråvaran. Initialt utbildningen allmänärsom
till sin karaktär, för övergåslutet till specialisering. Deatt mot stu-en
derande väljer specialinriktning exempelvis säljare, produkt-moten
utvecklare, arbetsledare eller marknadsförare.

5.4. 10 Turismbranschen

Inom turism inklusive finns 19 utbildningsprogram. Avrestaurang
dessa 13 utbildningar yrkesinriktadeär och branschinriktade. Samt-sex
liga yrkesinriktade utbildningsprogram orienterade redan etable-är mot
rade verksamheter. deAv branschinriktade fyraärsex programmen
orienterade etablerade yrkesgrupper tvåoch sysselsätt-mot mot nya
ningar. Många har allmän karaktär, med speciellprogram en men en

såsomvinkling stad, fiske, skog och mark kultur.samt
Inom de yrkesinriktade utbildningsprogrammen flertalet utbild-är

ningar, nio de fokuserade13, företagande påeller arbets-egetav
ledande befattningar. finnsHär Hotell management i Stockholmtex

de studerande kunskaper för inneha olika chefsbefattningar,attsom ger
såsom hotellchef, driftschef, personalchef eller ekonomichef, inom
hotell och konferens. Tre utbildningar inom denna yrkesinriktade kate-
gorisering har yrkesprofrlering säljare. VästeråsI finnsmoten exem-
pelvis utbildning i Affärsturism där syftet med utbildning ären att ge
de studerande kunskaper för den snabbt växande turismmarknaden.
Studenterna får bred och kvalificerad utbildning inom projektled-en
ning, försäljning och marknadsföring.

Inom de branschinriktade utbildningarnaärsex programmen mer
inriktade övergripande kunskaper turism. finnsHär blmot om a
"Turism i storstadsregion, Turism ledarskap och företagande" och-
"Turismentreprenör". För belysa utbildningarnas allmänna karaktäratt

Örnsköldsvik,kan Turismentreprenöfnämnas i IT-att ärsom en
baserad entreprenörsutbildning med globala perspektiv, syftar till att ge
de studerande kunskaper turismnäringen utveckla derassamt entre-om
prenöregenskaper. Två utbildningar inom denna inriktadeär motgrupp

sysselsättningar, "Sportfisketurism" i Forshaga och "Affärs-nya
Östersjöregionenutvecklare i Nyköping.-
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Vårdbranschen5.4.1 1

yrkesinriktade.samtligaåtta utbildningar,Vårdområdet finnsInom
Sexverksamheter.etableradeorienteradeAlla, är mot avutom en,

exempel-omvårdnad inomfokuseradeutbildningsprogrammen är mot
rehabilite-habilitering ochäldreservice,socialpsykiatri,vis omsorg,
i Sigtuna,demenssjuka"Vårdutbildningar,dessaring. En avsexav

kompe-särskildmedhandledarearbetsledare ochutbildasyftar till att
demenssjuka.vårdförtens av

inomyrkeslivstuderande tilldeutbildasutbildningsprogramI ettett
studen-Stockholm"Hudvård iarbetsområden.hudvårdens olika ger

pedikyr,ochmanikyrdermatologi,anatomi,i blakunskaperterna
och modernekonomipsykologi,yrkesinriktadkamouflage,makeup och

informationsteknik.
inriktningmedutbildningsprogramvårdbranschen finnsInom ett

brettutbildar,i Boden"Hälsovägledningverksamheter. etturmot nya
får dess-friskvårdsarbete. Deochstudenter för hälso-hälsoperspektiv,

fysisk ochinomfördjupning, spetskompetenspraktiskutom, genom
ocksåinnehåller kurser iUtbildningenträningmental samt massage.

företagande.ochentreprenörskap eget

utbildningsprogramför övrigaBranschen5.4.12

Övriga indelaskanutbildningsprogram. Dessafinns 13kategorinInom
vid bemär-media ikopplingar tillharutbildningartvåi somgrupper;

hantverksutbildningar.ochvideo, teaterkelse radio, TV,
de flestavilkabestår utbildningartio ärDen första avavgruppen

ivideoproduktionochTvå "TVutbildningar,yrke.fokuserade
utbildningarbredaBåstad dockiKommersiell radio"Västervik och är

yrkesin-långt drivenexempelbranschen. Ettfokuserarsom mer
arbetaskall kunnadäri Göteborg,"TV-produktion"riktning är man

tio utbild-deutbildning. Sexavslutaddrama efterregissör avavsom
branschen. Sominomföreteelserinriktadningsprogrammen är mot nya

"Reklamochi Biskops-Amö"Bildjoumalistikkanexempel nämnas
Västervik.inriktning idigitalindustrifoto medoch

finns allaochyrkefokuserarhantverksutbildningamaDe tre
bre-iHantverk LerumUtbildningen äretablerade branscher.inom

inriktningtillmöjlighetdennatvå andra, motdedare ävenän germen
dekormålare.möbelsnickare ellerexempelvisyrkeett som



86 Utbildningsprogram Kvalificerad yrkesutbildninginom SOU 1999:119

5.5 De studerandes intresse för utbildnings-
inom Kvalificerad yrkes-program

utbildning

En indikator på intresset för denna utbildning näringslivetstyp av var
En indikator de studerandes intresse läsaärengagemang. annan attav

de utbjudna utbildningsprogrammen, följa dessa till kursslut ochatt
lyfta examen.

5.5.1 I begynnelsen

Hur eftertraktad utbildning kan tydliggöras med hjälpär sökan-en av
detrycket. Det innebär redovisa hur många intresserade det finns tillatt
varje utbildningsplats. flerJu sökande, desto högre sökandetryck.

Inom varje bransch finns flera olika utbildningsprogram och sökan-
programdetrycket varierar från till I tabell 5.4program presenteras

det högsta och lägsta värdet medelvärdet utbildningsprogram-samt
sökandetryck inom de olika branscherna.mens

Tabell 5.4. Utbildningsprogrammens sökandetryck årenunder 1996-
1998.

Bransch Antal sökande utbildningsplatsper
Högsta värde Lägsta värde Medelvärde

IT 18,06 1,42 5,75
Övriga 14,88 0,97 5,38
Vård 13,81 1,63 4,87
Turism 13,43 0,85 4,08
Ekonomi 12,75 1,08 3,57
Transport 5,00 0,90 2,98
Miljö 4,07 1,56 2,18
Tillverkning 8,50 0,33 2,14
Jord/skog/trädgård 4,56 0,46 1,80
Bygg 3,68 0,50 1,72
Träindustri 2,90 1,00 1,51
Livsmedel 2,94 0,60 1,46

Flest antal sökande, med medelvärde 5,8 sökande till varjeett
utbildningsplats, finns till utbildningsprogram inom IT-branschen.
Mest populär "Systemtekniker ochär Systemadministratör" med 18,1
sökande plats. Strax efter IT kommer utbildningsprogram inomper

6 "Registerdata 1999-01-27 från KY-kansliet", Kommittén för kvalificerad yrkes-
utbildning.
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Övriga. och5,4medelvärde liggerSökandetrycketsförbranschen
såsommånga till vissasökandelikaså utbildningarhar dessa program,

"TV-produktion"ochsökandetryck 14,9Bildjoumalistik med ett
med 14,2.

liggerVård TurismochbranschernainomUtbildningar ett
Påutbildningsplats.sökande sättfyramedelvärde omkring sammaper

mångaharutbildningsprogramVård Turismochfinns inom som
förutbildningsprogrammetexempel kanaspiranter. Som nämnas

medturism"ochoch Resorsökande plats"Hudvård" med 13,8 per
13,4.

medEkonomibranscheninomutbildningsprogramkommerSedan
EkonomiinomsökandeFlest antalsökande plats.3,6snittett per
kommerefter dessa12,8,sökandetryckmed"Business"har ett
8,5 ochmedföretag"säljare/marknadsförare i"lntemationell större

med 6,4.marknadsekonomi"Internationell
Livsmedelsbran-inomutbildningsprogramsökande harantalMinst

Träindustri.förbranschenutbildningar inomföljtschen, tätt av

gång5.5.2 Under resans

tillfrågade studenternadecirka 90Underenkäten harI procent upp-av
yrkesutbildning.Kvalificeradpåbörjadede ångrar degivit inteatt att en

enligtsorteradefrån programstudentema,tabell 5.5 redovisasI svaren
branschindelning.KY-kansliets

efterKY-studentema,utsträckningi vilkenTabellen visarTabell 5.5.
yrkes-Kvalificeradepåbörjade sinångrar dehalva utbildningstiden, att

utbildning.

NejJaBransch
Antal %Antal %

97,2702 2,8Träindustri
85 95,54 4,5Jord/skog/trädg.

523 93,46,637Ekonomi
Övriga 93,36,7 564

93,069953 7,0IT
472 92,47,639Turism
161 92,08,014Transport
99 88,41,6Vård 13 1

156 85,214,827Bygg
32 84,215,8Livsmedel 6
82 83,716 16,3Miljö

572 82,317,7123Tillverkning
89,93007338 10,1Totalt
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Flertalet de ångrarstuderande påbörjadeinte de Kvalificeradattav en
yrkesutbildning. Inte fler 10:e student, ångrari genomsnitt, sittän var

ångerfullaval. Minst de studenter, 3 läser utbild-är procent, som
ningsprogram inom Träindustribranschen. Efter dessa kommer utbild-
ningar inom branschen för trädgårdJord, skog ång-och med 4 procent
erfulla studerande.

Flest antal studenter ångrar sitt val, 18 finns på utbild-procent,som
ningsprogram inom branschen för Tillverkning. Därefter kommer
Miljöutbildningar med 16 och utbildningar inom Livsmedels-procent
branschen med 16 ångrarstudenter påbörjadedeprocent attsom en
Kvalificerad yrkesutbildning.

5.5.3 fullbordanMot

KvalificeradeDe yrkesutbildningama förvisso något någraär nytt, men
de utbildningsprogram har mål.hunnit i De studerandesstartatav som

intresse för denna utbildningsform kan bestämmas, till viss del, med
hjälp uppgifter fullföljda studiegångar ochöver uttagnaav examens-
bevis. I tabell 5.6 redovisas data de utbildningsprogram hun-över som

tvånit avsluta eller flera utbildningsomgångar fram till den februari26
1999.

Tabell 5.6. Antalet studerande fullföljt sin KY-utbildning.som

Bransch Antal Antal be- Antal Antal Antalut- stu-
bildnings- vilj ade denter kvar studenterut- antagna
omgångar bildnings- studenter till utbildn. tagit utsom

platser slut examen
Övriga 2 44 46 43 41
Jord/skog/trädg 6 114 101 93 81
Vård 3 52 53 49 48
IT 10 287 297 262 205
Träindustri 2 40 40 35 29
Turism 9 220 223 192 153
Tillverkning 11 369 361 303 258
Transport 3 84 84 69 43
Bygg 3 71 63 51 32
Ekonomi 13 402 423 343 200
Miljö 2 75 73 56 31
Livsmedel 2 46 26 19 17
Totalt 66 1804 1790 1515 1138

7 "KY-kansliets sammanställning inkomna ansökningar 1999-03-15"över
förKommittén kvalificerad yrkesutbildning.
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utbildnings-högstfullföljer studiersinastudenterAndelen ärsom
Övriga, Vård.trädgårdochJord, skogbranschernainom samtprogram

Övriga ochinomutbildningarstudenterna90Omkring procent av
Något 80lägre,till ochVård följer kurserna slutet uttar pro-examen.

ochJord, skogbranschen förinomstuderandedecent programav
branschernainomPå utbildningsprogramträdgård lyfter sin examen.

studenterandelenTillverkningTurism ochTräindustri,för IT, är som
70dessaochomkring 80fullföljer utbildningen runttarprocent av

fullföljer studiernastudenterandelsin Lägstutprocent somexamen.
Ekonomi.för Miljö ochbranschernainomutbildningsprogramfinns
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yrkesutbild-6 KvalificeradeDe

ningarna och arbetslivets krav

sambanden mellanKapitlet inleds med principiella kringresonemang
i allmänhet och mellan yrkesutbildning ochutbildning och arbetsliv

någrarekapitulerar huvudresone-arbetsmarknad i synnerhet. Vi av
föregått försöksverksamheten med Kvali-i den utredningmangen som

ficerad yrkesutbildning, k "KEY-utredningen", och problemati-den s
några utredningens slutsatser. Ikapitlets centrala del diskuterarserar av

factovi, vilka arbetslivskrav försöksverksamhetema de tycks hasom
Vilken exempelvis de Kvalificerade yrkesutbildningamasärmotsvarat.

branschproñl Vi konstatera tämligen originell och harkan den äratt
någramångastarka nischinslag, IT-utbildningama.exempelvis de I

avseenden har försöksverksamheten utgjort arbetslivskrav,ett svar
varken utredningen eller propositionen förutsett eller diskuterat,som

vilket vi förtjänar särskild uppmärksamhet. Avslutningsvismenar
reflekterar vi utvärderingsresultatens prognosvärde, vilket kanöver ses

arbetslivsefterfrågankänslighetsanalys de samband mellansom en av
och KY-utbud, kunnat konstatera. Vi för övertolkningsom varnar av
utfallet försöksverksamheten framför tillallt med hänvisning KY-av

måttligaförsökets volymer studerande.av

6.1 Distinktionen yrkesförberedande
respektive studie- eller

forskningsförberedande

Yrkesutbildningar definition till iinriktadeär att nytta ettvaraper
visst yrke. Sambanden mellan utbildningsutbud och arbetsmarknads-
efterfrågan Såvikt. inte fallet för allmed andra ordär ärytterstaav

Ävenutbildning. utbildningar siktde flesta eftergymnasiala vissom
förväntas förbereda för tjänster eller sysselsättningar syftar intevissa

Många utbildningaralla yrke eller egenföretagande. akademiska ärmot
forskningsförberedande. Kopplingenväsentligen allmänbildande eller

indirekt. Med utbild-till arbetsliv och framtida anställning ellerär vag



92 Kvalificerade yrkesutbildningamaDe och arbetslivets krav SOU 1999: l 19

ningens hjälp kan den studerande skjuta få rådrum inför, det slut-upp,
liga valet yrke och karriär.av

Samtidigt finns det skäl påminna svårhur mel-matchningenatt om
lan utbildning arbetsmarknadsefterfråganoch visat utbild-sig Urvara.
ningsplanerarperspektiv sig arbetsmarknaden ofta ombytlig, mode-ter

svårprognostiserad.betonad och akademiska utbildningarDe tidi-som
sågs specialiserade och fack-inriktade, civilekonom- ochgare som

civilingenjörslinjema, fåtthar gångbaraställning de generelltmestsom
akademiska utbildningarna arbetsmarknaden medan gamla tiders
generella utbildningar, de fria humanistiska universitetsstudiema, nu

arbetsmarknad väsentligen forskar-lärar-,snävaremotsvaras av en av
museitjänster.och företagsekonomiNär först introducerades aka-som

demiskt vid seklets början dåvid den helt privata Handelshög-ämne
skolan i Stockholm nådigauniversiteten föga i sin remissbehand-var
ling. Uppsala universitet ansåg exempelvis inte kunde kvali-ämnetatt
ficera för akademisk det hade inte och värdighetstatus, ens rang av
excercitieämnd. Ridning och fäktning framhölls akademisktsom
nyttigare den enligt universitets remiss hushåll-enkla läranän om
ning". Företagsekonomi har gjortsedan dess rejäl "klassresa i deten
svenska utbildningssystemet. Med nuvarande utbildningsvolymer mer

35 000 studerande högskolornas- och universitetens ekonom-än
linjer finner ekonomutbildade ständigt sysselsättningsområden.nya
Visserligen finns det mängd yrken där exempelvis före-ekonomien
faller "målyrke"särskilt relevant, har i ekonomfallet förlorat sinmen
innebörd, eftersom utbildningen så mångarelevant i funktioneranses
och sammanhang. Det enklare räkna yrkesornråden, därär snart att upp
ekonomer inte vunnit insteg, återfinns.de där de Något liknandeän
gäller branschperspektiv, ekonomutbildningen branschövergrip-ärur
ande.

Det i växlande grad problematiskt med utbildning, inteär en som
någon efterfrågan i arbetslivet. sådantMen ointressemotsvaras ettav

lättare fördra utbildningen forskningsförberedande, dåär äratt om
finns hoppet framtiden kan utbildningen relevant. Yrkes-göraattom
utbildningar inte efterfrågaseller arbetsmarknadenaccepterassom av

svårare dilemma. såVad skulle de i fall bra för Yrkesut-är ett vara
bildningar inte leder till anställning eller företagande i yrketsom ses
helt enkelt misslyckade. konsekvens härmedI intar uttolkningarsom av
arbetsmarknadens krav central plats i alla diskussioneren om ange-
lägna yrkesutbildningar. Leder utbildningen till ejarbete eller Om

jakande följdfrågoma:gäller Vilka arbeten med vilka fram-ärsvaret
tidsutsikter Debatten handlar mycket yrkesornrådena ifråga skallom
karaktäriseras stabila eller ökande alternativt variabla eller mins-som
kande. Yrken med vikande efterfrågan svåra tillgodose utbild-är att ur
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oför-och i synnerhetföryrkenningssynpunkt är storautsattamen som
svårare. vår dis-efterfrågan möjligt Förutsebara variationer i änär om

nivåresone-givetvisyrkesutbildning harKvalificeradkussion ävenom
yrkesutbild-Kvalificeradedenkvalificerad börvikt. Hurstormangen

magiskårs studier inom EUeftergymnasialavara Treningen är en
akademisk. De Kva-räknasutbildning skall kunnaförgräns att somen
tvååriga, baravilketvanligen elleryrkesutbildningamalificerade är ett-

utbild-utanför desärpräglade ochdemdet för göra storaär attnog
ningssystemen.

Kvalifice-försöksverksamheten medutredning föregickdenI som
yrkesutbildningl krav detarbetsmarknadensrad argumentetär tyngsta

i Sve-yrkesutbildningenkvalificeradebygga denför ytterligare utatt
Eftergymnasial"Kvalificeradutredningennämndarige. I den om
"Yrkeshögsko-slutbetänkandeförkortad KEY,Yrkesutbildning", vars
bestämdhethävdas medSOU 1995:38,publiceratlan" attär som

gymnasie-exempelvisvadyrkesutbildningarbetslivet kräver änmer
kvalificerade yrkesut-och leverera. Denkanskolan prestera nya mer

fångar omvandlingsprocessdenslagbildningen bör ett uppsomvara av
med desamarbetemåste utfonnas iarbetslivet befinner sig och nära

framtida arbetskamraterna.arbetsgivarna och
försöksverksamheten medförtill grundproposition liggerDen som

yrkesutbildningz avvikandenågra punkterviktigaKvalificerad gör
jämfört med utred-yrkesutbildningsbehovbedömningar arbetslivetsav

likhe-roll,kring universitetensiningen, äventex omresonemangen
återkommaskallVioch utredningmellan proposition överväger.terna

utveckling.arbetslivetsbedömningtill dessa skillnader i av

KvalificeradUtredningen6.2 om

Yrkesutbildning,Eftergymnasial
KEY-utredningen"förkortad

väsentligaiutvecklingarbetslivetsskildringUtredningens ärav
mins-varuproduktionensysselsatta inomAntaletstycken den gängse.

Industriproduktionen 1994ökar.tjänstesektomden privatakar, var
åstadkoms den1994toppnoteringen 1989,tidigaredenänstörre men
såväl tekniskiFörändringstakten ökaranställda.färremed 200000

tidigareoch färdigheter,Kunskaperorganisatorisk mening. somsom

l yrkesutbildning.eftergymnasialKvalificeradYrkeshögskolanSOU 1995:38, -
Utbildningsdepartementet.Stockholm:

2 1995/96: 145.propositionRegeringens



SOU 1999: 19och arbetslivets krav l94 Kvalificerade yrkesutbildningamaDe

föråldraderäckte för hel livskarriär, kan inom loppet avvaraen nu
några få år. från så grafiskMed exempel skilda verksamheter pro-som

trädgårdsskötsel, traditionelladuktion, drift hotell och restaurang,av
kundberoende och kun-hantverk, demonstreras arbetslivet bliratt mer

kompetens-skapsintensivt. viktig följdverkan kravenEn är att
kompetensutveckling. de bantadeutveckling skärps, individuell I orga-

någongår harnisationerna det inte längre förlita sigatt att annan
för kortutbildade minskar. Utredningen beto-kompetensen, utrymmet

kompetensområden viktiga för fort-särskilt yrkesövergripandenar som
språk ochförkovran. Utvecklingen medför och kravstörresatt nya

problemlösningsför-kommunikation, och kulturkunskap,samhälls-
måga, samarbetsfömiåga tillämpadförändringsbenägenhet, liksomi

teknik, imatematik, allmänna kunskaper naturvetenskap och syn-om
förändringar utred-nerhet informationsteknik. organisatoriskaDe som

yrkesuppgifterbetonar handlar bredare och integreradeningen om mer
spåren bantad bemanning.i plattare chefshierarkier ochav

utredningenInom för denna allmänna utveckling betonar attramen
landetsmycket kunskapsutvecklingen sker i produktionen", uteav

universitetens och hög-arbetsplatser, och inte enbart i anslutning till
forskning. utbildningen och kun-skolornas arbetslivsanknutnaDen

forskningsanknutna.skapsutvecklingen underbetonad relativt denär
för balans mellan dessaKEY kan spela viktig roll skapa bättreatten

två huvudinriktningar formandet framtidens arbeten.i av
påDen yrkesinriktade nisch svensk arbetsmarknad KEY mersom

följandespecifikt bör söka fylla karaktäriseras utredningen sättav
figur 6.1:se
Kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning:

bygger praktik,grundläggande utbildning i gymnasieskolan och0 ev
fördjupad eller specialiserad yrkeskompetens, nödvändigtvisinte0 ger men

fårdigutbildning,

väsentliga delar tillämpning känd kunskap ochi handlar praktisk0 om av
teknik,

inte akademisk traditionelli meningär0

samt
näringslivetssyftar första hand till verksamheti inom0

3 sou 1995:38, 55.
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UniversitetUujkjunggji
od-, högskolor:;

Yrkes-
högskola

yrkestrtbildning

Utbildningsnivå

Arbetslivsanknytning

Källa: SOU 1995:38, 61

6.1.Figur KEY-utredningens inplacering kvalificerad eftergyrnna-av
sial yrkesutbildning.

i forrnuleringamaDet synnerhet "praktisk tillämpning känd kun-är av
ochskap teknik" respektive inte akademisk i traditionell mening" som

skiljer KEY från många karaktäristiker akademiska utbildningar.ut av
Till det praktiska hör färdighets- och förtrogenhetskunskap, "know
how" inte bara det traditionellt akademiska know why. framtidaDe
kvalificerade yrkesutbildningama skildras i grunden "polytek-som
niska. Samtidigt finns här spänning utredningensmellan allmännaen
karaktäristik arbetslivets utveckling, förändringarmed snabbaav som
viktigaste ledord, och den specifika KEY-fokuseringen kändmer
kunskap och teknik. vilken mening de förändringar i teknikI ochär
organisation i framtid "känd" Kan KEY-väntar närasom oss en

hållautbildningarna jämna med utvecklingen betoningen skallsteg om
ligga känd kunskap och teknik hantera detta dilemma,Ett sätt att

utredningen rekommenderar, den framtida yrkesutbildningenär attsom
frånskall kännetecknas till skillnadutvecklingsinriktat lärandeettav

anpassningsinriktat. utvecklingsinriktade lärandet förbereder förDetett
förändring med sin betoning helhetsuppfattning och systemtänk-
ande, problematiseringar och bedömningar, liksom det större ansvars-

ocksåtagande nödvändig utvecklingsinriktatdelsom ses som en av
lärande.

Historiskt bygger KEY-utredningen vidare krav främstsett som
några landets arbetsgivarorganisationer framfört; nämligenlänge attav

fåSverige handikappat för genuint och kvalificerat yrkesutbil-är p g a
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dade. Utredningen lågasig kunna visa Sverige förhar volymerattanser
i sin kvalificerade yrkesutbildning. Utredningens kartläggningmer av
eftergymnasiala yrkesutbildningar i Sverige före försöken med Kvali-
ficerad yrkesutbildning visar utbud i storleksordningen 00012ett
utbildningsplatser 12 092, vilket bedöms lite med internationellsom
måttstock. Kommunerna ojåmförligtde utbildningsanord-är största

724 platser tvåa7 1994/95, högskolorna i denna rankingärnama
följda2 403, privata anordnare folkhögskolomal 727, iärav sam-

manhanget försumbara 238. Utbildningamas inriktning klas-närmast
sades i "Teknik" 6 529 platser, "Ekonomi" 3 300, Data 274l

"Övriga" Övrigaoch 989. Kategorin skäl för därgör namnet, sam-
olika lantbruksutbildningar likaväl media och journalistik.texsas som

ocksåKEY-utredningen kan besläktad med flertalettses som pro-
påer årenoch utredningar försökt för olikaargumenterasom genom
former mellanexamina. Minnet fyraårigade tidigare tekniskaav av
gymnasierna har inte förbleknat.helt De ofta användär tvärtom en
referens för förhållandevisvisa korta utbildningar kanatt att ge en

Mångamycket användbar kompetens. arbetsgivare har vittnat om
denna utbildnings relevans och höga grad nyttighet. särskildeDenav
utredare ledde KEY-utredningen, utbildningschefen Volvovidsom
Personvagnars Motorfabriker, Rolf Nordanskog, hade bl utveck-letta
lingen Volvos industrigynmasium i Skövde och väl förtrogenav var

frånmed traditionen de tekniska gymnasiema.
Tyskland, med sitt duala lärlings- och gesällsystem för inskolning
arbetsplatserna respektive tydliga gradering yrkeskompetens medav

mästarvärdigheten nivån,den högsta har varit viktigsom en annan
inspirationskälla. KEY-utredningen lyfterI särskilt fram tyskademan
"Berufsakademien", intressant form för kvalificerad yrkes-som en ny
utbildning högskolenivå. finskaDe försöken med yrkeshögskoleut-
bildning också viktig inspirationskälla. Med dessa förebilderär en
skulle kunna KEY-utredningen kännetecknas hantverks-tro attman av

såromantik, dock inte fallet. Utredningen förhållandevis lättär tar
de traditionella hantverken. De bara mindre delmotsvaraanses en av
den framtida yrkesutbildningen. Men de desto viktigare metaforär som

Såsomoch förebild. i hantverksutbildningama skall "lärandet i arbetet"
centralt framtidai den yrkesutbildningen, i tidenutgöra ett moment mer

omfattande fallet gymnasiets yrkesprogram.än ärsom
såsomNär KEY-utredningen, bildligt diskuterar hantverks-man,

nivåernayrken blir lärling, gesäll och Språkbru-betydelse.mästare av
ket förväxlande, inte förvirrat, finns i varje fallär sägaatt men nu en
tendens gesällvärdigheten uppnåtttill de yrkeskom-att reservera som

gymnasienivå, efter erhållaarbetsprov kan de i flera fallpetens även
"gesällbrev".
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ii Sverigemästarbrevgesällbrevfå såvälkunnatlängeharMan som
Sveriges Hant-gälltdetsynnerhet harregi. Iorganisationersolika om

Riksorga-Småföretagenstillombildatsverksorganisation, senaresom
Med lag-Riksorganisation.gått i Företagarnasochnisation uppsenare

nämndadefrån 1940 harmästarbrevskungörelsegammalstöd iligt en
hantverksföreningarmed kommunernastillsammansorganisationerna

ofta,yrken,hundrataldrygtmästarbrev iförlenahaft ett menrätt att
nuvarandehantverkskaraktär. De mästar-traditionellalltid,inte av

båtbyg-bilelektriker,bagare,yrkenså skildaidelaskanbreven ut som
fotograf, frisör,florist,fiolbyggare,damfrisör,cykelreparatör,gare,

hovslagare,hattmakare,guldsmed,golvläggare,glasmästare,förgyllare,
kött-körsnär,kopparslagare,konditor,kakelugnsmakare,hudterapeut,

pianoreparatör,optiker,möbelsnickare,låssmed,mästare, murare,
skorstens-skomakare,segelmakare,rörinstallatör,radioserviceman,

trädgårdsanläggare,stenhuggare,smed,skräddare,fejare, tapetserare,
hantverksyrkenas renässansMånga talarvagnmakare.ochurmakare om

förskjut-handlarfalli flerapåpeka detskälfinnsdet att enatt ommen
ochskomakarereparationshantverk,tillhantverkfrån rena" texning

skorlängreintebekanttillverkashantverkeni deunnakare, nämna som
indu-triumferandedetkompletterarHantverkendeeller repareras.ur,

alternativ.degradmindrestrisamhället, endast i utgör ett
till-vidaremodellhantverketharKEY-utredningen ser enmensom
viktläggadenframför alltprinciplösning, storattlämpning av samma

lärandethandleddaoch detarbetsplatsanknytningenochvid arbetslivs-
demästarbrevsvärdigheten änsträngareför ärKriteriernaarbetet.i som

omfattningenförriktningsgivandeKEY-utredningen avsomser
års välrenom-minstförutsätterMästarbrevenlärandet i arbetet". sex

arbetsplatsförläggaönskarKEY-utredningeni yrket,merad praktik
kvalifice-tvååriga föreslagnastandardfalletden itredjedelcirka aven

yrkesutbildningen.rade

propositionRegeringens6.3 om

yrkesutbildningKvalificerad

fleraiutredningenvisarKEY-utredningenRemissbehandlingen attav
utredningentankeMedkontroversiell. attuppfattadesstycken som

propositionen soci-ochregeringborgerlig antogstillsattes enavav en
beting-partipolitisktdelsigkanskealdemokratisk kunde väntat enman

svåraskillnadersådanaNågra är attmeningsskiljaktigheter.ade upp-

4 1995/96: 145.propositionRegeringens

4 19-2003UtvärderingenKYav
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täcka. Det däremot kritikerär utredningens slutsatsergott om arga av
bland de akademiska rernissinstansema. Idén fristående yrkes-om en
högskola, parallellt till universitet högskolor,ochett systemsom
bemöts i flera fall med harmsna kommentarer uppkomstenom av en
"B-högskola". Många har KEY-utredningens positivareagerat vär-
dering inte akademisk i traditionell mening på utred-änav men mer
ningens anspråk originalitet. Med påpekaremfas många högskole-
och universitetsrernisser det mångaredan finns akademiska utbild-att
ningar starkt yrkesinriktade och har betydandeär inslag yrkes-som av
praktik i sina kursplaner. Vårdsektom domineras sådana utbild-av
ningar, läkarnas, tandläkamas, sjukgyrnnastemas sjuksköters-ochtex
komas utbildningar. Officersutbildningen har stark integrationen av
teori och yrkespraktik. Lärarutbildningama ocksåhar denna karaktär
liksom joumalistutbildningen månoch i viss de olika civilingenjörs-
utbildningarna, åtminstonei vilka motsvarande termin brukaren vara
arbetsplatsförlagd. Agronomer, fannaceuter, optiker, socionomer,

liksom mångaytterligare akademiskapräster, professioner har i själva
verket tydligt yrkesförberedande utbildningar, stort utrymmesom ger
den kommande yrkespraktiken. För KEY-utredningen rättvisagöraatt
finns det dock påminnaskäl det sällsynt med utbildningar,äratt attom
där tredjedel utbildningstiden arbetsplatsförlagd. remisserDeären av

erinrar års1977 högskolerefonn brukar betona hur vidgningensom om
högskolesystemet i första hand gällde yrkesinriktade utbildningarav

med exempelvis sjuksköterske- eller förskollärarutbildningama som
typfall.

I regeringens proposition mildrar KEY-utredningensman argumen-
tation kring lärandet i arbetet och markerar många akademiskaatt
utbildningar tydligt yrkesförberedandeär med betydande inslag av
yrkespraktik, obligatoriska fåför Mångamoment att utsom examen.
akademiska examina med andra ord betrakta yrkesexamina.är att som
Man betonar också KEY-utbildningama skall förankras "både iatt
vetenskap och i arbetslivet". Med hänvisning mångatill de negativa
rernissema från högskolevärlden regeringspropositionentar även
avstånd från KEY-utredningens förslag fristående Yrkeshög-om en
skola och anser sådan lösning utesluten. Propositionstextenäratt en
håller till högskolor och universitetgränsen och för-öppen attmenar
söksverksamheten får visa vilken hemvist för den Kvalificerade yrkes-
utbildningen den ändamålsenliga.är mestsom

tvåMed dessa undantag, ingen fristående Yrkeshögskola och ett
erkännande universiteten redan anordnar utbildningar liknarattav som
KEY-förslaget frågai yrkesinriktning och arbetsplatsanknytning, ärom
propositionen väsentligen kodifiering utredningens resultat ochen av
förslag. Utredningens utbildningen inte skallteser attupprepas, om
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delarväsentligadenochmeningtraditionellakademisk i attvara
teknik.och kändkunskapkändpraktiskt tillämpaskall handla attom

mängderstöd ifunnitövrigtförhållning hardennaFör avman
Positiva tillförslag.KEY-utredningensdelarremissinstanser, som

kom-länsstyrelserna,mångaochbl SAFutredningsförslagen är ava
AmuGruppen.utbildningsanordnamablandoch t exmunerna

inteKY-försökenföreutbildningsutbudetPropositionen betonar att
kvalificerade yrkesut-kravarbetslivetsfullt motsvarar merut nya

kunskapsintensivt arbets-alltmersynnerhetbildningar. I att ettmanser
så snabb,Utvecklingenarbetet.lärandet i är attbetydelsenökarliv av

avanceradedevissalärasochkanendastdetmycket avsesnyaav
arbetsplatsema.

sekelsdrygtutbildats underfunktionerochMånga yrken ettde somav
Detkvar.innehåll finns inteellerfåttindustrisamhälle har somnyttett ens

dessinformationstekniken ochpräglatgradi högställetikommer är av
snabbt.oerhörtförändrasteknikenockså denmöjligheter, att nyamen av

bestå någonskullemitt1990-taletsurskilja vidkanvideAtt mönster som
gradhögyrkeskrav iochyrkenDefinierade ärosannolikt.tidlängre enär

produktionsteknik ochallmängiltigstabil ochjämförelsevisfunktion av en
tillbaka tillnågonsin kommer ettovisstarbetsorganisation. Det är om

sådant läge

kändochkunskap"kändå sidanmellanmotsättningeninreDen ena
förgäng-kunskapsallförändring ochdynamiskå andradenteknik",

med KEY-sambanditalatvi tidigaremotsättninglighet, omsomen
finnsHäröverbrygga.lite förpropositionstextenutredningen, attgör

de föryrkesutbildningar;kvalificeradetvåminstmöjligheten sortersav
ochmodernaförrespektive detraditionella yrkenkända och nya,mer

i vardande.dynamiska yrken
ytterli-vissainnehåller propositionenarbetsmarknadssynpunktUr

propositionenbristyrken, dvsmarkeringar. Enochtillägg avsergare
kompe-bristi formflaskhalsareliminerapå viktenpekar att avav

hörlyfts framexempelTill detillväxten.inte hämmas somtens, om
telekommunikationsindustrin iallmänhet,verkstadsindustrin i synner-

områdenandraskogsbruket. Förochskogsindustrinhandeln,het samt
nuvarande utbild-såyrketinomförändringarna är attbetonas storaatt

Kontorsadministra-efterfrågan.förslår denförinteningar mötaatt nya
dagslägetyrkesområden ifår de ärillustreraturisrrmäringtion och som

yrkesutbildning.kvalificerad,med modern,underförsörjda

5 l995/96:l45, 10.propositionRegeringens
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6.4 KY-försöket arbetsmarknads-ur

synpunkt

Inledningsvis kan konstatera, utbildningarna inom för KY-att ramen
försöket fått delvis fördelning, diskuteras såväliänen annan som
utredningen propositionen. I dessa förarbeten försöksverksam-tillsom
heten diskuteras inte betydande andel kvalificerade yrkesutbild-att en
ningar skulle inriktas arbetsledarrollen respektive utformas för-som
beredelser för rollen företagare. Utbildningarna med dennasom egen
inriktning finns enbart i vissa branscher, där de destoär större.men
Inom jordbruk har flertalet utbildningarna vinklingm m mot egetav en
företagande, inom livsmedelsbranschen och träindustrin finns flera
sådana utbildningar. Allra tydligast denna tendens tillhandahållaär att
utbildningar i företagande och entreprenörskap inom det "ekono-stora
rniblocket. någraFör branscher det i stället arbetsledarrollenär som
främst präglar utbildningarna. Det tydligast inommönstret KY:sär
byggutbildningar, vilka flertalet har inriktning arbetsledar- ochmotav
projektledarbefattningar, går igen inom träindustrinäven ochmen
transportsektorn inom rniljöutbildningar. I detsamt gruppen av senare
fallet fokus befattningenär "miljösamordnare".som

6.4.1 Kvalificerad yrkesutbildning och branscherna

Branschemas relativa storlek mycket snedfördeladär i KY-försöket.
Det resultatär sig KEY-utredningett eller regeringsproposi-som vare
tion förvamat Utvärderingsgruppen tolkar det överraskandeom. som en
utveckling. När de Kvalificerade yrkesutbildningarna klassas i tolv
branschgrupper, så visar det sig fyra branscher föratt nästansvarar

fjärdedelar utbildningsplatserna och de åttatre övriga följaktligenav
får l.°dela fjärdedel se tabellen

Snedfördelningen mellan branscherna något förvånande, iär syn-
nerhet de mindre branschgruppema fått dennaatt inbördes ranking. Att
de små så små, fallet,är detär anmärkningsvärt.är även Densom nu

vårdsektom företrädd,stora är endast platserna.svagt tre procent av
Skogsbruket, särskilt apostroferat i propositionen, till-som utgörvar

jordbrukmed trädgårdsskötseloch endast plat-sammans tre procent av
Av de branschgruppema detstora IT skulleväntat,serna. attvar vara

väl företrätt, inte i denna omfattning, dvs 24 totalamen procent av
antalet platser. Turismsektom med elva platserna ocksåärprocent av

6 Registerdata 1999-01-27 från KY-kansliet, Kommittén för kvalificerad
yrkesutbildning.
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ekonomiutbild-ochindustri-Koncentrationenförväntat.änstörre av
Även inomförväntade.denblivitungefärligendäremotharningar
omfattande,ekonomutbildningamayrkesutbildningKvalificerad är

högskolesystemet.helasåsom inom

bran-fördeladeKY-verksamheteniUtbildningsplatserTabell 6.1.
utbildningsplatser.40310beräknatscher,

%AntalBransch
fyraDe stora:

23,92508IT
22,02306Tillverkning
14,91560Ekonomi
11,21179Turism

åtta mindre:De
5,8607Bygg
5,5574Transport
4,2Övriga 437
3,1327Jord/skog/trädg.
2,9305Miljö
2,7284Vård
2,0206Livsmedel
1,8190Träindustri

100,010483Totalt

styrddenutsträckninghur ärstruktur Idennaförklarar avVad stor
meningvidijordbruketrespektiveIndustrinkravarbetsmarknadens

storlekrelativaungefäryrkesutbildningKvalificerad somihar samma
platserandeleninteavspeglarövrigtarbetsmarknad. Inuvarande

branschstruk-mån KY:sstorlek, i denrelativabranschemas egensom
näringsgrens-officielladenrekonstruerarespektivegår avläsa uratttur
branscher ärfördelningKY-studerandesyrkesstatistiken. Deoch

såexempel,turismenOmabsurd.ytligtspeciell, tarnärmast somsett
helainkluderarvimening omi vidbransch texdennamotsvarar

egentligiturismmångdubbelt änstörrerestaurangbranschen, ärsom
Kvalifi-ielvaarbetsmarknaden procentmening procent mentre avca

idenomvända, utgördetgällervårdsektomyrkesutbildning. Förcerad
förendastarbetskraften tre pro-15helhetsin procent svararmenavca

platsskall bytabranscherdessaIngenKY-platsema. atttrorcent av
Denförklaras sätt. storamåsteKY-siffroma annatstorleksmässigt,

media,ochkategorin "ITdentolkningssynpunkt ärutmaningen nyaur
24särklassiyrkesutbildningens största,Kvalificerade pro-denärsom

denandelberäkna hursvårt motsvararDet storsamtliga. är attcent av
ochnäringsgrens-ordinarieiåterfinnsdenarbetsmarknad,på dagens
ochmedia"uppdragsverksamheflrubrikerunderyrkesstatistik som
ITräknat utgörteleprodukter". Högt"tillverkningjoumalistik, av
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och media" betraktade bransch fem arbets-som procenten ny ca av
kraften. Om i stället väljer IT yrkesområde,att ett nyttse texsom

jämföra med de generelltatt användbara ekonomema, så blir storleks-
beräkningarna riktigt osäkra, inte heller med denna utgångspunktmen

det lätt kommaär femprocentnivån.att över Den Kvalificerade yrkes-
utbildningens satsning framstårIT optimistisk. Det i och förärsom
sig rimligt utbildningars dimensioneringatt föreställningarstyrs av om
den framtida arbetsmarknaden och inte dagens, i KY:s fall finnsmen
det inget underlag för exempelvis turistnäringen inklatt restaurang-
branschen skulle till elva procentnivånväxa eller IT och mediaatt

nåskulle till 24 procent.upp

6.4.2 Kvalificerad yrkesutbildning bristyrkes-ur
perspektiv

Med bristyrkesperspektiv kan siffrornaett i tabell 6.1 framstå rim-som
liga. Den nuvarande dimensioneringen skall såi fall inte uppfattas som
långsiktigt giltig, den har kampanjkaraktär,utan försöksnarare ett att
snabbt till brist. Eftersomtäppa de Kvalificerade yrkesutbildning-en

så ringaär omfattning kan snedfördelningenarna motiverasav med
bristyrkesargumentet, givet bristen bedömd.att är rätt Av befolkningen

ålderi 16-74 hade 1998 SCB:s statistik 13 eftergymnasialprocent en
utbildning kortare år. Detän i den kategorin itre är all Kvali-stort sett
ficerad yrkesutbildning återfinns med få undantag utbild-ytterst är
ningarna kortare år. Nuvarandeän KY-studerandetre tvåmotsvarar ca
promille 0,2 % befolkningen ålderni 16-74 och tvåav procentca av
de med eftergymnasial utbildning kortare år. Tusenän medtre personer

Kvalificerad yrkesutbildning i turism och hotelldriften kan förmod-
ligen arbetsmarknaden, det utfallet bör intesugas draupp av men av
slutsatsen Kvalificerad yrkesutbildningatt framgent bordeäven ha en
elvaprocentig satsning turism. Om Kvalificerad yrkesutbildning i
framtiden exempelvis skulle bli fem gånger så bör ifrågasättastörre,

utsläpp femtusen turismutbildade.ett Bristen välutbildade inomav
turistnäringen inte såär En expansion Kvalificeradstor. yrkesut-av
bildning fåbör följdverkningar för branschers och yrkens relativa för-
delning.

IT" det tydligasteär exemplet på bristornråde. Kvalificeradett
yrkesutbildning bidrar till minska mycket brist,att varför denstoren
höga andelen KY-utbildningsplatser med IT -inriktning inte alar-av är
merande. I detta fall det nivånär diskutabel. Varförärsnarare som
finns det inte IT-program gyrrmasietett Det mångaär ett av exem-
pel utbildningssystemens tröghet. Kvalificerad yrkesutbildning har
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förochomgåendemöjlighetenhaftverksamhet satsaatt nyasom ny
hade detdecennierverksamhetsområden. Tidigarelöftesrikaframtiden

tilldragit sig50-taletindustrin60-talet ellervårdsektomvarit som
harteknikframtidensuppfattasVadintresset.det största somsom

materialteknikflyg,bilism,områdenså olikamellanockså pendlat som
tek-kretsloppsteknik. Närenergi ettkärnkraft ochplaståldem, samt

tendensfinnstrendsättandeochmoderntnikornråde uppfattas ensom
bilismenkvaliñkationssynpunkt. Närövervärderasdet varvar ny,att ur

uppfattadesinnehavarenkörkort,klaramärkvärdighetdet ettattstoren
befolk-helavibegåvad. förväntarNutekniskthöggradigt attosssom

dramatikenPå likartatkörkortsproven. sättskall klara atttrorningen
färdig-ochkompetensemanödvändigasläpper. DeIT-kunskaperkring

efter flerafrågeteckenvillVinormaliseras. sättakommerheterna avatt
framtidavlägsenförinte alltKY-försöket. IinomIT-utbildningarna en

efter-genomförsdegyrrmasiet. Atthöra hennnaborde de nusnarare
ochså bristvaraifrågautbildningarna är storgymnasialt beror att en

genomföra dem.möjligtvarhelst detgenomförsdärför är att

yrkesutbildningKvalificerad6.5 som en

utbildningsformkvalificeradlagom
vilkenutbildningtänktinteyrkesutbildningKvalificerad är att vara en

gånger,mångadiskuterahaft anledningviskall,helst. Den attsomsom
utbild-enskildadeSamtidigtkvalificerad.och äreftergymnasialvara

fåmed undan-akademikermått. Demedså långa ärinteningarna mätt
förlagdutbildningstidentredjedeltvååriga och harellerett- avtag en

yrkesornrådenochbranschervilkaarbetsgivare. Iframtidatroligahos
KY-nivånnivå,dennastämmer

kontinu-preciseringeninföramåste vifrågadennabesvaraFör att
teknikornrådet ochexemplifieraskanutbildningsutbud",erligt avsom

medillustrerasutbildningsornråden, kanstegvisa,diskontinuerliga, som
finns ingaDetverksamheterna.offentligamånga devårdsektom och av

itekniker,civilingenjörer ochnivå mellanvälmellanläkare" enmen
examenstitelnvaltmellaningenjörer", ävenprincip sorts manomen

antalutbildatsdetHistoriskt harhögskoleingenjör. stortäven ett
intervalletofta ikompetenskaliber,varierandeinstitutsingenjörer av

Kvalifikationsforskningenshögskoleingenjör.ochteknikermellan
områden utvecklasprofessionellaolikafenomen,dettatolkning attav

"fördomsfri.arbetsmarknadenenkelthelt ärlogik,olikaenligt är att
de obesattaförkompetensarbetsgivarensökerPå marknaden rätt upp-

branschområdena,regleradefackligtochstatligtMed degifterna. som
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vårdsektom, förhåller det sig annorlunda. På dessa har professionella
intressen definierat vad minsta godtagbara utbildningsnivå.är Försom

bli läkare måste licentiatexamenatt i medicin, det räcker intetaman en
med kandidaten. Utan licentiatexamenatt ta blir aldrig legitimeradman
och skulle denna bestämmelse faller undertrotsa kvack-om man man
salverilagen. Sjuksköterskoma och undersköterskoma klassificeras inte

någon form "mellanläkare", de har professionelltsom utan ettav eget
revir, omvårdnad. Att utbilda sig till sjuksköterska normalt inteär ett

till bli läkare,vägen ledersteg till yrkesområde.att Iutan ett eget
detta stegvisa utbildningssystem inom vårdsektom har Kvalificerad
yrkesutbildning inte kunnat placeras in. De saknar hemvist och identitet
inom vårdsektom. Arbetskraftsefterfrågan vårdsektorn,inom näs-som

uteslutande kommer från landstingtan och kommuner, följer de profes-
sionella revirgränsema. Utan reglering revir och kom-en noggrann av

till de inom vårdsektompetensgränser redan etablerade professionema
bedömer vi Kvalificerad yrkesutbildning småharatt möjligheter att
lyckas inom vården. Utan reglering såoch avtal det tveksamtär om
vårdutbildade enligt KY-modell chansen lyckas arbetsmark-attges
naden.

Var femte utbildningsplats inriktad industrinsär behov. Imot stora
påminnerdrag de industriella utbildningarna de deom som gavs

gamla fyraåriga tekniska gymnasiema, tvååriga utbildningarmen som
skulle såde i fall ha femårigt gymnasium.motsvarats Iindustrinettav

det såinte svårtär förstå sig de industriellaatt kvalificeradeegna
yrkesutbildningama. De kan sedan länge artikule-svaretses som en
rad efterfrågan Ävenkvalificerade tekniker. KY-markeringen av
känd teknik meningsfullär och i tregradig skalapassar en som
fortsätter med högskoleingenjörema, för vilka betonar vidareut-man
vecklingen teknik. Civilingenjörema slutligen förväntas utvecklaav ny

teknik. Kvalificerad yrkesutbildning också industrin i denny passar
meningen kvalifikationskraven tenderaratt öka och respektiveatt
utbildning förlängas. Civilingenjörsutbildningama utreds för eventuell
förlängning från fyra och halvt till årfem förlängningenett som
genomförts i Norge. För såinte länge sedan högskoleingenjörs-var
utbildningen tvåårig, den mångaär Studieorter treårig vilketnu

EU:säven definition vad akademisk utbildning.ärpassar Iav som en
detta sammanhang tvåårig Kvalificerad yrkesutbildningpassar en som

förlängning den gamla fyraåriga tekniska gymnasieutbildningen.en av
Inom industrin kan Kvalificerad yrkesutbildning spela hem-sägas
maplan.
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ochyrkesutbildningKvalificerad6.6

arbetsmarknads-medlyckaskonsten att

prognoser

kravarbetslivetsyrkesutbildningamaKvalificeradedeOm motsvarar
Å mängdsidantvåminstvi analyserakan sätt. avsom enena

utbildningarnade olikaochharenskildheter. Hur motsvaraten avvar
Åmotsvarautbildningenjust denarbetsmarknadskravde sagtssom

arbetsmarknad,svenskövergripande. Kräverandra sidanden numer
Kvalificeradutbildningssystemframtiden,ii all synnerhetoch ett som

tillgodosesarbetsmarknadskrav bättredessaeller kanyrkesutbildning
yrkesutbildningarnaKvalificeradtill dealternativmed

nödvändigtvisintetvå frågeställningarna behöverdeSvaren vara
Även välyrkesutbildningarKvalificerademånga enskildaidentiska. om

så däravföljer intearbetsmarknadskrav,specifikasina attmotsvarar
övergripandeså kanvälmotiverad. OmväntKY-satsningenhela är en

tålahelhetsinyrkesutbildning iKvalificeradvärderingpositiv av
KY-rubrik.medenskilda utbildningarlyckadeåtskilliga mindre

arbetsmarknadsprognoser,förråder felprocenthög trots attDet en
exempelvisharofficiellaAllakortsiktiga.vanligende är prognoser

ungdoms-lärarbristen inomnuvarandedenstorlekenunderskattat
storlekenuppskattanärhetenvarit ifå harskolan, rättattavprognoser

vårdsektorn.arbetskraftsbristen inompå
arbetsmarknads-långsiktigabetjäntUtbildningssystemet är mest av

origi-Till KY-systemetsmissvisande.notorisktde ärprognoser, men
målyrkena.tänktai dearbetsgivarnasamarbeta mednalitet hör näraatt

då arbets-dessaarbetet","lärandet iutvecklas kringsamarbetetDet
kurs-tredjedelförarbetsplatserföretag ochsinagivare öppnar aven

framtida arbets-de tänktautvecklasdettiden. Men även attgenom
kanKursanordnamakursledningen.delviktiggivarna utgör somaven
efterfrå-arbetsmarknadensförutsägaförsökaså många andra aktörer

sålokala ökarvanligentanke dessaMed äratt san-prognosergan.
detså rättvisande. Mennågot ärför närnolikheten äratt prognoserna

några demedsamarbetetdetdetinte den näraärpoängen, utan avstora
iintegration ocharbetsgivarna. Derasframtidaviktigaste engagemang

fårKY-studerandeverkar förutbildningen attatt omprognoser,
Efterfrågansjälvuppfyllande.blirmålyrken, siktanställning i sina
beslut.arbetsgivamassyvende och sidsttillbestäms summan avav

kanske utbudetyrkesutbildningarKvalificerade ettvissa ärFör
KY-examinerade tilldeverkligenSöker sigprognosproblem.större

sig förförberedaförutbildningenhar demålyrkena eller attanvänt
universitethögskolor ochvidytterligare studier
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Sett i KY-försöket lyckat arbetsmarknadssynpunkt.stort utser ur
Efterenkäten, följt de studerandes månadersysselsättningsom upp sex
efter avslutade KY-studier, visar fyra fem antingenatt sammantagetav
fått anställning 75 % eller arbetar i företag 4 %. Merparteneget av
dessa 84 % dem "målområdet"arbetar inom dvs i de yrkenav som
den Kvalificerade yrkesutbildningen förbereda dem för. Sjuavsett pro-

studerar vidare högskolan och 14 arbetssökande.cent ärprocent
Optimisten fokuserar de 79 fått anställning eller arbetarprocent som

försöksverksamheteni företag och med Kvalificeradutnämnereget
yrkesutbildning till framgång. sjuAtt de KY-utbil-stor procenten av
dade studerar någotvidare eftersträvansvärt, utbildningen harses som
ökat motivationen för vidgarhögre studier och därmed högskolornas
rekryteringsunderlag. Pessimisten in siffrorna för högskole-zoomar
studier 7 % respektive arbetssökande 14 % och betonar högsko-att
lan för KY-examinerade betydande lockelse,även respektiveutövar en

de 14 arbetssökande oacceptabelt hög siffra. De sjuprocentser som en
studerar vidare uppfattas vamingssignal, deprocent attsom som en om

Kvalificerade yrkesutbildningama inte tillgodoser de sökandes önske-
mål.

Vår tolkning ligger optimistens pessimistens. Vi finnernärmare än
främstdet anmärkningsvärt positivt, så hög andel de KY-ut-att en av

bildade 84 % 79 % dvs 66 verksamma inom mål-sinaärprocentx
yrken. Vi däremot inte mångahur KY-utbildade i framtidenvet som
kommer välja börja högskolestudera, sju sig-att att även procentom
nalerar andelen begränsad.äratt

Avslutningsvis vill vi för övertolkning våra enkätresultat.varna av
KY-försöket har genomförts under period kännetecknad för-etten av
hållandevis arbetsmarknadsläge. Efterfrågan arbetskraftgynnsamt
har ökat mångamarkant och verksamheter har kommit drabbasatt av
arbetskraftsbrist. Hade försöket i stället genomförts under de första
åren 90-talet med deras låga arbetskraftsefterfrågan hadeextremtav

Änutfallet förmodligen någotblivit viktigare emellertidsämre. är att
uppmärksamma vilka volymer KY-utbildade vi bedömer. För fler-av
talet yrken inom den offentliga sektorn finns det mycket tydliga takvär-
den för efterfrågan. Politiska beslut mångareglerar hur kansom
anställas inom exempelvis vården, åldersstruktur ochäven om
avgångsbenägenhet kan mycket för justera siffrorna uppåtgöra elleratt
nedåt. Men i den privata sektorn efterfråganäven specifikär en
yrkeskompetens, den fotograf, begränsad. Många känner sigtex som

fåkallade, blir utvalda. Det IT-områdetexpansiva undantag. Denär ett
starka tillväxten inom yrkesområdedetta växande utbudettsuger upp

specialutbildade. För alla yrkesområden gäller dock det finnsatt ettav
mättnadsstadium. utbudetNär yrkesutbildade överskrider efterfrågan
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bliyrkesornråden eller riskeratill andramåste söka sigdessa att
arbetsmarknadenKY-försöket visarhittillsvarandearbetslösa. Det att

utbildningsutbudet,hittillsvarandepositivt detväsentligen reagerat
yrkesutbild-Kvalificeradehända deskulleinte vadvi vet omsommen

yrkesornrådetsdå kanskevolym,kraftigt iökadeningarna passeras
nuvarande utbild-Sammanfattningsvis kanmättnadsstadium. sägas att

om viutökas kanskulleväl; detämligenfungeratningsvolymer har
utfallet.gissabara
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Kvalificeradepå deStudenterna7

yrkesutbildningarna

utbild-ålder, tidigareutifrån kön,KY-studentemabeskrivskapitletI
invandrarbakgrund.eventuellochbakgrundsocialning,

ochKvinnor7.1 män

försöksverksam-framgår1995/962145proposition attregeringensAv
ochkvinnormellan män.könsfördelningjämnstimuleraskallheten en

könsbundnatraditionellabryta detillbidrakanutbildningar attDe som
för-KY-studerandefram. Hurlyftasskallyrkesvalenochutbildnings-

framgår tabellkvinnorochdelar sig män av

respektivehögskoleutbildningoch inomAndel kvinnor mänTabell 7.1.
yrkesutbildning.Kvalificeradinom

%KYHögskolan %
5358Kvinnor
4742Män

9901.20 SMenligt Uår 1997/98högskolan underkönsfördelning inomStudenternas
305 600.högskolestudenterregistreradeTotalt antal var

könsför-något jämnareharyrkesutbildningarnaKvalificeradeDe en
högskolanförLiksomhögskolan.inomfalletvaddelning ärän som

studerar.kvinnorochi vadskillnaderemellertid mändetfinns stora
branschnivå tabell 7.2.ispeglasskillnaderDessa

överrepresenterade ochkraftigtframgårtabell 7.2 ärAv männenatt
yrkesutbild-Kvalificeradeunderrepresenteradekraftigtkvinnorna

trädgård, Transport,ochJord, skogBygg,branschernainomningar
överrepresenteradekraftigtTräindustri. Kvinnornaoch ärTillverkning

könsmäs-Ekonomi. Deockså inomMiljö,Vård, Turism ochinom men
Övriga mån Livsmedel. Köns-i vissochIT,branschernajämnasigt är
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fördelningen följer den råder helhetarbetsmarknaden i desssom
Detta gäller också bransch IT där 56 och 44är mänen ny procentsom

kvinnor.procent

Tabell 7.2. Andel kvinnor och inom Kvalificeradmän yrkesutbildning,
fördelade bransch.

Bransch Kvinnor % Män %
Bygg 22 78
Ekonomi 58 42
IT 44 56
Jord/skog/trädgård 29 71
Livsmedel 53 47
Miljö 70 30
Transport 37 63
Tillverkning 29 71
Träindustri 20 80
Turism 75 25
Vård 93 7
Övriga 48 52
Totalt 47 3727 53 4176

Även den bild i tabell 7.2 gäller iom presenteras för varjesom stort
bransch finns det undantag. Trots manlig dominans för branschenen

helhet kan det inom branschen finnas enstaka utbildningsprogramsom
med kvinnlig dominans. Det gäller exempelvis för utbildningaren i
Guldsmide", "Läkemedelsteknik och "Processautomation", "Teko,
"Kemiteknik" och "Konfektion och skrädderi" inom den i övrigt man-
ligt dominerade branschen Tillverkning. Inom den kvinnligt dominer-
ade branschen Turism inklusive ñnns manlig dominansrestaurang en

utbildningen för "Restaurangkock med internationell inriktning och
jämn könsfördelning utbildningen för "Naturturism".en

7.2 Studenternas ålder

Av tabell 7.3 framgår KY-studentemas ålder i jämförelse med högsko-
lestudentema. En majoritet KY-studentema, 54 under 24ärav procent,
år, 32 studenterna finns inomprocent intervallet 25-34 år ochav 14

år35 ellerär äldre.procent KY-studentema alltså någotär änyngre

1Inom befolkningen 25-64 år har 29 kvinnorna och fyraprocent av procent av
vårdutbildning,männen 29 kvinnorna och 18en procent männenav procent av

utbildning för förvaltning, handel och kontor ochen kvinnorna ochprocentsex av
52 männen utbildning förprocent industri och hantverk.av Statistiskaen
Meddelanden U 37 SM 9901.
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könsfördel-gälldedetPå närhögskolestudentema. sätt somsamma
branscherna.mellanvariationerbetydandeviså finnerningen

KvalificeradedeninomåldersfördelningStudenternasTabell 7.3.
högskolan.inomochyrkesutbildningen

Åldersintervall år
35+25-3416-24
143254Andel KY-

studenter %
193348Andel högskole-

%studenter
20 SMenligt U1997/98underhögskolanåldersfördelning inomStudenternas

600.305högskolestudenterregistreradeantalTotalt9901. var

årunder 25 större änandelen ärframgår7.4tabellAv att unga
äldreAndelenTillverkning.ochTurismTräindustri,inommedeltalet

ochMiljö,Vård, Bygginommedeltaletår äldreeller än35 är större
finnsår äldreeller45studenterandelen ärLivsmedel. Den största som

Vård, Miljö och Bygg.inom

branscher.olikainomåldersfördelningKY-studentemasTabell 7.4.

Åldersintervall antal%,Bransch
45+35-4425-3416-24

7193143Bygg
393 157Ekonomi
210375 lIT
473257trädgårdsko0rd/J
3202948Livsmedel
8228332Mil j ö
432 1747sjöfartinkl.Transport
l122661Tillverkning
29Träindustri 2465
37Turism 2763

1lYård 223730
1834Ovriga 57

2353TOW 1189924983254 4276

utbildningTidigare7.3

yrkes-kvalificeradmedförsöksverksamhet viss1996:339I Lag om
deväsentligen byggaskallUtbildningendetutbildning sägs att

gymnasieskolaninationellafårelevernakunskaper programsom
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kunskaper.eller motsvarande Kvalificerad yrkesutbildning handlar
En kvalificerad nivå..."3.yrkesutbildning eftergymnasial Detom ny

finns således klar koppling till gymnasieskolans ochen sär-program
skilt till de yrkesförberedande Det därför intressantärprogrammen. att
undersöka vilken utbildningsbakgrund KY-studentema har.

Tidigare utbildning fördelad bransch framgår tabell 7.5. Stu-av
denternas utbildningsbakgrund jämnt fördelad mellanär gymnasiesko-

två-lans treårigaoch yrkesförberedande och fyrårigaochtre-program
teoretiska 48 respektive 48 %. Andelen studenter saknarprogram som
gyrrmasieskola låg.mycketär

Tabell 7.5. KY-studentemas tidigare utbildning, fördelad bransch.

Bransch Tidigare utbildning %

2 till 3-årig Övrigt4-årig3 till Grundskola
yrkes teoretisk

Bygg 56 38 4 2
Ekonomi 27 71 1 1
IT 46 51 l 2
Jord/skog/trädgård 82 15 2 1
Livsmedel 67 30 l 2
Miljö 44 53 2 1
Transport 48 45 4 3
Tillverkning 64 34 1 1
Träindustri 77 18 1 4
Turism 38 59 1 2
Vård 70 26 l 2
Övriga 47 50 1 2
Totalt 48 48 2 2

Andelen studenter gått de yrkesförberedande är störstsom programmen
inom Jord, skog och trädgård, Träindustri, Vård, Livsmedel och Till-
verkning. Andelen med teoretisk utbildningsbakgrund inomär störsten
Ekonomi och Turism.

7.4 Social bakgrund

En intressant fråga de Kvalificeradeär yrkesutbildningarna lyckatsom
rekrytera andra studerande högskolan Högskolanän gör. ärgrupper av
socialt segregerad. Vi har därför kompletterat bilden med redovis-en

2Regeringens proposition 1995/96:l45,
3 Ibid.,
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befolk-förvärvsarbetandedenfördelningenden socialaning avav
tabell 7.6.ningen se

jämföras medhögskolantillbörja rekryteringenTill med kanatt
befolkningen 1990. Härförvärvsarbetandedenmotsvarande andelar av

mellantjänstemännenunderrepresenterade medankraftigtarbetarnavar
överrepresenterade.kraftigttjänstemännende högreoch var

KY-studenter ochhögskolestudenter,bland7.6. Social bakgrundTabell
helhet.befolkningenförvärvsarbetandedenbland som

Befolkning*KYHögskolaSEI
%%%

443423Arbetare
151012Lägre tjänstemän
162128Mellantjänstemän
101928Högre tjänstemän
6149inkl. lantbrukareföretagareEgna

Övriga 92-
19859802, FoBEnligt U 20 SM ävense

Gäller 1998-99
år enligt 1990befolkning 16 och äldre FoBFörvärvsarbetande*

viyrkesutbildningKvalificeradrekryteringen tilldet gällerNär attser
arbetarbak-medAndelen studenterbetydligt mindre.segregeringen är

tjänstemannarepresen-högskolan ochigrund elva högre änär procent
börbefolkningsgenornsnittet. Noterasbetydligttationen ligger närmare

förhållande till denikvarstår betydande snedfördelningdock detatt en
förhållande-Anmärkningsvärt denbefolkningen.förvärvsarbetande är

högskolanbåde jämförelse meditill företagare,andelen barnvis höga
helhetfförvärvsarbetande befolkningenmed deni jämförelseoch som

Invandrare7.5

invandrare. Ennågon föräldrarnafråganställdesFörenkäten ärI avom
yrkesutbildningenKvalificerademålsättningarna med den är attav

eftergymna-invandrare, tillstuderande, däriblandlocka grupper avnya
yrkesutbild-Kvalificeradeinvandrare inom denstudier. Andelensiala

4 Förenkäten där viSiffran byggerunderkant.förmodligen iKY:s 14 ärprocent
fadernsstudenter angivitfinns förmodligenfrågat yrke.efter faderns Dethar som

företag. Vi harmålare detexempelvis ävenyrke är ett egetatt attutan angesom
då till 33företag och kommerhar haftfrågat fadern har eller egetett uppom

"har haft", dels vi intetidsaspektensiffra delsProblemet med denna är attprocent.
inkomstkällan.huvudsakligaföretagandet dendet ärvet egnaom
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ningen framgår tabell 7.7. Invandrama sammanlagt 18utgör procentav
KY-studentema. Med den definition tillämpats enkätfråganiav som -
någon föräldrarna född utomlands denna andel välatt ärav svarar-

stortj.andelen invandrare i befolkningen imot
De nordiska invandrarna andel KY-studentemautgör storen av

inom branscherna Miljö, Träindustri och Livsmedel och liten andelen
Övriga.inom Jord, trädgårdskog och och

ÖvrigaBranschema Bygg, Ekonomi och har andelstor utomnor-en
diska invandrare och branscherna Jord, skog och trädgård och Träindu-
stri hade liten andel utonmordiska invandrare.en

Tabell Andel studenter inom den Kvalificerade yrkesutbildningen
har invandrarbakgrund.som

Bransch Invandrarbakgrund %, antal

Nordiska Utomnordiska
invandrare invandrare

Bygg 6 14
Ekonomi 7 13
IT 7 11
Jord/skog/trädgård 4 3
Livsmedel 9 8
Miljö 9 10
Transport 7 8
Tillverkning 7 11
Träindustri 9 3
Turism 6 10
Vård 7 9
Övriga 5 12
Totalt 7 524 850ll

5 År 1997 svarade 19 befolkningen denna vida definitionprocent motav av
begreppet invandrare. Invandrarverket, På tal invandrare, Norrköping, 1998.om
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uppläggning ochUtbildningarnas8

genomförande

yrkesutbildningamas KYKvalificeradebeskrivs dedetta kapitelI
redogö-inleds med kortgenon1förande. Kapitletuppläggning och en

antagning ochbeskrivs hurDärefterutbildningamas upplägg.relse av
utbildnings-avsnitt därkommersker. Sedanurval studenter ettav

peda-utbildningsprogrammensredovisas blförklaras. Härstrukturen a
Därefter beskrivsexamination.olikautfomrning ochgogiska typer av

olikaexempelvis fyra LIA-berättasi arbete LIA. DetLärande om
utbild-företagsförlagdskolförlagd ochväxlingen mellanformer, om

Avslutningsvis be-handledarutbildning.handledare ochning och om
yrkesutbildningen.Kvalificeradeinom denhandlas högskolepoängen

Inledning1

med fördjupadepraktisk inriktningskall förenaUtbildningama teo-en
består teoretisk undervisning, delsdärför delsretiska kunskaper. De av

således förank-Utbildningamaarbetsplats.Lärande i arbete ärav en
arbetslivetlbåde och irade i vetenskap

frånlånga. 40 till 120olika varierarUtbildningsprogrammen Deär
Vanligast före-heltidsstudier.veckasEn poängpoäng. motsvarar en

antalhar olikaOlika utbildningsprogramkommande 80är poäng. stu-
antagningsomgång,få studerandehardentplatser. Vissa perprogram
drygt 80åtta har studentkullarandra storatex personer.ompersoner,

kalenderår ocksåantagningsomgångar skiftar mellan deAntalet per
regelbundetVissa utbildningarolika utbildningsprogrammen. startar en

vår.kalenderår, Andra utbildningargång varje höst eller startart exper
två kalen-vår, antagningarbåde vilket innebär dethöst och görsatt per

månaders mellan-med 18derår. Några få utbildningsprogram startar
fåtal mycket varierandeharslutligen finns detoch ett program somrum

utbildningsprogrammenförekommandestarttillfällen. Vanligast är att

1 1995/961145,propositionRegeringens
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antagning kalenderårgör och kurserna under tidigatt startaren per
höst, under augusti eller månad.september Vissa utbildningartex

distansstudierbedrivs via
Den arbetsplatsförlagda delen utbildningen benämns Lär-av som

ande i arbete tredjedel utbildningstiden. ingårutgör Denna delca en av
i den tid omfattas kurspoängberäkningen. Arbetsplatsintegre-som av
ringen för med sig utbildningen i hög grad årsrytmtill denatt anpassas

präglar arbetslivet. Utbildningsverksamheten bedrivs till följdsom av
detta kontinuerligt terminsindelning och denna anledningutan av upp-
nås 80 kurspoäng kortare tid fyra traditionella terminer.tex än
Kursdeltagama i princip berättigade till studiemedelär under hela stu-
dietiden, under den arbetsplatsförlagdaäven delen.

Utbildningama bygger vidare de kunskaper fårstuderandesom
nationella i gymnasieskolan. För tillträde till Kvalifi-program en

cerad yrkesutbildning krävs alltsådet sökanden skall ha fullföljtatt ett
nationellt gynmasieprogram eller ha motsvarande svensk eller utländsk
utbildning eller förvärvat motsvarande kunskaper Försätt.annat
tillträde till utbildning kan utbildningsanordnare och ledningsgruppen
ställa krav särskilda förkunskaper. Sådana krav skall relevantavara
för den aktuella utbildningen. Vid dessa tillfällen kräver utbildnings-
ansvariga förkunskaper i visst eller krav yrkeserfarenhettex ämne
inom visst yrkesområde.

Utbildningama uppdelade i delkurser ellerär olikamoment av
karaktär. Vissa delkurser med anställd personal, andra köps inges egen
utifrån. De lärartjänster köps in kan komma från Komvux,texsom
universitet och högskolor, ocksådet kan branschknutna före-men vara
läsare har hand hela eller delar särskilda kurser. Flerasom om av av
kurserna organiserade projektarbetenär och för det avslutasmestasom

utbildningsprogram med examensarbete därett de olika kursmo-ett
integreras i praktiskt inriktat projekt.menten ett

Kursutvärdering genomförs regel efter varje avslutat kursmo-som
Vanligtvis fyller studenterna i enkätment. kursvansvarigen som sam-

manställer och vidarebefordrar till utbildningsansvarig. Efter avslutad
kurs utförs samlad kursuppföljning och eventuella revideringaren rea-
liseras. förekommerDet också utbildningsansvarig gångatt ter-en per
min läsåreller någongenomför form utvecklingssamtal med varjeav
enskild student.

Efter avslutad Kvalificerad yrkesutbildning erhåller den studerande
antingen examensbevis eller utbildningsbevis. Omfattar utbild-ett ett

2 "Branschvis förteckning beviljade utbildningar i försöksverksamhetenöver med
kvalificerad yrkesutbildning 1998-08-03, Kommittén för kvalificerad yrkesutbild-
ning.
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medutbildningenavslutaskurspoängsammanlagt 80ningsprogrammet
framutbildningenLeder inteyrkesutbildningsexamen.kvalificeraden

begä-studerandefår denyrkesutbildningsexamenkvalificeradtill en
utbildningsbevis.ettran

urvalochAntagning8.2

mindreplatserantalet änriksrekryterande. Om ärutbildningAll är
olikafleraellertillämpasurvaleturval. Vidsökandeantalet görs ett en

utbildning ochtidigaresärskiltanvänds betyg,urvalsgrunder, bl prov,a
urvalskriterium. DettaocksåförekommerIntervjuyrkeserfarenhet. som

tillgodogöraförutsättningarhar bästasökandevälja de attför utatt som
lednings-regelfattas iantagningBeslututbildning.visssig avomen

tilldelegeratsåliggandetutbildningar harflertalvid ettmengruppen,
Nacka kommun,vidSå skettharantagningsmyndighet.lokal texen

folkbildningscent-MångkulturelltKarlskrona/Ronneby,iHögskolan
NorraAMUGruppenDalarna,iLandstingetBollnäs,iKomvuxrum,

ÖrebroTullängsskolan iochSmåland Jönköpingi
Sverige,från helaförvissoutbildningarna kommerSökande till men

frånellerbedrivsutbildningendärfrån den kommunkommerflertalet
frånallmänhetsåledes irekryterasstuderandeDekranskommunema.

rekiyteringsområdena varie-kanregionen. Noterasnärliggandeden att
frånsökandenharutbildningarVissautbildning.tillfrån utbildningrar

område,från begränsatsökandeharenbartmedan andralandet,hela ett
regionen.Malmö/LundMälardalen ellerBollnäs kommun,exempelvis

före-Vanligasturvalsgrunder.många olikaanvändsantagningVid
vidUrvalskriteriemaintervju.ochhögskoleprovbetyg,kommande är

förmåga,kommunikativsamarbetsförmåga,intervjuer kan tex vara
viljaförmåga ochochdatorvanateknikintresse, attbranscherfarenhet,
ikunskapstesterelleranlagstesterurvalsgrunderAndralära. är exem-

ochomvärldskunskaplogik,engelska,matematik,svenska,pelvis
såsom fri-arbetsproverockså skeförmåga. Urval kansocial genom

hantverksskicklighet.ochvideofilmblad,grafiskahandsteckning,
ochbranschkännedomarbetslivserfarenhet,ocksåMeriterande är

arbetsgivarefrånrekommendationer

med3 försöksverksamheteniutbildningarbeviljadeförteckning"Branschvis över
yrkesutbild-kvalificeradförKommittén1998-08-03,yrkesutbildningkvalificerad

ning.
med4 försöksverksamhetenibeviljade utbildningarförteckning"Branschvis över

yrkesutbild-kvalificeradförKommittén1998-08-03,yrkesutbildningkvalificerad
ning.
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Ofta eftersträvas jämn könsfördelning. I de mansdomineradeen
yrkesgruppema prioriteras, vid lika totalbedömning, kvinnliga sökan-
den. Det kan så 40 platserna reserverade förtex att ärprocentvara av

sökandekvinnor vid tillräckligt antal behöriga
Urvalsförfarandet kan ske i omgångar.exempelvis förstaItre om-

gången baseras urvalet betyg, högskoleprov och arbetslivserfaren-
het. Det andra urvalet med hjälp antalgörs ansöknings-ettav svar
frågor och slutligen sker den sista urvalsomgången utifrån intervjuer
och samlat omdöme de sökande kvarstår.ett av som

Antagningen studerande till Bildjournalistik sker flerai Först görssteg.av en
bedömning den formella kompetensen. I princip gäller förkunskapskravav
grundläggande behörighet för högskolestudier. Till detta kommer särskilda
krav, vilka motiverade utbildningensär speciella karaktär. Sökandesav
övriga tvåmeriter bedöms i I sker bedömning utgångs-medsteg. steg ett en

frånpunkt kvaliteten insända arbetsprover, bestårvilka "fria bilder"av
och tematiska fotouppgifter, dvs "bildberättelser". Den sökande skallav
också sig själv där avsikten med det bildberättan-presentera texten om egna

förväntningarnadet, på utbildningen och den planerade yrkesverksaniheten
tvåredovisas. I kallas 40-tal sökande till Biskops-Amö för femsteg ett prov-

dagar med intervjuer och praktiska bestårTesterna antal konkretatest. ettav
fotografiska såsomuppgifter förmågan till fotografisk komposition och ljus-
behandling. Vidare skall de sökande arbeta friamed bildskapande associatio-

utifrån exempelvis musik eller förelagd Arbetsuppgifterna lösestext.ner
enskilt och i Avslutningsvis skall sökandevarje individuellt göragrupp. ana-
lyser både bild och film. Därefter sker intervju med och deav en var en av
sökande, då motivation för målinriktning,utbildningen, viljan förmåganoch
till grupparbete undersöks. Antagningen sker utifrånsedan totalbedömningen

den sökandes meriter. Den sökandes möjlighet bo skolan bety-ärav att av
utbildningendelse för bli tillatt antagen

En förutsättning för få bra urval utbildningen mångaharatt ärett att
sökande, betydligt fler antalet platser. Somän exempel kan nämnasett
Biskops-Amö där det bedrivs utbildning i Bildjoumalistik. Biskops-en
Amö har sedan mitten 70-talet bedrivit utbildningar i dokumentär-
och reportagefotografi. Utbildningarna god kompetens och har tillger
följd därav renommé. Till varje antagningsomgång finns det, enligtgott

5 Branschvis förteckning beviljade utbildningar i försöksverksamhetenöver med
kvalificerad yrkesutbildning 1998-08-03, Kommittén för kvalificerad yrkesutbild-
ning.
6 Ansökan möjlighet bedriva försöksverksamhet med Kvalificerad Yrkes-attom
utbildning fotojournalistiki lOOp, Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö, 746 93
Bålsta.
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utbild-till de 16omkring 350 sökandeintervju kursansvariga,med
ansökningshandlingaråterkommer medsökandenningsplatsema. Flera

år år lyckas bättre.efter i hopp attom
intervjufullföljer, enligt medBildjoumalistiktillAlla antagna

anled-har denUtbildningsanordnarnakursansvariga, utbildningen. av
med studieavbrott.inga problemningen

Förkunskapskrav8.2. 1

några våra olika utbildningarpåtalats besök hosvidproblemEtt avsom
framför alltkunskapsnivån studenterna. Detojämna hosden ärär

svårigheterna denlyft fram medstuderandeoch delärarna storasom
förupplever den tidkunskapsspridningen. Lärarna avsattsatt som

varje enskild individundervisning inte räcker till. För rättmötaatt
utvecklingsnivå pedagogiskakrävs ytterligareochkunskaps- resurser.

inläs-otillräckliga förkunskaperharstuderandeDe nämner attsom
insatsoch det krävsupplevs mycketningen storämnen tungt att enav

kursmål. tidigare tillägnat signå studerandeDeför uppsattaatt som
tillför mycket ochundervisningen inteförkunskaperdessa attuppger

får stödfungeraytterligare kunskapistället för inhämtade attatt som
medhjälpare sina kurskamrater.och

Design i Karlskrona,några Mediautbildningar, NewVid texsom
då studenterna kanbakgrunden fördelden varierandeframhölls som en

lära varandra.av

Utbildningsstruktur8.3

arbetskraften den kom-skallKvalificerade yrkesutbildningenDen ge
tjänster iochför genomföra produktionkrävs attpetens av varorsom

skall bindaarbetsliv. Utbildningenoch morgondagensdagens samman
måsteinriktning. Denmed praktiskfördjupade teoretiska kunskaper en

eftergymna-både från högskoleutbildning ochsåledes innehålla teori
produk-vinns direktpåbyggnadsutbildning kunskapsial samt som ur

tionen.7 alltså tvåde kunskapsbaserna.Utbildningen skall integrera
hålla arbets-kvalitet ochutbildningen skall högFör motatt svara

teori ochsamverkan mellanstuderandes behov krävslivets och de
utvecklas. Utbildningenpedagogiska arbetsformerocharbetsliv att nya

produk-kunskap för bemästragår användalära studenterna attut att
kreativt tänkande ochsig kritiskt ochskall bl lärationsproblem. De a

7 145.proposition 1995/96:Regeringens
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den anledningen det viktigt lära sig helheter förståär ochattav se pro-
cessens Utbildningen skall led i och förberedelse förett ettses som en
livslångt lärande.

Som styrdokument för utbildningsprogrammen finns utbildnings-en
plan. Iden framgår bl utbildningens längd och mål, dess uppläggninga
och organisation, kompetenskrav den undervisande personalen,
inriktning och organisation Lärande i arbete. Av utbildningsplanenav
framgår också studenterna kan tillgodoräkna någrasig de kurs-om av

vid denpoäng samverkande högskolan.som ges
Utbildningsprogrammen tidigare olika långa.är, Somsagts,som

framgår tabell 8.1 variationen frekvent,är Mest 76stor.av procent,ca
de bedrivsär under 80 kursveckor. Antal utbildningspro-program som

kortare, dvs mellan 40 ochär 60 veckor, uppgår till sjugram som ca
Något fler, elva de utbildningarprocent. har längreärprocent,ca som

utbildningstid, dvs från 90 till 120 kursveckor. Sålunda har över-ett
vägande antal utbildningsprogram, 82 kurstid 80 tillprocent,ca en

veckor88

Tabell Kvalificerade yrkesutbildningar fördelade kurstid.över

Antal Antal Andel utbild-
kursveckor utbildningar ningar %

40 5 2,6
45 3 1
60 5 2,6
80 147 76,2
83 2 1
84 5 2,6
85 3 l
88 1 0,5
90 5 2,6

100 7 3,6
105 1 0,5
20l 9 4,7

Totalt 193 100,0

Alla utbildningsprogram har olika mål, eftersom de arbets-motsvarar
livets varierande krav. Av den anledningen utbildningarnaär organiser-
ade mängd olika Målbeskrivningensätt. vad den studer-en uppger
ande skall kunna efter avslutad utbildning och utbildningens upplägg

8Regeringens proposition 1995/962145.
9 "Branschvis förteckning beviljade utbildningaröver i försöksverksamheten med
kvalificerad yrkesutbildning 1998-08-03, Kommittén för kvalificerad yrkesutbild-
ning..
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och organisation målet.anvisar dagens efterfrågasI arbetslivvägen mot
såsomkompetenser samarbetsförmåga, problemlösningsförrnåga,

initiativförmåga, kommunikationsfärdigheter, flexibilitet och helhets-
Majoriteten de Kvalificerade yrkesutbildningama har kurs-ettsyn. av

upplägg allt döma främjar dessa färdigheter.attsom av

8.3.1 Pedagogisk utformning

Den pedagogiska miljön skall kännetecknas utvecklingsinriktatettav
lärande. Det innebär den studerande få ifrågasättaskall frihet ochatt att

givna förutsättningar, formulera uppgifter och olikapröva prövanya
lösningsmetoder. Syftet med denna pedagogik studenterna skallär att
lära sig formulera problem och inte bara lösa givna problem. Deatt
skall lära påverkasig de kan den omgivning där problemet skallatt
lösas. Följaktligen krävs det, för lärandemiljön skall kreativ,att vara

studenterna i sin utbildning har handlingsutrymme, de kan tänjaatt att
och utnyttja frihetsgrader i olika problemlösningssituationer.gränser

Studenterna skall i sin utbildning beredas möjlighet till personlig
utveckling. De skall lära sig lita sin kunskap och för-sinatt tro
måga vilja.och

Utbildningama genomförs huvudsakligen så den stude-sätt att
rande i Arbetssätten olika, frånallt konventionellsätts ärcentrum.
klassrumsundervisning till Problembaserat lärande PBL. De under-
visningsmetoder finns noterade i beskrivningarna framtagna enligtsom
Läroverket se kapitel 4 och 9 PBL, projektarbeten, processorien-är

arbetssätt, traditionell akademisk undervisning, yrkespraktiskterat
undervisning, övningar, klassrumsundervisning, seminarier, föreläs-
ningar, grupparbeten, laborationer, gruppdiskussioner, studiebesök,
kompetensjournal, studier, praktik, individuella arbeten,egna resor,
exkursioner, distansutbildning, rollspel, fältstudier, praktikfall, själv-
styrd inlärning, tematiskt upplagd undervisning och rapportskrivning.

Den vanligast förekommande undervisningsmetoden PBL. Medär
denna fårmetod de studerande möjlighet problemlösningtränaatt
utifrån verklighetsanknutna situationer. Eftersom inlärningen själv-är
styrd med aktivitet lär sig studenterna för detatt taegen ansvar egna
lärandet dåoch inlärningsmetoden har utgångspunktsin i basgrupper

de arbeta i Lärarens roll vidtränas PBL underlätta deatt är attgrupp.
studerandes inlämingsprocess, inte förmedla mängd faktaatt storen

ofta går inhämta i litteratur. Lärarrollens tyngdpunkt ligger iattsom
handledarskap.

° SOU 1995:38.
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Några utifrånutbildningsprogram förklarar i sina beskrivningar
Läroverket de använder processorienterat undervisningssätt. Dettaatt
innebär, enligt beskrivningarna, utbildningens olika kursmomentatt
integreras med varandra i olika för skapa Somhelhetssyn.teman att en
utgångspunkt för finnsdenna lärandemodell problem löses medett som
hjälp antingen individuella arbeten eller grupparbeten. Visserligenav

varjeintroduceras med föreläsningar, studenterna har medtema men
påverkadenna pedagogiska utformning möjligheter sinastora att stu-

sådier. självstyrd.Inlärningen är sägaatt
fåtal utbildningsprogramEtt de använder tematisktattuppger upp-

vårtlagd undervisning. Enligt sammanfaller denna metod medsynsätt
det kallas processorienterat undervisningssätt.som

Genom använda undervisningsmetodik enligt utvecklaratt en ovan
förmågan självständigtde studerande arbeta och i iDe tränasatt grupp.

problemlösning, infomrationssölcning och presentationsteknik. lärDe
sig fortlöpande och kritiskt värdera inhämtade kunskaperatt samt att
arbeta över ämnes gränserna.

någraKonventionell klassrumsundervisning används i utbildnings-
Vid dessa utbildningar kompletteras de lärarledda lektionernaprogram.

med exempelvis laborationer, inlärrmingsuppgifter, grupparbeten, roll-
spel, exkursioner, praktikfall PM-uppgifter. efteroch Här strävar man

få balans mellan traditionella teoretiska undervisningsfonner medatt
betydande projektinriktadelaborativa inslag och olika former skol-av
arbeten.

En undervisningsmetod flera utbildningsprogram använder ärsom
projektorienterade utifråndet arbetssättet. Enligt beskrivningarna Läro-

tillvägagångssätten,verket varierar utmärkande ärmest att stu-men
denterna enskilt självaarbetar eller i och de lägger arbe-attgrupp upp

förekommandei fall fördelar det mellan sig. projekt deDetet samt stu-
derande arbetar med antingen fiktiva eller verklighetsbaserade ochär
då, eller knutet till företag genomfördär studenternasätt,ett annat
den arbetsplatsförlagda studietiden. projektenParallellt med bedrivs

eller mindre konventionell klassrumsundervisning med laborativamer
inslag breddas med exempelvis gruppdiskussioner, studiebesök,som
praktiska övningar, och kompetensjoumal ellertecknanderesor av en
loggbok.

kompetensjoumalEn dagbok. I den för den studerandeär typen av
anteckningar sig själv och sitt yrkesarbete. Studenten skriverom om
vad hon hur hon arbetar och hur hon känner sig. Vidare redogörgör,

framgångarhon för arbetssituationer, problem, hon ochmöter annatom
fåhon tänker och reflekterar för själv,sig sittöver attsom grepp om

arbete och sina Kompetensjoumaleniakttagelser. tillfälle attger sam-
bådeordna teoretiska kunskaper praktiska erfarenheter,och ochnya
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sådana studenten har med sig in i Påutbildningen. detta blir kom-sätt
petensjoumalen brygga mellan teoretiska studier och Lärande ien
arbete. Syftet med föra kompetensj ournal utvecklas yrket.iäratt att

Med denna undervisningsmetod, där teoretisk undervisning, själv-
studier och projektarbeten genomförs parallellt lär sig de studerande att

för sitt kunskapsinhämtande. De i problemlösning ochtränasta ansvar
förmågautvecklar sin samarbeta, skriva ochatt rapporter presentera

arbetsresultat i exempelvis seminarier. Med denna anpassningsbara
undervisningsmetod finns möjligheter samverka med företagstora att
där de studerande genomför den arbetsplatsförlagda delen utbild-av
ningen.

Vid hantverksinriktade utbildningar används ytterligare under-en
visningsmetod. Dessa utbildningar har inte mål skapaattsom nya
arbetsmetoder eller nyskapande. byggerDe iställetsättannat vara
utbildningen på de traditioner finns vad gäller hantverksyrken ochsom
dess inlärning. Utbildningen fungerar såungefär det förr,gick tillsom

frånvad kunskapsöverföring till gesäll. I de yrkesspeci-mästareavser
fika kurserna såledespraktiseras individuell undervisning, dvsen en
undervisningsmetod enligt fårlärlingsmodellen. De studerande därmed

och själva genomföra alla förekommande ipröva att momentse
hantverksyrket.

Ett litet antal utbildningsprogrammen har via Läroverket redo-av
gjort för de använder olika undervisningsmetoder vid utbildningensatt
skolförlagda och arbetsplatsförlagda dådel. Under de perioder teore-
tiska studier praktiseras bedrivs undervisningen i huvudsak i form av
föreläsningar, litteraturstudier och olika arbetsuppgifter löses indi-som
viduellt eller i dvs konventionell klassrumsundervisning medgrupp,
laborativa inslag. Vid Lärande i arbete används framförallt reella pro-
jektarbeten.

Utvärderingsgruppens intryck efter gjort någravi besök hosär, att
utbildningar, det den konventionella undervisningsmetoden medäratt
laborativa inslag och projektinriktade skolarbeten bruklig.är mestsom
Visserligen framför några de utbildningsanordnare besökt deattav
använder PBL undervisningsmetod och lärarna berättar, vid dessasom
utbildningar, de utbildar med stöd "anpassad" PBL, studen-att av men

undervisningen traditionell. det inom Kvalifi-Att deärterna attuppger
cerade yrkesutbildningama används olika undervisningsmetoder fram-

ocksåkommer i de enkätsvar utvärderingsgruppen erhållit. Under-I
enkäten har 80 de gångstuderande uppgivit de minst iprocent attav en
veckan arbetar tillsammans med andra studenter i grupper.

Utvärderingsgruppen har ocksåvid besök träffat utbildningspro-
använder PBL undervisningsmetod. Vi har även möttgram som som

utbildningar, New Media Design i Karlskrona, i sintexsom som
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utbild-både projekt- problemorienteratochundervisning använder ett
ningsupplägg.

utbildningsmål ämneskompetens,förutomMedia DesignsNew är, attatt ge
problemlösningsförmåga, utveckla individensochutveckla initiativ- att

förmågan det bästalivslångt lärande, utvecklaför att ut gruppur enansvar
för samarbeteödmjuk ochprojekt.och kunna arbeta i Att äröppenatt vara

projekt.innehåll, funktion allaform och igrunden för bygga ettatt en en
dennadärför lägreoch tekniker värderasspecifika verktygKunskaper i än

mål Design PBL.förmåga. nå använder Mediadessa NewFör att
och praktik integrerasprojekt där teoriuppbyggdUtbildningen är

verklig-efter praktiskaUtgångspunkten denunder utbildningen. är strävaatt
därför starkt koppladverkligheten. Utbildningenteoretiseraheten, inte äratt

peda-arbetslivsanknutentillämparoch Media Designtill näringslivet New en
utgångs-projekt ochdelas in iutbildningens kursergogik. innebärDet attatt

fårpraktik dettaochproblemorienterad. Teoriför all inlärningpunkten är
målet faktiskt resultatochmål, odelad strävan ettsätt motett gemensamt en

lärdomutvärdera och draatt av.

tjänsterochin olikaProjekten uppbyggda förär typeratt varorrama av
varjeutgår från därolikakunskaper.med skilda tekniker och De teman

projektledning, bransch-design,flera perspektiv textema somses ur
fårkursuppläggmarknadsfrågor programmering. Med dettaochoch

förståelse produk-förfördjupadhelhetsbildstudenterna som geren
projektVarjegenerella utvecklingssystem.ochtionsprocesser utmyn-
projekt byggernästföljandeoch erfarenheteri kunskaper somnar

utvecklingslinje.på. På övergripandedetta skapasvidare sätt en

problemområde utgår från marknadens villkor. Deprojekt ochVarje stu-
från till full-få företag, idéuppgiftderande kan till attatt starta ett egett ex
introduceras medProjektarbetenafinansiera företag.bordan utveckla och ett

aktuellfrån och har därmedbranschenföreläsningar. Föreläsarna köps in
skulleföreläsningarna igrundläggandeexpertkunskap. introducerandeDe

affärsidé, ekonomihandla mediaföretag,förslagsvis kunnadetta exempel om
kalkylerautbildningstiden lära sigskall underoch varumarknad. Studenterna

med föreläs-parallelltgångbarhet. innebäroch kommersiell Detberäkna att
finansi-för sökautarbeta underlagde med exempelvisningarna arbetar attatt

ering i bank.
tideller längrestuderande under kortareprojekt innebär deAtt arbeta i att

består produktionsgruppvarjeproduktionsgrupper. Vanligtvisarbetar i av
under fyra veckor.tillsammansfem medlemmar och de arbetartill casex

både yrkesroller iprojekt- ochstudietiden studenterna iUnder samttränas
ledarskap, samarbete,förmåga kommunikation,till blsocial kompetens, dvs a

stadiumRedan tidigtoch kundkontakt.självinsikt, kundupplevelse ett
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finns perioder team-building och gruppdynamiska övningar inlagda iav
utbildningen. Stor vikt läggs vid denna träning. förDetta grundligt förbe-att
reda studenterna för professionellt yrkesliv. Under projektarbetena har deett

tillgångstuderande till kontinuerlig handledning. Det de kursansvarigaär som
håller såkursen och knyter ihop säcken.sägaattsamman som

projekt studenterna har kontaktFlera bygger med uppdrags-att externa
givare. projekt- och produktionsledare det viktigt framgångenSom för iär
arbetet ha kundkontakter och därför finns de implementerade redan tidigt iatt
utbildningen.

Media Design har valt denna pedagogiska undervisningsmetodNew
kursupplägg för de studenter efter gåroch detta utbildningenatt utsom

i arbetet skall flexibla medarbetare snabbt blir produktiva,vara som
ständigt utvecklas.lätt lär ochsom som

Examinationsformer8.3.2

kunskapskontroll varierar. underlag för kunskaps-för SomFormema
utifrånexamination används, enligt beskrivningarnabedömning och

tentamina, skriftliga -individuellt och iLäroverket, bl sedvanliga prov
inlämningsuppgifter, loggbok eller kompetensjoumal, PM,grupp,
tentamina individuellt eller i seminarier, diskussioner,muntlig grupp,-

projektredovisningar, gruppövningar, fall-individuella redovisningar,
praktiska arbetsprov, och aktivtbeskrivningar, laborationer, närvaro

undervisningssituationerna, utvecklingssamtal ochdeltagande i per-
Val examinationsform berormed varje student.sonlig uppföljning av

vilkenundervisande läraren,upplägg och denkursens avgörsom
skall tillämpas.examinationsmetod som

någonutifrån det vidbeskrivningar Läroverket förekommerEnligt
gåkursdeltagare erbjuds möjlighetutbildning samtligaenstaka attatt

tvåutbildningens sista veckor. förekom-gesällprov under Detigenom
examinationsformerockså några utbildningar alternativavid attmer

mångsidighetpå kurs. Med dennaolika individer itillämpas samma
kunskaper för dem passandevisa sinakan studenterna sätt,ett sam-

begåvningar.olikatidigt de övarsom
exempelvisLärande i arbete sker medKunskapsuppföljning av
utfärdasprojektredovisningar och arbetsomdömenloggbok, avsom

LIA-period. Somdär studenten genomför sinhandledaren företaget
föransvarige kursläraren helhetsbetygetdet denregel är som ger

ämnet.
Kvalificeradeexaminationsformer används i demängd olikaAtt en

erhållitutvärderingsgruppenyrkesutbildningama stöds de enkätsvarav
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45Underenkätenfrån Enligtstudenterna. procent stu-ca avuppger
avslutad delkursgodkänt resultatfår kännedomdedenterna att om

får de god-de15skrivningar. Ca äratt vetaprocent uppger omgenom
ochdiskussion med lärarendelkurspå avslutadkända eller cagenom
någondehar i enkätende studerandetvå svarat attprocent genomav

avslutad delkurs. Hela 37får godkäntpraktiskaform pro-provav
de examinerasUnderenkätenistuderandede attcent uppgerav

förekommer flera alter-utbildningendet iinnebärvilketsätt, attannat
examinationsformer.nativa

utifrån Läro-beskrivningarnaenligtutbildningar använder,Olika
nyttjar siffer-betygsnivåer. utbildningarVissaocholika betygverket,

tvågradig,använderAndraochexempelvis 4ibetyg tre steg, en
godkändickemed bokstavsbetyg,skalafyragradigtregradig eller tex

godkänd MVG.mycket välVG ochväl godkändgodkänd G,IG,
ochIGtvågradiga skalan med betygetdenförekommandeVanligast är

regel möj-haruppnått godkändbetygetintestudenterG. De somsom
komplettering ellertilllighet omtentamen.

redovisasexamensarbetestudentvarjeVanligtvis gör ett som
Examensarbetetskolperioden.sistadenmuntligt underochskriftligt

skolled-där lärare,opponentserninariumregel vidi ettpresenteras
finnsfrån berörda företagstudenter ochövriganingen, representanter

skriftligabetygssättning denochBedömning rapporten,närvarande. av
medstudentsoppositionenocharbetetdetförsvaret av enegnaav
andra intres-eventuelltskolledningochlärarearbete samtgörs avav

senter.

arbeteLärande i8.4

skallarbetskraftutbildaryrkesutbildningenKvalificeradeDen som
för-utbildningarnaskallanledningendenAvproduktionen.verka i

och denvetenskaplig grundharkunskapbåde denmedla vun-somsom
bådeförankradesåledesskallUtbildningamaproduktionen.nits varaur

uttrycksigArbetslivsanknytningenarbetslivet.och ivetenskapi tar
arbete.Lärande imånga blsätt, a som

tredjedelarbetsplats underskall skearbeteLärande i avenen
skola inarbete inteLärande iSyftet medutbildningstiden. är att ny per-

skallkunskapförhållningssättet tillochdetsonal, ärutan somsynen
fokus. praktikSkillnadenpraktik.inte ärLärande i arbetestå atti är

imedan Lärandei utbildningen,teoretiskaoch klargörbelyser moment

1995:38.SOU
2 Ibid.
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arbete tillför kunskap för bearbetning. För Lärande i arbeteatt ettny
skall kunna måste arbetsorganisationenäga modern ochrum vara
arbetsplatsen bör minst utveckla lärandeväg mot attvara en orga-
nisation.

8.4.1 Utbildningsanordnamas målsättning med
Lärande i arbete

Målsättningen med Lärande i arbete varierar. Via Läroverket uppger
vissa utbildningsanordnare syftet med Lärande i arbete deäratt att stu-

fåderande skall de teoretiska kunskaper de tillgodogjort sig iomsätta
utbildningen. framför studenternaDe under LIA-perioderna fåskallatt
tillfälle praktiskt tillämpa de teoretiska och knyta deatt momenten
nyförvärvade kunskaperna till reell arbetsmiljö. tillvägagångs-Dettaen

ökar studenternas branschkunskap och branscherfarenhet och desätt
får i sin utbildning fördjupad yrkesspecialisering.en

Andra utbildningsanordnare avsikten med Lärande iattuppger
arbete de studerande yrkesteknisk färdighet. Under LIA-peri-är ge en
oderna skall studenterna beredas tillfälle observera, göraatt nya upp-

fåtäckter och erfarenheter konkret skall kunna användassättettsom
i undervisningen. Syftet skapa förtrogenhet yrkesornrådetmedär att
och bra plattform för fortsatt utveckling i arbetslivet.att ge en

Några utbildningsanordnare syftet med den arbetsplatsför-säger att
utbildningen fålagda de studerande skall kontakter i arbetslivet.är att

studenternaLärande i arbete skall inblick i arbetslivets villkor. Stu-ge
fråndenterna skall under sina LIA-perioder orienterande fas tillen

delta i arbetslivet och knyta kontakter med branschen föratt att senare
fåha goda möjligheter arbete.att ett

målsättningenEftersom med Lärande i arbete varierar utformar
arbetsplatsförlagdautbildningsprogrammen den utbildningen olika

Skillnader förekommer med arbetsinnehåll,avseende bl form,sätt. a
periodindelning, ordnandet LIA-platser, handledare, uppföljning ochav
ekonomisk ersättning.

8.4.2 Olika former Lärande i arbeteav

mångaDen arbetsplatsförlagda utbildningen genomförs i fall som
Mångapraktik. utbildningsanordnare berättar de studerande underatt

påsina LIA-perioder eller praktiskt skall tillämpa sinasättett annat

3 proposition 1995/96:l45.Regeringens
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lärdomarsinaskall direktStudenterna omsättateoretiska kunskaper.
utbildningsanordnarelivet.i verkliga Enhur deoch stämmer uppgerse

studenterna efterochLärande i arbetemedavslutasvarje delkurs attatt
övervak-praktisera underskallförstteoretiskadet momentet noggrann

ochökar arbetafärdigheternaefterning och att egenvart mermer
skall cir-studenternautbildningsanordnare berättarhand. En attannan

förekommande arbets-allaarbetsplatsensförkulera runt att prova
och kanarbetslagetordinariestuderande i detingår deOftauppgifter.

Lärande i arbetefall haranställd. dessaIfungeramed tiden ensom en
tillmöjlighetstuderandesdestärkervilkentrainee-karaktär,form av

anställning.framtida
utbild-arbetsplatsförlagdadengenomförutbildningarflertalEtt

medstuderandearbetar deLIA-periodemaUnderprojektform.iningen
i denkärnanProjektarbetetLIA-företaget. ärtillknutnaprojekt ärsom

fråge-skall bearbetaoch studenternautbildningenarbetsplatsförlagda
varierarProjektuppgifternaproduktionen.aktuellafrån denställningar

före-delsintressen,bakgrund ochstudenternasdelsberoende
innebäraArbetsuppgiften kaninriktning.och att stu-storlek textagets

undersökaprojekt,drivamarknadsplan,skall utformadenten etten
Genomprojektplanering.upphandlaEU-samverkan ochtillmöjligheter

ochförmågan planerastudenternautvecklarprojektform attiarbetaatt
med andrasamarbetadärtillocharbetet ävendetsamordna attegna

företagen.arbetskamraterochstuderande
enligt deni principarbeteLärande iskerutbildningarPå fåtalett

Vad denundervisningsform.lärlingsutbildningenstraditionella en-
handledarevilkenLIA-perioden berorundersigstudenten lärskilde

och vilkagenomförstillfälletförarbetsobjektvilkethar,studenten som
stude-dehantverkare instruerarErfarnafordrar.objektetarbetsmoment

möjlighetfår studenternasamtidigtoch atthantverksteknikrande i
dehantverket. Inomutförasjälvahandledninginstruktörensunder

dendärföri ord ochsvår förmedla ärkunskapenhantverkflesta är att
alltid denunder arbetekunskapsöverföringen mesttraditionsburna

inlärning.förformenbetydelsefulla
bedriverutbildningsprogramantal de entrepre-mindreEtt somav

kmed hjälpi arbeteLärandegenomförutbildningarnörinriktade av s
kurs-ochfår studenteri arbeteLärandeformdennafadderföretag. I av
olikaplanerafadderföretagmedtillsammansmöjlighetanordnare att

fadderföretagantalstudent harVarjeuppdrag. ett svararsomtyper av
gång. dennaIutbildningensunderutkristalliseratsde behovmot som

uppleverstudenternaviktigtdetutbildningentreprenörinriktade är att
tillfälle.vidfadderföretagfår rättde rätt typatt av
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skolförlagd ochmellanVäxling8.4.3

utbildningföretagsförlagd

utbildningspro-utifrån Läroverket planläggerbeskrivningarnaEnligt
Variationemamånga olikaLIA-periodema ärsätt. out-grammen

såLärande i arbeteläggerutbildningar sättVissatömliga. attupp
två veckan under heladagar iföretagexempelvisstudenterna är ute

återkopp-fåskall direktstudenternaförutbildningstiden. Detta att en
utbild-på skolförlagda delenläser denför tillfälletdeling till det av

så praktik.Teorin blirningen. sägaatt
exempelvisiLärande i arbeteläggerutbildningarflertalEtt treupp
perioder skalldessalängd. Undervarierandeperioder medeller fyra

får för-och därigenomföretageti arbetetoch deltagaföljastudenten
arbete, i 40-poängsLärande ifall kandessakunskaper. Idjupade en

följande:upplagt enligtutbildning, t varaex

studenten kännatvå veckor lärLIA-periodenförstadenUnder-
ochfår introduktionStudentenLIA-företag.och sitthandledaresin

marknadorganisation,dvs med dessföretaget,medsig bekantgör
period planerasdenna förstaUnderverksamhet ioch reste-stort.

tvåinför periodförarbetenoch vissaLIA-perioderrande genom-
förs.

studen-veckor arbetarfemLIA-periodenandraUnder den tex-
företa-beroendevarierarArbetsuppgifternaproduktionen.iten

och intresse.profilstudentensbehovochsituation samtgets
inskolassju veckorförslagsvisLIA-periodenden sistaUnder-

skallperiodUnder dennayrkesrollen.kommandedenistudenterna
fördjupningsarbeteellerdetfärdigställastudenterna somexamens-

till företaget.knutetär

skallsuccessivtstuderandeden växauppläggmed dettaAvsikten är att
studerandefrågeställningar deochproblemDein i företaget. som
under denbehandlingtillskallLIA-periodemaunder tasmöter upp

skallförfaringssättMed dettautbildningen.skolförlagda delen stu-av
Lärande i arbete.teori ochmellansambandetfinnadenterna

iLärandeförläggerutbildningsanordnareocksåfinnsDet som
påInriktningennio veckor.exempelvis varderaperioderiarbete tre om

ökar.kunskaperstudenternasallt eftersomförändrasperioderna

erfarenhetfår praktiskstudenternaLIA-periodenförstaUnder av-
sig framförStudenterna lärgrundkursen.fått underkunskap deden

i praktiken.fungerarföretagenproduktionenallt hur
projektledningstudenterna sig hurLIA-perioden lärandraUnder-

organisationer.ochföretagoch bedrivsförbereds

KYUtvärderingen19-20035 av
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Under tredje LIA-perioden inriktas studenterna på projektledning,-
genomförande och utvärdering projektarbete.ettav

I denna form Lärande i arbete knutet till projektarbeteär ettav som
väljer studenterna LIA-företag efter projektinriktning. Projekten är
tänkta små utvecklingsarbeten där studenterna kan sinaomsättasom

kunskaper i praktiskt arbete, vilka fram i samarbete mellantasnyvunna
studenterna och LIA-arbetsplatserna.

många,Det finns många fler varianter periodindelning medav
Lärande i arbete. De beskrivna frekventa,är det finnsmestovan men
andra torde intresse. Det finns utbildningsanordnaretexsom vara av

påtalar den arbetsplatsförlagda utbildningen inte bör ske innanattsom
studenterna fått stabil grundutbildning för de arbetsuppgifteren som

dem i arbetslivet. Dessa utbildningarväntar har vanligen sina LIA-
perioder planlagda i slutet utbildningen och ofta alla LIA-veck-ärav

grupperade i eller mindre sammanhängande period. Detorna en mer
förekommer också några få utbildningar planlagt sina LIA-perioderatt
i tidigt skede i utbildningen. Redan efter nio veckors gårstudierett t ex

Önnestadpåde studerande Gårdsmästareprogrammet i 25 veckorsut
MåletLärande i arbete. med lägga Lärande i arbete i börjanatt av

utbildningen de studerande skall få delsär god yrkesteknisk fär-att en
dighet, dels inblick i företagande, arbetsorganisation kontaktersamten
med kunder och leverantörer. Under dessa 25 LIA-veckor skall de stu-
derande inhämta uppgifter i form råmaterial skallett använ-av som
das under den teoretiska delen i utbildningen och dessutom skallsom
ligga till grund för examensarbetet.

8.4.4 studentplatserHur ordnas för Lärande i arbete

går inte någonDet enhetlig bild hur ordnandet studentplat-att ge av av
för Lärande i arbete detta gårHur till beror bl utbild-ut.ser ser a

målsättning,ningens den enskilde studentens bakgrund och intresseom-
råde LIA-företaget. I drag tillämpas tillvägagångssätt:samt tregrova
Skola och skolledning placerar studenterna på redan ordnade LIA-plat-

studenterna själva försöker finna LIA-företag där fåde kan göraser,
sina LIA-veckor eller så sker arrangerandet i samverkan mellan skola,
student och företag.

I antal utbildningar bestämmer skola och skolledning deett stort var
studerande skall genomföra sina perioder Lärande i arbete. Innan deav
placerar studenter på LIA-platser bedömning LIA-företagetgörs en om

lärandesynpunkt har lämplig sysselsättning eller Som underlagur
för bedömningen ligger exempelvis presentation tänkt projektetten av
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då anmälerdeberättararbetsgöromål företagetdeeller omsomav
enskildedenBeroendeLIA-studenter. stu-förintresse emotatt ta

väljeryrkessituationochutbildningsbehovintresseinriktning,dentens
Oftast hartill studenten.bästLIA-plats dedenskolan ut passaranser
föregåsdå placerandetpåverka valetmöjlighetstuderandeden att av

ochutbildningsledaremed skolansutvecklingssamtalindividuella
iblandregelstuderande arbetaryrkesinstruktör. De ensamma, mensom

projektexempelvisdär ärfallI vissaföretag.två varje etttvå och
tillsammans.arbetastudenterfleraomfattande kanmycket

hand-antalknytavaltharutbildningsprogramNågra ettatt upp
utbild-intresseradepersonalochledning ärdärplockade företag av

till studenternaLIA-platserfördelas dessagångerMånganingsfrågor.
Sedanplatsbeskrivning.medbörjar göraföretagen att enattgenom

intresse. Företagendeplatserstuderande dedesöker vara avansersom
destudenterintervju detillväljerochansökningarnagranskar ut som

väljersjälvastuderandededetSlutligenlämpliga. ärfinner somvara
troligt-Då LIA-företagdessaplatserna.erbjudnabland deLIA-företag

årantalunderintressentermedverka satsarettkommervis att som
fortbildnings-långsiktigtochsamverkan ettutbildningsprogrammen

utbild-fortbildningsarbetet,ifår LIA-företagen,Exempelvisarbete. en
dedeutbildningdenunderlag förskall fungeraningspärm gersomsom

företaget.istuderande ute
flertalstuderande hardetillLIA-platser ettbjudastället förI utatt

huvud-själva harstudenternastrategi därvaltutbildningsprogram en
utbildningardessai arbete. ILärandeförplatsfinnaför attansvaret en

införstudenternaförberederkurserplanlagdaiblandförekommer som
branschen,översiktblKursernaföretagskontaktema. avenger a

kontak-vidtillvägaskallstudenternahuroch tipsinstruktioner om
studen-Eftersjälva.sigpresentationenvid attochföretagtandet avav

Kontak-skolan.företagenkontaktasLIA-platserfunnit sina avterna
Mångabrevledes.oftastskerLIA-företag stu-skola ochmellanterna

fåsvårtdå hardefrustrerande,strategi attdenna ärdenter attanser
enligtsvårigheternatillAnledningen är,arbete.Lärande iförplatser

Utbild-yrkesutbildningenKvalificerade ärdenstudenterna, ny.att
mångaförochmarknaden äretableradinteningsformen är ännu

utbildningsplat-svårt erbjudadetFörmodligenokänd. är attföretagare
tillkännerintemånga företagareeftersomarbeteLärande iförser

innehållmål,dessochutbildningarna m.rn
LIA-platser itilldelningenskerutbildningarantalmindreVid avett

skersamarbetetInitieringenmellan desamverkan tre parterna. av
förutbildningsprogrammetkonsulterarföretagviablolika sätt, soma

gällakanfömiedlar. Detdekunskap ettden texdelfå taatt av
kontaktenskolanförmedlartillfällenVid dessaprojekt.utförande ettav



132 Utbildningarnas uppläggning och genomförande SOU 1999:119

till studenterna och fårde projektet intressantavgöra ellerär Omom
så utbildningskontrakt.är, upprättas Företagaren eller möjligenett
handledaren och den studerande förbinder sig skriftligen uppfyllaatt

målgivna vad gäller innehåll,exempelvis omfattning, stöd, engage-
mang m m.

ocksåDet förekommer hos litet antal utbildningar kontakterett att
knutits med olika företag inom branschen inför de studerandes LIA-
perioder. finns såledesDet färdiga LIA-platser dela blandatt ut stu-
denterna, såde önskar. skolaMen och skolledning uppmuntrar stu-om
denterna själva söka LIA-företag, så de under LIA-periodema fåratt att

sysselsättning intresserar dem. Efter studenten funnitatten som en
intressant arbetsplats för Lärande i arbete diskuteras den med
kursansvarig vid godkännande initierar kontakterna. Sedanett ärsom
det till varje enskild student med hjälp stöd ochatt uppmuntranupp av

Öm-till villkoren blir bra. tillvägagångssättDetta brukas bl iattse a
sköldsvik Turismentreprenörutbildningen där sista LIA-perioden
tio veckor förlagd till utlandet.är

Vissa utbildningsprogram de studerande underän gärna attser mer
LIA-periodema väljer söka sig dåutomlands, det inom vissa bran-att

fåscher har erfarenhet arbeta utanför Sverige.är Förutomattsom av
turismutbildningar förekommer önskemåldetta hos utbildningsanord-

för exempelvis och kockutbildningar, data-, radio- ochrestaurangnare
mediautbildningar.

8.4.5 Handledare handledarutbildningoch

Det skall LIA-företagen finnas kvalificerade handledare som ansva-
för Lärande i arbete. Enligt beskrivningarna utifrån Läroverketrar

handledama i samverkan mellan skola, näringsliv och studenter.utses
Utbildningsanordnama efter få erfarna handledare medsträvar att
intresse för den pedagogiska rollen och den anledningen samråderav

rektor, projektledare, kursansvariga lärare och ledningsgrupptex om
kompetenskraven i varje enskilt fall. Det VD, avdelningschef,är tex
teknikchef, försäljningschef, produktionschef, simuleringsingenjör,
bibliotekarie, Stadsarkitekt, tekniker och miljöhandläggare utsessom
till handledare.

Varje student skall ha personlig handledare. I vissa utbildningaren
förekommer det student har flera handledare under ochatt en en samma
LIA-period. på,Detta kan bero exempelvis i Strängnässom
Läkemedelsteknik, studenterna under Lärande i arbete cirkuleraratt

såolika avdelningar. Om fallet kräver utbildningsprogrammenär att
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övergripandedethar ansvarethandledareLIA-företaget utser somen
utbildning.arbetsplatsförlagdaför studentens

LIA-företagochutbildningsanordnaremellanKommunikationen
intryckVårtbesök.ibland ärochbrev attfax,telefon,viasker oftast

Någrabra.fungerarkontaktenhandledama attmerparten anserav
LIA-företagetochutbildningenmellankontaktentyckerhandledare att

hand-påtalarbesökutvärderingsgruppensVidbristfälligt.fungerar en
med utbild-någon kontaktvaritinte"överhuvudtagetdetledare att

bli.intekan detintet"mycket änoch sämreningsanstalten
studentenmedkontaktendenhar störstahandledarenDet är som

hjälperstuderande,denstödjerHandledarenLIA-perioden.under
kunskapsinhäm-vidbehjälpligocharbetsplatsen ärtilldenne rätta

utbildningen.helhetssynharhandledarenviktigttandet. Det är att en
genomgånggrundligfåanledningendenbör avHandledaren enav

såkanpå LIA-företagetså tidendelarolika anpassasutbildningens att
för-specielladeoch tillkravutbildningensbådetillmöjligtbra som

LIA-periodvarjeEfterenskilda företaget.detråderhållanden som
färdigheter.ochkunskaperstuderadesdenhandledarenbedömer

handle-genomföraavsiktförhadeutbildningsanordnare attMånga
utbildnings-vidnejtackadeLIA-företagflertalDådarutbildning. ett

någrastället harnåtts. Iinteintentionernainbjudan harprogrammens
introduktionsdagtillLIA-företageninviteratutbildningsprogram en
kursinnehåll ochutbildningensdå berättatdeinformationsträffeller om

tillvaltharutbildningar runtAndra attarbete.iLärande resaom
iinformationenskickaellerupplysningardessa attochhandledama ge

varitdetintrycksamladeVårt ärfolder. attellerbroschyrform enav
braihandledarutbildning.förformersvårt finnaatt en A A A A A A A A A A A . A . . .

examinationochutvärderingUppföljning,8.4.6 av

arbeteiLärande

och doku-diskuterasutbildningendelenarbetsplatsförlagdaDen av
vidgår tillvägautbildningsprogrammenHurolika sätt.menteras

mål-naturligtvisbetygsättning berorochutvärderinguppföljning,
utvärderarfallde flestaIi arbete.Lärandeplanläggningochsättning av

ochslutperiodensefteri arbeteLärandeutbildningsprogrammen
ventilerar eventu-ledningsgruppenförsedanredovisasresultatet som

får efterstudenternakursinnehåll. Merpartenförändringarella avav
utlå-referens,i formomdömegenomförandeLIA-periods ettvarje av

eller betyg.tande
uppföljningförekommerutbildningsanordnareflertalBland ett

företags-skolankontaktarOftastgenomförande.LIA-periodensunder
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handledama, exempelvis gång månad, för följa syftetatten attper upp
med Lärande i arbete uppnås. Dessutom besöker kursansvariga inom
vissa utbildningsprogram LIA-företaget och studenterna för stämmaatt

och tillsyn minst gångöva under LIA-perioden. Vid besökenav en
samtalar kursansvarig dels med företagshandledaren, dels med studen-

och sedan med dem tillsammans. Frågor behandlasten denärsom om
studerande kommit tillrätta och trivs LIA-företaget och Lärandeom
i arbete fungerar planerat. Utbildningsanordnama vidsom uppger,
utvärderingsgruppens förfrågan, de för det har bra elleratt mesta
utmärkta erfarenheter Lärande i arbete. Efter LIA-periodens slutav
sker, någravid utbildningar, uppföljningsmöte där företagshand-ett
ledaren redovisar för kursansvariga hur de överenskomna målen
genomförts och hur studenterna tillgodogjort sig de olika momenten.

Utvärdering Lärande i arbete sker efter varje avslutad LIA-av
period. Studenterna återkomstenredogör, vid till skolan, oftast muntligt
och ibland skriftligt för sina LIA-arbetsplatser. Påäven detta fårsätt
varje student hur exempelvis 30 olika företag fungerar i stället förveta
bara sitt LIA-företag. På flertal utbildningar samlas studenter-eget ett

intryck i finns tillgänglig för kommandepärm utbildnings-nas en som
kullar. också,Det förekommer någravid utbildningar, studenternaatt
under LIA-periodema för dag- eller loggbok. Vid exempelvis Marin-
teknik i Danderyd för de studerande dag för dag notering vilkaom
arbetssysslor de utför och i slutet arbetsveckan undertecknar före-av
tagshandledaren loggboken.

Utbildningsanordnama begär därtill LIA-företagen skriftligt skallatt
frågor,besvara olika enkätfrågorofta den enskilda utbildningensom

arbetat fram. Företagshandledaren ocksåfyller i blankett där deten
framgår studenten varit närvarande och han eller hon utfört deom om
arbetsuppgifter överenskommet. ifylldaDe formulären skickassom var
vanligtvis till utbildningsansvarig, det förekommer även att stu-men
denterna dem med sig tillbaka till skolan.tar

LIA-perioden utvärderas företagen. Genom internaäven avstäm-av
ningssamtal diskuteras de delar studenterna konfronteras med under
perioden Lärande i Frågorarbete. aktualiseras exempelvisärav som
vad studenterna arbetat med, vad de lärt sig och vilket arbetsresultat
han eller hon åstadkommit. Indirekt diskuteras handledarens rolläven
och prestation. Anser LLA-företaget gåttdet bra kommer de medatt

sannolikhet fortsättastörsta studenter, inte samarbetetatt ta emot om
fungerat tillfredsställande olika anledningar kan det hända deattav- -
bestämmer sig för inte fler studenter.att ta emot

Den arbetsplatsförlagda utbildningen betygsätts. De utbildnings-
påansvariga skolan och företagen diskuterar bedömnings-gemensamt

grunderna för Lärande i arbete. Examinationen består för det mesta av
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studenternasfrån företagshandledarenomdömeskriftligtdels ett
studentenspecialarbeteprojekt ellerdetredovisningdelsinsats, aven
till vilkenbl hänsynbetygssättningVidLIA-perioden.gjort under tas a

självständigt bedöma,visat i övervägastuderande harförmåga den att
arbete.sittanalyserakritisktoch

arbetslivochskolaIntegration8.4.7

iutbildningsmomentenarbetsplatsförlagdaoch deteoretiskaDe varvas
teoretiskaolikadeutformningdennaSyftet med ärutbildningarna. att

för-ochskall belysas,snabbtrelativt tränasinhämtaskunskaperna som
tillvägagångs-dettaGenomarbetsplatsenmiljö utgör.i dendjupas som

får sinastuderandeoch de prövapraktikteori och teore-blandassätt
skede.tidigtikunskapertiska ett

utbildningsresultat. DebättrearbetslivochskolaIntegrering gerav
förstår teorin i vissabättrepraktikenefteruttryckt deharstuderande att

ochständigtkunskapenteoretiska prövasdenVäxlingen gör attänmen.
kunskapenteoretiskadenarbetetpraktiskapåvisar detsamtidigt att
nödvändigundervisningskolans ärupptäckerstuderandebehövs. De att

arbetslivet,ivaritfår, haefterocharbetslivetlärande i uteför att enett
växlingenständigaskolan.i Denlärandetinställning tillvälvilligare

deocharbetsinsatsema görstimulerarpraktik att stu-ochteorimellan
skol-blistudietempohålla högtorkar atthela tiden utanderande ett

trötta.
mel-kopplingfå naturligförsökerutbildningsanordnareMånga en

arbetsplatsförlagda delenskola. Denochi arbeteLärandelan av
få tillämpa,låta studenterna tränatill förenbartinteutbildningen attär

fåocksåskalldekunskaper,skolförvärvadesinafördjupa utanoch
skolanåter istuderandeDå de ärteoriavsnitt.kommandeförunderlag

ochanalyseralåta studenternamöjligheterutmärktafår därlärarna att
dessutomskall och kankommavarit, vadvadreflektera över somsom

kunskapsprocessen.sammanbindandedem i denvägleda
stimulerarLärande i arbetefrånerfarenheternatydligtmärksDet att

påtaglig förochkonkretoch den stu-skolundervisningen gör mermer
studerandede88enkätundersökningvår procentIdenterna. avuppger
förebildermedförklarasundervisningssituationeniarbetsuppgifteratt

organisationer.ellerföretagfrån exempelvisverkligheten,hämtade ur
inutsträckninghögutbildningsanordnama ibjuderdettaFörutom

skol-knyterbranschen sättfrånföreläsare annatettexterna som
verkligheten.tillbokskunskapen

mellan denkopplingklarfinnsdettyckerMånga företagare att en
företagareEnutbildningen.skolförlagdaoch denarbetsplatsförlagda
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berättar studenterna läst det företaget sysslar medtex att och attsom
de i sin teoretiska utbildningen studerat redovisning, bokföring,tex
upprättande bokslut och skatterätt.av

En företagare berättar det lätt för de studerandeärattannan att
komma in i deras verksamhet, eftersom de arbetar nästan sättsamma

undervisningen i skolan sker, dvs i projektforrn. Han desägersom att
har oerhört studenterna och Lärande i arbete innebärstor nytta att attav

fårde jobba med "skarpa, dvs inte fiktiva, projekt.
fåtalEtt LIA-företagare kopplingen mellan teori och prak-attanser

dålig,tik vilket i dessa fall betyderär studenterna inte besitter denatt
kunskap förväntats. En kritisk det varit svårtröst attsom attuppger
koppla praktiken till teorin därför den så plottrig. någraDetär äratt

någrahär och där.poäng poäng
också någraDet finns företagsrepresentanter talar deattsom om

inte känner till vad den skolförlagda undervisningen innehåller och att
de den anledningen inte kan uttala sig kopplingen mellan denav om
arbetsplatsförlagda och skolförlagda undervisningen. En säger att
kopplingen borde starkare, de hoppas de studerandeattvara men som
varit hos dem har sysslat någontingmed de kan ha nytta teo-som av
retiskt i skolan.

8.4.8 Studenternas inställning till Lärande i arbete

Många studenterna vid den Kvalificerade yrkesutbildningen har valtav
påutbildningsformen grund tredjedel utbildningenatt ärav en av

arbetsplatsförlagd. Omkring 60 de studenter besvaratprocent av som
Förenkäten det viktigare hämta kunskaper frånäratt attanser en

frånarbetsplats skolan. Den arbetsplatsförlagda delenän utbild-av
såledesningen för dem dåmycket viktig, 65är de stude-procentca av

rande övertygande det där de lär sigär Hela 84äratt mest. procentom
KY-studentema just detta utbildningsaltemativ, där skolaattav anser

och arbete integreras, det absolut bästa för dem.är
Periodema med Lärande i arbete för studenterna mycket betydel-är

sefulla. Därför det viktigt den arbetsplatsförlagdaär utbildningenatt
ordnas bästa Vårt intryck det vissa utbildningsprogramsätt. är att
har varit problematiskt vid organiserandet Lärande i arbete. Det ärav

olika anledningar inte helt lätt få i arbetsplatsförlagda utbild-att tagav
ningsplatser. På några utbildningar har det till så svårtoch med varit att
de studerande inte funnit några, de har istället under LIA-peri0-utan
derna arbetat skolan med olika uppdrag.typer av

vår enkätundersökning framgår,I enligt tabell 8.2, 40att procent av
studenterna själva kontaktade olika företag för finna LIA-arbets-att en
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föreller släkthjälp bekanta,fick vänner atttolvochplats procentatt av
ellerstuderande,dehälftensåledesLIA-plats. Det överärhitta aven

arbets-svårigheter ordnat sig51bestämt trotsprocent,närmare ensom
studerande harde40i arbete. InteLärande änplats för procent avmer

utbildningsanordnama.viaordnatsLIA-arbetsplatsererbjudits som

LIA-arbetsplats.ordnade sinKY-studentemaTabell Hur8.2. senaste

%talAbsolutadenñck duHur senastetag
LIA-arbetsplatsen

40,0930utbildningsanordnarenVia
4,399företagkontaktadBlev av

39,8925själv företagKontaktade
l 1,5267släktellerbekanta,Via vänner
2,046Via annonsen
2,559Annat sätt

100,02325Totalt

i arbeteLärandeför ärbra platserfinna stu-medsvårigheterTrots att
Dåutbildningen.arbetsplatsförlagdadenmednöjdamycketdenterna

Hela 83hand.väldeLIA-arbetsplatsentillde kommer tas pro-omnya
blev intro-deenkätundersökningenistuderande attdecent uppgerav
förklaradeochmed demtillsammansnågon gickdvsducerade, runtatt

med.jobbadepå arbetsplatsenandravad de
LLA-arbetsplat-har85studerande,de procent,Merparten caav

detillvända sigde kankontaktpersonellerhandledare omsomensen
skall läggadesjälva hurstuderandedeplanerarOftasthjälp.behöver

Fler-behovisigdefår hjälpdenoch dearbetesitt av.varaanserupp
tilldeladepåsvårighetsgraden79dem,talet attprocent, anserav

tillräckligtsvåra,förnivå. inteDe ärarbetsuppgifter ligger rätt men
yrkeserfaren-praktiskviktigstudenternatillföraföravancerade att ny

med dennöjdatillfrågade studenterna ärdeHela 89het. procent av
LIA-arbetsplatsen.senaste

iLärandetillinställningLIA-företagens8.4.9

arbete

positivtinverkarLärande i arbeteLIA-företagFlertalet attuppger
konstruk-ochintresseradeStudenternaverksamheten. ärordinarieden

produk-till ihjälperföretagsamhet. Deochvisartiva. De engagemang
arbetsuppgifter.verkligautfördvskonkretmycket sätt,tionen ett

fåorganisation män-i sinuppskattar emottaLIA-företagDessa att nya
fräscha idéer.medniskor nya
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Vissa LIA-företag de studerande tillför företaget tidigareattuppger
saknad kompetens, andra de inte det. Vissagör deatt stude-attanser
rande har tillräckliga förkunskaper med sig från den skolförlagda
utbildningsdelen, andra inte. Det finns också några få LIA-företag som
berättar deras verksamhet påverkas negativtatt LIA-periodema,av av
den orsaken studenterna kräver mycket tid för stöd, hjälpatt och hand-
ledning.

Nästan tillfrågadealla LIA-företag kan tänka sig fortsättningsvisatt
studenter för Lärande i arbete. Detta under förutsättningta emot detatt

finns meningsfulla arbetsuppgifter för dem. De LIA-företag inte ärsom
intresserade skäl erfarenheterna för negativa ellerärattanger som att
den nuvarande studenten kommer anställas och företaget föratt äratt
litet för sysselsätta ytterligareatt personer.

8.4.1O Ekonomisk ersättning vid Lärande i arbete

frågaEn framförts vid våra besök hos några utbildningsprogram ärsom
huruvida lön kan utgå till studenter under perioder Lärande i arbete.av
Det mycket komplicerad frågaär och problematiken finns, enligten
vårt intryck, inom vissa branscher och då det gäller specifika utbild-
ningar.

Vissa LIA-företag betalar ersättning till studenterna, andra detgör
inte. De betalar studenterna skall ha ersättning eftersomattsom anser
de utför arbetssyssla i fall skulle utföras någonannaten som av annan.

företagareDe inte lön exempelvis åsiktendenärutger att ettsom av
lönekrav förmodligen skulle svårighetermedföra finna LIA-platser.att

8.5 Högskolepoäng i Kvalificerad

yrkesutbildning

Den Kvalificerade yrkesutbildningen skall inte akademisk inya vara
traditionell mening fördjupad yrkeskompetens. Den skautan ettge ge

ifrågalyft både kunskaper och erfarenheter innebär denattom som
förståelse.studerande får djupare teoretiska insikter och ökad

Det skall för varje Kvalificerad yrkesutbildning finnas utbild-en
ningsplan. Iden skall det framgå den högskola representeradärom som
i ledningsgruppen bedömer eller flera i utbildningen kanatt ett moment
tillgodoräknas vid denna högskola. En Kvalificerad yrkesutbildning
behöver innehållainte på högskolenivå, något eller någrapoäng ärmen

sou 1995:38.
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dethögskolan, börfinns prövaskursmycket lik ommoment somen
vill.sådesigtillgodoräknakanKY-studentema poängen om

där deyrkesutbildningarKvalificeradeflertalidag stu-Det finns ett
Antaletsig högskolepoäng.tillgodoräknamöjlighetharderande att

också utbild-finnstill 60 Detfrån poäng.varierarpoäng ett par upp
och studenternanågra högskolekurseringårdet intedärningsprogram

Uteblivandet hög-några högskolepoäng.erhålladärmed intekan av
motsvarighetsvårt hitta kursemasdetblberorskolepoäng är attatta

myckettillyrkesutbildningenKvalificeradedå denhögskolan,inom
problembehov. Dettanäringslivetsskräddarsydd för är ettdel ärstor

liggeri sigyrkesutbildningenKvalificeradedenviddå kurserna
svåraså översätta.bedömningenhögskolenivå, i säga attär attmen

dethar viutbildningsanordnareantal noterat attbesök hosVid ett
eventuella till-ochhögskolepoängmedbekymmersamtförefaller vara

utlo-kursplaneri sinautbildningarfinnsgodoräknanden. Det tex som
vidhållit fastinteanledningarolikahögskolepoäng,vat som avmen

då de vidlurade,utbildningardessasig vidkännerstuderandedetta. De
högskolekurser.ingickutbildningendet iinformeradeskursstart attom

innehålleryrkesutbildningarockså KvalificeradefinnsDet som
studen-högskolanmedklargjortsintedär dethögskolekurser, ommen
detförekommereller Dessutomsig dem atttillgodoräknafårterna

harstudenternaochhögskolepoänginnehållerutbildningsprogram
grundlyfta demkande intetillgodoräknande,tillmöjlighet attmen

behörighet.de saknarattav
studerandedevåra besökvidframlyfts ärproblem attEtt annat som

ifråga-måste inskrivnahögskolepoänglyfta sinakunnaför varaatt
dettakåren.i Förutommedlemmardessutomochhögskolavarande
barahögskolepoängtillgodoräkningsbaravissadetförefaller som om

högskoleutbildningbestämdsökerstuderandeutifall degäller enen
högskola.fastställd

förhögskolepoängtillgodoräkna sig ärfåkunnaMöjligheten att
studerandedevåra besökvärdefull. Vid attmycketstudenterna uppgav

reglerattillgodoräknandetuppdagades ärdå detluradesigde kände att
destuderandenågra deberättade attvillkor. Dessutomflertal avettav

under dentroddeDehögskolepoäng.medKY-poängsammanblandat
alla KY-yrkesutbildningenKvalificeradedenstudietiden i attförsta

uppdagadesDå villfarelsenhögskolepoäng.medlikställdapoäng var
bristfälligadenförargadeochbesvikna övermycketsigkände de

informationen.

15 yrkesutbild-kvalificeradmedförsöksverksamhetansökan tillför"Anvisningar
yrkesutbildning.kvalificeradförKommittén1998-05-26,ning
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Det finns Kvalificerade yrkesutbildningaräven där de studerande
inte intresserade få tillgodoräknaär sig högskolepoäng. Studen-attav

har i dessa utbildningar möjlighet lyfta högskolepoäng,terna att men
det inte eftersom så krångligt.det villgör De istället lyfta framär KY-

fåoch dem erkända.poängen
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ochKvalitetsarbete9

genutvärderinge

allaegenutvärderingoch denkvalitetsarbete sombehandlarKapitlet
ålagdaKYyrkesutbildning är attKvalificerad genom-anordnare av

utbildningsan-hararbete,utvärderingsgruppensförInomföra. ramen
Verktyget,egenutvärderingen.förverktyg somerbjuditsordnama ett

insamlingkanal förfungeratsamtidigt avharLäroverket, sombenämns
försöksverksamhetenutvärderamedarbete somvårttill attmaterial

andraLäroverketanvändandesåvälbeskrivs somkapitlethelhet. I av
egenutvärdering.former av

Bakgrund9.1

begreppkvalitetsutveckling ärochkvalitetssäkring mansomKvalitet,
medförsöksverksamhetenföranvisningarnaifokuseratolika sätt

kapitel 3.yrkesutbildning se ävenKvalificerad
utbild-olikadeochKY-kommitténmellantecknatsavtaldeI som

egenutvärderinggenomföraålagtsanordnarnahar attningsanordnama
skalldetoch hurskallvad görasspecificeratsdetaljidet somattutan

föransökningsreglemaframgår dockanvisningarVissagenomföras. av
prioriterings-avsnittetUnderyrkesutbildning.Kvalificeradanordnaatt

exempelvis:återfinnsansökningsanvisningamaigrunder
viktig.kvalitetensigetablera ärskall kunnautbildningFör att nyen därförutbildningen ärinomkvalitetssäkringenochkvalitet...utbildningens

ansökningar.olikamellanvaletikommitténförprioriteringsgrund

yrkesutbildningarz kravfinnsKvalificeradeföranvisningarnaI
självaskyldigaDeltagare är attegenutvärdering.ochkvalitetssäkring

blskallochverksamhet"sinutvärdera a:man

kvalificeradmedförsöksverksamhet1 tillansökanförAnvisningar
yrkesutbildning.kvalificeradförKommittén1997-09-10,yrkesutbildning

2 Ibid..
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Beskriva hur egenutvärderingen och kvalitetsarbetet skall bedrivas.-
Redovisa hur utbildningens studerandeavnämare och arbetsliv- - -
skall i detta arbete.engageras
Beskriva vilka former kommer användas: intervjuer,attsom- en-
käter, utvärderingssamtal m m.
Redovisa återkopplingenhur skall genomföras; rapportering till-
ledningsgrupp, uppföljning beslutade förändringar och uppfölj-av
ning resultaten i förhållande till lärare och handledare.av

Ur PM: Utvärdering försöksverksamhet med kvalificerad yrkes-av
utbildning framgår vidare:

Egenutvärderingen bör kunna viktigt inslagutgöra i den samladeett utvär-
deringen försöksverksamheten. Det viktigt den skerär och de förav att att
utbildningen ansvariga har det fulla för den kommer till stånd.ansvaret att
Det emellertid betydelsefullt ocksåär egenutvärderingen blir föremål föratt
utvärdering frågai omfattning, effektivitet och inte minst medverkanom
från studerande och arbetsliv.

För bidra till modem kunskap kvalitetatt och kvalitetsarbete ochom
samtidigt stimulera lärande och ständigt förbättringsarbete hos deett
olika utbildningsanordnama har utvärderingsgruppen lagt arbetestort

attbidra till egenutvärderingenatt stödja självutvärderinggenom
enligt modern på kvalitetsutveckling. Härigenom har inte baraen syn

arbeta med kvalitetsättet hos de olika anordnamaatt och utbildning-
fångats Samtidigt ocksåhar kunskap tillförts förhopp-arna upp. ny som

ningsvis bidrar till skapa bred, förebyggande och modernatt ochen syn
ständigt förbättringsarbete framgent. Utvärderingsgruppenett även har

alltså någotinte eftersträvat rangordnasätt de olika utbildnings-att
anordnama. Istället har vi studerat hur utbildningsanordnama som

arbetat med egenutvärdering och kvalitet och, framför allt, sti-grupp
mulerat till ständigt förbättringsarbete.ett

En del de begrepp, verktyg och arbetssätt idag används inomav som
kvalitetsutveckling förklaras i kommande avsnitt.

l Kvalitetsbe greppet

Synen begreppet kvalitet har ändrats mycket tydligt under de senaste
årtiondena. Några olika definitioner återfinns i figur 9.1. Utvecklingen
har gått från produktionsorienterad med tolkning kvaliteten syn, en av

uppfyllande toleranser till kundorienterad tolkning, där kva-som av en
litet bedöms nyttjare och köpare. dettaI arbete har utgått ifrånav
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kunder-överträffa,helstelleruppfylla,kvalitet ärdefinitionen attatt
förväntningar.ochbehovnas

förvänt-ochbehovifrån kundernasalltså tydligtutgår idagKvalitet
elleravdelningarvi dekunderMedningar. grupper,personer,menar

kallasför. Dessatillverksamheten ärorganisationer gruppersom
inblandadeellerintressenter parter.verksamhetensföribland

kvalitetbegreppetdefinitionerolikaNågra av

ñ"Alla objekthos ettegenskapersammantagna
förmåga attdessföreteelseeller gersomen

underförstådda behov"ochuttaladetillfredsställa
9000ISOSS-ENISO 8402SS-ENL

"Conformance
use"for"Fitnessrequirements"to

JuranJosephCrosbyPhilip

aimed thebe atshould"Quality
future"andpresentcustomers,
DemingEdwards

förmågan hosär"Kvalitet varaen
tillfredssställa,tjänsteller att

kundernasöverträffa,helsteller
förväntningar"ochbehov

. . . , . , , Jk
1995Klefsjö,och B.BergmanKälla: B.

kvalitet.begreppetdefinitionerolikaNågra9.1.Figur av

såledesbestårorganisation att:ikvalitetmed avArbete en

verksam-vilkadvskunderorganisationensvilkaidentifiera ärsom-
till förheten är

förväntningarochbehovförkunder harvad dessaredata- ochuppfyller,och tjänsterproduceraeffektivtpå sätt somvarorett-
förväntningarochbehovkundernasöverträffar,helst

erfarenheternaåterförasedanochkundtillfredsställelseundersöka-
organisationen.iin

3 1995.Klefsjö,och B.BergmanB.
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9.2 Offensiv kvalitetsutveckling
Många talar idag TQM Total Quality Management ochom säger att

arbetar med införa detta i sin organisation. Påatt svenskaman används
ofta begreppet offensiv kvalitetsutveckling. "Offensiv" markerar här att
det handlar förebygga, förändra och förbättra inteatt och kontroll-om

och Med utveckling indikeras det ständigtera ärreparera. att ett
pågående arbete. Ordet syftar också på det inte bara handlaratt om
utveckling verksamheten, också utveckling alla deutan männi-av av
skor inblandade i förbättringsarbetet.ärsom

Offensiv kvalitetsutveckling bygger på kultur i organisationen.en
Denna kultur bygger i påsin lämpliga värderingartur att genomsyrar
organisationen och dess verksamhet. Vilka dessa värderingar skall vara
varierar något beroende på vilken litteratur läser. Man kan konsta-man

det finns begränsat antaltera värderingaratt de allraett flestasom
forskare inom kvalitetsområdet är överens basen i offensivutgörom
kvalitetsutveckling. Dessa, vi här kallar hömstenar, återfinns isom

9.2.4figur

r 1
Ledningens engagemang

A b dt tr e nådangArbeta med
processer förbättringar

Sätt kunderna
i centrum

Basera beslut Låt alla
på fakta delaktigavara

Skapa helhetsbild
p 4

Källa: B. Bergman och B. Klefsjö, 1995

Figur 9.2. Hömstenar i offensiv kvalitetsutveckling.

Offensiv kvalitetsutveckling består dock inte bara värderingar. Vär-av
deringama till helhet arbetssätt,stöttas såsom processledning,en av
kundcentrerad planering eller målstyrda och såsomverktyg,grupper, av

4 I Utmärkelsen Svensk Kvalitet talar exempelvis 13 grundläggandeman om
värderingar, SIQ, 1999.se
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kvalitets-offensivsjälva verket kanprocesskartor. Iellerstyrdiagram
bestående dessaledningssystemuppfattas treutveckling ett avsom

verktyg samverkarenheteroch Dessaarbetssättvärderingar,enheter:
resursåtgång.med lägrekundtillfredsställelseuppnå ökadför att

dennaminstkvalitetsutveckling inteOffensiv är, syngenom
bara iområden vårt samhälle, inteallainomrelevantlikabegreppet, av

verksamhetoffentligolika formerväl inomlikaprivata företag, utan av
kyrkan.skatteförvaltning ochsjukvård, skolor, försvar,såsom

i pri-inte barakvalitetsutveckling idagoffensivför är stortIntresset
kvali-understryks blverksamhet. Dettaoffentligiäven a avutanvat

UtmärkelsenSkola ochSvenskUtmärkelsentetsutmärkelser som
bil-regeringensinte minstSjukvård QULochHälso-Svensk samt av

januari 1999.kompetensråd från den lochkvalitets-dande ettav

utvärderingförVerktyg9.3

arbetesystematisktunderlättarverktygolikaflerafinns ettDet som
kriterierochmodellerdedessakvalitetsutveckling. Ett ärmed somav
Svensk Kva-Utmärkelsensåsomkvalitetsutmärkelser,olikabeskrivs i

SvenskUSK°, UtmärkelsenSkola,SvenskKvalitetsutmärkelsenlitet
utmärkel-regionaladelkriterierna iSjukvård QULHälso- samt en

SvenskUtmärkelsenimed deidentiskamindreellerär merser som
huvudsyfteharkriteriesamlingardessa attflestaKvalitet. De somav

organisationen,förbättringsarbete i densystematisktstimulera egna
tävlingsmomentet.självaideltainte att

liknandeoch andraKvalitetSvenskUtmärkelseniKriterierna
verktyg.7 användasförskall väljaspå Deexempel attutmärkelser är

självutvär-sådant arbetssättEtt ärlämpligt arbetssätt.någotistödsom
deringg

work in5 stimulate TQMSwedenineffortsKlefsjö. Someoch B. toHellstenU.
Quality ManagementAnnual AS Q10thProceedings of theenterprises.small

1998.Session25-27,FebruaryDiego,SanConference,
6 Kvalitetsutveckling.förInstitutetSIQ,1992instiftadesUSK av
7 1999.återfinns i SIQ,KvalitetSvenskUtmärkelsenförKriterierna
8 bldiskuterasutbildningför högrekriterierna i USKAnvändbarheten aavav

1997.Lundquist,
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9.3. l S j älvutvärderin g

Ett hur väl de olika hömstenamasätt mäta bidragit tillatt skapaatt en
kultur och hur väl arbetet med offensiv kvalitetsutveckling fortlöper är

självutvärdering. Liksomgöra för flera andra begrepp inomatt kva-en
litetsområdet finns ingen enhetlig definition vad självutvärderingav

definitionginnebär. Den används här är:som
Självutvärdering omfattande ochär systematisk utvärderingen av en orga-
nisations aktiviteter och resultat baserat någon modell för offensiv kva-
litetsutveckling.

åtgärdsplan för självutvärdering
förbättringar varför-

hur0Killar7.
när--
Verktygvemav-

nera E

å

f

analys åstadkomav
rksamhets- verksamhets-ve

beskrivningen bekrivning

Figur 9.3. Självutvärdering innebär någotmed stöd lämpligtatt man av
verktyg på organisationsnivå genomlöper förbättringscykeln attgenom
åstadkomma Verksamhetsbeskrivning visar hur arbetar,en som man
genomföra analys denna för identifiera styrkor och svagheteratten av
och sedan åstadkommer handlingsplan för förbättringsarbete.en

9 Definitionen översättning och mindreär bearbetning definitionen av en av
återfinnsEFQM i "self-assessment guidelines for companies, Brussels:som

FoundationEuropean for Quality Management, 1997.
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faser:°fyrabestår självutvärderingvår tolkningI av

tillskallhur arbetetoch fastläggaplaneraatt-
bildVerksamhetsbeskrivning, överåstadkommaatt ensom geren-

verksamheten idag
och för-identifiera styrkorförbeskrivningdennaanalysera attatt-

bättringsområden
förbättringar.förhandlingsplanframatt ta en-

förbättringscykelngenomlöperkanDetta ettatt varvmanses som
sistadock bort detMånga gånger steget,figur 9.3.se tappar man

Då lederförbättringar.förhandlingsplanåstadkommanämligen att en
förbättringar.några beståendetillsjälvutvärderingeninte

förverktygLäroverket9.4 ett-
älvutvärdering

bland anordnamaarbetssättsjälvutvärderingstimuleraFör avatt som
kallatspeciellt verktyg,utveckladesyrkesutbildningarKvalificerade ett

återfinns i figurde hörnstenarverktyg byggerLäroverket. Detta som
9.2.

Utmärkelsenåterfinns isnarlik denuppbyggnadVerktygets är som
formuleringfrågomasochförenklatsspråket harKvalitet,Svensk men

och detyrkesutbildningamaKvalificeradetill de upp-anpassats mer
haft. LäroverketutvecklandetmedSyftetutvärderingsgruppendrag av

främstutvärderingsarbete,frågor tillvissafådels menatt svarvar
KY-anordnama.de olikaförbättringsarbetet hosstimulera ett egetatt

9.4.återfinns i figurLäroverketryggraden imodell utgörDen som
Kund-områdena:fyrai deverksamhetenstrukturerasLäroverketI

delaktighetochutvecklingMedarbetamasLedarskap, samtsamverkan,
figur 9.4.seVerksamhetens processer

O kvalitetsutveckling.offensivarbetssätt förjälvutvärderingKlefsjö, SB. ett-
1999.kvalitetsutveckling,föruniversitet, CentrumLuleå tekniska

l Edwardsinspirerad W"Planera-Gör-Studera-Lär"Förbättringscykeln är av
"Plan",där DPDSA-cykeln, PDemingcykeln elleriblandkallasDeming, och

"Planera-Gör-Studera-Lär"Formuleringen är"Act"."Study", AS"D0",
Klefsjö, 1995.och B.Bergmanutvecklad B.av

12 vidutvecklatsfrån Språngbrädanockså hämtatsInspiration har som
1997.Hellsten,statistik, U.kvalitetsteknikförAvdelningen se
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Inom de olika områdena finns frågor syftar till belysaattsom sys-
tematiken i arbetet. De är typen:av

Hur vi förgör att... angreppssätt-
Hur ofta det tillämpninggör-
Vad leder det till resultat-
Hur utvärderar vi våra angreppssätt utvärdering-
Hur driver vi förbättringsarbetet förbättring-

l"å
w
5
U

Källa: M. Svensson, 1998

Figur 9.4. Den modell basen i Läroverket.utgör områdenDesom som
Läroverket fokuserar på återfinns i triangeln i figurens mitt, medan
begreppen i den cirkulära delen figuren grunden för detutgörav syste-
matiska förbättringsarbetet.

Utdrag från några frågor i återfinnsLäroverket i figur 9.5. För full-en
källan.ständig bild Läroverket hänvisas tillav

Ett häfte med ytterligare förklaringar, kallat Skolblocket, samt ett
utdrag fiktivt praktikfall, Rentek i Rensjåkk,ett har också utarbetatsur
för Läroverket.exempel frågorna iatt ge svar

3 M. Svensson, Läroverket. Luleå: Luleå tekniska universitet, Avdelningen för
kvalitetsteknik statistik, 1998.
4 Skolblocket och praktikfallet kan rekvireras från Avdelningen för kvalitetsteknik

statistik, Luleå tekniska universitet.
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KUNDSAMVERKAN

faktapå bearbetarochredaPå sättvilket tar om
avseendeförväntningarochkravbehov,nuvarande

ochbedriverKY-utbildningardeeller somden
följandefinns inom grupper:

KY-kommittén1.1
studenterna1.2

arbetsgivareframtidastudenternas1.3
kunderövriga1.4

ellernöjdahuranalyserarochmäterPå sättvilket5.
är:följandeinomvåra kundermissnöjda grupper

KY-kommittén5.1
studenterna5.2

arbetsgivareframtidastudenternas5.3
kunderövriga5.4

tillämpningarangreppssätt,deutvärderarHur9.
kundsamverkanbeskrivit inomresultatoch

avseendeförbättringsarbetebedriverHur10.
kundervåramedsamverkan

1998Svensson,Källa: M.

frånhämtadeFrågornaLäroverket. ärfrågorExempel9.5.Figur ur
inomdensammaprincipielltStrukturenKundsamverkan. ärområdet

områden.fyrasamtliga

kvalitetsutvecklingkringUtbildning9.5

utbildningsinsatserantalharKY-anordnarna genom-stödja ettFör att
påtvå dagarvarderautbildningspasstiogenomfördesFörstförts. om

söder.iKristianstadtillLuleå ifrånlandetiplatserolikaåtta norr
verktygetkvalitetsutveckling,offensivdiskuteradesUnder dessa pass

verk-åstadkommaföranvändasbördettahur attLäroverket ensamt
tabell 9.1.samhetsbeskrivning, se
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Tabell 9.1. Antal deltagare vid tvådagarsutbildningden utbildningstill-
fälle l genomförts. Utbildningen fokuserade på offensiv kvalitets-som
utveckling i allmänhet och Läroverket verktyg.som

Plats för utbildnings- Datum Antal Antal Antal ut-orga-
tillfället deltagare nisationer bildningar
Luleå 2-3 5 4 4mar
Sundsvall 5-6 7 4 5mar
Stockholm, Södermalm 10-11 20 15 17mar
Stockholm, Tyresö 12-13 12 8 8mar
Kristanstad 16-17 15 l 1 19mar
Stockholm, Tyresö 19-20 18 1l 14mar
Örebro 25-26 19 9 15mar
Göteborg 30-31 24 15 22mar
Jönköping 1-2 25 14 19apr
Stockholm, Tyresö 27-28 maj 13 9 12
Totalt 158 85 124
Några organisationer har deltagit vid utbildningstillfalle. Deän värdenettmer som

"Totalt" antalet olika utbildningar.ärangessom

Främst diskuterades här faserna "planera" och gör i figur 9.3. Där-
efter har ytterligare omgång åtta endagarsutbildningaren genom-
förts olika platser i landet för lära hur analys verksam-att utsex av
hetsbeskrivningar bör genomföras och hur handlingsplan för förbätt-en
ringsarbetet kan se tabell 9.2. Vid dettaupprättas utbildningstillfälle
fokuserades på faserna studera och lär i figur 9.3.

kursavgiftIngen har tagits vid de olika utbildningarna. Däremotut
har deltagarna själva stått för eventuella kostnader i form ochav resor
logi för den arbetstid tagits anspråk.isamt som

Tabell 9.2. Antal deltagare vid den endagsutbildning utbildningstill-
fälle 2 genomförts. Utbildningen fokuserade på hur analy-som man

Verksamhetsbeskrivning enligt Läroverket månoch i viss påserar en
hur åstadkommer handlingsplan för förbättringar.man en

Plats för utbildnings- Datum Antal Antal Antal ut-orga-
tillfallet deltagare nisationer bildningar
Luleå 12 4 3 3nov
Stockholm, Tyresö 17 15 l 1 14nov
Stockholm, Tyresö 18 11 8 9nov
Stockholm, Tyresö 25 11 9 9nov
Kristianstad 26 10 6 14nov
Göteborg 2 dec 15 8 12
Jönköping 3 dec 17 l 1 l 1
Örebro 4 dec 7 5 6
Totalt 90 56 78
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ideltagandeochUppläggning9.6

älvutvärderin gen

översiktligsammanställaskulleutbildningsanordnareSamtliga en
Läroverket.6-7 imed sidornaenlighetiverksamhetenbeskrivning över

ochvisionutbildningen,medsyftebakgrund ochbldennaI aanges
ekonomi.ochmedarbetareutformning,konkurrenter,mål, kunder,
samtligabeskrivningöversiktligtill kräva attHuvudskälet att varen

verksam-sinöverblickskaffa sig överskullehärigenomanordnare en
tillbehövdesinformationskaffaocksådet sättMenhet. attett somvar

utvärderingsuppdrag.utvärderingsgruppens
beviljatsyrkesutbildningarKvalificeradeanordnareDe somav

ställ-därefter1997 ficknovemberutbildningar tatill sinamedel senast
ellerutvärderingsarbetei sittLäroverketanvändavilledetillning om

från börjanfannsTotaltmodell.någonefterville arbetade annanom
vissaeftersom123,minskat tillantalet harutbildningar,135 men

planerat.fullföljts detinte sättellersenarelagtsutbildningar som var

detaljerad
98 st beskriv-

ning

översiktlig Laroverket..-pbeskrivning

123 St utvärdering
efter egen25 st modell

självutvärder-medi arbetetde olikaIllustration9.6. över stegenFigur
Läroverket.enligtvalt arbetautbildningarmånga atthuring samt som

valdeutbildningartill 98anordnare attframgår9.6figurAv att
utbildningar25resterandetillanordnaremedanLäroverket,använda

modell. Deefter"egenutvärderinggenomföraföredrog egenenatt
de iinformationfåtthade ettLäroverket attvaldeinte senareomsom

egenutvärdering" imedarbetatderedovisa hurmåsteiställetskede

antalet15 varföranordnareochiblandbedrivsutbildningarFlera sammaav en
arbetatorganisationer harutbildnin Dessaantaletfärreorganisationer änär

arbeteorganisationensutvärderathariblanddvsLäroverket,medolika sätt man
utbildningarregel antaletiredovisasDärförutbildningen.enskildadeniblandoch

organisationer.antaletinteoch
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enlighet med KY-kommitténs anvisningar och hur erhållnaden infor-
mationen till förbättringar utbildningarna.använts av

Den ursprungliga tidsplanen i figur 9.7 blev förskjuten i olika
skeden. Detta berodde dels flera KY-anordnare ansåg de inteatt att
fått tillräckligt med tid för arbetet samtidigt utvärderingsgruppensom
ville vad möjligt förgöra stimulera framgångsriktatt ett utvär-som var
deringsarbete på de olika utbildningarna. Dessutom innebar föränd-
ringar riktlinjerna för utvärderingsgruppens rapportering till KY-av
kommittén informationsinsamlingen utifrån frågorna i Läroverketatt
kunde senareläggas.

1998 1999
Mar maj juni juli Okt decseptapr aug nov
Utbl

skriva
översiktlig
beskrivning

| skriva detaljerad beskrivning
utb 2

Analys av
beskrivning

förbättrings
arbete

Figur 9.7. Ursprunglig tidsplan för arbetet med Läroverket för de olika
utbildningsanordnama valde arbeta med Läroverket. Rutomaattsom
"utb och "utb på1 2" syftar utbildningarna i tabell 9.1 och 9.2.

9.7 Resultat arbete med Läroverketav

För påreda hur utbildningsanordnama uppfattat arbetet medatt ta
Läroverket och vilka effekter pådet haft utbildningarna har olika
enkätundersökningar genomförts. Figur 9.8 illustrerar antalet enkäter

svar.skickats erhållnaantalet retumeradeut samtsom som
Svarsfrekvensen på de olika enkätema har varit god och utvärde-

ringsgruppen har generellt känt tydligt stöd från de olika utbild-ett
ningsanordnama i arbetet med åstadkomma bra verktyg ochatt ett
arbetssätt för självutvärdering.

16Vissa inskickade enkäter ocksåhar bortfall frågor.enskilda
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resulta-sammanställningkortareoch 9.8Avsnitten 9.7 utgör aven
analysutvärdering ochgrundligareenkätema. Förfrån de olikaten en

rapport.kommandetillhänvisas en

enkät Omskickat
Läroverket

detaljerad 59 st
besknv-98 st

w19 enkät omJa varför och
b lvadS C a avana yssom--- gjorts enkäterLäroverket In 17 st

23 st
123 st nej

u dWar e enkät 24 stom25 ts "19 99e" vad sommodell gjorts

Översikt analysskickats förolika enkäter9.8. utFigur över avsom
erhållnaantaletsjälvutvärderingmedarbetet samt svar.

LäroverketmedarbetetOmfattning9.7.1 av

anord-tidmycketbild hursammanfattande överavsnittdettaI ges en
mångaLäroverket och hurmedarbetetlagt sompersonernernama

engagerats.
lagtutbildningsanordnamaflestade allravisaroch 9.5Tabell 9.3 att

beskrivningöversiktligåstadkomma övermedarbete attett stort enner
skrivanedlagd över-Medeltiden attutbildningen. uppgetts varasom

tillräckligkäntintedock fall därfinnsDettimmar.sikten 42är man
ingivits tillansökandentycktellermotivation attnyttan utansett som

informationen.innehållit den söktaväsentligenKY-kommittén
mångasåallmänhet inteivisaroch 9.5Tabell 9.4 engageratatt man

önskvärt. Ensjälvutvärderingenmedi arbetet voresompersoner
från början haftintedetta kanorsak tillbidragande att resur-manvara

också,kanomfattande arbete. Manrelativttill detta gene-avsattaser
från led-ledamöterförhållandevis sällandetrellt ärattnotera somsett,

översikten elleråstadkommamedarbetetdeltagit iningsgruppen att
verksamhetsbeskrivningen.detaljeradeden

7 fungerat, M.Läroverketarbetet medhurforskningsrapportkommandeSe om
1999.Svensson,
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Tabell 9.3. Tabellen visar hur mycket tid utbildningsanordnama upp-
de för den översiktliga beskrivningen enligtanvänt göragett att att

tvåLäroverket. Anordnama har delats in i påberoende degrupper om
skickat in detaljerad beskrivning till utvärderingsgruppen eller inte.
Med "db" i tabellen detaljerad beskrivning.avses

Omfattning timmar Antal Totalt
sVarande20-39 40-592O 60 antal

Skickat in db ll 21 17 6 55 75
skickat in db 4 2 3 2 l l 23

Tabell Tabellen visar hur mycket tid utbildningsanordnama9.4. upp-
de den detaljerade beskrivningen enligtgöraanväntgett attatt

Läroverket bland de utbildningar valt98 utnyttja Läroverket.attsom
Frågan har besvarats 46 de 75 utbildningarna skickat inav av som
detaljerad beskrivning till utvärderingsgruppen respektive 6 de 23av av

inte skickat in. Med "db detaljerad beskrivning.avsessom

Omfattning timmar Totalt antal
utbildningar20-39 40-59 60-79 80-11020 110

Skickat in db 64 7 15 7 7 46
skickat in db 0 61 1 0 3 1

fördelade 120, 160, 200, 200, 200, 300 respektive 900Dessa timmar.är
320 timmar.Uppgiven tid är

Nackademin Nacka, harorganisation, i uppgivitEn att engageratman
också52 i arbetet med Läroverket. Det den organisationärpersoner

särklass tid arbetet, arbetstimmar.lagt i 900mestsom ner ca
åstadkommaGenomsnittsarbetet lagts den detaljeradeattnersom

Även svårtbeskrivningen till 98 arbetstimmar. det är attuppges om
åstadkommatid det seriös detaljerad be-hur mycket tar attange en

frånskrivning erfarenheter arbete med självutvärdering med lik-ger
arbetsmängd.förhållandevis lågnande verktyg detta Dettaäratt en

tillkan självfallet kopplat inte varit till dettaatt avsattavara resurser
frånarbete början.

S Helling,exempelvis P. Lindström 1999, 1999, M. Svensson ochsamtm
U. Ogren, 1997.
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åstadkommameddeltagit i arbetetTabell 9.5. Antalet attpersoner som
enligtdetaljerad beskrivning Läro-respektivebeskrivningöversiktlig

in detaljerad beskrivning.de skickatverket. Svaren somavser

Antal personer
5-6 7-81-2 3-4 8

Översiktlig 3 2 l12 12beskrivning
6 6 1 116beskrivningDetaljerad

Läroverketarbetet medUpplevelser9.7.2 av

arbetatutbildningsanordnareockså frågats dehurharenkätemaI som
visar hurFigur 9.9 och 9.10arbete.upplevt dettaLäroverketmed

erhållna dels iresultat,anordnarna sammanväger motavsatta resurser
och dels iVerksamhetsbeskrivningdetaljeradskickat in engruppen som

beskrivningen.den detaljeradeskickat ininteden somgrupp

LäroverketmedVärdering arbetetav

arbetatutbildningsanordnarehur deillustrerar9.9. FigurenFigur som
arbetetdet nedlagdavärdet vägaLäroverket bedömtmed attgenomav

Figurengivit hittills.utfall arbetetdetde använts motresurser som
beskrivning.detaljeradinde lämnat ensomavser

arbetet olikauppfattat värdetillustreraroch 9.10Figur 9.9 att avman
dock tydligfinnsnedlagda Detförhållande tillinyttigt enresurser.

skickatpositivt. Bland dearbetetvärderartyngdpunkt att somman
andelen positivatill utvärderingsgruppenbeskrivningdetaljerad är

sambandet intein materialet. Attinte ärbland dem säntstörre än som
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delvis forcerats tidsskäl och till-arbetettydligare kan bero attatt av
uppnås. erfarenheterinte hunnit Detta styrkerräcklig mognad därför

under-arbetat med självutvärdering ochfrån organisationerandra som
från tillräckligaväsentligt början hardetstryker är avsattattatt man

framgångsrikt.bliarbetet skallför attresurser

Läroverket hittillsVärdet arbetet medav

N
m

-
-

O
ö ...xt§3
E:

utbildningsanordnare arbetathur deillustrerar9.10. FigurenFigur som
nedlagda arbetetvärdet detbedömt vägaLäroverketmed attgenomav

Figurenutfall arbetet givit hittills.detde använts motresurser som
verksamhets-den detaljeradefullföljt inlämnandeintede avavser som

beskrivningen.

åstad-beskrivningen ochdetaljeradedenmed analyseraArbetet attatt
har inte följtsför förbättringar utvär-handlingsplankomma avuppen

figir 9.3.utvärderingsuppdraget,förinomderingsgruppen seramen
ingått iförbättringsarbetetanalysen ochfrågor rörandeharDäremot

några resultatforskningsarbetet ochdet fortsatta ärinförenkätema
enkätundersökningenskede.i detta Närredanmöjliga att presentera

svarandede 69våren hade 30 stycken1999undergenomfördes av
dessabeskrivningen. Avdetaljeradeanalys denpåbörjat arbetet med av

klaranalysen. Enfärdiga medsigstycken dessutomsjuhar sagt vara
de funnitutbildningarna, drygt 8069majoritet de attprocent, anserav

detalje-med fram denarbetetförbättringsmöjligheter bara att tagenom
påbörjats.analysendvs innanbeskrivningen,rade

Läroverket har 23medvalde arbetautbildningar98Av de attsom
detaljeradskickat inintei den meningenfullföljt arbetetinte att enman

På frågan anled-utvärderingsgruppen.Verksamhetsbeskrivning till om
frågan, elvahar, de 14 besvaratinte gjort dettatill deningen att av som

avslutats ochdetaljerade beskrivningenmed denarbetet tresvarat att
denhuruvida arbetet medpåbörjats. det gällerNärarbetetsvarat att
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slutföras kan tydlig avsiktbeskrivningen kommerdetaljerade att atten
frågan.majoritet 15 besvaratskönjas bland dedettagöra en av som

åttaslutföras,arbetet kommerTolv dem ävenattatt varavav svarar
färdigställandet.tidpunkt förkunnat bedöma

utbildningsanordnama upplevt arbetet medutvärdera hurFör att
frågor frånställts. Resultatet dessa redo-har antalLäroverket ett en av

visas i figur 9.11.

medSjälvutvärdering hjälp Läroverket är:av

MedelvärdeSkala
skala6 1-73 4 5 72l

5,0Dåligt 14 15 14 Bra0 7 1 17

5,26 14 10 20 14 IntressantO 4Ointressant

3,96 Klar6 21 18 1Förvirrande 5 11

Värdefull 5,1126 3 10 20 17Värdelös O

Relevant 5,019 19 102 11Irrelevant 0 7

Användbar 4,821 76 10 9 14Oanvändbar l

Grundlig 5,56 10 15 13 23Ytlig O 1

Effektivt 4,110 320 12Ineffektivt 7 142

arbetat medutbildningarSammanfattning hur de9.11.Figur somav
Läroverket.9hjälpSjälvutvärdering meduppfattatLäroverket har av

upplevtssjälvutvärderingenvisari figur 9.11Sammanställningen att
efterfrågats i enkäten.i de avseendenflesta fallpositivt de allrai som

eftersom"förvirrande klart"gällerlägre vad är väntat,betygetAtt är -
många KY-anord-tankegångama förocharbetsgången avnyavar ovan

offensivförkunskapemaockså tabell 9.6 därstyrksDetta omavnama.
utbild-självutvärderingsverktyg innanoch olikakvalitetsutveckling

igång finnssjälvutvärderingmedarbetetningen och satte samman-
ställda.

på effektivitetdet betygetförvånande vi ärNågot är, attattanser
effektvitetuppfattatlågt. kan beroDettatämligen att somman

kan ha dragitsvarvid betygetarbetstimme,nerlagdresultat ner avper
orsakarbetsinsats.förhållandevis Enmånga lagt storatt annanner en

9 slumpmässigt fördelade.olika radernaytterlighetsalternativen i deenkätenI var
"positivt för förenklafrån "negativt" tillskalaordnade ihärDe attär en

jämförelsen.
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kan effekterna eftersom i flera fall inteännuatt ärvara man ser man
färdig med analyserna den detaljerade beskrivningen.av

Tabell 9.6. Tabellen illustrerar i viss mening förkunskapema offen-om
siv kvalitetsutveckling hos utbildningsanordnarna innan utbildning och
arbetet med självutvärdering igång.satte

Hur mycket kände Du till verktyg för självutvärdering, liknande Läroverket, innanom
Flera alternativDu kom i kontakt med det kan väljas kolumni varje

Andra VerktygSprång-Utmärkelsen Utmärkelsen
Svensk SkolaSvensk brädan

ISIS/IST 21 LOTSstegKvalitet
Inget 13 20 36
Hört talas 39 24 3om

18Studerar själv 8 2 l l
Deltagit i kurs 7 7 O 1 1

Resultat och arbetssätt9.8 intenär man

arbetat med Läroverket

En utbildningsanordnare valde arbeta med egenutvärderingattgrupp av
inte utnyttjaenligt alternativa former och Läroverket. Hur denna grupp

arbetat och varför de valt metod har undersökts via enkät.en egen en
utbildningsanordnama till de 25 utbildningar valt inteAv attsom

utnyttja Läroverket har 24 stycken besvarat enkäten, dvs svarsfre-en
kvens 96 figur 9.8.seprocent

valt inte utnyttja Läroverket har i enkätenEn del destor attav som
fattade slutligtde studerade Läroverket innan de beslutuppgett att om

valt dearbetssätt. Orsakerna till inte Läroverket varierar. Av 24att man
frågan. Någrabesvarat enkäten har 16 besvarat har angivit flerasom

hade planerat ellerskäl. I somliga fall redanatt sattanger man man
några tidsåtgångenigång och i fall bedömdesutvärderingsarbetet som

förhållandealltför i till de tillgängliga dessaIngetstor resurserna. av
ungefärskäl förefaller dominerande alla iutanvara anges av samma

grad.
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ingårVad normalt i egenutvärderingarsom

25

OJ

3

5

ö ö aa E w-oc Dag cf" ll.-GS Chem ç,mo-E xo, gmx :a:...gu--m ixxV3..- cam-t 5i: -c -°m;;§59§:25mmm S:-.-:oum355031::n S°8§§7§95 123- wE5133Exmx mU .DE :§4 5cu m.: 4-33 xBg mi, g
mE EF: E

ingåttSammanställning vilka arbetssätt i9.12.Figur över som egen-
valt inte arbeta medför de utbildningar Lärover-utvärderingen attsom

har angivit flera arbetssättutbildningsanordnareket. De flesta som
ingått tabell 9.7.egenutvärderingen,i se

återfinnsbland de figur 9.12;Tabell antal9.7; Det angreppssätt, som
har angivit de använder för sinolika utbildningsanordnare att egenut-

inte arbeta med Läroverket.värdering bland de valt attsom

2 3 4 5 6 7 8 91Antal arbetssätt
Antal utbildningar som

3 3 2 0antal 2 0 2 4 7angivit respektive
angreppssätt

Läroverketvalt inte utnyttja arbetat medde anordnareHur attsom
frå-varierar naturliga skäl. Av de 23 besvarategenutvärdering av som

någotnågot verktyg fallsystematiskt I14 använts.annatattgan uppger
för övrigtUtmärkelsen Svensk Kvalitet utnyttjats, äratt somuppges

några fall kvalitetssystemet ISOomfattande Läroverket. Iän angesmer
några, i vilken formbas för arbetet. Enkäter9000 anges av mensom

Några alls klargjort vilket verktyg deinte preciserats. har intehar
använder.
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allra flesta utbildningsanordnare harillustrerar deTabell 9.7 att
tvåverksamhet. Endast organisa-utvärdera sinflera förangreppssätt att

egenutvärdering.kursenkäterenbart utnyttjartioner har desagt att som
illustrerasför egenutvärderingenVilka olika använtsangreppssätt som

i figur 9.12.

slutsatserTill vilka rapporteras
från egenutvärderingar

25

10-

å ä8 ä8 as
5 E9% 8 8°E m8r: e..m 3E5å ä

U°- x3 :iE ml- EC m2.1-ø0

Återkoppling till flera olikaegenutvärderingen har skett9.13.Figur av
intressentgrupper.

till fleratillbakaharfrån egenutvärderingamaslutsatserna rapporterats
det studenter,många figur 9.13. Främstfall sei ärintressentgrupper

erhåller återkoppling slutsatseroch rektorledningsgrupplärare, avsom
handledare vid LIA-företagochStudierektorerfrån egenutvärdering.

något omfattning; kontaktper-mindreifår information slutsatsernaom
Återkopplingfall. tillenstakapersonal i endastoch administrativsoner

de 20har uppgivits 14minst fyra intressentgrupper svarat.av somav
återkopp-regelbundenhetsvårt med vilkenutläsadetDäremot är att

gjorts.lingen har
verkligenfrån olika egenutvärderingamaderesultatet använtsHur

utbildnings-mellan olikasjälvfallet starktvarierartill förbättringar
enskilda kurser iuppgivits berörflesta ändringaranordnare. De som

ändring kurslitteratur,innehållsförändringar olika slag,form avavav
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fåtaltill eller byte lärare. Etteller kommentarerschemaändringar, av
frågor intagningsru-övergripandeändringar beröruppgivna sommer

målförtydligande och inne-informationsmaterial,tiner, förbättrat av
eller bättre service student-LIA-uppläggninghåll, ändringar motav

erna.
egenutvärderingenresultatförändringarAntalet uppgivna avsom

åtta, medel-mellan noll och medvarierari tabell 9.8 ochillustreras ett
inteanordnare de 24Noterbart2.5.värde är svaratatt tre av som

egenutvärderingen ochresultatnågon förbättringendauppgivit avsom
Även det vansk-förbättring.många endabara ärlika angettatt omen

från det antydanlångtgående dettaslutsatseralltförligt draatt ger en
fått genomslagförbättringsarbetet intesystematiska störredetatt enom

fall.i dessa

olika utbildnings-skilda formerförbättringarTabell Antal9.8. somav
bland deegenutvärderingenresultatuppgivitanordnare somavsom

Läroverket.medinte arbetavalt att

5 6 7 83 40 l 2Antal skilda former av
Förbättringar

0 0 l5 7 4 13 3utbildningarAntal som
antal formerAngivit

Sammanfattning9.9

Läroverket och tillhö-utarbetandettvå medsyftenfunnitsharDe av
förknippad medvaritrande material samt iden utbildningsinsats som

utbildnings-till stimulerabidraviktigaste,Läroverket. Det attattvar
kvalitetsutveckling ochmodernenligtarbetaanordnama att synen

satsningorganisation. Dennalärandeskapabidra tilldärigenom att en
antalet delta-vad gälleryrkesutbildningenKvalificerade är,deninom

förekommit i landet. Detområdetinomtveklöst den största somgare,
KY-verksamheten.utvärderingenfå tillin underlagandra att avvar

organisato-utbildningsanordnamastillbidragäller syftetVad att
kvalitetsutveckling visar degäller kvalitet ochdetutvecklingriska när

deltämligen väl. Endetta lyckatsgenomförda analyserna storatt av
utvärdering.Läroverket i sinutnyttjatharanordnama
också flertaletdetsammanfattningsvisvisarEnkätema storaatt av

stimuler-med Läroverketupplevt arbetetharutbildningsanordnama
lyck-fall inteskäl till i vissautvecklande. Ettochande, nyttigt att man

erford-förhållandevisdesäkerligenfullt storaär attats ut somresurser
fråninplaneradeinte fannssjälvutvärderingsystematiskför ettras

6 19-2003UtvärderingenKYav
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början. detta har mångaTrots dock anordnare lagt påavsevärd tidner
åstadkommaarbete med Verksamhetsbeskrivning.att en

Utvärderingsgruppen kan konstatera skall dömaatt, om man av
såangivna enkätsvar, har åtskilliga de inte utnyttjatäven Läro-av som

verket gjort seriösa påsatsningar utvärdera sin utbildning. Det äratt
svårtdock bedöma, eftersom endast har enkätsvar, i vilkenatt

utsträckning utvärderingen lett till förbättringsåtgärder och, framför
allt, i vilken utsträckning förbättringsarbetet utifrånbedrivs modernen

på kvalitetsutveckling.syn



1631999:119SOU

ochledningHuvudmannaskap,10

reglering

huvud-olikaderedovisningmedinleds typerkapitelDetta avaven
yrkesutbildningenKvalificeradedeninomförekommermannaskap som

göromål avslut-ochoch dessledningsgruppenbeskrivsDärefterKY.
förord-ochden lagutbildningsanordnamasningsvis rapporteras syn

yrkesutbildning.Kvalificeradreglerarochning styrsom

huvudmannaskapOlika10.1 typer av

anord-"Utbildningen kanframgårförsöksverksarnheten attlagenI om
ochlandstingkommuner,högskolor,ochuniversitetstatligaavnas

får anordnaUtbildningsanordnarnautbildningsanordnare.enskilda
andra. förordningenmed Isamverkanisjälva ellerutbildningen pre-

utbild-fleraanordnasutbildningså Omvillkorenciseras avatt en
föransvarigdemalltidskallsamverkan,iningsanordnare varaaven

utbildningen.
flestadeihuvudmänså kommunertabell 10.1framgår ärSom av

branscher.allainomfinnsutbildningarnakommunala%. Defall 59
deinomoch finnsfalleni 19förekommeranordnare procentPrivata av

och IT.Ekonomikoncentrationvissmedbranscherflesta enmen
huvudmänblandningsigdöljeranordnareprivatarubrikenUnder aven

ideella före-stiftelser,kommunala företag,ochprivatabestående av
15förHögskolanbildningsförbund. procentochningar avsvarar

och ITTillverkninginomåterfinns främstoch deutbildningarna men
Lands-Vård.ochEkonomi, Transportbranscherna Bygg,inomäven

Vård och Jord,branschernainomutbildningarengagerad itinget är
utbildningarsinahuvuddelenharAmuGruppenträdgård.ochskog av

och IT.Tillverkninginom

§1996:339,SFS
2 §4.1996:372,SFS
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kategorisering finns fleraför denna utbildningarInom ramen som
flera utbildningsanordnare, däranordnas utsettsmen en som ansva-av

sådanagått fastställa antalet utbildningar utifrånhar interig. Det att
andra mellanformer exempelvisvårt material. Det finns Hög-även som

huvudman för utbildningenKarlskrona/Ronneby Newskolan i ärsom
privat företag för genomföraDesign harMedia attengagerat ettmen

utbildningen.

huvudmannaskap för KvalificeradeOlika deTabell 10.1. typer av
med absolut och relativ frekvens.yrkesutbildningama angivna

%Huvudmannaskap Antal

58,774Kommun
19,024Privat
15,119Högskola
3,24Landsting
4,05AMUGruppen

100,0126Totalt

och olikasamband mellan olika huvudmannaskapförsökt finnaVi har
någrautbildningarna har inte funnitkvalitet iindikatorer men

på exempelvis högsko-sådana finns inget tydersamband. Det attsom
Kvalificerade yrkesutbild-kommunerlan bättreär än att arrangera

kan dockFrån våra utbildningsanordnarebesök hosningar. attse
struktur i form välsina utbildningari hög grad byggerkommuner av

undervisning. privata anord-schemalagd Dedefinierade kurser och
situations-undervisning projekt ochi högre grad sinbyggernama

några kva-Utifrån kan dock inte dra slutsatserdettaanpassning. om
liteten.

dessLedningsgruppen och arbete10.2

arbetslivetbestår företrädare för de delarLedningsgruppen av somav
för den kom-för högskola ochutbildningen, företrädareberörs enav

utbildningsanordnaren kanansvarigamunala vuxenutbildningen. Den
i led-ledamöter, flertalet ledamöternadessa flerutöver utse men av

måste för arbetslivet. Vid ledningsgrup-företrädareningsgruppen vara
företrädare för de studerandesammanträden har minst närvaro-enpens

och yttranderätt.
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sammansättningLedningsgruppens10.2.1

harutbildningsprogramNågravarierar.storlek storaLedningsgruppens
på 5-6mindreandraledamöter,exempelvis 12-13ledningsgrupper om

består nioledningsgrupputbildningarnasVanligast är att avpersoner.
beståkanmedlemmarnioledningsgrupp tEnledamöter. av:ex

arbetslivsrepresentantpersonalchef,-
arbetslivsrepresentantchef,teknisk-
arbetslivsrepresentantekonomichef,-

arbetslivsrepresentantA,platschef företag-
arbetslivsrepresentantB,platschef företag-

ABfrån AmuGruppenregionchef, representant-
ordförandefrån huvudman,rektor, representant-

från Komvuxrektor, representant-
universitet.från högskola ellerstudierektor, representant-

elev-ochprojektledaren/utbildningsledarenadjungerasDessutom en
intag.från varjerepresentant

utifrån välvaldaallmänhetimedlemmar ettärLedningsgruppens
utbildning-underutbildningsfrågor, sittförintressekänt engagemang

utbild-vissabranschkunskap. Iutifrån bredasinframväxande ochens
ideltaraktivtfrån de företagvaldaledamöternaningsprogram är som

Läroverketviautbildningsanordnare harNågraLIA.arbeteLärande i
leda-arbeteledningsgruppensförviktigt attmycketdetpåpekat äratt

skolvärlden.iarbetslivetsåväliförankradeärmöterna som
termingångerLedningsgruppensammanträdervanligtvis ett perpar. .i . . . . . . .utbildningsleda-detoftastgår varierar,till ärformelltHur mötena men

skrivelserberördatilldagordning,tillkallar attgörmöte, serren som
föredragande underkallelsenmed ärtillsammans samtsänds ut

tillochsekreterarefalldessaiUtbildningsledaren ävenär sermötena.
så snabbttillhandaledamöterledningsgruppenskommerprotokolletatt

mötestiden tillhar bestämtNågramöjligt efter mötet. gruppersom
då detmycket bra, ärfungerardettatyckerDetimmar.exempelvis tre
tid. Dettapå förvägoch ikoncentreradehålls utsattviktigt mötenaatt

långa restider.många deltagarnasdegrund av
uppfattatsfåtal utbildningsprogramharLedningsgruppema ettav

bra. Ifungeraledningenför detnågot för mestastora, uppgesmensom
samband medin ilämnatsbeskrivningaröversiktligade program-som

besitterledningsgruppenblsjälvutvärderingar, att enauppgesmens
bred kompetens.ochmycket stor
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10.2.2 Ledningsgruppens arbete

Ledningsgruppen behandlar främst de frågor förordningen beskriver.
harDe det övergripande för utbildningens planering,ansvaret genom-

förande och vidareutveckling övervaka kvalitetssäkringsamt att av
utbildningen och följa hur Lärande i arbete utfaller. Ledningsgrup-upp

diskuterar, fattar beslut och/eller delegerar ärenden åter-förpen senare
koppling.

Ledamöterna och elevrepresentantema kan lyfta frågorde desom
önskar i frågorde finns på dagordningen.utöver Följandegruppen som
rutinfrågor står i allmänhet på ledningsgruppens agenda:

arbetsplan, upprättande revideringoch-
nulägesrapporter-

besök ochrapporter av resor-
frånoch besök KY-kommitténrapporter-

frågorelevmedverkan, inflytande-
elevärenden-
utvecklingsarbete-
intagningsfrågor, behörighet-

examensfrågorbetyg och-
arbetsplatsförlagd utbildning, platser, kvalitet etc-
policyfrågor-
utvärderingar.-

Den föredragande i ledningsgruppen oftast förärsom ansvarar genom-
förandet ledningsgruppens beslut.av

arbetsårEtt typiskt för ledningsgruppen kan enligt följande.utse
Vid sammanträde i juni fastställs det vilka sökande skallett antassom
till utbildningen och vilka studerande skall erhålla examensbevis.som
Under tidig höst läggs budgetförslaget och i övrigt förekommandetas
rutinfrågor till behandling. Frågorna kan bl handla finnaattupp a om

pålösningar problem, dryfta vilka förändringar bör komma tillsom
stånd policyfrågor.och diskutera Mitt i utbildningsterminen återträffas
ledningsgruppen för samtala hur utbildningen fungerar i allmän-att om

gångnahet. De analyserar kurser och bollar idéer och förslag. Möjligt-
vis deltar lärarna för redovisa sina erfarenheter från undervisnings-att
situationen. Utbytet ömsesidigt och ledamöterna har liteuppges vara
olika profil, bakgrund och intressen, vilket frågorolika med för-gör att
del kan dryftas med olika slutetMot utbildningen,representanter. av
någon gång vårterminen,under sammanträder ledningsgruppen för att

utbildningen.utvärdera hela Vid detta tillfälle ventileras utveckling av
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ledningsgruppenLIA-platser och huranskaffningutbildningen, av
utbildningen.marknadsföraochstödjakanbästa sätt

olika aktiviteterfall, medi vissakompletteras,sammanträdenDessa
fördelning före-ochföretagsbesökelever,såsom rekrytering avav nya

utifrånbeskrivningarenligtfall,arbete. ILärande iförtagsplatser ett
förinformationsmaterialutarbetatledningsgruppenharLäroverket, ett

LIA-perio-underskall händavadchecklistormedhandledare över som
beskrivningövergripandefåbjuds in förHandledamaden. att aven

Handle-skall delaktivtuppgift de självasärskilt denoch takursen
träffa ledningsgruppen.får såledesdama

flertalet med-ledningsgrupper,i vissamedverkar,dettaFörutom
delta iföreläsa,utbildningsverksamhetenaktivt i attlemmar genom

deintroduceraochstuderandedemed attolika genomarrangemang
kontaktnät.respektivei sinastuderande

medutbildningsarbetetledningsgruppenintryckvårtEnligt styr
utifrånbeskrivningarnaenligtDepositiv helhetssyn. är,ochomdöme

vidDeltagandetengagerade.ochintresseradeLäroverket, samman-
utbildningsanordnareundantag. Envissamedkomstema är uppgergott,

förflutit,tidden kortaunderhar, agerat"ledningsgruppen somatt
utbildningen.inflytandekreativtochkraftfullt utövat engageratett
berikande ochvaritutbildningsanordnare,enligthar,Träffama samma

inför framtiden.mycketperioden lovargångnaden
studeranderepresen-utifrån Läroverket harbeskrivningarnaEnligt

positivtvilket varitaktiva,anmärkningsvärtvaritfalli vissatantema
enkätundersökningutvärderingsgruppensinflytande. Istudenternasför

det förtillstuderande kännerde67cirka attframkommer procentatt av
endastledningsgrupp,lokalfinnsyrkesutbildningKvalificerad menen

har.arbetsuppgifter denvilkade27 vetattprocent uppger
förformenhitta denlyckatshar inte rättautbildningsprogramAlla

har viautbildningsprogramNågraledningsgruppen.medsamarbetet
allasvårt samlavisat sigpraktikendet ipåtalat attLäroverket att vara

lång tid i för-hursammankomsterna,till oavsettföretagsrepresentanter
framhöllprogrambesökvåraVidskickatskallelse ettut. enväg aven

iledamotsittaovanligt"detledningsgruppen är attmedlem att somur
ansvar".något ekonomiskthaoch inteledningsgruppen

Reglering10.3

yrkesutbildningamaKvalificeradedeutforrrmingochUppläggning av
regeringfastställtsförordningarochlagarreglerasoch avsomstyrs av

utbildningarnabltillförsäkrarförordningochLag attoch riksdag. a
branschen. Dessaförankring ifår godoch dekvalitethåller hög att
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såregler alla utbildningsanordnare nödvändigagottses av som som
någotoch inte hinder för utbildningsverksamheten.som

1996:339 försöksverksamhet medLag kvalificeradvissom en
yrkesutbildning bedöms nödvändig frihet utforma och bedrivaattge en

yrkesornrådet.adekvat kvalificerad yrkesutbildning för Reglerna upp-
få,fattas relativt och flexibla, dvs inte detaljreglerande.generösasom

Regelverket endast och inom dessa ett stortger ramarna ramar ges
varför det för utbildningsanordnarna lätt ochärutrymme, att anpassa

utveckla verksamheten.
Förordning 1996:372 försöksverksamhet med kvalifice-vissom en

yrkesutbildning skapar förrad förutsättningar bedriva kvalificeradatt
målyrkesutbildning leder till de utbildningsansvariga sattsom som upp

utbildning. förordningen regleras exempelvisför respektive I lednings-
sammansättning, vilket näringslivet singaranterar att genomgruppens
får Likasåmajoritet reellt inflytande. elevinflytandegaranteras genom

minst studerande skall finnas med och ha yttranderätt. Högskole-att en
och vuxentänkande Högskola och Komvux finnsgaranteras attgenom
representerade i ledningsgruppen.

framförts kritik beträffande formuleringen i förordningens §harDet
ståi framtiden befattningshavarebör, enligt förslag,23. Det en

Anledningen tilli stället för företrädare högskola.högskola en
påverkasynpunkt högskolestyrelse inte skall kunnadenna är att en

genomförandet Kvalificerad yrkesutbildning,utformningen och av en
nödvändigtvis besitter adekvat kom-högskoleledning inteeftersom en

petens.
handlings-Förordningen utbildningsanordnarna mycketett stortger

för utbildningsform. Handlingsutrymmetvilket uniktärutrymme, en
bäst förmaximalt för skapa den utbildninganvänds ofta att som passar

tillmötesgå företagde arbetskraftsbehov uttalats deatt som av som
yrkesutbildningama. Utbild-utforrrmingen de specifikamedverkat i av

så flexibel den kan och förändras iningsformen upplevs växaattvara
så fött fram den. Det enligtsamklang med den bransch säga är,attsom

fårnågra nödvändigt denna frihetutbildningsanordnares utsago, att
utbildningarna skall kunna aktuella och hela tidenkvar för att varavara

uppnå utbildningsanordnarehög kvalitet. Vissauppdateras för att upp-
gåttår företagens vilja och initiativde under de sett attatt somger

förståelsenmed för den potential finns i KY-kon-i taktstegrats som
ceptet.

Utbildningsanordnama upplever friheten och det handlingsut-stora
påtalarpositivt och utvecklingsfrämjande. Dock de attrymmet som

innehåller del problem och motsättningar. blförordningen Det ären a
någotsvårt exempelvis yrke utbildningenskapa nytt, ett nyttatt om

måste arbetsplatsförlagd. Yrket finns inte tidigare Enligt för-vara
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utbildningstiden.tredjedelarbeteLärande iskallordningen avvara en
ivaritstudenterdelång tid för uteiblandupplevsDetta somensom

för demotiveradvältidenmedantid, ärlängre somarbetslivet en
detbristupplevsgynmasieskolan. Det attfråndirektkommer ensom

Lärande ibeträffandeflexibilitetochhandlingsutrymmefinnsinte
arbete.

KvalificeradhurföranvisningarutbildningsansvarigaberDärtill om
förefterlysermarknadsföras. Deskallyrkesutbildning samsynavmer

Vidareyrkesutbildningama.Kvalificeradedelanserakunnabättreatt
gällerdå det översättariktlinjerefter attutbildningsanordnamafrågar

villSlutligenhögskolepoäng.ordinarieinnehåll tillKY-kursernas
Läroverket,utifrånbeskrivningarnaenligtutbildningsanordnare,några

utfärdandeochbetygssättningblgällervadregler exa-avtydligareha a
mensbevis.

KY-kon-styrningövergripandedeltill visssåledessaknas avDet
individuelltpositivtmycketdet stortupplevs attDäremot somceptet.

disku-kankursplanerochkurserdetaljnivå, lokalaattutrymme ges
utbildningsanordnama attnäringslivet. Enmed uppgerfram avteras

samråd medi avnä-beslutvåravi fattarochsjälvavi sköter egnaoss
studenter.skola ochkommun,mare,
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ekonomiUtbildningarnas11

ekonomiskaskildahuruvidafrågeställningenbehandlarkapitelDetta
kvalitetutbildningamasförnågon betydelsehaftförutsättningar har

försöksverksamheten.under

propositionRegeringens11.1

del kost-1995/96:l45propositioni sinberäknar statensRegeringen av
yrkesutbildning KY,Kvalificeradmedförsöksverksamhetnaderna för

utbildningsplatskronortill 60 000studiestödskostnader,exklusive per
utbildningstiden skertredjedelutgår frånBeräkningenår.och att aven

förkostnaderandrapå arbetsplatserLIAarbeteLärande i utansom
studiestödskostnaden.änstaten

högjämförelsevisbyggerberäkningarnaRegeringen att enanger
försöks-delstill detta ärSkälengenomsnittskostnad. att enangessom

regelmässigt blirskalabegränsadiutbildningmedverksamhet ny
deldelsutbildning,planeradlångsiktigt storattdyrare avän enen mer

utbildning.tekniskavanceradtagitsredaninitiativde avsersom

förutsättningarEkonomiska11.2

Statsbidrag1.2.11

utbild-ansvarigetill denKammarkollegietbetalasStatsbidrag ut av
AvstämningarKY-kommittén.beslutenligtningsanordnaren avav

efterveckorutbildningenaktuella görsvid denstuderande treantalet
Statsbidraget justerasmånad därefter.6:eutbildningens start samt var

avstämningstillfället.vidstudenterantaletproportionellt mot
gjortharKY-kommitténbranschindelningfrån denUtgående som

försöksverksam-inomutbildningarnaolikadeavseendeavsnitt 5.1se
bedömtskommitténekonomibranscheninomutbildningarharheten, av

andrautbildningar inomstadsbidragmindre änmedgenomföraskunna
för hurkriteriernågra särskildafunnitsintehar detövrigtbranscher. I
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mycket beviljat i utbildningsanordnamastatsbidrag till de olikaman
Avgörande för storleken statsbidraget har i stället främst varit den
kostnadsredovisning respektive anordnare givit i sin ansökan be-attom
driva Kvalificerad yrkesutbildning.

70
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40
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20

40000 423000 55000 64000
36000 44000 52000 60000 68000

Figur 11.1. Statsbidragens fördelning kronor utbildningsplats ochper
år bland 396 intagningar under perioden 1996-1998.st

Medelvärdet de statsbidrag utbildningsanordnama erhöll underav som
åren 1996 till 1998 enligt KY-kommittén 51 300 kronor utbild-var per
ningsplats år.och figur framgårAv 11.1 spridningen avseende till-att
delade statsbidrag De anordnare tilldelats bidrag harstor. mestvar som
erhållit dubbelt så mycket deän anordnare tilldelatsmer som som
minst.

Tabell 11.1 visar hur KY-kommittén har fördelat statsbidragen till
anordnare utbildningar inom olika branscher. Figur 11.2 visar attav
statsbidragen varierar högst betydligt mellan utbildningar inomäven

bransch.samma
Enligt telefonintervjuer avsnittse 4.5 med utbildningsanordnare

har 20 totalt 33 intervjuade anordnare beviljats de statsbidrag deav
ansökt Ingen de intervjuade anordnama inom IT-branschenom. av
hade beviljats lika mycket i statsbidrag de ansökt Inom övrigasom om.
branscher blandade.var svaren

l Enligt telefonsamtal i februari 1999 med KY-kommitténs kanslichef.
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yrkesutbildningenKvalificeradeför denStatsbidragetTabell 11.1.
utbildnings-kronorbranscherolikauppdelat1996-1998under per

år.ochplats

AntalStatsbidragStatsbidragBransch
intagstandardavvikelsemedelvärde

198 224Övriga 62 232
928 25347054IT
25068886853Bygg
16229952 401Jord/skog/trädgård
84708596551Tillverkning
10592568049Trä
9638349 511Livsmedel

45323595648Turism
15651308748Vård
9467757846Miljö

50561646 551Ekonomi
20194779842Transport

80000

70000-

60000u

300C..

40000.

30000

20000
mi p

Bransch

underbranscherolikablandfördelningStatsbidragens11.2.Figur
intevärden äroch högstalägstakvartilerMedian, som1996-1998. samt

medmarkerasUteliggarebransch.angivnafinns enextremvärden per
ring.
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l1.2.2 Jämförelse med andra utbildningsforrner

jämförelseEn statsbidragen till Kvalificerad yrkesutbildning medav
statsbidrag någratill andra utbildningsformer och utbildningsområden

i tabell 11.2.ges

Tabell 11.2. Jämförelse statsbidragens storlek utbildningsplatsav per
åroch någraför olika utbildningar och utbildningsformer.

Utbildningsfonn Utbildningsområde Statsbidrag per
helår

Universitet/Högskola Media 399 912
Kvalificerad yrkesutbildning Medelvärde alla 76 950av
Universitet/Högskola Naturvetenskapligt, tekniskt, 68 915

farmaceutiskt, vård
Gymnasium Medelvärde alla 66 700*av
Universitet/Högskola Humanistiskt, teologiskt, 27 282

juridiskt, samhällsvetenskapligt
Summering ersättningsbelopp helårsstudentför helårsprestationoch underav
1997.2
Helårsekvivalent baserad ersättningen för utbildningstiden exklusive Lärande i
arbete under 1996-1998.

1997.3* Gäller verksamhetsåret

Medelvärdet statsbidragen för Kvalificerad yrkesutbildning lågav
under något1997 högre statsbidragen förän universitets- och högskole-
utbildning inom områdena naturvetenskap, teknik, farmaci och vård.
Medelvärdet statsbidragen avseende alla utbildningsområden förav
gymnasial utbildningsform 1997 lägre medelvärdetänvar stats-av
bidragen för Kvalificerad yrkesutbildning. Vad gäller humanistiskt,
teologiskt, juridiskt och samhällsvetenskapligt utbildningsområde på
universitets- och högskolenivå statsbidragenär där lägre medelvär-än
det statsbidraget för Kvalificerad yrkesutbildning. Universitets- ochav
högskoleutbildning inom området erhållermedia betydligt högreett
statsbidrag vad Kvalificeradän yrkesutbildning gör.

2 "Statsliggaren", WWWd0kument, http://www.finansregeringense/
propositionermm/statsliggaren/ 997.html
3 Barnomsorg och skola Jämförelsetal för huvudmän". Skolverkets rapport nr-
156, Solna: Skolverket, 1998.
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finansiering11.2.3 Extern

utbildningsanord-4.5avsnitttelefonintervjuade setotalt 33Nio av
bidragdefinansiering utövernågon formsig ha externavuppgavnare

fannsfinansieringhaftDe represen-erhållits externstaten. somavsom
statsbidra-gällervadvariationhadeochbranscherolika storterade i

arbetefrån ideelltvarieradefinansieringenstorlek. Den externagens
storlek.avsevärdbidragfinansiellatill av

majoritetframgåranordnamamed atttelefonintervjuema avenAv
mån användenågonidemenadesvarande resurser32 att23dem av

yrkes-Kvalificeradbedrivaförverksamhetsindelar attfrån övriga av
utbild-förkostnadbokfördesdessautbildning somattutan resurser

SYO-kon-vaktmästare,personalkundeSådananingen. vararesurser
tekniskochlokalerstudentrekryterareoch samtekonomersulenter,

dessabeloppvilkakundefå anordnareYtterstutrustning. svara
motsvarade.resurser

Kostnadsredovisning1.2.41

utbildnings-skallföreskrifterråd ochallmännaKY-kommitténsEnligt
varjeförekonominsådanredovisningekonomiska attanordnamas vara

intag.kalenderårsvis ochföljaskanyrkesutbildning perKvalificerad
undervisning,fördelaskostnadernaredovisningenskallVidare av
förbruknings-ochutrustningövrigIT-/multimediautrustning,lokaler,

administration.ochledningmaterial samt
svarande26 31anordnamaintervjuadede upp-majoritet avEn av

MerKY-verksamhet.sinsärredovisningekonomiskhadede avattgav
densigmenadesvarande veta2921anordnamahälftenän avav

bedöm-Kostnadenår.ochutbildningsplatskostnadenungefärliga per
statsbidra-aktuelladethögreeller änhöglikafallde flestaides vara

särredovisningföreskrifterochrådallmännaKY-kommitténs omget.
punkt.dennaanordnareallaföljtsalltså intehar av

i arbeteLärandeförKostnader11.2.5

anvisningarsinaiharyrkesutbildningKvalificeradförKommittén
upp." defår Ingenintei arbeteLärandeför taskostnader avskrivit att

kostnadernågrabudgeteratdeuppgivitharanordnama attintervjuade

kvalificeradmedförsöksverksamhet4 tillansökanföranvisningarNya
yrkesutbildning.kvalificeradförKommittén1997-01-21,yrkesutbildning
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för Lärande i arbete. Flertalet de telefonintervjuade utbildnings-av
anordnama samtliga de 31 besvarade frågan menade dockav som att
de hade kostnader i samband med Lärande i arbete. Ingen anordnare
har dock betalat något direkt till företagen. Kostnader fanns istället för
lärares eller kontaktpersoners uppföljningsarbete i samband med de
studerandes LIA-period. Vidare fanns det utbildningsanordnare som
hade kostnader för Lärande i arbete i form personalkost-samtav resor
nader under företagsbesök. Några anordnare övriga kostnader iuppgav
samband med Lärande i arbete, exempelvis representation, tele-porto,
fon och telefax kostnader för marknadsföring.samt

Endast fåtal de intervjuade utbildningsanordnamaett kundeav
storleken på kostnaden för Lärande i arbete. Den kostnaduppge som

varierade från cirka 2 000 kronor till 850 000 kronoruppgavs upp per
år. Bakgrunden till den höga kostnaden anordnarenattuppgavs vara
anlitat konsulter för administrera Lärande i arbete.att

11.3 De ekonomiska förutsättningarnas
inverkan på utbildningarnas kvalitet

1 1.3.1 Utbildningarnas kvalitet

Med utbildningarnas kvalitet se kapitel 9 deras förmåga attmenas
uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar. Kun-
der i detta fall studenter,är LIA-företag, utbildningsanordnare samt
framtida arbetsgivare för de studerande.

Kvalitet i den verksamhet bedrivs utbildningsanordnamasom av
delas i materiella och personella arbetssätt. Utbildning-samtresurser

kvalitet bestäms också studenternas, LIA-företagens ocharnas av
arbetsmarknadens värdering verksamheten.av

l 1.3.2 Materiella och personella resurser

Analysen beskrivningarna utifrån Läroverket visar utbildnings-av att
anordnama genomgående ansåg sig ha tillräckliga materiella iresurser
form exempelvis lokalutrymmen, datasalar, bibliotek,av grupprum,
kafé, och litteratur för kunna bedriva utbildningextern medattegen
hög kvalitet. Enligt beskrivningarna utifrån Läroverket fanns datorer
tillgängliga för de studerande vid 77 utbildningarna. Grupp-procent av

för studenter fanns tillgängliga vid 53 utbildningarna.rum procent av
Även i fråga lärarnas kompetens och näringslivserfarenhet ansågom

sig ha tillräckliga för kunna hålla hög kvalitet iman attresurser en
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multi-med hjälpanalyseratsDatamaterialet harutbildningen. även av
mellan statsbi-några sambandvisar inteAnalysenmetoder.variata

och utbildningamasstorlekdragens resurser.
medtelefonintervjuemavisadetidigareSom representanternämnts

hade beviljatsintervjuadetotalt 3320utbildningsanordnamaför att av
nyttjadedesvarande 2332ansökt Avstatsbidrag dede attuppgavom.

exempelvis lokaler,sin verksamhet,från delarandra utrust-avresurser
förkostnader Kva-bokföra dettaadministration,ning och attutan som

yrkesutbildning.lificerad
deras KY-menade 16 styckenintervjuade anordnama33Av de att

avseendegjortsNedskärningar hademed förlust.gickverksamhet
undervis-lärarleddochlitteraturstudieresor,utrustning,exempelvis
planeringmenadeNågon anordnareningstid. att genom noggrannman

nödvändiga. Andravaritintenedskärningarkostnadseffektivsåvarit att
för-statsbidraglägreskurit ned änintesvarade deanordnare trotsatt

kostnaderbetalat dehadehuvudmanutbildningenseftersomväntat som
frå-svaradede 23fåtal, femstatsbidraget. Etttäcktesinte somavav

ändrat ihademenade dekursutbud,ellerkurserändrat ide attgan om
statsbidragerhållit detintedegrundkursutbudellerkurser attav

genomförtspå förändringarExempelansöktde varsomom.som
storföreläs-användandeutbildningar,olikaförkurser avgemensamma

varitmed vadjämförthögskolepoänginköptafärreningar somsamt
planerat.

tilldelningenfrågan huruvidasvaradeanordnareNio 21 somav
menadepersonellapåverkat anordnamashadestatsbidrag resurserav

Några synpunkterpåverkats negativt.hadelärarresursema somatt
undervisningstidenanvändes,konsulterbilligareframfördes attvar

blevkvarde lärarearbetsbelastningen förochminimerades varsom
planerat.högre än

Arbetssätt1.3.31

undervisningenbyggerarbetssättutbildningsanordnamasgällerVad
pedagogik används,Olikaistuderandeden sätts typercentrum. avatt

timmarlärarleddamedklassrumsundervisningentraditionellafrån den
lärar-därinlärning PBLproblembaseradtillarbeteprojektinriktatoch

avsnitt 8.2.handledarskap seliggertyngdpunktrollens
utbildningsanordnama be-medtelefonintervjuemafrånResultaten

påverkathadestatsbidragtilldelningenpå vilketfrågan sättträffande av
de besva-hälftenvisararbetssätt änochundervisning att somavmer

påverkathadeinteresurstilldelningenansåg19frågan 12rade attav
ansåg hade haftdeanordnareEnarbetssätt.undervisning eller attderas



Utbildningarnas178 ekonomi SOU 1999:119

vad de förväntat sig vilket inneburit möjligheter tillänmer resurser
metodutveckling vad gäller projekt och gästlärare förekom istörre att
någon kurs. de anordnare fråganAv 19 svarade resurstill-som om

påverkatdelningen undervisning och arbetssätt menade kvalite-attsex
upprätthållasinte kunde förväntat. Exempelten som som uppgavs var

sigvarit använda mindre dyra konsulter vadänatt tvungen attman av
från inslagetvarit tänkt början, kurser för fleraattsom av gemensamma

ökat, möjligheterna köpa inutbildningar hade kurseratt att som gav
mindre planerathögskolepoäng hade varit och kontakterna medän att

LIA-företagen inte hade kunnat skötas det anordnama hadesätt som
Någon anordnare de studerandes tid med handledareönskat. atttog upp

minskat till följd statsbidraget blivit lägre planerat.hade änattav
Några menade de till följd resurstilldelningen hadeanordnare att av

andelen lärarledda timmar.minskat
från alltsåEnligt resultaten telefonintervjuema menade tredjedelen

påverkatresurstilldemingenutbildningsanordnama hade utbild-attav
arbetssätt negativt. tydliga samband harningens undervisning och Inga

mellan statsbidragets storlek och anordnamasdock kunnat uppmätas
resurstilldelningen inverkatanordnare svaradeDe att nega-somsvar.

på spridda geografiskt, skilde sigtivt kvaliteten i utbildningen var
återfannspå och inom olika bran-gäller storleken statsbidragetvad

fåttanordnare hade vad de sökt i statsbidrag förscher. Hälften dessaav
fåttKvalificerad yrkesutbildning, hälften hade inte likabedrivaatt

mellan de anordnare uppgivitansökt En likhetmycket de somom.som
inverkat negativt kvaliteten i utbildningenresurstilldelningenatt var

intervjutillfället hade färre studenter vid sina utbildningarde vid änatt
för ansökan statsbidrag.antal studenter utgjort underlagdet som om

utbildningsanordnama själva denFlertalet de intervjuade tar uppav
sker studenter avbryter utbild-statsbidragetreducering närav som

påverkarreduceringen utbildningamasi förtid.ningen De attmenar
kostnaden för bedriva utbildning intekvalitet negativt eftersom att

slutar.proportionellt antalet studenterminskar mot som

Studenternas värderingll.3.4

erhållitutbildningar högavisar studenterna vid deEfterenkäten att som
fåttockså studenter de harstatsbidrag i högre grad övrigaän attsvarar

företagaresverksamma deförvärvsarbete eller ärär samt attsom egna

5 Signifikansnivån valdes till och korrelationskoefñcienten0,01 Pearsonsot
produktmomentkorrelation till 0,12.uppmättes
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utbildningé korrelationemakapitel 13. Dese uppmättamed sinnöjda
resultatkanochmycketalltså signifikanta attär avvarasvaga,men

fåttharbranschervissainomarbetsmarknaden är somgynnsammare
Övriga.ochstatsbidrag IThöga

VärderingLIA-företagens1.3.51

majoritetenLIA-företag visarmed8.44.5 ochavsnitt attIntervjuer se
Kvali-nöjda med denmycketnöjda ellerstuderade företagende varav

svarade 17tillfrågade företagendeyrkesutbildningen. Avficerade av
positivtverksamhetenordinariepåverkat deni arbeteLärande19 att

de studer-menadekontaktpersonemapositivt. Sju attmycketeller av
Någrasaknad kompetens.tidigarederas företagtillförthadeande av
Lärande ipåverkats negativtverksamhetderasdockmenadedem avatt

studerande. Allahandleda detidmycketdet krävt attarbete attgenom
tänkakunde1917tillfrågade LIA-företagenfå de avytterstutom av

fortsättningsvis.LIA-platserpåstuderande ävensig emottaatt
också mednöjdakontaktpersonemaintervjuadedeflestaDe varav

ansåg inteDockförkunskaper.och attmotivationstuderandesde man
likautbildningsanordnareochföretagmellankommunikationerna var

utbildningsanordnarenmedkommunikationenmenadeFlertaletbra. att
Informationförbättras.behövdeoch faxbrevtelefonsamtal,besök,via

också behövdeansågutbildningsanordnarenfråninstruktioneroch man
skildekommunikationenbeskrivningKontaktpersonemasförbättras. av

utbildningsanordnarna.beskrivningfrån densig gavs avsom
fungerattelefonintervjuades hadekontaktpersonerdeMånga somav

vadintevisstehandledamaFlertaletstudenter.förhandledare avsom
hellerkände inteoch deLIA-periodemaunderdemförväntades avsom

Bristutbildningen.teoretiska delendennågra detaljertill avom
behandlat deföretagenmedförtfallflera stu-ihadeinstruktioner att

praktikanter.ellernyanställdaderande somsom
LIA-företagensmellanvisaskunnatsamband hartydligaInga syn-

anmärknings-statsbidrag. Ingetanordnamasstorlekenochpunkter
fråntelefonintervjusvarenjämförelsenvidhellerframkomvärt av

ExempelvisLIA-företag.respektivederasochutbildningsanordnarna
uppfattningarskildamedLIA-företagha fleraanordnarekunde en

vadLIA-företagenavseendegrupperingartydligatill sig. Ingaknutna
statsbidragutbildningsanordnaresrespektivestorlekbransch,gäller

materialet.ikundeutbildningen uppmätasförhuvudmaneller typ av

6 korrelationskoefficienten Pearsonsochvaldes till 0,01Signifikansnivån ot
till 0,05.produktmomentkorrelation uppmättes
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värdering11.3.6 Arbetsmarknadens

åttavid de telefonintervjuadeAnställning studenter hade skett 19avav
Samtliga företag inom IT-branschen, knutna till anord-LIA-företagen.

återfannsstatsbidrag, i den anställt stude-med höga grupp somnare
någon påpe-företag inte anställt studeranderande. flesta deDe somav

omständigheter vid sidan den Kvalifice-kade detta beroddeatt av
yrkesutbildningen.rade

Resurstilldelningens effekterl1.3.7

från översiktliga beskriv-uppgifter densammanställningGenom aven
själv tagit framvarje utbildningsanordnareverksamhetenning somav

personellaverksamhetens materiella ochbildhar samtresurseraven
samband mellan statsbidragens storlekerhållits. tydligaIngaarbetssätt

kunnat observeras.egenskaper har därutbildningamasoch
utifrånfrån beskrivningarna Läroverketplatsbesöken,Resultaten

harheller de utbildningarstudentenkätema visar inteoch att som
statsbidragetfinansiering vid sidanstatsbidrag ellerhögt extern av

utbildningar.kvalitet övrigaockså högrehar änen
de subventioneraranordnarnaintervjuadeFlertalet de attuppgerav

från övriga delar verk-någon form.KY-verksamhet i Resursersin av
debite-Kvalificerade yrkesutbildningendenanvändssamheten utan att
utbild-förekommerkostnader. Dessutomför dessarades fullt attut

tvåkanprivata företag. Dettapå olikaningar sätt varasponsras av
någragivit mätbararesurstilldelning intetill skillnader ianledningar att

kvalitet.utbildningamaseffekter
föri totalkostnad dede skillnadernaVår uppfattning är att stora

gällerskilda behov vadtill viss del berorutbildningarnaolika utrust-
traditionellt givits enbartlokaler. Utbildningläromedel ochning, som

Kvalifice-har inom denundervisning ilärarledd större grupper,som
Färdighetsträ-undervisningsfonner.andrayrkesutbildningenrade även

utbild-begränsade till enbart de tekniskainteoch laborationerning är
ingår utbild-i de flestaAnvändningen datorerningarna. typer avav

alltså generelltTillgången datorsalartill datorer ochningar. är ett
områden. mellantill vissa Gränsernaintebehov är avgränsat tra-som

interesurskrävandeditionella föreläsningsämnen och ämnen ärmer
påstatsbidrag baseradeskillnaderna i tilldelningtydliga. De stora av

ifrågasättas.utbildningsornråden därförkanuppdelningen i olika
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iyrkesutbildningKvalificerad12 ett

perspektivregionalt

medförsöksverksamhetengenomförandetkapitel belyserDetta av
perspektiv.utifrån regionaltKYyrkesutbildningKvalificerad ett

tillsam-utbildningsanordnaretillbakgrundmedinledsKapitlet atten
utbildnings-nivå utformarlokalochpå regionalnäringslivmedmans
utsträckningvilkenvisande iresultatdelföljerDärefterinsatserna. en

istudenterrekryteralyckatsutbildningsanordnamamedverkandede
inriktad diskus-kvalitativtförsAvslutningsvisavseende.nationellt en

framgång medhaftutbildningarförenarvadkringsion avse-somsom
riksrekrytering.ende

Bakgrund12. 1

Kvalifice-medförsöksverksamhetenbakomidéernabärandedeEn av
behovetökadenationelltdettillgodoseyrkesutbildning settrad är avatt

på ökad kompetens ärarbetslivet. Kraveninomkompetensförhöjd
intematio-detkommerhåll. kravenEttolika attfrån flerariktade avav

eftergymnasial utbild-medindividerandelenökningskernellt aven
tekniskasnabbadenföljerning på ökad kompetenskravEtt annat av
SverigespekaranalyserGjordaarbetslivet. attinomutvecklingen

grad berori högindustrinationbetydandekvarstående omsom en
utbildningsinsatsemazökningdet skeromfattningvilkenoch i aven

till visstillväxtekonomiskfokussigkommertredje kravEtt attav
och inter-globaliseringökadMedperiferi.tillfråndel flyttats centrum

omvärldsrela-ochförståelsekravökadeställskonkurrensnationell
högskolorkommuner,Enskildalokala aktörer.ochregionalatering hos

till hurställningmåste idag aktivtutbildningsanordnare taoch andra
Beslutomvärldsförändringama.pågåendedeförhålla tillsigskallman

1995:38.sou
2 konkurrens,internationelliutbildning. SverigeFramtidensSohlman,

195.1996,förlag,SNSStockholm:
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utbildning och kompetensutveckling hör idag till de viktigasteom
individerbesluten för företag och

Inför försöksverksamheten med Kvalificerad yrkesutbildning har ett
antal branscher med behov ökad kompetens identifierats. Dessaav
branscher delar verkstadsindustrin, handeln, skogsindustrin,är IT,av

kontorsadministrationenfturistnäringen och inom Försöksverksam-
heten såupplagd enskilda utbildningsanordnare, arbetslivär ochatt
högskola tillsammans ansöker utbildningsprogram.om nya

l2.1.1 Utbildningsinsatser präglade regionala ochav
lokala behov

Förslaget utbildningsinsatser inom försöksverksamheten i förstaatt
utgå frånhand ska regionala och lokala analyser behovet ökadav av

kompetens, beror huvudsakligen två orsaker. Den viljanär attena
följa utvecklingen inom utbildningsväsendet, gårsedan 1970-taletsom

decentralisering och befogenheter. Den andra orsakenmot en av ansvar
tidigare behovet anpassning till omvärlden. KEY-är, nämnts,som av

utredningenSlyfter fram för decentraliseringen:tre argument

användande befintlig regional och lokal kompetens inom utbild-av-
ningsväsendet
flexibilitet undvikande bindningar i fasta institutionergenom av-
säkerställande nödvändig och varaktig anknytning till detav en-
lokala arbetslivet.

lokalBeträffande användande kompetens detta ekonomiskaantasav ge
och organisatoriska vinster försöksverksarnhetens direktiv be-som av
skrivs de centrala och avgörande utmaningarna. Bakgrundenmestsom

skillnaden mellan lyckad utbildningssatsning och mindreär att en en
många förmågalyckad i fall handlar identifiera och utvecklaattom

långsiktigautbildning behov arbetsmarknaden.motsvararsom mer
Uppgiften kräver förutom hög förståelse för företagens villkor, även
insikter specifik närings framtida ocksåutveckling. kräverDenom en

kontakter med de företag produkter och produktionsmetodertäta vars
ligger den absoluta utvecklingsfronten nationellt och intematio-nära
nellt. hänsyn till skillnaderna i näringsstrukturAv mellan olika delar av

3 Sohlman,
4 Regeringens proposition 1995/96:145, 13.
5 SOU 1995:38.
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utbildningsprofil, bedömsbefolkningensivariationemalandet och till
förankringregionallokal ellerstarkfordradetta en

försöksverksarnheten tillinte bindaandraDet argumentet att en
tillåta gradhögiställetstruktur,institutionaliseradcentral utan aven

pågående omvärldsförändring-grund i desindetharflexibilitet även
långsiktighetmedgång vägerPå tungtargumentetsomsammaarna.

yrkenkategoriervilkauttala sigsäkerhetmedidagkan ingen avom
måste där-framtiden. Utbildningarigällandesigkommer göraattsom

behovuppkommetsnabbtstoppsträcka. Ettochtillåtas korthaför start-
måste kunnaarbetsmarknadenviss sektorutbildning inom avenav

innebärdettasamtidigtutbildningsinsatsermed att ettbemötas som
ned. dettaeventuellt läggs Avochundanangelägetmindre trängsannat

befintligamed deninlemmandetillskeptiskutredningenskäl ettär
innebärabemärkelsenegativskulle iakademiseringEnhögskolan.

internationellbehövs försnabbhet mötadenförlorandet attsomav
möj-den reellafattas därbeslut skalliställetTankenkonkurrens. är att

finns.7innehålletsakligapåverka detochbedömaligheten att
tankenlyfter fram byggerutredningentredjeDet argumentet som

denutvecklaoch fördelskallarbetslivet attansvaretstortaatt aven
betonassamarbeteyrkesutbildningen. Ett näraKvalificerade som en

centralriskenpekarSamtidigtnödvändighet. attabsolut enman
arbets-mellan lokaltbyggtsförtroendedetkan bytaprövning uppsom

gehör förFår företagintelikgiltighet.utbildningsanordnareliv och mot
överhänganderiskenutbildningidéer tilloch är attkompetenskravsina

intresset.efterhand förlorarde

rambestämmelsernationellaBehov12.1 av

behovettalar för över-framför fyraKEY-utredningen argument avsom
deförsta ärrambestämmelser. Det attnationella argumentetgripande

regionaltsåvälbegränsadestår till buds ärutbildningsresurser somsom
undvikaochfördelninglänsvisuppnå rationellnationellt. För att en

korrigering. Ettochnationell överblickdet finnassnedvridning bör en
nivå möjlighetpå nationell äga attbehovetandra är attargument av

inne-yrkesutbildningKvalificeradutbildningsresurserdefasa in som
nivåregionalså de utgörutbildningssystemet,övrigadetbär med att

tidDettidsaspekten.tredje ärDet tarhomogen argumentetgrupp.en
utbild-hanteringförkompetensnätverk ochnödvändigaskapa avatt

uppbyggnadsarbetettidnivå. denUnderregionalningsinsatser som

° 92.1995.38,sou
7 Ibid., 95.
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pågår skall det därför finnas möjlighet till stöd och erfarenhetsutbyte.
fjärdeEtt behovet nationell likvärdighet, dvs säkerstäl-ärargument av

landet homogen utbildningsform. Sammanfattningsvis påtalasav en
efterlevspåbehovet nationell nivå säkerställa följ andeatt att

Överföring nationell kunskap till berörda regioner.av-
Balanserat utbildningsutbud.-
Planering interregionala utbildningar.av-
Examensordning.-
Kvalitetsåtgärder, uppföljning och utvärdering.-
Information utbildningar.om-

ansvarsnivåPlanerings-12.13 och

fråga inte entydigt besvarasEn KEY-utredningen till vilkenärsom av
nivå identifieraför utbildningsbehov utforma lokaltansvaret att samt
präglade utbildningsinsatser skall föras. Utredningen bety-poängterar
delsen enskilda utbildningsanordnare tillfälle komma medatt attav ges

påtalasförslag till utbildningar. Samtidigt påinitiativrättattnya en
nivå mångaexempelvis kommunal i fall skulle innebära alltför storen

planeringsområdeforganisatorisk begränsning för utgöraatt
utredningen förordas länenI regioner och planeringsenhe-utgöratt

under försöksverksamheten. arbetsmarknader,Det poängteras attter
branscher, och mobilitet skär rakt den administrativa indelningenöver

ocksålänen Till länens fördel talar redan väl utvecklatgör. ettsom
interregionalt samarbete. skäl lyfts fram för föra ini-Ett annat attsom

länsnivåtiativrätten till länen idag den dominerande rollenär utgöratt
finnsför regionindelning. Den kompetens hos respektive länssty-som

tillvaratas.framföralltrelse, landsting och länsarbetsnäirmd bör

frågeställningar12.1.4 Utvärderingsgruppens

frågeställningen vårtDen övergripande i enlighet med uppdragsom
ise kapitel 3 besvara vilken utsträckning utbildningsan-ärattavser

ordnare lyckats med nationell rekrytering till sina utbildningar. Vi
vidare belysa huruvida nationell rekrytering kopplad tillärattavser

ålder,faktorer branschtillhörighet, kön geografiskoch placering isom
svårt analysnivålandet. Eftersom det kan denmönsterattvara se

8 SOU 1995:38, 101.
9 Ibid., 93.
° Ibid., 96-97.
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enstakaoch region undersöker det finns vissabransch utgör omsom
utsträckning andra lyckats med nationellutbildningar i högre änsom

så också påvilka dessa i fall Vi sökerrekrytering, och är. svar om
någotutbildningar kännetecknasdessa gemensamt.av

enkätstudiema,datakällor dels dels delarDe använts ärsom av
utifrånbeskrivningar Läroverket. källorutbildningsanordnamas Dessa

material insamlat vid platsbesöken.kompletterats medhar

Flyttbenägenheten hos de studerande12.2

utsträckning utbildningsanordnama lyckatsundersöka i vilkenFör att
studenterna i Förenkätenrekrytering, uppmanades semed nationell att

eller de vecko-de flyttat till utbildningsortenbilaga 5 besvara omom
tabelldagspendlar till utbildningsorten se 12.1.pendlar eller

framgår har flyttatdrygt 26 de studerandetabellenAv procentatt av
för Kvalificerad yrkesutbildning.från tidigare bostadsortsin att en

flyttat Andelen vecko-de inte 37Andelen äratt procent.som uppger
dagspendlar knapptoch andelenpendlare drygt 32 ärär procent som

slår andelen studerande flyttat medihopOmfyra procent. somman
så långt de veckopendlar till sin utbildning,bortandelen bor attsom

blir 59 procent.summan

KY-studerande angivet med absoluthos deTabell 12.1. Flyttmönster
och relativ frekvens.

Antal %Svarsalternativ
26,52099till utbildningsortenhar flyttatJa,jag
37,22943Nej, jag har inte flyttat

skola 2554 32,3veckopendlar mellan hem ochjagNej,
och skola 296 3,7mellan hemNej, jag dagspendlar

16 0,2Bortfall
7892 100,0Totalt

studerandes besluttroligen inverkar derad faktorerfinnsDet somen
avsnitten analyseras därför student-de följandeflytta eller inte. Iatt

någotfinns i de siffrorflyttbenägenhet för det mönsteratt se omernas
valt analysera bransch,faktorer viDe ärattpresenterats. somsom

ålder och kön.geografiska placering studenternasutbildningens samt
åskådliggöra studenterna indelats iskillnaderna harlättareFör att

andelen studenter uppgivitförsta kategorintvå kategorier. Den är som
har flyttat. andra kategorindagspendlar eller inte Denantingen ärdeatt

eller vecko-antingen har flyttatdestudenterandelen attuppgersom
nationell rekrytering.speglar förekomstenpendlar. Denna avgrupp
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12.2.1 Flyttbenägenhet hos studerande fördelad på
bransch

tabellAv 12.2 framgår flyttbenägenheten tämligen järrmt fördeladatt är
branschermellan branscherna. deAv totalt tolv utbildningarnasom

indelats har tio branscher studenter med flyttbenägenhet mellan 55en
och 70 Den bransch studenter uppvisar flyttbenä-procent. störstvars

Övriga,genhet dominerasär media- och hantverksutbildningar.som av
Där flyttbenägenheten drygtär 77 Den bransch studenterprocent. vars
uppvisar lägst flyttbenägenhet Ekonomi med drygtär 48 procent.

Tabell Flyttbenägenhet12.2. fördelad bransch angiven med absolut
och relativ frekvens.

Bransch Har flyttat eller veckopendlar
Antal %

Bygg 239 62,7
Ekonomi 575 48,5
IT 1189 54,5
Jord/skog/trädgård 115 63,9
Livsmedel 74 66,7
Miljö 104 55,6
Transport 257 58,0
Tillverkning 948 60,6
Träindustri 64 69,6
Turism 676 69,3
Vård 142 58,7
Övriga 270 77,4
Totalt 4653 59,0

Variationerna små och kan konstatera branschen inteär tycks haatt
någon betydelse för den nationella rekryteringen. Slutsatsen stöds

analys.också vår statistiskaav

1 Indelningen gjord Kommittén för kvalificeradär yrkesutbildning och avvikerav
något från branschindelninggängse se kapitel 5.
12Den statistiska analysen har genomförts tvåi Först har, med hjälp hypo-steg. av

xz-test,tesprövning och konstaterats sambandet mellan flyttbenägenhet ochom
branschtillhörighet signifikant signifikansnivåär 0,05. Sambandets styrkaot
har sedan med måttasymmetriskt föruppmätts nominalskala Spearmans.ett
Korrelationen visar nollsamband mednära p0,028.ett
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Flyttbenägenhet hos de studerande fördeladl2.2.2

på utbildningarnas geografiska placering

någotfråga finns samband mellan hög flyttbenä-detEn är omannan
geografiska placering. hypotesutbildningens Engenhet och är att

attraktiva för ungdomar grund sitti storstäderutbildningar är avmer
och kulturutbud.nöjes-större

flyttbenägenhet fördelad län angiv-KY-studerandesTabell 12.3. De
relativ frekvens.absolut ochmeden

veckopendlarHar flyttat ellerLän
Antal %

75,143 lBlekinge
66,9160Dalarna

21 67,7Gotland
161 62,6Gävleborg

54,5108Halland
155 53,1Jämtland
339 63,2Jönköping

74,9143Kalmar
75 54,0Kronoberg

58,771Norrbotten
61,3Skåne 585
53,7722Stockholm
70,6154Södermanland
50,5107Uppsala
85,3162Värmland
60,484Västerbotten
53,962Västernorrland
51182Västmanland
52,6811GötalandVästra

Örebro 43,355
Östergötland 54,665

59,04653Totalt

rela-flyttbenägenhetenfördelningenframgår tabell 12.3Som är avav
återfinns itotalt 21 län 17mellan de olika länen. Avfördeladtivt jämnt

flyttbenägenhetuppvisar högstlän50-70 Detintervallet procent. som
dede studerande85Värmland, där drygt attär procent uppgerav

högstaveckopendlar till sin utbildning. Nästellerantingen har flyttat
med 75Blekinge länhar studerande inomflyttbenägenhet procent.

Örebro län med 43studerande inomflyttbenägenhet deLägst uppger
med drygt 50studerande inom Uppsala länkommerDämästprocent.
med 51från Västmanland drygtslutet kommerPå tredje platsprocent.

procent.
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småmellan länen och kan konstateraVariationema är att geogra-
någon nationellaavgörande betydelse för denplacering inte harfisk

vår statistiska analys, inte visarstödsrekryteringen. Slutsatsen somav
samband.något tydligt

fördeladhos de studerandeFlyttbenägenhet12.2.3

på kön

studerande kan för-flyttbenägenheten hos dekartlagtVi har även om
utifrån kön tabell 12.4.seklaras

på med absolut ochfördelad kön angivenFlyttbenägenhetTabell 12.4.
frekvens.relativ

KvinnorMänSvarsalternativ
%% AntalAntal

60,6 2125 57,12527Flyttat/veckopendlar mellan hem
skolaoch

42,939,4 1594hem 1641flyttat/dagspendlar mellan
och skola

1004168 100 3719Totalt

flyttbenägenhet litenavseendeoch kvinnormellan ärSkillnaden män
mellan flytt-statistiskt sambandtydligt58 %. Inget60 respektive%

påvisas.kunnatkön harbenägenhet och

studerande fördeladdeFlyttbenägenhet hos12.2.4

på ålder

flyttbenä-har vi analyseratytterligare förklaringarhittaförsökI attett
ålder.variabelngenheten mot

åldersinter-studerande idet främstframgår tabell 12.5Som ärav
till-66 %. Deår flyttbenägnavallet 16-24 är tre grupper somsom

flyttbenägenhetår och äldre, har allastudenter 25omfattar ensammans
de äldrekategorin ochmellan denSkillnaden50 yngstaprocent.ca

procentenheter.16studerandegruppema är ca

3 något tydligtflyttbenägenhet visar inteochför faktorerna länKorrelationen
samband, p0,070.
M något tydligtflyttbenägenhet visar intekön ochför faktorernaKorrelationen

p0,035.samband,
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åldersintervallTabell Flyttbenägenhet fördelad12.5. angiven med
absolut och relativ frekvens.

16-24 25-34 35-44 45
Antal % Antal % Antal % Antal %

Flyttat/veckopend. 2822 66,1 1265 50,8 448 49,9 18l 50,2
1448 33,9 1225 49,2 449flyttat/dagsp. 50,1 l 17 49,8
4270 100 2490 100 897 100 235 100Totalt

alltsåKartläggningen visar samband mellan flyttbenägenhet ochett
åldersstruktur. någotkan emellertid inte betraktas sensatio-Detta som
nellt bör istället bekräftelse ungdomar i allamottasutan attsom en

lättrörliga äldre statistiska analy-sammanhang Denär än personer.mer
åldersstruktursambandet mellan flyttbenägenhet ochvisar ärattsen

undersökts.ändådet det tydligaste deärsvagt, av sommen

Flyttbenägenhet inom enstaka12.3

utifrånutbildningar tendenser en-
kvalitativ analys

belysa flyttbenägenheten hos KY-studentema harytterligareFör att en
enkätmaterialet genomförts. Grunden för den kva-kvalitativ analys av

tidigare, dvs flyttmönstretenkätdatalitativa analysen är samma som
På tidigare har studenterna indelatsstuderande.hos de sättsamma som

flyttbenägna icke flyttbenägna.två kategorier, ochi

indelad i intervallFlyttbenägenhet12.3. l ett

påi tio intervall med avseendeharUtbildningsprogrammen sorterats
återgesflyttbenägenhet. Fördelningen i intervall i tabellstudenternas

12.6.
tvåUtifrån i tabell 12.6 har valt för fördju-intervallen grupper en

består utbildningar flyttbenä-med högpad analys. Den gruppen avena
lågutbildningar med flyttbenägenhet.genhet och den andra av

25 utbildningar 13 % där 80flyttbenägenhet harHög över procent av
de har flyttat eller de veckopendlar tillstuderandede attattuppger

lågmed flyttbenägenhet omfattar 27 utbild-utbildningsorten. Gruppen
de hardär färre 40 studenternaningsprogram än procent attav uppger

5 ålder flyttbenägenhet positiv medmellan och p0,171.Korrelationen är svagt
16 veckopendlar för utbildningen.de flyttat ellerStudenter attsvarat attsom
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flyttat eller de veckopendlar till utbildningsorten. Utbildningamaatt
med högflyttbenägenhet analyseras nedan.

Tabell 12.6. Flyttbenägenhet hos KY-studerande inom respektive
utbildning uppdelad i intervall, angiven med absolut och relativ fre-
kvens.

Flyttbenägenhets- Antal utbildnings- Andel utbildnings-
intervall % %program program

6 3,1290 ochS 100
19 9,880 0ch902
36 18,570 och 802
32 16,560 70och2
42 21,650 och 602
32 16,540 50och2
21 10,84030 och2

6 3,120 och 302
0 010 och 202
0 00 och 102

194 100Totalt

Kännetecken hos utbildningar med hög flytt-12.3.2

benägenhet

flyttbenägenhetvisar analysen utbildningar med högSammantaget att
Två grupperingar har dock identifierats. Denmycket heterogena.är

på traditionella hantverks-utbildningar fokuserarförsta gruppen av
måleri.guldsmide ochexempelvis musikinstrumentmakare, Denyrken,
exempelvisfokuserar moderna hantverksyrken,andra gruppen nya

hant-och presentation virtuella produkter. Dessakonstruktion av nya
från exempelvis traditionella dataut-verksyrken kräver, till skillnad

mått handlag eller konstnärlighet.bildningar, dessutom visstett av
Media Design",gruppering finns utbildningar "NewInom denna som

medie-Konfektion och skrädderi och Digital"Grafisk tryckteknik,
produktion.

påpekar på utbild-via Läroverket bristenFlera utbildningsanordnare
till flyttbenägenheten inomhantverkare i landet. En orsak den högaade

uppdämt behov arbetsmarkna-hantverksutbildningama kan ettvara
slag i landet.den, samtidigt dessa utbildningar de enda i sittärsom

flyttbenägenhetkännetecken hos utbildningar med högEtt är att
lång erfa-utbildningsanordnama etablerade med renommé ochär gott

området.inom exempel utbildningen för musikinstru-renhet Ett är
Utbildningenmentmakare bedrivs vid Högskolan i Dalarna. harsom
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tidigare traditionersin grund i de och den yrkesskicklighet som
utvecklats vid Folkhögskolan i Leksand. Ett exempel "Bild-ärannat

långi Biskops-Amö, där harjoumalistik erfarenhet utbildningman av
och dokumentärfotografi.inom reportage

med etablerad utbildningsorganisation förmodli-Anordnare haren
försprång nystartade utbildningar vad gäller mark-ett gentemotgen

nadsföring, rekrytering och antagning. huvudsakliga skälet tillDet stu-
benägenhet flytta till etablerade utbildningar dock för-denternas äratt

modligen anordnamas goda rykte.
för utbildningar hög flyttbenägenhetEtt kännetecken med hos stu-

flera dessa riksunika. riksunik kandenterna Begreppet iärär att av
tanke avsaknad nationell läroplan ellerdetta fall, med av annan

på många utbildningar försöksverksamheten.Standardisering, in ipassa
Med riksunik utbildning vi utbildningen intar särställningattavser en

såtillvida kursinnehållövriga utbildningar utformning ochattgentemot
någotåterfinns ställe i landet.inte annat

utbildning kanSom exempel riksunik "Restaurangkocknämnas
internationell anknytning". den enda i sitt slag inom Kvali-med Den är

påbyggnads-yrkesutbildning profileras ochficerad spetsut-som som
med tonvikt internationell praktik.bildning inom kockyrket

på nivåFlyttbenägenhet regionall2.3.3

någotpå samband mellan flytt-kvantitativa analysen visade inteDen
geografisk placering utbildningarna. sambandbenägenhet och Dettaav
vid den kvalitativa analysen. Ett med kopplingframträder dock mönster

V . . . . . Vregionalpolitiska överväganden framträder.till
framgår belägna itabell studenter vid utbildningarAv 12.7 att

jämförelse medregioner har liten flyttbenägenhet ibefolkningstäta stu-
befolkningsunderlag.utbildningar i regioner med mindre Avdenter vid

tvåutbildningar inom Stockholms län endast 7 %de 29 ärsom ges
inom Götalandriksrekryterande. de 37 utbildningar VästraAv som ges
jämförelse harutbildningar 8 % riksrekryterande. Som Värm-är tre

tvåutbildningar 50 % och Dalarna riksre-land riksrekryterandetre
ungdomarutbildningar 25 %. förklaring kan ikryterande En attvara

varförregioner har utbud utbildningar debefolkningstäta störreett av
eller veckopendla för finna lämplig utbild-inte behöver flytta att en

ning.
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lågmed hög respektive flyttbenägenhetTabell 12.7. Utbildningar sorte-
med absolut och relativ frekvens.rade länsvis angivna

Lågtlyttbenägenhet ilyttbenägenhetLänsindelning Totalt antal Hög
utbildningar

Antal % Antal %
0,06 l 16,7 0Blekinge

25,0 12,58 2 lDalarna
0,0 0 0,02 0Gotland

0,00 0,0 08Gävleborg
0,00 0,0 06Halland

33,03 O 0,0 1Jämtland
0,02 15,4 013Jönköping

28,6 0 0,07 2Kalmar
0,0 25,04 0 1Kronoberg

14,30 0,0 l7Norrbotten
0,05 20,8 0Skåne 24

17,22 6,7 529Stockholm
14,328,6 17 2Södermanland

16,7 2 33,36 lUppsala
0,03 50,0 06Värmland

0,0 0 0,06 0Västerbotten
0,0l 33,3 0Västernorrland 3

16,7 33,36 l 2Västmanland
32,43 8,1 1237GötalandVästra

Örebro 33,30 0,0 l3
Östergötland 0,00,0 004

14,013,0 27194 25Totalt

80 % och högre.flyttbenägenhetUppgiven
lägre.40 % ochflyttbenägenhetUppgiven

utbildningefter avslutadFlyttning12.3.4

regionernabefolkningstätalyckas bättre deregioner närOm mindre än
förhållandetråder omvändarekrytering, detnationell närdet gäller stu-

tabellskall söka arbete seutbildningar ochavslutat sinadenterna
månader efterstuderande bordeVår kartläggning12.8. sexvarav

många till Stockholms län,har flyttatutbildning visaravslutad att som
51 28 %.KY-utbildade mednettobefolkningökat sin personerav

Östergötlands län mednettoökninguppvisarregionerAndra ärsom
ingår befolkningstäta regi-inte i deBlekinge länfyra 12 %.personer

ändå med nio 8 %.nettoökninguppvisar personerenonerna men
med 8Västernorrlands lännettominskningen uppvisarStörsta per-

Örebro Kalmar län medlän ochDärefter kommer53 %. ensoner
43 %.på 50 respektive 103 %nettominskningen personerpersoner
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Även nettominskningarlän uppvisaroch UppsalaSödermanlands län
%.respektive 4 17%40med 4 personerpersoner

länsvisutbildningoch efterföreBoendemönsterTabell 12.8. sorterat
relativ frekvens.absolut ochmedangivet

månader Nettoförändring6BorBodde innanLänsindelning
utbildning.efterKY

%Antal
+7,9+9123114Blekinge

38 -15,545 -7Dalarna
3 -40,05 -2Gotland

12 -14,3-214Gävleborg
32 -9 -22,041Halland
23 -8,025 -2Jämtland

116 -1,7118 -2Jönköping
13 -43,523 -10Kalmar
46 -2, l-147Kronoberg
32 i0,0iO32Norrbotten
87 -7,494 -7Skåne

+28,6+51229178Stockholm
6 -40,0-410Södermanland

20 -l7,0-424Uppsala
+10,0+11l10Värmland

65 -6,069 +4Västerbotten
7 -53,315 -8Västernorrland

-10,51719 -2Västmanland
+2,5+5203198GötalandVästra

Örebro 3 -50,06 -3
+12,5+4Östergötland 3632

25Ovriga --
11241124Totalt:

utomlands.bottStuderande som
utomlands.borStuderande som

KY19-2003Utvärderingen7 av
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utbildningenmånader efterSex13

undersökningendvsEfterenkäten;resultatetredovisaskapitletI avav
studenterna.l 300de första ca

uppläggningStudiens13.1

med KY-händervadförsöksverksamhetenfrågor i ärIntressanta som
Går de vidarearbeterelevantFår deutbildningen.efterstudenterna ett

Är också intressantarbetslösa Detdehögskolan är attvanligatill den
utbildning.sinbedömerefterhandfå de ihurveta

fördeladeEfterenkäten,deltog iKY-studenterAndelTabell 13.1. som
svarande.antalbranschochkön samt

AntalAndel kvinnorAndel mänBransch
svarande%%

3514.385.7Bygg
22156.643.4Ekonomi
18333.966.1IT
7010.090.0Jord/Skog/trädgård
1850.050.0Livsmedel
4868.831.3Miljö
6552.347.7Transport

23430.369.7Tillverkning
3420.679.4Träindustri

14479.220.8Turism
3894.75.3Vård
34Övriga 41.258.8

112446.054.0Totalt

genomfördEfterenkäten,resultatetredovisningenNedan följer avaven
Redovis-utbildning.sinavslutatstudenternamånader efter det attsex

ochsysselsättningenfrågeområden;tvåutifrånstruktureradningen är
branschnivåTabellemautbildning.sinbedömningstudenternas av
exempelvisbranscher,deldet ieftersomförsiktighetmedläsasbör en

utbildningar.enstakahandlarendastMiljöbranschen, om
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Nettourvalet för Efterenkäten bestod 1 293 Av dessaav personer.
genomförde Statistiska Centralbyrån SCB telefonintervjuer med
1 124 innebärDet svarsfrekvens 87 I tabellprocent.personer. en

framgår13.1 hur de undersökta studenterna fördelade sig på kön och
bransch.

Könsfördelningen de studenter lämnat utbildningen avveksom
fråninte den för KY-studenterna i se kapitel Samma sak7.stort

gällde i för könsfördelningen på branscher.stort

13.2 Studenternas sysselsättning

I tabell 13.2 sammanfattas resultaten frågorde handlar stu-av som om
denternas sysselsättning månader efter avslutade studier.sex

Tabell månader13.2. KY-studentemas sysselsättning efter avslut-sex
ade studier.

Bransch Anställd Högskola Eget företag Arbetssökande
Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %

Bygg 28 80 4 11 0 O 4 11
Ekonomi 173 78 22 10 7 3 1023
IT 78142 12 7 8 4 24 13
Jord/skog/trädg 50 71 1 1 12 17 107
Livsmedel 8 44 O 0 O 0 10 56
Miljö 28 58 14 29 2 4 6 13
Transport 50 77 2 3 0 0 13 20
Tillverkning 177 76 12 5 5 2 34 10

56Träindustri 19 2 6 3 9 10 29
Turism 121 84 9 6 2 l 13 9
Vård 25 66 1 3 18 57 13
Övriga 24 71 3 9 12 44 12
Totalt 845 75 82 50 4 153 147

framgårAv tabell hög någon13.2 andel, 75 hade formatt procent,en
Övergångsfrekvensenanställning. till den vanliga högskolan där-av var

låg, bara sju företagare ochFyra 14emot procent. procent var egna
arbetssökande någraAndelen arbetssökande hög iprocent var var

branscher här rörde det sig mycket små studentgrupper varförmen om
skall försiktig med någradra slutsatser.attman vara

l Att tabellen några1 130 studenter och inte 124 orsakas studer-1 attsummerar av
ande inom den vanliga högskolan finns registrerade arbetssökande.även som
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arbetsmarknads-någondeltar istudenternafrågatVi har även om
denharfemstudenter,Endast 58 svaratåtgärd.politisk procent,

frågan
företagareanställda ellerdegivetvisIntressant är egnavarsomom
för.sig Dettautbildatyrkesområde dedetinomverksamma somvar

tabell 13.3.belyses i

sittinomverksammaKY-studenterandelAntal ochTabell 13.3.
svarande.totalt antalutbildningsområde samt

svarandeAntalAndel verk-AntalBransch
%verksamma samma

2871,420Bygg
18086,7156Ekonomi
15094,7142IT
6288,755Jord/skog/trädg.

8100,08Livsmedel
3053,316Miljö
5090,045Transport

18280,2146Tillverkning
2254,512Träindustri

12384,6104Turism
3275,024Vård
2882,1Övriga 23

89583,9751Totalt

13.33 yrkesom-sittinomverksammaandelentabellframgår attDet av
trädgård,ochJord, skogden inomHögsthög, 84råde procent. varvar
låg träff-mednågra branscherfannsEkonomi. DetochlT, Transport
börvarförsmåsigrörde dethär varasäkerhet mangrupperommen

några slutsatser.dramedförsiktig att
pri-studenterna%83framgår flestadetabell 13.4 varAv att av

Tillverkning.ochBygginomandelen fannsvatanställda. Den största
vilketMiljö,Vård ochinomfannsanställdaoffentligtandelenStörsta

kanske väntat.var

2 Bortfallet är person.en
3 Bortfallet är tre personer.
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Tabell 13.4. Andel offentligt respektive privat anställda KY-studenter
fördelad på månaderbransch efter avslutad utbildning.sex

Bransch Privatanställd Offentliganst. Vet Antal
% % % svarande

Bygg 92,9 7,1 0,0 28
Ekonomi 82,7 16,8 0,6 173
IT 84,5 14,8 0,7 142
Jord/skog/trädgård 86,0 14,0 0,0 50
Livsmedel 87,5 12,5 0,0 8
Miljö 60,7 35,7 3,6 28
Transport 88,0 8,0 4,0 50
Tillverkning 89,8 9,0 1,1 177
Träindustri 94,7 5,3 0,0 19
Turism 79,3 18,2 2,5 121
Vård 44,0 56,0 0,0 25
Övriga 66,7 25,0 8,3 24
Totalt 82,8 15,7 1,4 845

Vi har studerat hur de privatanställda fördelade sig efter företags-även
framgårstorlek. Det tabell 13.5 drygt 36 studenternaatt procentav av

småverksamma inom företag 1-49 anställda, 24 inomprocentvar
medelstora företag 50-499 anställda och 37 inom före-procent stora

med eller500 fler anställda. Största andelen anställda inom småtag
Övrigaföretag fanns inom branscherna Jord, skog och trädgård, och

Träindustri. Största andelen anställda inom storföretagen fanns inom IT
och Ekonomi.

Tabell 13.5. Privatanställda månaderKY-studenter efter avslutadsex
utbildning påfördelade företagsstorlek angivna med relativ fördelning
och totalt antal svarande.

Bransch 1-49 50-199% 200-499 500- % Osäkra Antal
% % % svarande

Bygg 38,5 15,4 3,8 38,5 3,8 26
Ekonomi 32,6 12,5 6,3 47,2 1,4 144
lT 21,5 13,2 6,6 57,9 0,8 121
ord/skog/trädgårdJ 81,4 9,3 4,7 4,7 0,0 43

Livsmedel 14,3 42,9 28,6 14,3 0,0 7
Miljö 50,0 22,2 5,6 22,2 0,0 18
Transport 28,3 19,6 15,2 30,4 6,5 46
Tillverkning 30,4 18,6 12,4 36,0 2,5 161
Träindustri 55,6 22,2 0,0 16,7 5,6 18
Turism 41,4 13,1 9,1 31,3 5,1 99
Vård 54,5 18,2 9,1 0,0 18,2 11
Övriga 66,7 16,7 0,0 5,6 l 1,1 18
Total 36,4 15,4 8,4 36,8 2,9 712
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uppfattningarStudenternas13.3 om

yrkesutbildningKvalificerad

istudenternanöjdahurkvalitetutbildningamaspå ärmåttbraEtt
fångarfrågornågraställtVi harutbildning.med sinefterhand är som

"Ärfrågan Duövergripandemed deninlederVidetta.aspekterolika av
månframgår i vilkentabell 13.6KY-utbildning. IDinnöjd med som

utbildning.sinmednöjdaöverlagstudenterna var
nöjdastudenterna7913.6framgår tabell procentDet att varavav

nöjdahögt. Mestmåste betecknasvilketutbildning,med sin varsom
Ekonomi.trädgårdochJord, skogVård,branscherna samtinomman

Övrig, Tillverkning.Träindustri ochMiljö,inomnöjdaMinst manvar
små omdömetvarförmycketnågra ärbör snarareNoteras att grupper

bransch.iutbildningarallautbildningar änellergäller enett paren

"Är med Din KY-nöjdfrågan DuStudenternas13.6.Tabell svar
svarande.antaltotaltfördelning ochrelativmedangivnautbildning"

AntalOsäkra %%Nej%JaBransch
svarande

355,717,177,1Bygg
2212,711,885,5Ekonomi
1824,917,677,5IT
700,07,192,9Jord/skog/trädgård
1811,116,772,2Livsmedel
488,331,360,4Miljö
653,113,883,1Transport

2344,320,974,8Tillverkning
345,920,673,5Träindustri

1446,316,077,8Turism
382,62,694,7Vård
342,926,5Övriga 70,6

11234,316,579,3Total

KY-utbildning. AvDinlängdenDu"VadfrågaNästa omanservar
uppfattning.framgår studenternatabell 13.7
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Tabell 13. Studenternas frågan "Vad påDu längdensvar anser om
Din KY-utbildning" angivna med relativ fördelning och totalt antal
svarande.

långBransch För kort För Lagom Osäkra Antal
% % % % svarande

Bygg 20,0 5,7 65,7 8,6 35
Ekonomi 10,0 2,3 85,1 2,7 221
IT 23,6 1,1 73,1 2,2 182
Jord/skog/trädgård 38,6 2,9 58,6 0,0 70
Livsmedel 11,1 0,0 88,9 0,0 18
Miljö 14,6 4,2 72,9 8,3 48
Transport 9,2 7,7 81,5 1,5 65
Tillverkning 20,5 6,4 71,8 1,3 234
Träindustri 26,5 2,9 67,6 2,9 34
Turism 20,1 7,6 71,5 0,7 144
Vård 7,9 5,3 86,8 0,0 38
Övriga 2,9 5,9 88,2 2,9 34
Totalt 18,2 4,4 75,3 2,1 1123

framgårDet tabell 13.7 75 studenterna tyckteatt procent attav av
lång,utbildningen lagom 18 tyckte den för kort ochprocentvar var

drygt fyra lång.den för De nöjda fanns inom bran-procent att mestvar
Övriga,scherna Livsmedel, Vård och Ekonomi. minstDe nöjda i detta

avseende fanns inom trädgård,Jord, skog och där 39 studen-procent av
tyckte utbildningen för kort.terna att var

Tabell frågan13.8. Studenternas "Vad längden påDusvar anser om
den arbetsplatsförlagda delen Din KY-utbildning" angivna medav
relativ fördelning och totalt antal svarande.

långBransch För kort För Lagom Osäkra Antal
svarande

Bygg 2,9 25,7 68,6 2,9 35
Ekonomi 6,3 9,5 80,1 4,1 221
IT 19,8 5,5 52,7 22,0 182
Jord/skog/trädgård 25,7 5,7 67,1 1,4 70
Livsmedel 5,6 0,0 94,4 0,0 18
Miljö 0,0 31,3 64,6 4,2 48
Transport 4,6 10,8 81,5 3,1 65
Tillverkning 10,3 17,1 71,4 1,3 234
Träindustri 0,0 38,2 61,8 0,0 34
Turism 5,6 8,3 85,4 0,7 144
Vård 2,6 13,2 84,2 0,0 38
Övriga 0,0 2,9 94,1 2,9 34
Totalt 9,4 12,2 73,0 5,3 1123
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denlängdentyckteKY-studentemaframgår vadtabell 13.8I om
Vår fråga löd "Vad Duutbildningen.delenarbetsplatsförlagda anserav

KY-utbildning.Dindelenarbetsplatsförlagdadenlängden avom
13.84 ansåg arbetsplats-den73tabellframgår procent attDet attav

fanns inomstudenternanöjdalång. Delagomdelenförlagda mestvar
Övriga, nöjdaVård. minstDeTurism ochLivsmedel,branscherna

trädgård.ochskogoch Jord,MiljöTräindustri,inomfanns
dedenutbildning äraspekt denna motviktig attEn typ svararavav

MotsvaradefråganställtVi hararbetslivet.iställskompetenskrav som
i Dittbehöveridagvad DuKY-utbildning iinnehållet Dini stort sett

uppfattning.framgår studenternastabell 13.9arbete. Av

innehållet i Dinfrågan MotsvaradeStudenternasTabell 13.9. svar
angivnaarbetei Dittbehövervad idagDuKY-utbildning i stort sett

svarande.antaltotaltfördelning ochrelativmed

AntalOsäkra %Nej %%JaBransch
svarande

200,010,090,0Bygg
1560,620,578,8Ekonomi
1421,426,172,5IT
550,09,1Jord/skog/trädgård 90,9

80,025,075,0Livsmedel
160,037,562,5Miljö
454,43l64,4Transport

1462,131,566,4Tillverkning
120,033,366,7Träindustri

1041,018,380,8Turism
240,00,0100,0Vård
230,026,1Övriga 73,9

7511,223,075,8Totalt

påJastudenterna7613.9 svaratframgår tabell procentDet att avav
utbildningarbetyg. Demåstevilketfrågan, gottett som,somanses

Jord,inomfannskrav,arbetslivetssvaradebäststudenterna,enligt mot
enligtutbildningarDeVård och Bygg. stu-trädgård,ochskog som,

ITinom Transport,fannskravdessa samtsvaradedenterna, sämst mot
små.mycketpåpeka vissaåter ärvillViTillverkning. att grupper

ansågstudenternautsträckningframgår vilkenitabellAv nästa som
utvecklandeellerfått intressantareutbildningende ett meratt genom

till DubidragitKY-utbildningDinfrågan Har attställtVi hararbete.
arbete/arbetsuppgifter.utvecklandeellerfått intressantare mer

ansågKY-studentema7413.10framgår tabell procentDet att avav
arbetsuppgifter. Denintressantatill mestbidragitutbildningenatt mer

4 fyraBortfallet är personer.
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positiva utvecklingen hade skett inom Vård, IT, Transport och Livs-
medel. Inom Miljö, och Träindustri svarade i utsträckningstörreman

på frågan.Nej den

Tabell 13.10. Studenternas frågan "Har Din KY-utbildningsvar
bidragit till fåttDu intressantare eller utvecklandeatt mer
arbete/arbetsuppgifter angivna med relativ fördelning och totalt antal
svarande.

Bransch Ja % Nej % Osäkra % Antal
svarande

Bygg 78,6 14,3 7,1 28
Ekonomi 72,2 22,2 5,6 180
IT 86,7 6,7 6,7 150
ord/skog/trädgårdJ 69,4 29,0 1,6 62

Livsmedel 87,5 12,5 0,0 8
Miljö 46,7 50,0 3,3 30
Transport 84,0 10,0 6,0 50
Tillverkning 68,1 28,0 3,8 182
Träindustri 59,1 36,4 4,5 22
Turism 70,7 20,3 8,9 123
Vård 84,4 12,5 3,1 32
Övriga 71,4 21,4 7,1 28
Totalt 73,6 20,9 5,5 895

I tabell framgår13.11 i vilken utsträckning ansågstudenterna attsom
utbildningen bidragit till de tjänade Vi har fråganställtatt mer pengar.
Har Din KY-utbildning bidragit till Du tjänar pengar.att mer

Tabell frågan13.11. Studenternas Har Din KY-utbildningsvar
bidragit till tjänarDu pengar angivna med relativ fördelningatt mer
och totalt antal svarande.

Bransch Ja % Nej % Osäkra % Antal
svarande

Bygg 60,7 28,6 10,7 28
Ekonomi 58,3 36,1 5,6 180
lT 69,3 20,7 10,0 150
ord/skog/trädgårdJ 53,2 41,9 4,8 62

Livsmedel 75,0 25,0 0,0 8
Miljö 40,0 56,7 3,3 30
Transport 66,0 30,0 4,0 50
Tillverkning 53,8 42,3 3,8 182
Träindustri 27,3 59,1 13,6 22
Turism 47,2 47,2 5,7 123
Vård 40,6 53,1 6,3 32
Övriga 50,0 42,9 7,1 28
Totalt 55,8 38,1 6,1 895
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mellan bran-rådde variationdettabell 13.11framgårDet storatt enav
bidragitansåg utbildningenutsträckningi vilkenscherna attsom man

vilketpå 56liggervärdetgenomsnittligalön. Det procenttill högreen
finansieratvanligtvisstudenternatankemedsärskilt högtinte attär

ha denskiljer sigstudielån. ITHärmedutbildning attsin ut genom
fråganpå denNejlön.fått högre Deandelen svaratstörsta somsom

Miljö.ochVård, Turism, Transportinomframför alltfinns

utbildningokändEn13.4

intres-utbildning detyrkesutbildning ärKvalificerad ärEftersom en ny
samhället.känd imån utbildningenvilken ärundersöka isant att som

huruvidaerfarenhetderasdelsfrågat studenternadärförVi har avom
utbildningderaskände till justArbetsförmedlingenvidverksammade

anställ-vidtill denkändearbetsgivarenuvarandederasdelsoch om
uppfattningar.således studenternashandlarFrågornaningstillfället. om

specielladintillarbetsförmedlingenfrågan löd KännerDen ena
KY-utbildningspeciella"dinalltså efterViKY-utbildning. är ute

KY-utbildning.begreppetbaraoch inte
hälftenkännerstudenterna änframgår enligt13.12tabellAv att mer

yrkesutbildningen.Kvalificeradedentillarbetsförmedlingarnaav

arbetsförmedlingarnafråganStudenternasTabell 13.12. omsvar
relativ för-medangivnayrkesutbildningenKvalificeradetill denkände

antal.ochdelning

Andel %Antal
55,2621Ja
26,9302Nej
17,8200Osäkra
0,lBortfall

100.01124Totalt

arbets-studenternasutsträckningframgår vilkeni13.13tabellAv som
valtharHäryrkesutbildningama.Kvalificeradetill dekändegivare

nuvarande arbets-Kände dinlödFråganbranscherna.att separera
Dig.anställdehan/honinnanKY-utbildningspeciellatill dingivare

IT,inom Transport,arbetsgivarnatabellenframgårDet attav
Kvalificeradekände till debästdeTillverkningochTurism somvar

fannsutbildningartill dessakändeminstDeyrkesutbildningama. som
trädgård. delEn ärochskogoch Jord,Ekonomiinom Bygg, grupper

anställning därfåttstudenterfleraintefrågan beaktarsmå ochdock att
Lärande i arbete.period medsinde utfört
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Tabell frågan13.13. Studenternas nuvarande arbetsgivaresvar om
kände till den Kvalificerade yrkesutbildningen angivna med relativ för-
delning och totalt antal svarande.

Bransch Ja % OsäkraNej % % Antal
svarande

Bygg 71,4 28,6 0,0 28
Ekonomi 74,0 24,9 1,2 173
IT 83,1 16,2 0,7 142
Jord/skog/trädgård 74,0 26,0 0,0 50

87,5Livsmedel 12,5 0,0 8
82,1Miljö 14,3 3,6 28

Transport 86,0 14,0 0,0 50
83,1Tillverkning 14,7 2,3 177
68,4Träindustri 26,3 5,3 19

Turism 76,0 19,8 4,1 121
Vård 80,0 20,0 250,0
Övriga 75,0 20,8 4,2 24
Totalt 78,8 19,4 1,8 845
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reflexionerochSlutsatser14

frånoch slutsatservåra resultatsammanfattaviskallkapiteldettaI
yrkesutbild-Kvalificeradmedförsöksverksamhetenutvärderingen av

ochblevdetutbildningarvilkaredovisamedbörjarViKY. attning
utbild-vidiskuterarDärefterkrav.arbetsmarknadensdehur motsvarar

vi där.problemvilkaochgenomförande settochorganiseringningens
preciseratsfrågeställningarantalvi snävarediskuterar somSlutligen ett

utbildnings-ochvisionäraDekapitel 3.utredningsuppdrag sevårti
kapitelavslutandetill detvi däremotdiskussionernapolitiska sparar

15.

efterfråganochUtbud14.1

harförsöksverksamhetenutbildningarvilkanyckelfråga är somEn
frånställskravdeutbildningar motdessa somoch svarargenererat om

arbetsmarknadenstillrelationUtbildningarnasarbetsmarknad.dagens
utbildningsut-totaladetaspekter. Den ärtvåkan omkrav enaurses
arbetslivetivi kanförändringarstrukturella avde sebudet motsvarar

enskilda programmenpassar i A A V A i idehuraspekten ärandraDenidag.
helhet.denna

KY-utvärderinghandlaraspekten snarast avförsta enDen om
och denprioriteringarsamhällsrelevantaförmåga görakommitténs att

sätt motsvararallokera ettförkrävs somöverblick att resursersom
krav.arbetsmarknadens

ochförsöksverksamhetKY-satsningen ärmedvetnaVi att enär om
beaktakriterier änspektrum attbredarehaftharKY-kommittén ett av

tvåockså fåttKY-kommittén harkrav.arbetsmarknadensföljablintatt
vårpro-kdenEnligtgång:underbeakta srestriktioner att resansnya

yrkesområden medtillpositionen koncentrerasplatsfördelningenskall
II-utbild-ochtekniker-innebärarbetskraft. Det attbristpåtalad

handlingsplan förnationellpropositionenEnligtprioriteras.ningar om

vårproposition,ekonomiskaårs1 1998150,1997/98:propositionRegeringens
Finansdepartementet.Stockholm:
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äldrepolitikenz skall också behoven på vårdornrådet, bl vada avser
fortbildning för undersköterskor, uppmärksammas. Vi vill också mar-
kera vi medvetna svårigheternaäratt göraatt överom prognoser
arbetsmarknadens behov. Tekniska innovationer och strukturella för-
ändringar kan kort tid de ambitiösastesätta spel, såprognoser ur

mjukare faktoreräven yrkens växlande attraktivitet, vilket illustre-som
dagens arbetskraftsbrist inom skola, vård ochras av omsorg.

14. l l Utbildningsutbudet.

Intresset delta i försöksverksamheten har varitatt Fram till den 15stort.
1999 hade KY-kansliet tagit 819 ansökningar fåmars emot attom
utbildning. dessaAv 208 beviljade fördelat påstarta är bransch enligt

tabell 14.1.

Tabell 14.1 Beviljade utbildningsprogram och utbildningsplatser för-.
delade bransch angivna med antal och relativ fördelning.

Bransch Program Platser
Antal % Antal %

Tillverkning 52 25 2306 22
IT 45 22 2508 24
Ekonomi 24 12 1560 15
Turism 20 10 1179 11
Bygg 13 6 607 6
Övriga l 3 6 437 4
Transport 10 5 574 5
Vård 9 4 284 3
Jord/skog/trädg. 8 4 327 3
Träindustri 5 2 190 2
Miljö 5 2 305 3
Livsmedel 4 2 206 2
Totalt 208 100 10483 100

Antal 1999-03-15.program
Antal platser 1999-01-27.

Tillverkning och IT, prioriterades vårpropositioneni 1997,som svarar
för hälften utbildningsplatsema,nästan medan Vård prio-av som var
riterat i den nationella planen för äldrepolitiken endast för tresvarar

utbildningsplatsema. återkommerVi till fråganprocent hur KY-av om
kommitténs prioriteringar arbetsmarknadens krav.motsvarar

2 Regeringens proposition 1997/98:l13, Nationell handlingsplan för
äldrepolitiken, Stockholm: Socialdepartementet.



reflexioner 207ochSlutsatser191999:1SOU

karaktärutbildningamasbeviljadeDe14.1.2

yrke ellerfokuserarutbildningarnafrågorNågra intressanta är om
näringslivetsektoreretableradeellerinomde liggerbransch, avnyaom

företagande.ochentreprenörskapinnehåller inslag egetdeoch avom
kanutbildningarna80drygtuppskattningVår procentär att av

sådan breddövriga harmedanyrkesutbildningar, attbeskrivas ensom
tvådemellanGränsenbranschutbildningar.dembetecknarvi som

medutbildningarsvår dra. Vissa ärmycketdockkategorierna attär
någonfunnithar inteviandragenerellanödvändighet än menmer
tillledainte kandenså generellbedömerviutbildning att ensom

sigställaMöjligen kanavslutats.detefterdirektanställning at man
relativt allmännaIT-utbildningarantal ärnivåntillfrågande ett som

betecknatharDessadatakunskap.i elementärutbildningar som
yrkesutbildningamaKvalificeradedekörkortsutbildningaf. Ingen av

universitetsstudier.tankemedstudieförberedandeuttalatär
branschinriktade änEkonomioch ärBygginomUtbildningarna mer

ochpå arbetsledar-fokuseringbredaoftasinpå grundövriga. Bygg av
allmäntoftaekonomiutbildningama ärprojektledarrollen samt som

svårtkunskapsfällt. Det ärbrett attochhållna överspänner ett
finns46 stteknikerutbildningardenbestämma somstora grupp avom

finnsbransch. Detyrke ellerinriktade storaTillverkning är motinom
tek-gamladetdeochutbildningardessamellanlikheter gavssom

ingenjöryrkekvalificerade förgyrrmasiet och ett varniska somsom
studieförbe-dock inteKY-varianten hardefinierat.brettmycket samma

valtVi hargymnasiet.tekniskagamla attdetkaraktärredande som
yrkesinriktade.utbildningardessabeskriva som

någontillbefordransiginriktarutbildningarmångaRelativt
redan hardärbranschdeninombefattningarbetsledandeform manav

inomfinnsutbildningaranställning. Dessaellerutbildning mognasin
byggnadsindustrin.ochverkstadsindustrinbranscher som

deninriktaförsöksverksamheten motmed attambitionEn nyavar
riktadeutbildningarnaflestadebedömningvårEnligt ärverksamheter.

140knapptförtharTill dennaverksamheter.etablerade gruppmot
inriktadebetraktat50 har motDrygtutbildningsprogram. nysom

branschernafrämst inomförekommerverksamheterNyaverksamhet.
Ekonomi.Informationsteknik ochMiljö,

miljösamordning.inriktadeutbildningarsamtliga motMiljöInom är
systematiskakräverstandarderochlagstiftningförändradEn somnya

Dettayrkesgrupper. ärskapathararbetsmetoderförebyggandeoch nya
utbildningar.etableradesaknasdetbransch dären ny

branschsin helhetaspekter ivissaInformationsteknik är en nyur
klassifice-kani vademellertidfinnsDetyrken.med somnyansernya
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Här finns relativt traditionellanytt. utbildningar iras som systemteknik
och programvaruteknik samtidigt det finns utbildningar foku-som som

på yrken inom multimedia.serar nya
Inom Ekonomi finns del utbildningar med inriktning, IT-en tny ex

Övrigasäljare, och inom finns del mediautbildningar.gruppen en nya
Inom övriga branscher finns få utbildningar inriktadeär motsom nya
verksamheter.

En del utbildningarna i etablerade branscherstor inriktadeärav mot
bristyrken. Huvuddelen knutna till industrinär där bedömt detattman
kommer råda brist tekniker med vissaatt unika kompetenser. Det
kan handla PC-tekniker inom databranschen eller arbetsledare inomom
byggnadsindustrin. En de orienterarär sig eko-annan grupp motsom
nomi och administration. Här finns del säljutbildningar fokuse-en som

på områden försäkringar, IT eller Inom administra-rar nya som export.
tion den moderna sekreterarenär intressant yrkesgrupp. En sekrete-en

kan hantera de datorhjälpmedlen samtidigt han ellerrare som nya som
hon behärskar olika konteringar. Denna kompetenstyper ärav exem-
pelvis mycket intressant för uthymingsföretag Manpower.typav

Om vi till det entreprenöriella inslaget och inriktningser mot eget
företagande så har funnit sådana25 utbildningar, vilket motsvarar
cirka tolv Sådana inslag vanligt i de småär branschernaprocent. Jord,
skog och trädgård, Livsmedel, Träindustri och Turism. Målgruppen
inom Jord, skog trädgård kan betecknas arvingar, dvssom ung-
domar exempelvis skall lantbruk.över En fokuseringta ettsom eget
företagande saknas däremot helt i denästan branscherna Tillverk-stora
ning och IT.

l4.1.3 Utbildningarna och marknadens krav

Frågan utbudet Kvalificerade yrkesutbildningarom av motsvarar
arbetsmarknadens efterfrågan central för vårär utvärdering. En yrkes-
utbildning inte eller efterfrågas arbetsmarknadenaccepterassom ärav
svår motivera.att

Inledningsvis måste konstatera utbudet Kvalificeradeatt av
yrkesutbildningar på intet speglar branschemassätt storlek. Fyra
branscher för fjärdedelar utbildningsplatsematre och desvarar av

åttaövriga får dela på fjärdedel. småAtt de så småär anmärk-ären
ningsvärt anmärkningsvärdän den inbördes prioriteringenärmen mer
mellan branscherna. Den vårdsektom förstora 15som svarar ca pro-

arbetsmarknaden har endastcent platserna. Turismtreav procent av
för elva utbildningsplatsema har endastprocent omkringsvarar av men

arbetsmarknaden. ocksåITtre procent väl företrättär med 24av pro-
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ungefär femskall jämföras medvilketplatserna procentcent avav
mening harjordbruket i vidrespektiveIndustrinarbetsmarknaden.
storlekrelativayrkesutbildning ungefärKvalificeradinom somsamma

välEkonomutbildningamaarbetsmarknad.nuvarande är represen-
dimensioneringutbildningarsrimligtoch för sigiterade. Det är att

arbetsmarknaden och inteframtidadenföreställningarstyrs omav
Kvalificerade yrkesut-sig deutvecklingdagens, närmarsommen en

osannolik.förefallerstrukturbildningamas ytterst
bristyrkesper-anläggerrimliga viframstårSiffrorna ettommersom

skalldimensioneringen intenuvarandedeninnebärspektiv. Det att
förkampanjkaraktär,hargiltig,långsiktigtuppfattas utan snararesom

yrkesutbild-KvalificeradeEftersom debrist.tillsnabbt täppaatt en
motiverassnedfördelningenomfattning kanså ringaningarna är av

bedömd. Tusenbristengivetbristyrkesargumentet, är rättmed att per-
hotelldrift kani turism ochyrkesutbildningKvalificeradmed ensoner

börutfalletarbetsmarknaden, detförmodligen men avupp avsugas
yrkesutbild-Kvalificeradturistsatsningen inomdra slutsatseninte att

Informationsteknik detstorlek. ärbör haframgentning även samma
andelenhögabristområde varför denexemplettydligaste ett av

yrkesutbildningKvalificeradIT-inriktning inommedutbildningsplatser
nivånfall detuppseendeväckande. detta ärIså ärinte är somsnarare

eftergymna-betecknasintekanIT-utbildningarAlladiskutabel. som
gyrrmasiet.höra hemmanågra bordesiala och snarare

nivå och bran-utbildningensmellansamklangmåste finnasDet en
skallutbildningarnaförutbildningsstruktur mötasnuvarandeschens att

tydligblirAnpassningsproblematikenarbetsmarknaden.respektmed
tillverkningsindustri.vård ochinom

vaddefinieratprofessionella intressen ärvården harInom som
undersköter-ochutbildningsnivå. Sjuksköterskomagodtagbaraminsta

de"mellanläkare,någon forminteklassificeras utanskorna avsom
harutbildningssystemregleradedettarevir. Iprofessionellthar ett eget

Utbildningenplats.funnit sininteyrkesutbildningenKvalificeradeden
Arbetskraftsefterfråganvårdsektorn.identitet inomochhemvistsaknar

Utanrevirgränserna.professionelladeföljervårdsektorninom en nog-
etableraderedantill derevir och kompetensgränserreglering avgrann

yrkesutbildningen harKvalificeradevi denbedömerprofessionema att
vården.lyckas inomsmå möjligheter att

annorlunda.förhållandena Itillverkningsindustrin storaärInom
deyrkesutbildningamaKvalificeradeindustriellapåminner dedrag om
dedockgymnasiema,fyraåriga tekniskagamlade utangavssom

Kvalificeradetvåårigainslagen. Dehögskoleförberedandegenerella
femårigtså fall haskulle iyrkesutbildningama motsvarats ett gym-av

kvalificeradeefterfråganindustrinsmedvälvilketnasium stämmer
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tekniker. industrinInom kan den Kvalificerade yrkesutbildningen sägas
spela hemmaplan.

Om vi slutligen på de enskilda utbildningamasnärmare inrikt-ser
ning kan fåttkonstatera de delvis profileringatt änen annan som

KEY-utredningen3 proposition4.diskuteras såväli regeringens Isom
dessa förarbeten diskuteras inte betydande andel Kvalificeradeatt en
yrkesutbildningar skulle inriktas arbetsledarrollen respektive utfor-

förberedelser för rollen företagare. Arbetsledar- ochmas som som egen
projektledarrollen markeras tydligast i byggutbildningar ävenmen
inom träindustrin och transportsektorn inom miljögruppen, därsamt
befattningen miljösamordnare" inriktad på projektledning.ärsom
Betoningen det företagandet och entreprenörskap finns enbart iav egna
vissa branscher jordbruk, livsmedel, träindustrin och inom detsom

"ekonomiblocket.stora

14.1.4 Studenterna efter utbildningen

på försöksverksamhetenDet betyget vad händer medäryttersta som
KY-studenterna efter utbildningen och hur de i efterhand bedömer sin
utbildning. Vi har därför följt de första studenterna månaderupp sex
efter avslutade studier se tabell 14.2.

Tabell 14.2. Studenternas sysselsättning månader efter avslutadesex
studier angivna med antal och i procent.

Sysselsättning Antal %
845 75Anställd

Högskola 82 7
50Eget företag 4

Arbetssökande 153 14

Vi kan konstatera 75 studenterna har anställningatt procent av en sex
månader måsteefter avslutade studier, vilket betraktas ett gottsom
betyg. Till detta kommer drygt fyra företagare vilketprocent egna
innebär 80 har arbete. Av dessa 84 verk-nästan äratt procent procent

yrkesområdeinom det utbildningen omfattat. Vi kan ocksåsamma som
konstatera månader14 arbetssökande efter sin utbild-äratt procent sex
ning vilket inte helt tillfredsställande. kanDet indikationär vara en

de Kvalificerade yrkesutbildningarna inte lika generellt gångbaraäratt
arbetsmarknaden vissa högskoleutbildningar. Siffrorna kan tol-som

3 SOU 1995:38.
4 Regeringens proposition 1995/96:145.
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fåmålyrket svårigheterfår hararbete iintedenkas attatt somsom
k låg övergångsfrekvens tillvidareyrken. Viandraarbete i notera en

dåocksåsju Dettahögskolan, bara väntatordinarieden procent. var
underlättaförkonstrueratsfåtal utbildningarnaendast attett enav

övergång.sådan
privat-flesta 83 %fått anställning destudenter ärdeAv som

anställ-små 1-49i företagverksamma36anställda. Drygt ärprocent
ochanställda 3750-499medelstora företagi procentda, 24 procent

anställda.eller fler500företaginom stora
studenterna medhur nöjdakvalitetpå utbildningamas ärmått ärEtt

På övergripandedenperspektiv den.fått litedeutbildningsin när
Är KY-utbildning svarade 79med Dinnöjdfrågan: Du procent av

svarade 75längdutbildningensBeträffande"Ja".studenterna procent
för kort ochdentycker18den lagom,studenterna är procentatt varav
den arbets-lång. 73fördenfyra attdrygt procentattprocent anservar

lång.lagomdelenplatsförlagda är
kompetenskravdeutbildningenhuraspektviktigEn motär svarar

innehållet i Din KY-MotsvaradePå frågan:arbetslivet.iställssom
svarade 76arbetei Dittidag behövervad Duutbildning i stort sett pro-

tillbidragitutbildningen74Vidare"Ja. procent att mercent anser
arbetsuppgifter.intressanta

i vilkenbranscherolikamellanvariationråderDet stor omen
bidragit tillutbildningenutexaminerade studenterutsträckning attanser

vilket inte56värdet liggergenomsnittligalön. Det procenthögreen
finansierat sinvanligtvispå studenternatankemedhögtsärskilt attär

dethasigstudielån. skiljer IT störstaHärmedutbildning attut genom
fått högre lön.studenterinslaget som

ochorganiserandeUtbildningarnas14.2

genomförande

strukturUtbildningarnas14.2.1

från till 12040långa. varierarolika DeUtbildningsprogrammen är
80programmen76 % poäng.förekommande ärVanligastpoäng. av

Vissastudentplatser.antalhar olikautbildningsprogramOlika program
andra harantagningsomgång medanåtta studerandeså fåhar persom

antagningsomgångarAntaletdrygt 80studentkullar perpersoner.om
Vissautbildningsprogrammen.också olikamellan dekalenderår skiftar

kalenderår. utbild-gång Andraregelbundetutbildningar startar peren
fåvår. Några utbildningsprogrambåde ochhöst startarningar startar

fåtalfinns detslutligenochmånaders mellanrummed 18 ett program
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med mycket varierande starttillfällen. Vanligast förekommande är att
utbildningsprogrammen antagning kalenderår och kur-gör atten per

under tidig Vissahöst. utbildningar bedrivs via distans-startarserna
studier.

arbetsplatsförlagda delen utbildningenDen benämns Lä-av som
rande i arbete LIA i samtliga fall cirka tredjedel utbild-utgör en av
ningstiden. Arbetsplatsintegreringen för med sig utbildningen i högatt

årsrytmgrad till den präglar arbetslivet. Verksamhetenanpassas som
bedrivs till följd detta ofta kontinuerligt terrninsindelning. Stu-utanav

uppnådenterna kan därför 80 kurspoäng kortare tid fyra traditio-än
nella terminer.

fårUtbildningarna bygger de kunskaper studerande påsom
nationella i gymnasieskolan. För tillträde till Kvalificeradprogram en

alltsåyrkesutbildning krävs det sökanden har fullföljt nationelltatt ett
pågymnasieprogram eller har förvärvat motsvarande kunskaper annat

tillträde till utbildning kan utbildningsanordnare och led-Försätt. en
Sådananingsgrupp ställa krav särskilda förkunskaper. krav skall

relevanta för den aktuella utbildningen.vara
Utbildningarna uppdelade i delkurser eller olikaär moment av

karaktär. Vissa delkurser med anställd personal, andra köpsges egen
frånutifrån. lärartjänster köps in kan komma ellerDe Komvuxtsom ex

ocksådet kan branschanknutna föreläsare harhögskolor, varamen som
hand hela eller delar kurser. Flera kurserna organiseradeärav avom

utbildningsprogramprojektarbeten och för det avslutasmesta ettsom
examensarbete olika kursmomenten imed där de integreras ettett

praktiskt inriktat projekt.
varje avslutatKursutvärdering genomförs regel efter kursmo-som

fyller studenterna i enkät kursvansvarig lärareVanligtvisment. en som
vidarebefordrar till utbildningsansvarig. Eftersammanställer och

kursuppföljning eventuellaavslutad kurs utförs samlad och revide-en
ocksåförekommer utbildningsansvarigringar realiseras. Det att en

gång läsår någoneller genomför form utvecklingssamtaltermin avper
med varje enskild student.

erhålleravslutad Kvalificerad yrkesutbildning den studerandeEfter
antingen examensbevis eller utbildningsbevis. Omfattar utbild-ettett
ningsprogrammet sammanlagt kurspoäng avslutas utbildningen med80

yrkesutbildningsexamen. Leder inte utbildningen framkvalificeraden
fårtill kvalificerad yrkesutbildningsexamen den studerande begä-en

utbildningsbevis.ettran
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urvalochAntagning142.2

vidledningsgruppen,regeli ettfattasantagningBeslut menavom
antagnings-lokaltilldelegeratsantagningenharutbildningarflertal en

myndighet.
före-Vanligasturvalsgmnder.många olikaanvändsantagningVid

kunskaps-anlagstester,intervjuer,högskoleprovkommande betyg,är
arbetslivserfarenhet,ocksåMeriterande ärarbetsprover.ochtester

Ofta efter-från arbetsgivare.rekommendationerochbranschkännedom
yrkesgruppemamansdomineradedekönsfördelning. Ijärrmsträvas en
sökanden. Detkvinnligaiblandtotalbedömning,likavidprioriteras,

kvinnorreserverade förplatsernaså är40också procentkan att avvara
sökande.behörigaantaltillräckligtvid

utbildningarhos olika ärvåra besökpåtalats vidproblemEtt som
denuppleverLärarnakunskapsnivån studenterna.hos attojämnaden

varjetill förräcker mötainteundervisningför atttid avsattssom
otillräck-harstuderandekunskapsnivå. Deindividenskild rätt som

nåförinsatskrävs uppsattapåtalar det attförkunskaper storliga att en
under-förkunskapergodahar attstuderandekursmål. De uppgersom
stödfår fungeraiställetdeochmyckettillförintevisningen att som

kurskamrater.sina

utformningPedagogisk14.23

från kon-alltvarierarutformningenpedagogiskaDen programmenav
lärande PBL.Problembaserattillklassrumsundervisningventionell
uppläggningenpedagogiskadenförhuvudsakliga formerVi kan trese

lärlingsmodellen.respektivekonventionelltmodernt,benämnersom
PBL. Detkallar ärmed detsammanfallerformenmodernaDen

enligtundervisningsmetodenförekommandevanligastockså den
möjlig-studerandefår demetoddennaMedanordnamas utsago.egen

situationerverklighetsanknutnautifrånproblemlösninghet tränaatt
dengenomförstuderandedär defrån de företaghämtasoftasom

fårStudenternautbildningen storttadelenarbetsplatsförlagda av
deunderlättaroll här stu-läsandet. Lärarens är attför det egnaansvar

faktamängdförmedlainteinlämingsprocess, stor somderandes att en
tyngdpunkt liggerLärarrollenslitteraturläsning.viainhämtagårofta att

handledarskap.i
klassrums-byggerundervisningsforrnenkonventionellaDen

traditionellamellanfå balansefteroch här attundervisning strävar man
ochinslaglaborativabetydandemedundervisningsforrnerteoretiska

utbild-fleraundervisningsmetodEngrupparbeten.formerolika somav
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ningsprogram använder det projektorienterade arbetssättet.är Projekten
de studerande arbetar med antingen fiktiva ellerär verklighetsbaserade
och då, eller knutna till de företagsätt, där studenternaett annat
genomför den arbetsplatsförlagda studietiden.

Vid hantverksinriktade utbildningar används den undervisnings-
metod vi kallar lärlingsmodellen. Dessa utbildningar bygger de tra-
ditioner finns vad gäller inlärning hantverksyrken. I de yrkes-som av
specifika kurserna individuell undervisning där de studerandeges

får påälva förekommande i hantverksyrket.pröva moment
Värt intryck den använda undervisningsmetodenär kon-att mest är

ventionell undervisning med laborativa inslag och projektinriktade
skolarbeten. Visserligen framför många utbildningsanordnama attav
de använder PBL, det inte med den fåttbild vi vid vårastämmermen
besök. Det finns ofta goda ambitioner och på Lärarnaär väg.man som

berättar de utbildar med stöd anpassad PBL,mött att stu-av men
denterna undervisningen traditionell. Nämnas börär viatt attuppger
också påträffat utbildningsprogram framgångsrikt sättettsom
använder PBL undervisningsmetod, New Media Design itexsom
Karlskrona, använder både projekt- och problemorienteratettsom
utbildningsupplägg.

14.2.4 Lärande i arbete

Målsättningen med Lärande i arbete LIA tolkas olika sätt av
utbildningsanordnama. Enligt vissa anordnare syftet praktisktär att
tillämpa de teoretiska och knyta de nyförvärvade kunska-momenten

till reell arbetsmiljö. Andra avsikten de stude-ärattperna en uppger ge
rande Någrayrkesteknisk färdighet. syftet studen-äratt atten anger

fåskall kontakter i arbetslivet och inblick i arbetslivets villkor.terna en
Eftersom målsättningen med Lärande i arbete varierar utformas den ar-
betsplatsförlagda utbildningen olika Vi har identifierat fyrasätt.
olika kallar: praktik, projekt, lärling och fadder.typer som

mångaI fall genomförs Lärande i arbete dåpraktik de stude-som
rande praktiskt skall tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkliga livet.

fårOfta studenterna börja med olika arbetsmoment föratt attprova
med tiden fungera anställd. I dessa fall har Lärande i arbetesom en en
trainee-karaktär, vilken säkert stärker de studerandes möjlighet till
framtida anställning.

Ett flertal utbildningar genomför den arbetsplatsförlagda utbild-
ningen i projekrform där de studerande arbetar med projekt ärett som
knutet till LIA-företaget. Projektarbetet kärnan i den arbetsplatsför-är
lagda utbildningen kanoch innebära studenten skall utformatex att en
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iarbetawebb-sidor. Genomföretagsutveckla attellermarknadsplan ett
samordnaochförmågan planerastudenternautvecklar attprojektform

arbetskam-studerande ochandramedsamarbeteioftaarbetetdet egna
företagen.rater

arbeteLärande iskerutbildningarhantverksinriktadefåtalPå ett
siglärstudentenenskildeVad denlärlingsutbildning.traditionellsom

vilka arbets-ochföretagetharstudentenhandledarevilkenberor
undermöjlighetfårStudenternagenomförs. atttillfälletförobjekt som

och tillägnahantverketutförasjälvahandledninginstruktörerserfarna
traditioner.yrketssig

genomförutbildningarentreprenörinriktadeantalmindreEtt
fårLIA-formI dennafadderföretag.khjälpmedarbeteiLärande av s

fadder-medtillsammansmöjlighetkursanordnareoch attstudenter
fad-antalharVarje studentuppdrag. ettolikaplaneraföretag typer av

utbild-underutkristalliseratsbehovdederföretag mot somsvararsom
gång.ningens

läggerutbildningarVissavarierar.LIA-periodemaPlaceringen av
itvå dagarpå företagså studenterna ärarbete uteLärande i attupp

fåskallstudenternaförutbildningstiden. Dettahela attunder enveckan
Andrautbildningen.delenskolförlagdatill denåterkopplingdirekt av

medperioderfyraelleriarbeteLärande i treläggerutbildningar upp
arbetetideltagaskall studentenperioderdessaUnderlängd.varierande

sambandetkunskaperfördjupadefår därigenomochföretaget om
varianterockså andrafinnsDetarbete.praktisktochteori avmellan
till slutetkoncentreraspraktikallexempelvisdär avperiodindelning
början.ipraktik koncentrerasallfall närfinnsDet ävenstudierna.

utgå studentertilloch börkanhuruvida lönfrågakomplicerad ärEn
studenternatillersättningbetalarföretagVissaLIA-perioderna.under

haskallstudenternabetalardet. De attinteandramedan gör ansersom
utförasskullefalliarbeteutförde annat aveftersomersättning ett som

ochbranschervissaspeciellt inomfinnsProblematikennågon annan.
utbildningar.specifikadå gällerdet

uppläggningenbästadenvad äruppfattning avVår är att som
generellaingafinnsDetfaktorer.mängdberori arbeteLärande en

arbets-framgår "DenanvisningarKY-kommitténs attAvlösningar.
meningvanligpraktik iskallinte utgörasutbildningenplatsförlagda av

negativadennainteVi delararbetet".lärande iutformas ettutan som
förefal-praktikkonventionelldärfallfleraharpraktik settutansyn

detViarbete.Lärande iför attformen trorlämpligastedenler vara
Lärandeutformninglokaltillmöjlighetenviktigaste värna avär att om

LIA-periodensinkluderabörflexibilitet ävenlokalaDennai arbete.
yrkesutbild-KvalificeradedeivärdeVi attlängd.totala stortettser
arbeteLärande iinslagtillkopplasidentitet menstortettningamas av
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svårt varför justhar tredjedel utbildningstiden skulleatt se en av passa
alla. Man kanske istället skall föreskriva intervall. Vi inte hellerett ser
någon utgåanledning centralt reglera lön kan under LIA-perio-att om
den.

Tillgång på fördelningl4.2.5 och LIA-platserav

ifrågasatteFlera remissinstanser möjligheten ordna LLA-platser iatt
föreslagitomfattning KEY-utredningen farhågorden Dessa harsom

de flesta utbildningar klaratinte besannats har organiserautan attav
Lärande i arbete enligt KY-kommitténs anvisningar. detDäremot är
svårt någon gåttenhetlig bild hur ordnandet LIA-platser haratt av avge

målsättning,till. bl utbildningens den enskilde studen-Det beror a
intresseområde på tillgångenbakgrund och potentiellatens samt

LIA-företag.
tillvägagångssätt:drag tillämpas Skola och skolledningI tregrova

på redan ordnade LIA-platser, studenterna självaplacerar studenterna
få såfinna LIA-företag där de kan sina LIA-veckor ellerförsöker göra
skola, företag.arrangerandet i samverkan mellan student och Vissasker

studerande söka sig utomlandsutbildningsprogram stimulerar de att
under LIA-perioderna.

skolledningantal utbildningar bestämmer skola och delett stort var
Någraskall genomföra sina perioder Lärande i arbete.studerande ut-av

antal företag där ledninghar valt knytabildningsprogram att ettupp
utbildningsfrågor. Många gånger för-personal intresseradeoch är av

studenterna söker de platser dedelas dessa LIA-platser att somgenom
väljergranskar ansökningarna ochintresse. Företagen utanser vara av

studenter de finner lämpliga.till intervju de som vara
valt strategin studenterna själva harFlera utbildningsprogram har att

för finna sin LIA-plats. dessa utbildningar före-huvudansvaret Iatt
företagskon-kurser förbereder studenterna införkommer ibland som

svårtMånga våra besök detstudenter har vidtakterna. äruppgett att att
okänd och intefå och utbildningsformenplatser är ännuatt eta-menar

marknaden.blerad
iantal utbildningar sker tilldelningen LIA-platserVid mindreett av

skola, student och företag. Initieringen samarbetetsamverkan mellan av
konsulterar utbildningsprogrammet förske företagkan attatt ettgenom

få projekt utfört.ett
tillgångenfrågan framtidaavgörande till slut denDen är om

gåttHittills har det bra slutgiltigtLIA-platser säkrad.är ettmen mer

5 1995/96:145,Regeringens proposition l1.
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påvad händer sikt respektive vid volymstegringar.handlartest om som
inte hur robust Mycket talar dock för detI korthet är.systemet attvet

i framtiden. Flertalet LIA-företagkommer bra även attatt uppger
positivt den ordinarie verksamheten. ViLärande i arbete inverkar

lösas den Kvalificeradeproblem funnits kommerde näratttror att som
känd. skulle underlätta Lärande iyrkesutbildningen blir Det ommer
och begrepp Arbetsplatsförlagdintearbete lanseras somsom nanm

i positiva associa-eller praktik. Lärande arbeteutbildning APU ger
sig med.lätt kan identifierationer företagensom

och handledarutbildningHandledare142.6

handledare företaget stödjer,skall ha personligVarje student somen
på och behjälplig vid kunskapsinhäm-arbetsplatsenhjälper till ärrätta

den kontakten med studen-handledaren hartandet. Det störstaär som
handledaren hardärför viktigtLIA-perioden. Detunder är attten en

fåanledningenHandledaren bör denutbildningen.helhetssyn av en
så LIA-periodengenomgång utbildningens uppläggninggrundlig av

utbildningens krav.kan tillanpassas
få erfarna handledare medefterUtbildningsanordnama strävar att

Många försöktanordnare harpedagogiska rollen.för denintresse
svårthar visat sighandledarutbildning, detgenomföra att engageramen

introduktions-ambitionerna reducerats tillstället harhandledama. I en
kursinnehålldå utbildningensinformationsträff de berättatdag eller om

Lärande i arbete.och om
gånger svårt formermånga varit finnadetVi kan konstatera attatt

vill betona viktenhandledarutbildning samtidigtför bra som aven
förutsätt-handledarepå detta problem. Bralösning ärfinnaatt enen

pedagogiskutvecklasarbete skall kunnaLärande ining för att som
ekonomiskariktning kanutveckling iform. En avsättarätt attvara

LIA-periodemakan följaså utbildningsanordnamaatt uppresurser
kontinuerlig uppföljningföretagen.besök Enmed regelbundna ute

utveckling.för dialog och pedagogiskforumskulle kunna ettvara

Lärande i arbeteinställning tillStudenternas14.2.7

genomgående sin uppskattning hur integre-uttryckerStudenterna över
och de efter praktikenarbetsliv har fungeratskola ochring attmenarav
upptäcker skolans undervis-förstår vissa Deteorin ibättre ärrmen. att

får,arbetslivet och efter ha varitlärande inödvändig förning attär ett
till lärandet i skolan.välvilligare inställningarbetslivet,iute en



Slutsatser218 och reflexioner SOU 1999:1 19

Många studenterna har valt denna utbildningsform grundav av
tredjedel utbildningen arbetsplatsförlagd. Hela 84äratt procenten av

KY-studentema just detta utbildningsaltemativ, skoladärattav anser
och arbete integreras, det absolut bästa för dem och 89är ärprocent
nöjda med den LIA-arbetsplatsen.senaste

Elevernas attityder visar klart erfarenheterna från Lärande iatt
arbete stimulerar skolundervisningen och den konkret ochgör mer mer
påtaglig. ocksåbör tilltalandeDetta för studieomotiveradevara annars
ungdomar.

14.2.8 Examinationsformer

någraför kunskapskontroll varierar iFormema och fall originellaär
och nyskapande. Val examinationsforrn beror kursens uppläggav

någraoch den undervisande läraren. Vid utbildningar tillämpas olika
examinationsformer för olika individer i kurs. Med denna val-samma

påfrihet kan studenterna visa sina kunskaper för dem passande sätt.ett
någonVid utbildning erbjudsenstaka kursdeltagare igenomatt

gesällprov.
arbetsplatsförlagda utbildningen betygsätts.Den Examinationen

består frånför det dels skriftligt omdöme handledaren påmesta ettav
företaget och dels redovisning det projekt eller specialarbete stu-en av

LIA-perioden.denten gjort under
använder olika betygsskalor. VissaOlika utbildningar utbildningar

nyttjar sifferbetyg, andra bokstavsbetyg med olika skalindelning. Van-
tvågradigaligast förekommande den skalan med betygen IG och G.är

Vår uppfattning det ligger värde i kunnaär att ett stort att anpassa
efter undervisningssituationen förordarexaminationsmetodema vimen

Standardisering betygsskaloma.aven

Högskolepoängl4.2.9

Enligt KY-kommitténs anvisningar skall den Kvalificerade yrkesut-
någotbildningen akademisk i traditionell meninginte vara men om

mycket lik kurs finns högskolan, bör detär prövasmoment en som
kan tillgodoräkna såKY-studentema sig de vill. Detpoängenom om

finns flertal Kvalificerade yrkesutbildningar där de studerande harett
den möjligheten tillgodoräkna sig högskolepoäng. Antalet poängatt

frånvarierar till 60 poäng.ett upppar
svårtAvsaknandet högskolepoäng beror bl det ofta äratt attav a

dåhitta kursemas motsvarighet inom högskolan, den Kvalificerade
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yrkesutbildningen till mycket del skräddarsydd för näringslivetsärstor
behov.

Frågan laddad förhögskolepoäng mycket studenterna. Detärom
utlovatfinns utbildningar i sina kursplaner högskolepoäng,som men

hållitanledningar inte fast vid detta. förekommerolika Detsom av
också innehåller högskolepoängutbildningsprogram studen-att som

påkan lyfta grund de saknar behörighet. Möjligheteninte attterna av
få tillgodoräkna sig högskolepoäng upplevs väldigt vik-kunnaatt som

våra besök de studerande de kändetig för studenterna. Vid attuppgav
då tillgodoräknandetsig lurade det uppdagades regleratäratt ettav

flertal villkor.
måsteFrågan tillgodoräknande högskolepoäng klargöras förom av

Våransökningstillfället. uppfattningstudenterna redan före är att man
frånmåste bort järnförelsema med den ordinarie hög-försöka komma

få värde kan bedömas iskolan. KY-poängen bör ett egetett eget som
sammanhang.

regionala effekter och14.3 Könsmönster,
annat

utbildnings- och yrkesvalKönsbundnal4.3.l

såväl utbildningar har visat sigarbetslivKönsmärkningen ut-somav
slår igenom de Kvalificeradestrukturer.starka Detta ävengöra

något köns-Totalt har utbildningarna jämnareyrkesutbildningama. en
högskolan, skillnader idet finnsfördelning den allmännaän storamen

och kvinnor studerar.vad män
överrepresenterade inom branscherna Bygg,kraftigtMännen är

trädgård, Tillverkning och Träindustri. Kvin-ochJord, skog Transport,
Vård, och Miljö,överrepresenterade inom Turismkraftigtär mennorna

branscherna och iockså Ekonomi. könsmässigt jämna ITinom De är
Övriga.så restkategorinmån Livsmedel, denviss även sammansatta

således på någotinteyrkesutbildningama bryterKvalificerade avgö-
utbildnings- och yrkesval. Könsfördel-könsbundnarande sätt mot

åtgärder vidtagitsarbetsmarknaden i dess helhet. Deningen följer som
påoftast traditionella. flicka fram-de enskilda Eninom ärprogrammen

utnyttjande underrepresenteratrekryteringsbroschyren ochsidan till av
förekommande. före-rekryteringskampanjer vanligt Detkön vid är

också kön prioriteras vid antagning.underrepresenteratkommer att
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studerandel4.3.2 Nya grupper av

fråga Kvalificerade yrkesutbildningama lyckatsdeEn intressant är om
Dåden allmänna högskolan.andra studeranderekrytera ängrupper av

högskolan socialt segregerad.skall vi medvetna ärattvara om
sociala segregeringen betydligt mindreVårt material visar den äratt

ändå högskolansKvalificerade yrkesutbildningen följerdenför men
fortfarande kraftigtmed arbetarbakgrund under-Studenter ärmönster.

tjänstemän-mellantjänstemännen och de högrerepresenterade, medan
KY-studentemaAnmärkningsvärt medöverrepresenterade. ärärnen

jämfört med nioföretagare, hela 14andelen barn tillden höga procent
för den förvärvsarbetandehögskolan ochför procentprocent sex

befolkningen.
med invandrarbakgrund har derekrytera studenterdet gällerNär att

lyckats bättre den vanliga hög-yrkesutbildningamaKvalificerade än
yrkesutbildningama har här andelKvalificeradeskolan. De motsva-en

p i befolk-andelen invandrarevilketrande 18 nära motsvararprocent,
knappt 20ningen i dvs procent.stort,

något den vanliga högskolestu-KY-studentenVidare änär yngre
år 54 Vi kan vidaremajoriteten under 24 %.denten, är se enmen

särskilt de yrkesförbe-ochtill gymnasieskolanskopplingstark program
från gymnasiesko-kommerhela 48därredande procentprogrammen

många kommerLika3-åriga yrkesförberedandelans 2 och program.
Andelen studenter4-åriga teoretiskafrån de 3 och programmen. som

låg.mycketgymnasieskolasaknar är
lyckatsKvalificerade yrkesutbildningendenVår uppfattning är att

Särskiltstudenter.med rekryteraförvånansvärt bra att nya grupper av
frånför studentertydligt alternativframhållavill vi öppnat ettatt man

yrkesförberedandegymnasieskolans program.

Regionala effekter14.3.3

framgår utbildningarnaförsöksverksamhetentillanvisningarnaAv att
utbild-Vårt material visar flertaletriksrekryterande.skall att avvara

från andrarekrytera studerandemedlyckats braningsanordnama att
utbild-veckopendlar till sinflyttat ellerstudenterAndelenorter. som

så hög 59ning är procent.som
några samband mel-starkainte tycks finnasVår visar detanalys att

faktoreroch övergripandeflyttbenägenhetstudenternaslan som
placering. Vi hargeografiskaeller utbildningamasbranschtillhörighet

skiljer sigpåvisa flyttbenägenhetenlyckatsinte nämnvärtheller att
samband harstatistisktoch kvinnor. Ett visstmellan uppmättsmän
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ålderoch där de tenderar flytta iflyttbenägenhetmellan attyngsta
äldre. resultat kan inte betraktasutsträckning Dettastörre än som sen-

utbildningsformer.detta hos de flestasationellt. Istället följer mönstret
har och villiga flytta.familj lättaremänniskorYngre är attutan mer

med högst flyttbenägenhetstudiefördjupadEn ger enav gruppen
lyckats bäst med nationellde utbildningarbilddelvis somavannan

utbildningarflertalet dessaAnalysen visarrekrytering. satsaratt av
skulle vilja betecknahantverksyrken eller vadtraditionella som nya

väsentligt red-datateknisk utrustningdär modernhantverksyrken är ett
hantverkskunnande i botten.ändå Ettbyggerskap annatettsommen

flyttbenägenhetutbildningar har högrad dekännetecken hos somaven
finns endastprofilering. Utbildningamariksunikde har ettär att en

ställe i landet.
riksrekryterande utbildning-också flesta dedevisarAnalysen att av

Göteborg ochStockholm,storstadsregionemautanförfinnsarna
utbildning visarmånader efter avslutadVår uppföljningMalmö. attsex

inneburitför de flesta länyrkesutbildningenKvalificeradeden net-en
efter utbildningenlämnat länetstudenter harfler äntoutflyttning, dvs

utbildningen.för börjatill länetflyttatvad attsom

Huvudmannaskap14.3.4

anord-framgår utbildningarna kanförsöksverksamhetenlagenI attom
landsting ochhögskolor, kommuner,ochuniversitetstatliganas av
kommunerUtfallet har blivitutbildningsanordnare. ärenskilda att

allautbildningar inomoch driverfall 59 %flestahuvudmän i de
de flestaoch finns inom19anordnarePrivatabranscher. utgör procent

ochEkonomi IT. Hög-koncentrationvissmedbranscher enmen
Tillverk-främst inomutbildningarna15förskolan procent avsvarar

Vårdbranschernainom3 %Landstingetoch ärning IT. engagerat
AMU° huvuddelen sinaharträdgård och 4 %ochskogoch Jord, av

Tillverkning och IT.inomutbildningar
huvudmannaskap ocholikasamband mellanförsökt finnaharVi

några sådana. finnsDethar inte funnitutbildningarnaikvalitet men
bättre kommunerexempelvis högskolantyder är äninget attsom

våraFrån besök hosKvalificerade yrkesutbildningar.att arrangera
grad byggeri högvi dock kommunerkanutbildningsanordnare attse

sche-definierade kurser ochvälpå struktur i formutbildningarsina av
i högre grad sinanordnama byggerprivataundervisning. Demalagd

situationsanpassning.på projekt ochundervisning

6 redovisa denvaltså anordnareAmuGruppen separat.är att attstoren
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Ledningsgruppen14.3.5

vanligast ledamöter.storlek varierar nioLedningsgruppemas ärmen
iförefaller bemannade med kompetentaGrupperna personer somvara

utbildningsfrågor ochutifrån intresse förvalda käntallmänhet är ettett
yrkesutbildningens framväxande.Kvalificeradeunder denengagemang

gångervanligtvissammanträderLedningsgrupperna ter-ett par per
Vårtfrågor förordningen beskriver.främst deoch behandlarmin

allmänhet utbildningsarbetet medledningsgruppema iintryck är styratt
intresserade och engagerade.positiv helhetssyn. Deomdöme och är

goda.med vissa undantagvid sammankomsternaDeltagandet är
formen förlyckats hitta denutbildningsprogram har inteAlla rätta

Några utbildningsprogram harledningsgruppen.samarbetet med exem-
svårt före-sig samla allapåtalat praktiken visatdet ipelvis attatt vara

till sammankomsterna.tagsrepresentanter

Reglering14.3.6

yrkesutbildningamaKvalificeradeutformning deUppläggning och av
såförordning. regleroch Dessaregleras lagoch gottstyrs ses avav

nöd-nödvändiga och bedömsutbildningsanordnarealla gesomsom
utbild-adekvat kvalificeradbedrivautforma ochvändig frihet att en

flexibla.få, ochrelativtuppfattasReglerna generösaning. som
innehållerpåtalar förordningendockUtbildningsanordnama att en
någotsvårt skapablmotsättningar.problem och Detdel är nyttatt oma

tidigareYrket finns intemåste arbetsplatsförlagd.utbildningen vara
tredjedelarbete skallLärande iupplevs kravetVidare att avvara en
lång för deupplevs iblandstelt. Tidenutbildningstiden väl somsom

för demedan tiden väl motiveradarbetslivetvarit istudenter ärutesom
bristfrån gyrrmasieskolan. upplevsDetdirektkommer attsom ensom

Lärande iflexibilitet beträffandeochfinns handlingsutrymmedet inte
arbete.

anvisningar för hur den Kva-utbildningsansvarigaönskar deDärtill
efterlysermarknadsföras. Deyrkesutbildningen skalllificerade mer av

frågarVidareutbildningarna.kunna lanseraför bättreattsamsyn
KY-kursemasdå gällerriktlinjer detefteranordnama översättaatt

innehåll ordinarie högskolepoäng.till
KY-kon-övergripande styrningsåledes till viss delsaknasDet av

handlings-mycket positivtdetupplevsDäremot att stortceptet. som
kan disku-detaljnivå, och kursplanerpå lokala kurserattutrymme ges

det angeläget bevara dennanäringslivet. Vi finnerfram med attteras
flexibilitet.
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ekonomiUtbildningamas14.3.7

erhöll underde statsbidrag utbildningsanordnamaMedelvärdet somav
år.utbildningsplats och Avsiktenåren 51 300 kronor1996-1998 pervar

del utbildningskostnadema intetäcka denmed bidraget att av somvar
avseende tilldeladetill Lärande i arbete. Spridningenhänförligavar

erhållittilldelats bidrag haranordnarestatsbidrag De meststor.var som
så tilldelats minst.mycket de anordnaredubbeltän som sommer

några statsbidragensfunnit tydliga samband mellaninteVi har
anordnarekvalitet. likhet mellan deoch utbildningamas Enstorlek som

på kvaliteten i utbild-resurstilldelningen inverkat negativtuppgivit att
vid sina utbildningar detde hade färre studenterningen dock änattvar

underlag för ansökan statsbidrag.utgjortantal studenter omsom
KY-verk-de subventionerar sinanordnamaFlertalet attuppgavav

anledningarna tillskulle kunnanågon forrn.samhet i Detta en avvara
några mätbara skillnader iresurstilldelning inte givitskillnader iatt

kvalitet.utbildningamas
Kvalificerademedelstilldelningen till deVår uppfattning är att

fåttUtbildningarna harvarityrkesutbildningarna har väsent-generös.
universitets- ochbåde gymnasieskolan ochstatsbidragligt högre än

områdena teknik, far-naturvetenskap,inomhögskoleutbildningama
vård.maci och

utbildningarnatotalkostnad mellan de olikaiskillnadernaDe stora
läromedel ochpå behov vad gäller utrustning,del skildatill vissberor

undervis-lärarleddtraditionellt bedrivsUtbildninglokaler. somsom
yrkesutbildningenKvalificeradehar inom denning i större grupper

Färdighets-kostnadskrävande undervisningsformer.andraäven mer
enbart de tekniskainte begränsade tilllaborationerträning och är

ingår flestai deAnvändningen datorerutbildningarna. typer avav
alltså generelltdatorsalarTillgången till datorer ochutbildningar. är ett

områden. Vår uppfattningtill vissainte ärbehov avgränsat attärsom
uppdelning istatsbidrag baserati tilldelningskillnadernade stora av

ifrågasättas.utbildningsområden därför börolika

Egenutvärdering14.3.8

finns kravKvalificerade yrkesutbildningarnaför deanvisningarnaI
bidra tillegenutvärdering. Vi har försöktoch"kvalitetssäkring att

kvalitetsutveckling,moderntillföradetta arbete att en syngenom
förbättringsarbete fram-till ständigtinspireratvi hoppas ävenettsom

gent.
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anordnamaarbetssätt blandsjälvutvärderingstimuleraFör att som
struk-LäroverketLäroverket. Ikallatspeciellt verktyg,utvecklades ett

Ledarskap,Kundsamverkan,områdena:fyrai deverksamhetentureras
VerksamhetensdelaktighetochutvecklingMedarbetarnas samt proces-

frågor till belysasyftarområdena finnsolikadeInom att sys-somser.
Skol-förklaringar, kallatytterligaremedhäftetematiken i arbetet. Ett

Rensjåkk, harpraktikfall, Rentek ifiktivtutdragblocket, ettsamt ett ur
på frågorna i Läroverket.påexempelockså utarbetats för att svarge

två Försterbjudit utbildningar.harstödja anordnamaFör att en
kvalitetsutveckling, verktygetoffensivomfattadetvå dagar somom

verk-åstadkommaföranvändasbörhur dettaLäroverket attsamt en
utbildnings-ytterligareerbjuditDärefter harsamhetsbeskrivning. en

börverksamhetsbeskrivningaranalyshurdiskuterafördag att av
förbättringsarbetet kanförhandlingsplanoch hurgenomföras upp-en

rättas.
november 1997medelbeviljatsutbildningsanordnare senastDe som

i sittLäroverketanvändade villetillställningdärefterfick ta om
möjliga valdeutbildningar 123till 98Anordnareutvärderingsarbete. av

utbildningarnaresterande 25medan deLäroverket,användaatt
densatsning inommodell. Dennaarbeta efterföredrog att egenen

tvek-deltagare,gäller antaletvadyrkesutbildningenKvalificerade är,
landet.förekommit iområdetinomdenlöst största som

organisato-utbildningsanordnamastillbidrasyftetgällerVad att
visar dekvalitetsutvecklingochkvalitetgällerdetutvecklingriska när

delväl. Entämligenlyckatsdettaanalysernagenomförda storatt av
utvärdering.Läroverket i sinutnyttjatharanordnama

utbildningsanordnamaflertaletdetVåra visarenkäter storaatt av
utveck-nyttigt ochstimulerande,Läroverketmedarbetetupplevthar

säkerligenfulltlyckatsfall intei vissa ärskäl till utlande. Ett att man
systematiskförerfordrasförhållandevisde stora enatt resurser som

hardettafrån början. Trotsinplaneradefannsintesjälvutvärdering
åstadkommamedarbetettidavsevärdanordnare lagtmånga attner

Verksamhetsbeskrivning.en
såangivna enkätsvar,skall dömaVi kan konstatera att, avmanom

seriösagjortLäroverketutnyttjatintedeåtskilligahar även somav
bedöma,svårtdockutbildning. Detsin ärutvärdera attsatsningar att

utvärderingenutsträckningi vilkenenkätsvar,harvi endasteftersom
utsträckning för-i vilkenframför allt,förbättringsåtgärder och,tilllett

kvalitetsutveckling.utifrån modernbedrivsbättringsarbetet synen
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yrkesutbildning iKvalificerad15

framtiden

Kvalificerade yrkes-hur dediskuterakapitelavslutandeskall i dettaVi
draVi kanframtiden.iorganiseraskunnaskulleKYutbildningarna

försöksverk-medinlettsskolreformerfrån tidigarelärdomarvissa som
erfaren-dessakan redan1950-talet. Vigrundskolansamhet, avt ex

utbildningssystemeteffektertill vilkaslutaheter en perma-somoss
medföra.kommeryrkesutbildningenKvalificerade attdennentning av

bedömsyrkesutbildningKvalificeradmedförsöksverksamhetenOm
beslutarsedanriksdagochregering attframgångsrik och perma-som

föreslårKEY-kormnitténnivådenverksamhetdenna somnenta
detpåverkar helareformdetutbildningsplatser är20 000 somen

inrättarså falliinnebäroch det attutbildningssystemetsvenska enman
utbildningsnivå.helt ny

perspektiv.många olikabetraktasutbildningsnivå kansådanEn ur
industriibehovutbildningenuppenbara motärDet att nyasvararmest

utvecklingen. Mansocialatekniska ochdenbetingadesamhälleoch av
dennadärperspektivungdomspolitiskt typanläggakan aväven ett

ungdomarförmellanutbildningbehovfyllakanutbildning ett av en
omvärldsperspektivockså, ikanstudiemotivation. Den ettlägremed av

strategiflexibelmöjliggöraförändringstakt,och högosäkerhet enstor
strategi.offensivgradi högnäringsstrukturen;omvandlingenför enav

tankenforskningsprogramsittTCO ibland1980-talet drevUnder annat
detutbilda förefterfrågan: vi kansinskaparutbildningenatt egen

finns.intesamhälle ännusom
olika formermednackdelarochfördiskuteranedanskallVi av

ochvadsvårt rättäryrkesutbildning. Det sägaärKvalificerad att som
problemati-vår utvärderingutifrånblirVårt bidragfel.vad attärsom

ochnationelltidemförsöka placeraochkoncept ettnågra olikasera
markerar i sinRegeringenutbildningssammanhang.internationellt pro-

hurtill klargörasyftarblandförsöksverksamheten attposition annatatt
Viutbildningssystemet.iinordnaskanutbildning bästdenna typ av

frågan.dendiskuteraskall även

KYUtvärderingen19-20038 av
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Först vill antal värden funnit vårstyrkta ipoängtera ett som
utvärdering och vi framtida Kvalificerad yrkesutbild-attsom anser en
ning bör den organisatoriska placeringen:värna oavsettom

Utbildningama bör fokusera yrke.-
Lärande i arbete skall bevaras.-
Näringslivets måste säkras.engagemang-
Flexibiliteten måstearbetsmarknadens krav bevaras.mot-

Utöver dessa värden finns det antal problem vi belyst i tidigareett som
vår måstekapitel utvärdering och vi lösas i samband medav som anser

permanentning reformen:en av

måste fåKvalificerad yrkesutbildning identitet eller kopp-en egen-
las till etablerad identitet.en

måsteKopplingama till högskolan klarläggas.-

Vi har valt diskutera fyra olika utvecklingslinjer för den Kvalifice-att
rade yrkesutbildningen vi kallar likvidation, prolongation, integra-som
tion och separation.

15.1.1 Likvidation Nedläggning verksamhetenav-

låterNedläggning och likvidation kanske dramatiskt vadänmer
åsyftarvi yrkeshögskolan försvinner tanke ochDet är att attsomavser.

de olika utbildningsuppdragen helt integreras i det nuvarande skolsy-
kommunalisering Kvalifice-praktiken innebär detta denIstemet. en av

Några utbildningsuppdrag kan kanske läggasrade yrkesutbildningen.
på den administrativa samordningandra anordnare, tror attmen som

uppnås fåkan med anordnare godo.vore av
sådan innebära utbyggnad gyrrmasialaEn reform skulle deen av

påbyggnadsutbildningama. fördel med detta alternativ detEn är att
finns kvalificerade utbildningsanordnare i försöksverksamhetensom

bådehar visat intresse och lämplighet bedriva utbildningar dennaatt av
sådan påUtbildningsanordnarna har vidare volym sin verksam-typ. en

de kan klara den flexibilitet Kvalificerad yrkesutbildninghet att som
kräver. positiv effekt kommunalisering de Kvali-En är attav enannan

yrkesutbildningama och gymnasieskolans programutbudficerade
påskulle samordnas bättre exempelvis inte säkertkunna Detsätt. ärett

alla IT-utbildningar i KY-försöket skall post-gyrrmasiala. Enatt vara
nivå,hemma reformerad gymnasial idel kanske bättre hör texen

form IT-program.ett nyttav
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Kvalificeradedelösningmed dennaproblemet ärDet attstörsta
låg synlighet.kommer hafortsättningsvisyrkesutbildningarna att en

utbildningsprogrammenenskildade göraiställetkommerDet attan
sig kända.

yrkesutbildning iKvalificeradProlongation15.1.2 -
formnuvarandesin

KEY-ut-liggerOrganisationsformnuvarande näraprolongeringEn av
KY-kommitténreformen.perrnanentninginförförslagredningens aven

förmedmyndighetövergå blitillskulle permanentatt ansvaren
ochutvärderingkvalitetssäkring,prioritering,planering,utveckling,

många olikagenomförandetutbildningarna. Förfinansiering svararav
skulleKostnadsökningenföretag.utbildningsanordnare ochexisterande
kanslioch dessnivå då kommitténmåttligpåhållassäkert kunna en

begränsadedagensmeduppgiftenhanterakanvisat resurser.att man
tillmöjlighetervissadencentral myndighetmed ärfördelEn att geren

utbildningsutbudet. Denplaneringsamordning ochnationell nuvar-av
möjlighet.utnyttjat dennaintehar dockKY-kommitténande

svårtblikommerdetalternativmed detta attnackdel är attEn att ge
kopp-På vissaidentitet.någonyrkesutbildning orterKvalificerad egen

sammanblandas denpå andraoch Komvux,gymnasieskolanden tilllas
högskolantillkopplas dennågra falloch i utanAMU-utbildningarmed

på naturligtin i sätt.egentligen komma ettsystemetatt
kommerlitenhet. Detutbildningsenhetemasnackdel attEn ärannan

medarbetapåflexibilitet änkraven sättsvårt attannatbli mötaatt
det blirlärare. Dettaanställda görtillfälligtandel atthög externaen

kvalitets-löpandeochkursutvecklingkontinuerligsvårt driva ettatt en
arbete.

yrkesutbildningKvalificeradIntegration15.1.3 -
högskolanreguljäradendel avensom

integre-KEY-utredningenredan ärdiskuteratsalternativEtt enavsom
högskole-ochuniversitets-reguljärai detKY-verksamhetenring av

för-utveckling ochsådantillnegativKEY-utredningen ärsystemet. en
dominerarprioriteringardeochvärdesystemhögskolansutspår somatt

åremissvargenomförande. Flerareformensskulle äventyra menar
högskolangodo ochsådan integration är attsidanandra att menaraven

ijärnförbarhetenhanterakanoch bästorganisationlämplighar en
utbildningen.
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Försöksverksarnheten har inkluderat 19 utbildningar i högskolans
våraregi. I studentenkäter har vi inte funnit något tyder på attsom

dessa sig bättre ellerär utbildningar med andrasämre än huvud-vare
Någon fristående kvalitetsbedörnningmän. de enskildaav programmen

har vi inte gjort. Vi har någrabesökt de högskolebaserade utbild-av
ningsprogrammen och där har andelen erfarna och välutbildade lärare
inte avvikit från övriga intryck fåttnämnvärt Ett deär attprogram.
högskoleförlagda utbildningarna har innehåll ligger perifert iett som
förhållande till högskolans kämverksamhet. någraI fall har de lämnats

entreprenad.ut
Högskolans möjligheter uppfylla kriterierna utbildningarnaatt att

bör fokusera yrke, Lärande i arbete skall bevaras, liksomatt att
säkra näringslivets och utbildningamas flexibiliteten motengagemang

måstearbetsmarknadens krav bedömas goda. Högskolan har långsom
påerfarenheter fokusera yrke, sådanasärskilt knyts till profes-att som

sionell Lärandet i arbetet beprövad pedagogik inomär flerastatus. en
utbildningsprogram. Relationema till näringslivet ofta särskiltär nära,
för de tekniska högskolorna. Högskolan har dessutom erfarenheter av

medelstilldelningssystem flexibilitet. Integrering i hög-ett som gynnar
skolan skulle möjliggöra samordning med YTH-utbildning-även en

Fördelen detta kanske för YTH-utbildningama förär större änama. av
Kvalificerad yrkesutbildning ändå viktigt beakta.är attmen

förhållandeYtterligare talar för högskolan huvudmanett som som
KY-poängen skulle kunna värderas övrigaär högskolepoäng.att som

Notabelt dock de studerande vid de Kvalificerade yrkesutbild-är att
ningar idag vid högskolan fårinte räkna sina fulltpoäng utsom ges

högskolepoäng och fårde inte heller i undantagsfall till-änannatsom
godoräkna sig dem i fortsatta högskolestudier.

Det problemet med integrering det svala intresseärstora en som
utbildningarna från sina värdhögskolor. finnsDet mycketmött som
tyder på högskolan inte skulle utbildningsprogrammen till sinatt ta
kämverksamhet. Erfarenheterna från hur högskolorna hanterat YTH-
utbildningama till eftertanke. Något talar för universitetattmanar som
och högskolor skulle kunna bli intresserade Kvalificerademer av
yrkesutbildning den ökade konkurrensen studenter i framtiden.är om
Då kan det intressant kunna erbjuda brett programutbud. Enatt ettvara

attraktiv faktor den relativt medelstilldelningenär generösaannan som
åtminstone hittills följer med utbildningsplatsema.
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yrkesutbildningKvalificeradSeparation15.1.4 -
yrkeshögskolaegenensom

yrkeshög-organiserasföreslår KYKEY-utredningen egenatt ensom
KY-utbildningamariksdagsbehandlingenmed varsambandskola. I av

motivetmedtankedenna attavvisaderemissinstansermångadet som
påtagligmedparallellskolesystemåtergång till enettinnebärdet en

dendeladeRegeringenB-högskola. upp-utvecklingförrisk enaven
proposition.sinifattningen

skulle kunnasiktyrkeshögskolauppfattningVår är att egenen
ochidentitetfår denyrkesutbildningamaKvalificeradedetillbidra att

medförsökentyskadekanförebildEnförtjänar.desynlighet vara
eftergymnasialkvalificeradvariantdvsBerufsakademie, aven

succél. sökande10-20går detDärblivityrkesutbildning, storensom
bådeförhögre änexarninationsfrekvensen ärochutbildningsplatsper

En60-70 %.medjämfört sats-90 %fackhögskolorochuniversitet
brablirutbildningarnaförutsätteryrkeshögskola attpåning egenen

miss-Omarbetsgivare.ochstudenterbåde manuppskattadeoch av
parallellskolesysteminförtfactode ett somhardärvidlaglyckas man

B-högskola.klassificeraskommer enatt som
skapalyckasyrkesutbildningenKvalificerade enframtidadenOm

diskussio-viktigasåstudenternafördenavförakanidentitet manegen
fri-högskolan. Ennuvarandedenmedjämförbarhetpoängensomnen

behörighet.friareockså ha sätt attkanyrkeshögskola ett sestående
utbildningarna p0st-gymna-läggasigtänkavälmycket attkanMan

Olikabehörighet.allmängenerellt krävaskullför dennivåsial attutan
förproblemingaViförekomma.kan enintagningsprov sertyper av

på yrke,fokuseringkravenförverkligayrkeshögskolafristående omatt
arbetslivetsochi arbetetLärande engagemang.

kandenidentitet äryrkeshögskola attlyckas enEtt sätt att nyenge
frånsepareradecampus-områdenochbyggnadermedidentifieras egna

koncentrationkräverDettabyggnader. resurseravskolformersandra en
yrkes-Enyrkesutbildningar.Kvalificeradedagensenheter äntill större

dels förfler,och gärnafemfärreomfatta änintehögskola bör program
skalldenockså förtydligoch attidentifierbarbliskallden men,att

kommu-uppfattningVår ärflexibilitet. attpåkravenkunna motsvara
sådan koncent-skapaförorganisatorisk bas attlitenalltför enär enner

rimligare.förefallerlänsindelningEnrationen.
någonhainteförefallerplaceringgeografiskaYrkeshögskolans

handlar attDetstudentrekryteringen. omför snararebetydelsestörre

l 1995:38, 51.SOU
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finna intressanta finns inget vårDet i utvärderingtexprogram. som
påtyder ungdomar flyttar till storstäder.gärnaatt

politiskt beslut15.1.5 Ett

vårVi utvärdering har visat försöksverksamheten medatt attanser
framgångsrik.Kvalificerad yrkesutbildning har varit Studenter har sökt

sig till utbildningarna, utbildningsarrangörema har sigtagit uppgif-an
på seriöst företagen har ställt med arbetsplatser försätt,ten ett upp

fåttLärandet i arbete och studenterna har i utsträckning arbetenstor
efter Visst påtalatavslutad utbildning. har problem istött som

ändådenna det övergripande intrycket det fungeratärrapport, attmen
bra. finns del "bamsjukdomar" säkert kommer försvinnaDet attsomen
med tiden.

Likvi dati on

formulerat15.1. fyra framtidsaltemativen kanFigur De samman-
såvälsymboliserar står författas i form Y. Detta Y KY, där Yettav

det vägval de fyra altema-yrkesutbildning, presenteratsom genom
Kvalificerade yrkesutbildningens framtid.tiven avseende den
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yrkesutbildningen börKvalificeradedenVår uppfattning är att perma-
alternativolikafyraskisseratharnågot Vipå sätt. somnentas ovan

Allalikvidation.ochprolongationseparation,integration,kallat:
ellerintegrationVäljernackdelar.ochsina för-haralternativ man

klar iden-yrkesutbildningenKvalificeradedenseparation enmanger
andra byggeroch i dethögskolanslånarfalletförstai dettitet, man

möjligenyrkeshögskola, ärdetValet en egensenare,aven egen.man
Valetlyckas.bli mycketkanutfalletchansartat gott manommenmer

innebärväsentligendetlikvidation, därellerprolongation ensenareav
utfallpositivtlösning, där ärlågmäldkommunalisering, ettär meren

troliga.mindrevinsternadedär ärstoragaranterat, men
kombinatio-tänka siggivetvisalternativ kanfyradessaUtöver man
kanProngolationsaltemativetalternativ. textvå eller flera gesavner

nedlägg-ochyrkeshögskolorlokalasjälvstyranderelativtkaraktären av
påbyggnads-gymnasialamed degår kombineraningsaltemativet attatt

yrkeshögskolor.lokaltidentitetutbildningarna somegenges en
fråga. olika altema-politisk Detill slutväljerVilken ärväg enman

centraliserathaVillkonsekvenser.politiska ettolikahartiven man
förVill skapautbildningssystem utrymmedecentraliserateller manett

yrkesutbild-Kvalificeradedenellerutbildningsanordnare ärprivata
mångaochkommun Dessaochförangelägenhetheltningen staten

beslutetavgörandemed detförknippadeställningstaganden ärfler som
Med dettabeslutsprocessen.politiskai denhemmahör somanser

utvärdering.våröverlämnarslutord
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Kommittédirektiv

yrkesutbildningKvalificerad 1996:26Dir.

1996den 14regeringssammanträdevidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

med vissförsöksverksamhetdenförberedaskallorganisationskommittéEn
under förutsätt-åretunderinledasskallyrkesutbildningkvalificerad som

Kvalifi-1995/962145propositioniförslagengodkännerriksdagenning att
yrkesutbildningcerad m.m.

Organisationskommittén skall

skallkommittédeniarbetetochförsöksverksamheten somförbereda-
försöksverksamheten,leda

försöksverksamhetimedverkam.fl.utbildningsanordnare attbjuda in-
yrkesutbildning,kvalificeradmed

deförskall gällainledningsvisriktlinjerderedovisaochfram somta- försöksverksamhet.fråga förikommaskall kunnaprojekt som

yrkesutbildningkvalificeradmedFörsöksverksamhet

1995/96:145prop.yrkesutbildningKvalificeradpropositionen m.m.I
yrkes-kvalificeradmed vissförsöksverksamhetföreslår regeringen att en

yrkesutbild-kvalificerade1996.år Denunderinledasskallutbildning nya
kunskaperpraktiskaochteoretiskafördjupade somdeningen avses ge

iuppgifterkvalificeradeutföralagoch isjälvständigt enförkrävs att
tjänster.ellerproduktionorganiseradmodernt varorav

nybörjar-700omfatta 1inledningsvisföreslåsFörsöksverksamheten
deterfarenheter närvinnasyfte1996 iårunderpåbörjas attochplatser
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gäller utbildningar, pedagogiskapröva former ochatt anord-nya nya nya
Försöket skall vidare belysa arbetslivets och de studerandes intressenare.

och underlag för ställningstaganden till hur utbildning detta slag kange av
inordnas i utbildningssystemet. Försöket skall ledas kommitté.av en

Den huvudsakliga inriktningen utbildningen och dess organisationav
under försöksverksamheten föreslås bli angivna i lag.

Uppdraget

En organisationskomrnitté skall tillsättas för förbereda försöksverk-att en
samhet och arbetet i den kommitté leda försöksverksamheten.som avses

Försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning skall inledas
under innevarande budgetår under förutsättning riksdagen godkänneratt
förslagen i proposition 1995/96:145 kvalificerad yrkesutbildning. Förom

detta, med hänsyn till den förberedelsetid krävs hos de berördaatt som
utbildningsanordnama, skall möjligt, det angeläget planerings-är attvara

omgående.arbetet inleds De första definitiva beskeden statsbidrag tillom
viss verksamhet skall kunna sålämnas riksdagen har fattat beslut ochsnart
lagen försöksverksamheten i kraft.trättom

Det innebär organisationskommittén skall bjuda in universi-att snarast
och högskolor, kommuner, landsting och andra utbildningsanordnaretet

företag medverka i försöksverksamheten. Till inbjudan bör fogassamt att
PM med de riktlinjer organisationskommittén utgångspunktmeden som --

i vad anförts i propositionen beslutat inledningsvis skall gälla försom --
projekt inom försöksverksamhet. Organisationskommittén skall därvid
också redovisa grunderna för sin prioritering mellan inkomna förslag.

Det angeläget försöksverksamheten kan inledasär redan vid börjanatt
hösten. De förslag och intresseanmälningar försöksverksam-rörav som

heten hittills har kommit in till Utbildningsdepartementet skall intesom
behandlas organisationskommittén. Många dem ansök-av av som genom
ningar visat intresse för försöksverksamheten har goda möjligheter att
relativt snabbt komma in med ansökningar enligt de villkor kom-nya som

fastställas. Organisationskommittén bör i begränsad omfattningattmer
förbehålloch med för riksdagens beslut successivt kunna pröva

ansökningar och fatta preliminära beslut statsbidrag för budgetåretom
1995/96.

Organisationskommittén skall också i övrigt förbereda den verksamhet
kan behövas för genomföra försöket. Den regleringenatt närmaresom av

försöksverksamheten och arbetet i kommittén kommer i tilläggs-görasatt
direktiv och förordning. Avsikten därvid kommittén skall beslutaär att om
de ytterligare riktlinjer för försöksverksamheten och kriterier för urvalet

kan behövas regeringens föreskrifter. Kommitténutöver skall dess-som
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ochkvalitetssäkringkriterier förochprioriteringarfastläggautom
uppföljninggrunderna förfastvidare läggaKommittén skallexamination.

ledningendirektaden utövasmedanfölja detta,ochtillsynoch avnoga
kommittén,beviljande instansen,mellan denKontaktemakanslichefen.

minstförhandlingar. Intefå karaktärmåste delvissökandeoch de av
bakgrund ochdennaentydigt. Motkunnakommitténdärför behöver agera

frånutgår regeringenutdragenbli alltförskall attinteprocedurenför att
enskildafrågaibeslutsfattandetdelegerakommerkommittén att om

kanslichefen.tillutbildningsplanerochansökningar
fristående utvärderingkommitténfrånskallpropositionenEnligt en

fattabeslut föreliggerriksdagensstånd. Regeringen närkomma attavser
därvidochutvärderingenrörandedirektiv bl.a.ytterligarebeslut om

försöksverksam-ledakommittéorganisationskomrnitténuppdra att som
heten.

organisationskommitténs arbeteförRamar

förslagredovisa1996majden 1skall ettOrganisationskommittén senast
budgetplanbedrivas överskallarbetetfortsattadet samthurplan förtill en

försöksverksarnheten.ledningförkostnaderberäknade av
dir.direktivregeringensbeaktaskallOrganisationskommittén

offent-utredaresärskilda prövaochkommittéer attsamtligatill1994:23
regeringensföljaskallOrganisationskommittén ävenåtaganden.liga

dir.ochkonsekvenserregionalpolitiska1992:50dir.direktiv om
Organisations-konsekvenser.jämställdhetspolitiska1994:124 om

berörafrågor kankommittéer iandramedsamverkaskallkommittén som
uppdraget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . .

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv

OrganisationskommitténTilläggsdirektiv till

yrkesutbildningkvalificeradför

1996:02U Dir. 1996:41

199615 majregeringssammanträde denBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

skall fortsätta sittyrkesutbildningkvalificeradOrganisationskommittén för
kvalificerad yrkesut-med vissförsöksverksamhetleda denarbete med att

1995/96:145, bet.beslutriksdagens prop.enligtbildning som
budgetåret.underfull tillämpningskall komma irskr. 2241995/96:UbU8,

skall vidareKommittén

från kommitténförverksamhetenuppföljningför attsamt enavsvara-
stånd,tillutvärdering kommeroberoende

varjeden februariförsöksverksamheten 1redovisninglämna senastaven-
år,

till hurställningstagandenunderlag förår lämnautgången 1999före av-
utbildningssystemet.inordnas ikanutbildningen

yrkesutbildningkvalificeradmedFörsöksverksamhet

rskr.1995/96:UbU8, 2241995/96:145, bet.beslutat prop.harRiksdagen
yrkesutbildning skallkvalificeradmed vissförsöksverksamhetatt en

yrkesutbildningenkvalificeradeår 1996. Denunderinledas avses genya
själv-krävs förpraktiska kunskaperochteoretiskafördjupadede attsom
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ständigt ioch samverkan utföra kvalificerade uppgifter i modernten
organiserad produktion eller tjänster.av varor

Försöksverksarnheten skall inledningsvis omfatta 1 700 nybörjarplatser
och påbörjas årunder 1996 i syfte vinna erfarenheter det gällernäratt att

utbildningar, pedagogiska former och anordnare.pröva nyanya nya
Försöket skall vidare belysa arbetslivets och de studerandes intresse och

underlag för ställningstaganden till hur utbildning detta slag kange av
inordnas i utbildningssystemet. Försöket skall ledas kommitté.av en

huvudsakliga inriktningen utbildningenDen och dess organisationav
under försöksverksamheten i lagen 1996:339 försöksverk-anges om en
samhet med viss kvalificerad yrkesutbildning.

Regeringen beslutade den 1996 dir. 1996:2614 uppdraattmars en
organisationskommitté förbereda försöksverksamheten under förutsätt-att

bifall till förslagen i propositionen.ning riksdagens Därvid aviseradeav
regleringen försöksverksamhetemregeringen den ochnärmareatt av

kommittén skulle i tilläggsdirektiv och förordning.arbetet i göras
tidigare dag beslutat förordningRegeringen har denna om en

försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning.1996:372 om
fatta beslut medel för försöksverk-Riksdagen kommer attsenare om

på grundval regeringens förslag i 1995/96:105 medsamheten av prop.
budgetårettilläggsbudget för 1995/96.förslag till

Uppdraget

Organisationskonnnittén för kvalificerad yrkesutbildninguppdrasDet
den kommitté skall leda försöksverksamheten.1996:02U att somvara

fullfölja det arbete den inlett organisations-Kommittén skall som som
kommitté.

från kommittén oberoendeKommittén skall för utvärderingattsvara en
stånd. försöksverksam-till väsentlig del utvärderingenkommer En av av

utförs lokalt de ansvariga utbildningsanordnama.heten denär avsom
besluten tilldelning statsbidragskall i anslutning tillKommittén om av

dokumenteras.säkerställa lokal utvärdering genomförs och Kom-att en
från friståendeockså eller flera kommitténmittén skall uppdra en

genomföra kontinuerlig utvärdering försöksverk-institutioner att aven
samheten.

utvärderingen klarlägger utbildningarna harsärskild viktAv är att om
kvalitetskrav ställs dagensinriktning de kompetens- ochmot somen

samråddel utvärderingen bör ske med dearbetsmarknad. I denna av
anknytning tillmyndigheter och organisationer har näringsliv ochsom

vidare belysa utbildningsplatsemasarbetsmarknad. Utvärderingen skall
månmellan kvinnor och i vad försöket kan ha med-fördelning män samt
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yrkesval.verkat till bryta traditionellt könsbundna utbildnings- ochatt
Utvärderingen också underlag för bedömningar den fortsattaskall ge av
verksamhetens inriktning och organisation regionalpolitiskt perspek-ettur
tiv.

Utvärderingen skall särskilt uppmärksamhet åt den pedagogiskaägna
utformningen utbildningen. minst möjligheterna förverkligaInte attav
lärande i arbete arbetsplats och integrera denna del utbildningenpå en av
med den traditionellt skolförlagda delen central del försöket.ärmer en av

uppföljning tillsyn försöksverksam-Kommittén skall för och avsvara
heten. informationssystem skall utvecklas kan tillgodoseEtt som
statistikbehovet vid uppföljningen kvalificerad yrkesutbildning.av
Kommittén skall februari varje år lämna redogörelse förden 1senast en
försöksverksamheten Förordningentill regeringen. 1993:134 om

tillämpligamyndigheters årsredovisning och anslagsframställning skall i
delar gälla för kommittén.

Kommittén skall med utgångspunkt i erfarenheter och resultatvunna
från utvärderingen fram underlag och utarbeta förslag i frågan hurta om
utbildning detta slag kan inordnas i utbildningssystemet. Kommitténav
skall före lämna regeringen förslag till ställ-utgången år 1999senast av
ningstagande.

Utbildningsdepartementet
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försöksverksamhet1996:339Lag enom

yrkesutbildningkvalificeradvissmed

med vissförsöksverksamhetbestämmelserlag§ I denna1 om enges
yrkesutbildning.kvalificerad

högskolor, kom-ochuniversitetstatligaanordnaskanUtbildningen av
Utbildningsan-utbildningsanordnare.enskildaochlandstingmuner,

andra.medi samverkansjälva ellerutbildningenfår anordnaordnama

efterfördelasstatsbidrag,särskiltmedanordnasUtbildningen som
ansökan.

och praktiskateoretiskafördjupadesådanaskallUtbildningen2 § ge
kvali-utföraarbetslagoch isjälvständigtförkrävskunskaper attsom

ellerproduktionorganiseradmoderntuppgifter ificerade varoraven
ämnesteoretiskt djupsåvälpräglasskallUtbildningentjänster. somav

arbetsplatsintegrering.starken

ele-kunskaperdeväsentligen byggaskallUtbildningen3 § som
motsvarandeellergymnasieskolaninationellapåfår programverna

kunskaper.

fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen4 § som
kommunerhosutbildningenorganisationenföreskriftermeddela avom

utbildningen.övrigt medbefattning ideraslandstingoch samt om

fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen5 § som
ikanutbildningsanordnareenskildaföreskriftermeddela att gesom

genomfördefterexamensbevisutbildningsbevis ochutfärdauppgift att
utbildning.

fårregeringen bestämmermyndighetdenellerRegeringen6 § som
försöksverksarnheten.föreskrifterytterligaremeddela om
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Denna lag träder i kraft den 1 juni 1996.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

YLVA JOHANSSON
Utbildningsdepartementet
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försöks-1996:372Förordning om en

viss kvalificerad yrkes-medverksamhet

utbildning

bestämmelserInledande

kvalifice-försöksverksamhet med vissfår förStatligt stöd lämnas§1
1996:339bestämmelserna i lagenenligtyrkesutbildningrad enom

yrkesutbildning och bestäm-kvalificeradmed vissförsöksverksamhet
förordning.i dennamelserna

fårförordning statsbidragi dennautbildning§ För2 avsessomen
utbildningsanordnareenskildalandsting ellertill kommuner,lämnas

elleroch högskolortill statliga universitetlämnassärskilda medeloch
utbildningsanordnare.andra statliga

mån avtillgång på medel ochmedel lämnassärskildaochStatsbidrag
statsbidragutbildning för vilkensådan delförfår inte lärrmas av enen

någon ordning.imedel lämnassärskildaeller annan

högskoloruniversitet ochförordning delsi dennahögskolaMed avses
huvudmannaskap,landstingskommunaltkommunalt ellermed statligt,

tillstånd utfärdaharutbildningsanordnaredels enskilda att exa-som
tillstånd vissa examina.utfärda1993:792lagenmina enligt attom

statsbi-yrkesutbildning beslutarkvalificeradförKommittén3 § om
enligt §ansökan den 4medel eftersärskilda ärdrag eller an-av som

utbildningsanordnare.svarig
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Ansvarig utbildningsanordnare

§ Om4 utbildning anordnas flera utbildningsanordnare ien av sam-
verkan, skall alltid dem ansvarig för utbildningen ansvarigen av vara
utbildningsanordnare.

Utbildningen

5 § Utbildningen beståskall dels teoretisk undervisning, dels lä-av
rande påi arbete arbetsplats. En tredjedel utbildningstiden skallen av

lärande i arbete. fårKommittén särskilda skälutgöras motiverarav om
det medge tiden för lärande i arbete skall någotomfatta elleratt mer
något mindre tredjedel utbildningstiden.än en av

6 § Omfattningen utbildningen enligt därpoängsystem,ettav anges
varje heltidsstudier under vecka.poäng motsvarar en

§ kvalificerad får7 En yrkesutbildning avslutas med kvalificeraden
yrkesutbildningsexamen utbildningen omfattar sammanlagt 80om

och den studerande har fullgjort vad krävs för bli god-poäng attsom
påkänd alla i utbildningen.moment

mål§ för8 Som allmänna kvalificerad yrkesutbildningsexamenen
gäller vad i 2 § lagen 1996:339 försöksverksamhetsom anges om en
med viss kvalificerad yrkesutbildning.

målDärutöver gäller de särskilda och krav enligt 19 § 8 skall fast-som
ställas för en examen.

9 § En studerande uppfyller kraven för kvalificerad yrkes-som en
utbildningsexamen skall fåbegäran examensbevis. sådantIett ett
bevis skall utbildningens inriktning anges.

studerande fullgjort utbildningEn inte leder fram tillsom en som en
på fåskall begäran utbildningsbevis.ettexamen

10 § Lärarna inom försöksverksamheten skall ha den teoretiska utbild-
frånning och den erfarenhet arbetslivet behövs för säkerställaattsom

hög kvalitet i utbildningen.en

11 § De studerande skall möjlighet till insyn i verksamheten ochges
påverkatillfälle utbildningens uppläggning och genomförande.att
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12 § Utbildningen skall avgiftsfri för den studerande.vara

Utbildningen skall för frånsökande hela landet.öppenvara

Tillträde till utbildningen

Behörighet

får13 § Till utbildningen endast sådana sökande vid utbild-antas som
ningens början uppfyller kraven i 14 och 15 §§.

14 § För tillträde till utbildning krävs sökanden har fullföljtatt etten
nationellt i gymnasieskolan eller har motsvarande svensk ellerprogram
utländsk utbildning eller verksamhet har förvärvat mot-genom annan
svarande kunskaper.

15 tillträde får§ För till utbildning ställas påkrav särskildaen upp
Sådanaförkunskaper. skallkrav relevanta för den aktuella utbild-vara

fårningen och avse

kunskaper i i gyrrmasieskolans nationella ellerämne mot-program
svarande kunskaper,

krav på yrkeserfarenhet kan betydelse för utbildningenssom vara av
speciella yrkesområdeinriktning eller det utbildningen förberedersom
för.

Urval

16 § Om antalet platser inom kvalificerad yrkesutbildning mindreären
fårantalet behöriga sökande, urval Därvid skall hänsyn tillän göras. tas

den sökandes möjlighet tillgodogöra sig utbildningen.att

§ får17 Vid urvalet eller flera följande urvalsgrunder användas:en av
betyg, särskilt tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.prov,
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Utbildningsplan

utbildning det finnas18 § För varje skall utbildningsplan fast-en som
ställs kommittén.av

Iutbildningsplanen skall19 § anges

den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga utbildningsanord-

nare,

mål ingåroch huvudmomentutbildningens de i utbildningen,som

utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och organisa-
tion,

organisation och omfattning det lärande i arbeteinriktning, av som
ingår i utbildningen,

på undervisande personalen,Kompetenskrav den

fåoch andra villkor gäller för började krav förkunskaper attsom
på urvalsgrunder skall användas,utbildningen desamt som

förför betygssättning och former kunskapskontrollde principer som
skall tillämpas, samt

med kvalificerad yrkesutbildnings-utbildningen kan avslutas enom
målinriktning de särskilda och krav skall gälladess samt somexamen,

för denna examen.

också den högskola representerad i denplanen skallI ärsomanges om
i 21 § bedömer eller fleraledningsgrupp att ett moment somsom avses

fåringår utbildningen tillgodoräknas vid denna högskola.i

Studiestöd

går fåigenom utbildning enligt denna förordning kan20 § Den ensom
studiemedel enligt studiestödslagen 1973:349 och studiestödsförord-

utbildningen inte i bilagan, avdelningningen 1973:418 trots att anges
till studiestödsförordningen.B
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Ledningsgrupp för utbildningen

21 § Hos den ansvariga utbildningsanordnaren skall det finnas led-en
ningsgrupp för utbildningen under den tid utbildningen bedrivs. Om en
utbildningsanordnare ansvarig för flera fårutbildningar lednings-är

för dessa.gruppen vara gemensam

22 § Ledningsgruppen för utbildningen skall

till utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i lagenattse
1996:339 försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesut-om en
bildning, bestämmelserna i denna förordning och i enlighet med beslut

kommittén,av

studerande till utbildningen ochanta

utfärda utbildnings- och examensbevis efter genomförd utbildning.

bestå§ Ledningsgruppen skall23 av

företrädare för de delar arbetslivet berörs utbildningen,av som av

minst företrädare för högskola ochen en

minst företrädare för den kommunala vuxenutbildningen.en

ansvariga utbildningsanordnaren fårDen ledamöter demutöverutse
i första stycket. Flertalet ledamöterna i ledningsgruppensom anges av

skall företrädare för arbetslivet.dock vara

Minst företrädare för de studerande skall ha och yttrande-närvaro-en
vid ledningsgruppens sammanträden.rätt

eller24 § Om kommun landsting ansvarig utbildningsanord-äretten
skall den nämnd fullmäktige uppdra lednings-utsernare, som en

under nämnden sköta de uppgifter i 22 Närrm-attgrupp som anges
får återkalladen helt eller delvis uppdraget, det finns särskilda skälom

för det.
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medelsärskildaochStatsbidrag

särskildastatsbidrag ellerfördelningskall vid sinKommittén25 § av
utbildningsärskilt beaktamedel enom

bliförutsättningarbedöms ha godaarbetslivet ochefterfrågas attav
kvalitet,med höggenomförd en

någonoch eventuelltkommunhögskola ochgenomförs enenav
ochsamverkaniannan

utbildnings-fråga könsbundnatraditioner itill brytabidrar att om
yrkesval.och

innehållaskallmedeleller särskildastatsbidrag26 Beslutet§ upp-om
lokalise-och utbildningensutbildningsplatserantalbelopp,gifter om

dimensionering.ochring

Kammarkollegietbetalassärskilda medelStatsbidrag och27 § ut av
utbildningsanordnaren.ansvarigatill den

utbildningsanordna-ansvarigaåterkrävas denfårStatsbidrag28 § om
utbildningen ianordnandeti vä-deltarnågoneller avsomannanren
något villkorellerbestämmelsenågonmån åsidosättersentlig som

bidraget.gäller för

Tillsyn m.m.

utbild-deuppföljningtillsyn ochförskallKommittén29 § avsvara
medel enligtsärskildaellerstatsbidragstödmedbedrivsningar avsom

förordning.i dennabestämmelserna

utbild-anordnandetideltarutbildningsanordnare§ De30 av ensom
denmedverka iochverksamhetenutvärderaskyldiganing attär att

kommit-initierasutbildningenutvärderingochuppföljning avsomav
lämnabestämmerkommitténdenkommittén ellertillskalltén. De som

kommittén begär.uppgifterde som
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Överklagande
31 § Beslut kommittén enligt denna fårförordning inte överklagas.av

32 § Beslut den ansvariga utbildningsanordnaren avslagav om en
fåstuderandes begäran examensbevis eller utbildningsbevis fåratt

Överklagandenämndenöverklagas till för högskolan.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1996 och gäller till ut-
gången år 2001.av

På regeringens vägnar

CARL THAM

WidebeckMagnus
Utbildningsdepartementet
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Luleå tekniska universitet Studentenkät 1
Utvärderingsgruppen KYav

LULEÅ971 87 1999-01-08
Tel 0920913 83

Hej

treårigDin utbildning del försöksverksamhetär vi, forskareen av en som en grupp
och lärare Luleå fåttvid tekniska universitet, regeringens uppdrag fri-göraatt en
stående utvärdering vårt ingårI uppdrag bland Ernärmareannat attav. se som

påstuderar dessa utbildningar; vilka Ni vilka erfarenheter Ni harär, tidigareav
och denna utbildning. erfarenheterEra väldigt viktiga för utbildningensär framtida
utformning och det därför vikt för och för dennaär utvärdering Nistor attav oss

våra frågor.vill besvara Denna liksom kommande enkäter besvaras Detanonymt.
kommer inte möjligt utläsa vad just harDuatt svarat.vara

På utvärderingsgruppens vägnar

Antony Lindgren LindellMats

INSTRUKTION: Frågorna i enkäten besvaras Du varjeattgenom
fråga kryssar för endast givnade svarsalternativen, dvs detetf av
svarsalternativ tyckerDu bäst in.som passar

någotOm finner svårt frågaDu det besvara eller osäkersätt äratt en
vilket svarsalternativ ska välja, det viktigtDu Du inte hopparär överatt
frågan, ändå väljer svarsalternativ Du tycker känns bäst. Arutan ett som

någotosäker 0rd eller begrepp i fråga frågaDu kan Du din lärareen

några frågorHar Du har eller synpunkter Du vill framföra tillsom oss som
konstruerat enkäten finns det för det längst bak.utrymme

påTack förhand för Din medverkan

Var god vänd
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Är kvinnaDu ellerman

DD KvinnaMan

..Årgammal DuHur är ........

går påDuYrkesutbildningVilken Kvalificerad

går:Jag ...................................................... ..

månad..årmånadår ochutbildning angestartade DinNär Du .... ..... ..

alternativ.utbildning Markera ettDu valt dennaVarför har

utvecklingsmöjlighetermigbranschdetFör jag ärattatt tror som geren
medmyckettjänakommerjagFör jag attattatt tror pengar

mycket intressant arbetemigden kommerjagFör ettattattatt tror ge
hemortenjobb i närhetenjag kanFör att av

jobbkanjagFör jag ettattatt tror
går härandrajag kännerFör att som

anledning:För angeatt .................................................... ..

alternativ.Markerautbildning gttdennafick kännedomHur Du om

arbetsförmedlingenGenom
fackförbundGenom mitt

skolpersonalellerlärareSYO-konsulent, kurator,Genom annan
i dagspressenGenom annonsen

internetmassmediaradio,Genom andra teve,
eller bekantaGenom vänner

På hur:sättannat .................................................... ..

god vändVar
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månadernahuvudsakliga sysselsättning under de 12 innan DuVilken Din senastevar
påbörjade KY-utbildningdenna

Förvärvsarbetade
Studerade vid grundskola
Studerade vid gymnasieskola

högskola/universitetStuderade vid
Arbetslös

nämligenAnnat, : ................................................ ..

alternativ.från utbildning MarkeraDin bostadsort för dennaHar Du flyttat ettatt

Ja
skoladagspendlar mellan hem ochNej, jag

skolaveckopendlar mellan hem ochNej, jag
Nej

utbildningfråga färdigflyttar tillbaka efterDu DuOm Du Ja atttrorsvarat
alternativ.Markera et_t

D Ja
D Ja, kanske
D Nej

kunskaperför Din livskvalité hämtaVarifrån det viktigast10. tycker Du är attegen
svarsalternativ.Markera ett

FrånD skolan
FrånD arbetsplatsen
FrånD kamraterdina

för iviktigast Digkommerföljande utbildningsaltemativ Dul Vilket tror att varaav
svarsalternativ.framtiden Markera gg

vid den vanliga högskolan/universitetD utbildningDen som ges
och skola.D det här slaget integrerar arbeteDen utbildning av som

enbart i arbetslivetD Utbildning utegessom

vändVar god

KYUtvärderingen9 19-2003 av
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12. Vad Du kommer viktigast förtror Sveriges framtidatt Markeravara ett
svarsalternativ.

D Den utbildning vid den vanliga högskolan/universitetsom ges
D Utbildning det här slaget integrerar arbete och skola.av som
D Utbildning enbart i arbetslivetutesom ges

13. Som Du känner det skulle Du vilja: Markera svarsalternativ.ettnu,

D Avbryta denna utbildning Du idag blev erbjuden fast jobbettom
D Utbilda Dig enbart praktiskt arbetsplatsen
D Utbilda Dig enbart teoretiskt via "vanlig universitetsutbildningen
D Fortsatta denna utbildning kombinerar skola och arbetesom

14. Efter utbildningen och Du söker jobb, vad kommer viktigast för Digatt vara
Markera svarsalternativ.ett

D Lönen för jobbet
D Innehållet i arbetsuppgifterna
D Arbetskamraterna

15. Tror Du utbildning intressant arbetsinnehållatt ettmer ger mer

D Ja D Nej

16. Tror Du utbildning högre lönatt mer ger

D Ja D Nej

l7. Tycker Du Du har optimistisk Din framtidatt en syn egen

D Ja D Nej

18. Tycker Du det finns anledning optimistiskt Sverigesatt framtidatt se

D Ja D Nej

Var god vänd
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mest Markeralär sigdel Din utbildning Du ett19. I vilken atttror manav
svarsalternativ.

D I den skolförlagda delenarbetsplatsförlagda delenD denI

i Ditt framtida arbeteharDukunskap Du20. Vilken mest nyttatror atttyp avav
svarsalternativ.Markera ett

Sådan handema"D har iSådan huvudet"har iD som mansom man

Markera svarsalternativ.någon samhällsklasssärskild et;tillhörDu Du21. Anser att

D NejD Ja

Markerafråga skulle det varavilken klass ett21,Ja22. Om Du svarat
svarsalternativ.

ÖvreD medelklassD MedelklassD Arbetarklass

skulle Du viljafått denna, vadjobbharutbildning och DuEfter Din mot23. ett svararsom
svarsalternativ.MarkeraDigkalla ett

D vadD Annat,FöretagareD TjänstemanD Arbetare .......... ..

genomförda utbildningarsamtligaMarkeraskolutbildning har Din farVilken24.
till.kännerDu

Folkskola
Grundskola
Realskola
Gymnasieskola
Yrkesskola

årkortare 3Universitetsutbildning än
3 eller längreUniversitetsutbildning

utbildning, nämligen:Annan .......................................... ..

vändVar god
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25. Vad för slags yrke har Din såfar Beskriv titel möjligt.noggrant som

Han är: ..t Byggnadsarbetare,ex,.....................................
livsmedelshandlare, lagerförman

26. Inom vilket verksamhetsområde bransch han verksam såBeskrivär noggrant som
möjligt.

Han verksam inom:är ..t jordbruk, mejeri,ex.....................................
kläder, livsmedel, metall, verktyg, datorer, bilreparationer, hushållsartiklar,

tåg.bussar,

27. Har Din far företageget

EI Ja 0 Nej

28. Vilken skolutbildning har Din mor Markera samtliga genomförda utbildningar Du
känner till.

Folkskola
Grundskola
Realskola
Gymnasieskola
Yrkesskola
Universitetsutbildning årkortare 3än
Universitetsutbildning år3 eller längre
Annan utbildning, nämligen: .......................................... ..

29. Vad för såslags yrke har Din mor Beskriv titel möjligt.noggrant som

Hon ..tär: butiksbiträde, kontorist,ex,.......................................
personalchef

30. Inom verksamhetsområdevilket bransch hon såverksam Beskrivär noggrant som
möjligt.

Hon verksam inom:är ..t jordbruk, mejeri, kläder,ex............................
livsmedel, metall, verktyg, datorer, bilreparationer, hushållsartiklar, tåg.bussar,

Var god vänd
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3 Har Din företagegetmor

D DJa Nej

då32. Under Din bodde Du Markera svarsalternativ.ettuppväxt, mest:

bådaMed föräldrarna
farHos

Hos mor
Omväxlande hos far och mor
På sättannat

också33. Vilken Utbildningslinje eller program gick Du i Gymnasieskolan Ange
år,Sociallängd inriktning. Exempel: linje, 2 estetisk inriktning.utbildningens och

..årD gick ..inriktningJag .. ... .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ...................

gåttD har där, ..t grund-, yrkes-,Jag utan ex...................................
folkhögskola etc

såbörjade denna utbildning studerat KOMVUX och i fall i vilken34. Har Du innan Du
svarsalternativ.utsträckning Markera ett

grundskoleprogramJa, helt
grundskolenivåJ vissa ämnena,

Ja, helt gymnasieskoleprogram
gymnasieskolenivåJa, vissa ämnen

Nej

högskola/universitet35. Har tidigare lästDu

D linje eller Ange vilken/vilka:Ja, program. ................................ ..
fristående/enstakaD kurs. Ange vilken/vilka:Ja, ........................... ..

D Nej

Var god vänd
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påframtid läsa universitet/högskola36. Planerar Du inom atten snar

D linje eller Ange vilken/vilka:Ja, program. ................................ ..
på fristående/enstakaD kurs. Ange vilken/vilka:Ja, ........................... ..

D Nej

Är någon invandrare37. Dina föräldrarav

DD utomnordisk NejD nordisk Ja,Ja,

Utifrån utbildning, skulle Du vilja beteckna deni allmänhet denna38. hur somman ser
svarsalternativ."mansyrke Markera"kvinnoyrke" ellerden leder till ettatt ett

D Nej,ingenderamansyrke" D kvinnoyrkeD Ja,Ja, ettett

kring enkäten kan Du lämnakommentarer gärnaDin medverkan Har DuTack för
dem här nedan.

vändVar god
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Studentenkät 2 Underenkät-

Utvärderingsgruppen KYav

Hej

Din KY-utbildning del treårig försöksverksamhetär vi,en av en som en grupp
forskare och lärare Luleåvid tekniska universitet, fått regeringens uppdrag göraatt

fristående utvärdering denna frågarI enkät vi dels vilka påbörjatNien av. som
denna KY-utbildning dels vad Ni tyckerär, den KY-utbildning går på.Niom som

erfarenheterEra kommer ligga till grund för utbildningens framtida utformningatt
och det därför vikt Ni besvarar våra frågor.är Denna enkät besvarasstor attav

Det kommer inte möjligt vad just du haranonymt. att att svarat.vara se

STÖD FÖRINSTRUKTION TILL DIG

frågavarje FrågornaLäs i enkäten besvaras därefter Dunoggrant. attgenom
kryssar för det svarsalternativ tyckerDu bäst in. Du ska endast kryssasom passar
för de svarsalternativen uttryckligenett annatav om anges.

Om finner svårt frågaDu det besvara eller osäker vilket svarsalternativäratt en
skaDu välja, det viktigt inte hoppar fråganDu ändåär väljer detöveratt utan

Ärsvarsalternativ tyckerDu känns bäst. osäker någotDu ord eller begreppsom
fråga frågai kan dinDu lärare.en

några frågorOm Du har eller synpunkter vill framföraDu till kon-som oss som
fårenkäten skrivaDu dessa längst bak i enkäten.gärnastruerat utrymmetner

påTack förhand för din medverkan

På utvärderingsgruppens vägnar

Antony Lindgren Mats Lindell
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frågornågra Dig självFörst allmänna om

Är kvinnaellerDu man

ClMan
DKvinna

DugammalHur är

uJag är: ar........ ..

på fullständigagår utbildningensYrkesutbildning Du AngeKvalificeradVilken

nanm.

går på:Jag ..................................................................... ..

KY-utbildningPå Dingenomför Duvilken ort

Ort: .................................................... ..

månad.år ochKY-utbildning AngeDinNär startade Du

År: 19 ..........

Månad: .........

Gymnasieskolan Ange utbildning,ieller program gick DuutbildningslinjeVilken
så möjligt.och inriktninglängdutbildningens noggrant som

år, estetisk inriktning.Social linje, 2Exempel:

Jag gick: ........................................................ ..
..årlängd:Utbildningens ..........

Inriktning: ....................................................... ..

Clgymnasieskolanstuderat vidJag har inte
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på frågaOm 6 dåDu Du "inte studerat vid gymnasieskolan", samtligasvarat att ange
genomgått.utbildningar Du istället

gått:Jag har

DFolkskola
DGrundskola
DRealskola
DYrkesskola

Folkhögskola D
Utländsk utbildning D

utbildning, nämligen:Annan ....................................... ..

började denna KY-utbildning läst KOMVUXHar Du innan Du
svarsalternativ.Markera ett

Ja, helt grundskoleprogram
grundskolaJa, vissa ämnen

helt gymnasieskoleprogramJa,
gymnasieskolavissaJa, ämnen

Nej

månadernahuvudsakliga sysselsättning under de 12 innan DuVilken Din senastevar
påbörjade KY-utbildningdenna

Förvärvsarbetade heltid
Förvärvsarbetade halvtid, deltid
Studerade vid gymnasieskola

högskola/universitetStuderade vid
arbetsmarknadsåtgärdALU, API etcDeltog i

Arbetslös
Värnplikt

nämligenAnnat, : ................................................ ..

KYUtvärderingen19-2003 av10
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10. Har Du började denna KY-utbildning studerat vid högskola/universitetDu innan
Markera svarsalternativ.ett

ellerJa, linje program
friståendeJa, kurs

både friståendeJa, linje och kurs
Nej

vid högskola/universitetefter avslutad KY-utbildning studerall. Planerar Du att
högskoleutbildning.KY-utbildningar här inräknadär som

DJa, linje eller program

vilken/vilka:Ange ..................................... ..

fristående/enstaka DkursJa,

vilken/vilka:Ange ..................................... ..

DNej

Markera samtliga genomförda utbildningar Duskolutbildning har Din far12. Vilken
känner till.

DFolkskola
DGrundskola
DRealskola
DGymnasieskola
DYrkesskola

år D3Universitetsutbildning kortare än
Deller längreUniversitetsutbildning 3

utbildning, nämligen:Annan .......................................... ..

möjligt.far Beskriv titel13. Vad för slags yrke har Din noggrant som

Han är:................................................................ ..

vårdare, marknadschef, banktjänstemanbusschauffár,Exempel:
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verksamhetsområde far verksam Beskrivbransch Din14. Inom vilket är
så möjligt.noggrant som

inom:Han verksamär ............................................... ..

metall, verktyg, datorer,mejeri, livsmedel,Exempel: jordbruk, kläder,
hushållsartiklar, tåg.bussar,bilreparationer,

företag15. Din farHar eget

DJa
DNej

utbildningar Dusamtliga genomfördaDin mor Markeraskolutbildning harVilken16.
känner till.

DFolkskola
DGrundskola
DRealskola
DGymnasieskola
DYrkesskola

år D3Universitetsutbildning kortare än
år D3 eller längreUniversitetsutbildning

nämligen:utbildning,Annan ............................................ ..

så möjligt.Beskriv titelmoryrke har Din noggrantVad för slags17. som

Hon är: .................................................................. ..

banktjänsteman.vårdbiträde, marknadschef,busschaufför,Exempel:

Beskrivverksamhetsområde verksambransch Dinvilket18. Inom är mor
så möjligt.noggrant som

verksam inom:Hon är .................................................

datorer,livsmedel, metall, verktyg,mejeri, kläder,Exempel: jordbruk,
tåg.hushållsartiklar, bussar,bilreparationer,
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företagDin19. Har egetmor

DJa
DNej

frågor KY-utbildning i allmänhetnågra DinNu om

med andragång veckan tillsammansl iDu minstKY-utbildning, arbetar20. I Din
grupperistudenter

DJa
DNej

frånhämtade företag,exempelmed verkligaproblemförklarasKY-utbildning,I Din.
etcorganisationer

DJa
DNej

etcfrån organisationerföretag,det föreläsarekommerKY-utbildningen,I22.

DJa
DNej

organisationerföretag,skerKY-utbildningen etcden delDu ute23. Anser att somav
tillutbildasförståelse yrke Duför detökadger

DJa
DNej

kursdel/momentavslutadvarjeutvärderingar efter24. Sker det

DJa
DNej
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organiserade former berättaför underträffas allaKY-utbildning,25. I Din gemensamt att
fått arbetsplatserNi olikaproblemupplevelser,erfarenheter, som avosvom

DJa
aNej

fårför bedömning,arbetsuppgifter, projektrapporterexempelvislämnar in etc26. När Du
behöverDu Dudå huvudsakligen detDu attansergensvar som

DJa
DNej

KY-utbildningdelkurs/moment DinavslutadgodkändDu Du27. Hur är avvet att en

DskrivningResultat
DmuntligtResultat prov
DpraktisktResultat prov
DlärarenmeddiskussionGenom

nämligen:Annat sätt, ...................................................... ..

KY-utbildningdinanvänder iutrustning DudenFår betala för28. Du som
skrivareexempelvis datorer,här etc.utrustningMed avses

DJa
DNej

yrkesområde Duinom detföretagutbildning, ska Duavslutad29. Efter egetstarta som
inomutbildas

DJa
DNej
DVet
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några frågorNu den arbetsplatsensenasteom
påvar/ärDu

30. Den arbetsplatsen, hur fick Du densenaste tag
Markera svarsalternativ.ett

Via utbildningsanordnaren D
Jag blev kontaktad ett/flera företag Dav

kontaktade ett/flera företag DJag själv
DVia bekanta, släktvänner,
DVia i tidningenen annons

Annat nämligen:sätt, ............................................... ..

låg/ligger går3 Den arbetsplatsen, den där Du Dinsenaste ortsamma som
KY-utbildning

DJa
DNej

På någon32. den arbetsplatsen, hade/har Du där "handledare" ellersenaste
"kontaktpersonml Med handledare/kontaktperson med särskiltmenas en person ansvar

hjälpa och förklaraatt

DJa
DNej

någonPå33. den arbetsplatsen, fick Du introduktion Med introduktionsenaste menas
någontillsammans med gick och fick förklaratexempelvis Du vad andraruntatt

arbetsplatsenjobbar med.

DJa
DNej
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fick/fårPå själv planera hur Ditt arbete skulle läggas34. den arbetsplatsen, Dusenaste
upp

DJa
DNej

uppståttnågon varit under denna KY-utbildning35. det arbetsplats DuHar en, som
någon anställd arbetsplatsenkonflikt mellan Dig ochuppfattat det, obehagligDu

gång DJa, en
gång DJa, änmer en

DaldrigNej,

gång",gång" fick Du hjälpfråga eller "Ja,35 "Ja,36. Om Du änsvarat en aven mer
konfliktenKY-utbildning lösaanordnar Dinden attsom

DJa
DNej

valdeJag att
Ddettaberätta

fick/får eller kontaktpersonhjälp Din handledarePå Duarbetsplatsen,37. den senaste av
någotfrågabehöverDunär om

DJa
DNej

såtillvidapå, utvärderingförekom detPå arbetsplatsen Du var/är38. den senaste en
samtalade exempelvis hur Dukontaktpersonhandledare ellerDu och Dinatt om

arbetsplatsenupplevt tiden

DJa
DNej
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fått någonEfter arbetsplatsen, har Du viktig praktisk39. den yrkeskunskapsenaste ny
Du inte kunnat tidigaresom

DJa
DNej

På svåraarbetsplatsen, upplevde Du arbetsuppgifterna Du fick40. den senaste att som var
förhållande KY-utbildningtill vad Du lärt Dig i Dini

DJa
DNej

på, huvudsakarbetsplatsen Du var/är Du i nöjd med denDen senaste är.

DJa
DNej

några frågor Din KY-utbildningNu avslutande om

ångrar påbörjadegått Du Du dennaungefär halva utbildningstiden,42. När Du attnu
utbildningyrkesinriktadtyp av

DJa
DNej

någon Du Dukontakt med arbetsgivare där43. Har Du idag tror att
utbildningefter avslutadanställningkommer att

DJa
DNej

KY-utbildningarnafinns lokal ledningsgrupp för44. Känner Du till detatt en

DJa
DNej
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för uppgifterlokala för KY-utbildningarna har45. Vet Du vad denna ledningsgrupp

DJa
DNej

exempel:Om "Ja", ettge .................................................... ..

huvudansvarig för Din KY-utbildningden46. Vet Du ärnamnet person som

DJa
DNej

han/hon:Om "Ja", vad heter ................................................ ..

någotför Din medverkan Om detslut. Tackenkäten ärHär är
någotfråga eller Du harvi har glömttyckerDu att om, omsom

det här nedanKY-utbildning kan Dudin görasägaatt ommer
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Studentenkät 3 Efterenkät-

F0
angående undersökning KY-utbildning. Vi har förringer tidJag en om en

sedan skickat brev handlar undersökningen.ett som om
du läst detHar

till bli intervjuad tidundrar du ställer dig positivJag att en somom
digpassar

bli intervjuaddet bäst för digNär attpassar
LÄNGSTfödd PERSONNRdet du SE UPP T.H.Stämmer äratt

STÄMMER1 ID
STÄMMER / AVSLUTA SAMTALET9 ID EJ

F1
frånutbildningsbevis den Kvalificeradefått examensbevis ellerDuHar

KY-utbildningenyrkesutbildningen

l JA
NEJ2

8 VET EJ
9 VILL EJ SVARA

F2
månad examensbeviset/utbildningsbevisetår och fickVilket Du ut
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F3
eller högskola Räknaidag studier universitetBedriver Du även

distansstudier, KY-utbildning.kvällstid och inte Dindeltidsstudier, men

1 JA
2 NEJ
8 VET EJ

SVARA9 VILL EJ

F4
eller verksam företagarenågot jobb/förvärvsarbeteduHar är som egen

BÅDE FÖRETAGARE,ANSTÄLLD ANGEOCH EGENOM
VERKSAMHET.HUVUDSAKLIG

Obh/förvärvsarbeteJ1
företagare2 Egen

8 VET EJ
SVARA9 VILL EJ

F5
åtgärdernågra arbetsmarknadspolitiskaDeltar du i

JA1
NEJ2
VET EJ8

SVARA9 VILL EJ

F6
Är arbetssökandeDu

JA1
2 NEJ
8 VET EJ

SVARA9 VILL EJ
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F7
Är yrkesområde du KY-utbildad fördetinomverksam ärDu som

JA
NEJ
VET EJ

SVARAVILL EJ

F8
arbeteräkna Dittvill DuyrkeTill vilket

läkare-medicinläkare enbartNOGGRANT. Ex.BESKRIV utan
elektriker-enbartelektriker utan

installation osv

F9
arbetsuppgifterhuvudsakligaDinaVilka är

F10
Är privatanställdelleroffentlig-Du

PRIVATANSTÄLLD1
OFFENTLIGANSTÄLLD2

EJVET8
SVARAVILL EJ9

F11
anställdföretaget/organisationen där Du ärVad heter
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F12
mångaHur anställda finns det inom hela företaget/organisationen där Du

anställdär

1-9
10-49
50- 199
200-499
500 eller fler
VET EJ
VILL EJ SVARA

F13A
Var bor Du idag
På vilken ort

F13B
vilkenI kommun

F13C
vilketI län

F 14A
Var bodde innanDu Du började på KY-utbildningen
På vilken ort

F14B
vilkenI kommun

F14C
I vilket län
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F15
alltsåKY-utbildning Vispeciellatill Din ärarbetsförmedlingenKänner

KY-bara "begreppetKY-utbildning och intespeciella"dinefterute
utbildning.

JAl
NEJ2

EJ8 VET
SVARAEJ9 VH.L

F16
KY-utbildning innanspeciellatill DinarbetsgivarenuvarandeDinKände

anställde Dighan/hon

JA1
2 NEJ

EJVET8
SVARAVILL EJ9

F17
KY-utbildningDinlängdenDuVad omanser

den...Var

kortFör
långFör

Lagom
VET EJ

SVARAVILL EJ

F18
Din KY-delenarbetsplatsförlagdadenlängdenVad Du avomanser

utbildning

kortFör
långFör

Lagom
EJVET

SVARAEJVILL
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F19
Är Du nöjd med Din KY-utbildning

1 JA
2 NEJ
8 VET EJ
9 VILL EJ SVARA

F20
innehålletMotsvarade i Din KY-utbildning i vad Du idagstort sett

behöver i Ditt arbete

1 JA
2 NEJ
8 VET EJ
9 VILL EJ SVARA

F21
Har KY-utbildning bidragit till fåttDin Du intressantare elleratt mer
utvecklande arbete/arbetsuppgifter

1 JA
2 NEJ
8 VET EJ
9 VILL SVARAEJ

F22
Har Din KY-utbildning bidragit till tjänarDu pengaratt mer

1 JA
2 NEJ
8 VET EJ
9 VILL SVARAEJ

SLUT
har frågor.Nu jag inga fler

Ett tack för du ville medverkastort att
Hej då.
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Frågeguide till telefonintervju med

utbildningsanordnare

pågåendemånga har Ni iHur klasser den hos Er utbildningen
mångaHar KY-studerande för närvarande i Lärande i Arbete LIAär

någonFinns det utsedd kontaktperson hos för hantera kontakten medEr LIA-att
företagen

Påkommunikationen mellan Er och LIA-företagen bra vilketAnser Du sättäratt
med LIA-företagensker kontakterna
finns koppling teoretiska undervisningenTycker Du det tydlig mellan denatt en

och LIA-verksamheten
dåligautbildningsanordnare goda eller erfarenheter avseende LIANiHar som

erhållerstudenterna de kunskaper under Lärande i Arbete" LIATycker Du att
påperioderna förväntade Dig Kan Du exempel vilken formDusom ge av

det handlar omkunskaper
Följer Ni de studerandes perioderLIAupp

från periodVad följer Ni de studerandes LIAupp
frånlO. följs de studerandes kunskaper LIA uppHur

gångmotivation utbildningensuppfattar Du studenternas under11. Hur
haft förkunskaperstudenterna tillräckliga12. Har

erhållit genomföra utbildningenNi det statsbidrag Ni ansökte för13. Har attom
påverkatpå budget för KY-utbildningenhar storleken statsbidraget Er14. Hur

påverkatPå kvaliteten i utbildningenvilket har resurstilldelningen15. sätt
LIA-delen16. Vilka kostnader har Ni för

någon från delarKY-utbildning i form andra ErAnvänder Ni för Er17. resurser av
organisations verksamhet dessa bokförs kostnader för KYutan att som
Sänedovisas KY-verksamheten18.

någon finansiering KY-verksamheten statsbidraget19. Har Ni utöverav
årutbildningsplatsVad blir den totala kostnaden och20. per

dåutbildningsformen NiVid eventuellt permanentande KY, planerar21. attett av
fortsätta KY-anordnaresom

fungeratkommunikationerna till KY-kommittén har22. Hur Du attanser
Övriga synpunkter23.
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Frågeguide till telefonintervju med

LIA-företag

många anställda finns företagetHur totalt
någraNi mångaHar KY-studenter hos Er nu Hur har Ni haft tidigare

långtVet Du hur de KY-studerande har kommit i sin utbildning
Är utsedd kontaktperson hos och sköterDu Er kommunikationerna med
utbildningsanordnaren

Din befattningVilken företagetär
På vilket sker kommunikationerna utbildningsanordnarenmedsätt

dåligdet bra eller kommunikationAnser Du mellan Er ochäratt
utbildningsanordnaren

någoneller vid fåttHar Du företaget detaljerade instruktioner vad LIAannan om
och det skall bedrivasinnebär hur Har instruktionerna varit i tillräckliga

Har Ni utsedda handledare för studenterna
10. Vet handledarna vad förväntas dem under LIA-periodernasom av

någraDu/handledarna till detaljer11. Känner teoridelen KY utbildningenom av
företaget genomgått någon12. Har handledarna handledarutbildning

så fallOm ja, har i ordnat denvem
nej, varför inteOm

någotTycker det finns behov handledarutbildning13. Du att av
fårexempel vad LIA-studenten hos14. Kan Du Ergörage

Tycker det finns koppling mellan LIA-verksamheten och den15. Du teoretiskaatt en
undervisningen

beskriva den kopplingenKan Du
16. Tycker har tillräckliga frånDu studenterna haft förkunskaper teoridelen KY-att av

utbildningen för genomförakunna de arbetsuppgifter LIAäratt som
nej; Vad påOm Du det kan bero de inte har tillräckliga förkunskapertror att att

Du Ni har haft intresserade studenter under17. Anser LIA-periodenatt
18. Tycker den aktuella KY-utbildningen... tillförtDu Ert företag tidigareatt

saknad kompetens
Om ja, exempel vilken kompetensKan Du det ärge

denna19. Tror Du KY utbildning kan leda till produktion eller tjänsteratt ny av varor
Påverkar påverkateller20. LIA har LIA den ordinarie verksamheten i företag,Ert
positivt eller negativt exempelKan Du ge
Under försöksverksamheten utgår21. ingen ekonomisk ersättning till företag med
LIA-platser. påHur Du dettaser
Tycker få22. Du de studerande bör ekonomisk ersättning under LIA-periodenatt
Utvärderar Ni LIA-perioden ja, går23. Om hur Ni tillväga Vad tycker Du detom
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Utvärderar utbildningsanordnaren de studerandes tid hos går24. Er Om ja, hur de
tillväga Vad tycker Du detom

någonNi anställt utexaminerad KY-student25. Har
någonTänker Ni anställa utexaminerad KY-student26.

anledningOm nej, vilkenav
någon synpunkt den teoretiska delen utbildningen27. Har Du av

uppfattning utbildningsformVad Din KY28. är om som
någonVill förändring29. Du se

eller Ditt företag tänka Dig/Er KY-studenter LIA-platser30. Kan Du att ta emot
fortsättningsvisäven

Övriga synpunkter31.
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