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Till statsrådet Ingegerd Wärnersson

Genom beslut den 14 bemyndigade1996 regeringen dåvarandemars
statsrådet Ylva Johansson tillkalla organisationskommittéatt fören att
förbereda den försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning

skulle inledas under året under förutsättningsom riksdagen god-att
kände förslagen i propositionen 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbild-
ning U 1996:02. Direktiven dir. 1996:41 bifogas, bilagam.m. se
Vid sammanträde den 15 maj 1996 beslutade regeringen tilläggsdi-om
rektiv dir. 1996:41, bilaga enligt vilka kommittén skulle fortsättase
sitt arbete med leda försöksverksamheten.att

Som ledamöter förordnades riksdagsledamoten Majléne Westerlund
Panke ordförande rektorn Per Eriksson, ombudsmannen Mats
Essemyr, Lars-Åkeombudsmannen Henriksson, direktören Jan
Hyttring, riksdagsledamoten Agneta Lundberg, civilingenjören Torsten
Lundgren, fil. kand. Christina Lundh fr.o.m. den juni24 1996 dåva-
rande riksdagsledamoten kanslichefen Ulf Melin, småföretaga-numera

Merit Wager t.o.m. den 1 maj 1996 och sekreterarenren Marianne
Wedin.

Som kanslichef förordnades Sven-Erik Wallin fr.o.m. den 9 april
1996, sekreterare Per Byström fr.o.m. den oktober1som 1998, Dan
Fagerlund fr.o.m. den junil 1996 den 13 oktobert.o.m. 1996, Rune
Nordahl fr.o.m. den 2 maj 1997 den 30 juni 1998,t.o.m. Mikaela
Sigander fr.o.m. den april9 1996, Elisabet Sundén Ingeström fr.o.m.
den juni1 1996 och Anna Rudérus fr.o.m. den 1 juni 1999, bitr.
fr.o.m. den 1 augusti 1997, bitr. sekreterare Inger Borgenheimsom
fr.o.m. den oktober7 1998 och bitr. sekreterare och assistentsom
Inger Leckström fr.o.m. den juni1 1996 den 31 augustit.o.m. 1998.

Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning får härmed överlämna
sitt slutbetänkande KY Kvalificerad yrkesutbildning delbe-samt, som
tänkande, den Luleå tekniska universitet genomförda utvärderingenav

försöksverksamheten.av
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Sammanfattning

sammanfattningen innehåller mycket kort beskrivning innehålleten av
i respektive kapitel och de synpunkter och förslag vi har.

Bakgrund

det här kapitletI redogör vi för den tidigare utredning och den proposi-
tion ligger till grund för försöksverksamheten med kvalificeradsom
yrkesutbildning direktiv och kortfattat verksamheten.samt om

Mål för KY

det här kapitletI behandlar vi övergripande den fortsatta verksamheten
med Vi diskuterarKY. mål för verksamheten samhälleligt,ett ettur
individuellt och arbetslivets perspektiv. Vi har följande förslag och
synpunkter;

kanKY producera god utbildning i former och slagettav som nor--
malt inte tillhandahålls inom det reguljära utbildningsväsendet.
Försöksverksamheten har visat starkt från arbetsli-ett engagemang-

sida, intresse få utbildningar, oftastvets ett stort att starta ett gott
studerandeintresse och hög grad anställningsbarhet hos demav som
genomgått utbildningen.
Resultaten försöksverksamheten så goda KY börär attav ges en-
reguljär form i det svenska utbildningsväsendet.
Förutsättningarna för fortsatt utbyggnad goda,KY påären av men-
vissa områden har rekryteringsproblem.man

börMan tydligare markera utbildningsformKY där,äratt en ren--
odlat, arbetslivet aktivt medverkar redan vid utbildningamas till-
komst både initiativ och vid utformningen utbildningarna.genom av

operationellaDe målen för kan hurKY många studerandet.ex. ange-
bör fâ jobb, fördelningen branscherpå eller prioriteringsinrilct-som

ningar på sätt.annat
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huvudsak demålen för bör iövergripande KYDe samma somvara-
fördjupaded.v.s. skallför försöksverksamheten, KY teore-att ge

ämnesteoretisktpräglas såvälpraktiska kunskapertiska och samt av
arbetsplatsintegrering.djup starksom en

tydligare.Jämställdheten bör markeras-

innehållUtbildningarnas

medverkan i utbildningen,diskuterar vi olika aktörersdet här kapitletI
deraskursmomenten,nivåer bör präglavilka ämnesmässiga som

uppläggningenpedagogiska inriktningomfattning, utbildningens samt
följandeVi harbetydelse för utbildningen.lärandet i arbete och dessav

förslag och synpunkter;

centralt och generelltlämpligtinte görligt och inte hellerDet är att-
yrkesutbildningamakvalificeradereglera sammansättningen deav

omfattningen lärandet i arbetet.i frågaänannat avom
omfattningochbör ha utformninghögskolekurserInslag enenav-

syfteutbildnings mål,förhållande till respektiveadekvat iärsom
uppläggning.och allmänna

yrkesutbildning skall kunnakvalificeradAnordnare arrangeraav-
certifiering ellerfår innehållingående kurser så de göratt ett som

villkorskall emellertid integesällprov möjligt. Det attettvara
från deneller intygsådant för fågenomgå ettatt ut en examenprov

kvalificerade yrkesutbildningen.
Utbildningarviabör inte finansieras KY.högskoleutbildningRen-

bör därför intehögskolekurserbestårendast ett montage avsom av
få förekomma.

till arbeteutbildningar ledervidga rekryteringen tillFör att som-
bör kurser påarbetskraftsbehovetinom de områden där är stort,

kvalificeradeintegreras inivå i karaktärsämnena kunnagymnasial
yrkesutbildningar.

lämplig inom deninlämingsmodell mycketproblembaseradEn är-
uppläggning bidrar ocksåsådankvalificerade yrkesutbildningen. En

utbild-såväl pågåendeansvarstagandet itill utveckla detatt egna
arbetslivet.verksamhet ining i kommandesom

periodbör kortareutläggningen LIA-perioderdet gällerNär enav-
i utbildningen.normalt ligga tidigt

block medinnefatta minst två LIA.Utbildningstiden skall-
förhållande talar för någotsärskiltStuderande skall, inget annat,om-

studietid.under sinha på minst två olika arbetsplatserLIA
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Eftersom LIA lärande i arbetet skallär renodlat ensamarbete inteett-
få förekomma.
Det under inga omständigheterär acceptabelt förläggsLIA tillatt-
skolan på grund svårigheter skaffa arbetsplatser. Det skulleattav
dessutom motverka syftet med KY: åstadkomma utbildningaratt
med stark och aktuell arbetslivsförankring stadda i ständig för-en
ändring.
Utbildning till yrken kopplade till särskildaär legitimations-som-
krav i någon form, lärare och sjuksköterskor, bör inte bedrivast.ex.
inom för kvalificerad yrkesutbildning.ramen

KY och arbetslivet

det här kapitletI behandlar vi arbetslivets medverkan för utbildning-
både vid planeringen och genomförandet. föreslårVi följande;arna

referensgruppEn till KY-styrelsen bildas med expertis på arbets--
marknadens personal- och kompetensbehov.
Ledningsgruppema bör innehålla representation från de grupper- av
anställda medverkar i utbildningen. Det också viktigt detärsom att
konkreta arbetslivet finns med i ledningsgruppema och inte enbart

för branschorganisationer.representanter
börDet i ansökan få utbildning framgå hur arbetslivetatt startaom-

varit med redan från början då utbildningen vuxit fram.

Kvaliteten i utbildningarna

det här kapitletI vi samhällets uppföljning, utvärderingtar ochupp
tillsyn KY. Vi behandlar också FoU inom KY. Vi diskuterar hurav
utbildarens kvalitetsarbete kan bedrivas. Vi hareget följande förslag
och synpunkter;

Både utvärdering, uppföljning och tillsyn måste utformas så deatt-
bidrar till säkerställa utbildningarna bedrivs medatt kvalitet,att rätt
har god arbetslivsförankring och för individen lägger grunden tillen
framgångar i arbetslivet och god utvecklingsförmåga.

oberoendeEn utvärdering bör bedrivas.KY Utvärderingen börav-
instrument för verksamhetsutvecklingett änses som snarare som en

beskrivning. Utvärderingsuppdragen bör också innefatta återkopp-
ling.
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fortsättningsvisbeställning börfinansiering ochförAnsvaret även-
innefattabör ocksåkommittén. Dettaligga KY-styrelsen nupå att

till stånd.samordning kommerrelevantsäkerställa att
kontinuer-tiden,kan varieraOmrådena för utvärderingen över men-

organisationkvalitet, ekonomi ochutbildningamasligt innefatta
arbetsliv.samhälle ochpåverkan påsamt

uppföljningenföränderlig tiden börEftersom såKY överär vara-
omfattande.relativt

sekun-uppfylleri vad månkartlägga KYUppföljningen skall även-
dära mål.

högskolans uppföljning.tillUppföljningen bör knyta an-
kriterier iochfastställda målcentraltUppföljningen kan inte avse-

och övergångexaminationsfrekvensvälkunskapshänseende, men
dock deresultatuppföljningenviktigastestudier.till andra Den är

arbetsmarknaden.studerandes framgångar på
uppföljning.ekonomiskmeningsfullt etableramindreDet är att en-

för ekonomiskaunderlagutvärderingen övervägan-börDäremot ge
den.

syñen: delshuvudsakligahittills, ha tvåbör liksomTillsynen att-
delskvalificerade yrkesutbildningen,vidga kunskapen den att,om

huvud-dialog medverksamhetsutveckling, föraled iett ensom en
utbildningamasutbildningsanordnarestuderande ochsakligen om

i vid mening.kvalitet
utvecklingssamtalkaraktärenutsträckning haTillsynen bör i stor av-

ialltid skall resulterabesökeni fråga,utbildningen även enomom
rapport.

och det i frågaavseendeskärpas iVi tillsynen bör ärettatt omanser-
kvalitetsarbete.utbildningamas eget

någonutbildningaromfattning allaha sådanTillsynen bör atten-
för tillsyn. börblir föremål Manunder sin existens övervägagång

i tillsynen.medverkanin ävenatt ta extern
studerande.arbetslivet och deinnefatta bådeKvalitetsarbetet måste-
finnas med iskall alltidkvalitetsarbetetredovisning detEn egnaav-

yrkesutbildning.kvalificerad Kva-anordnaansökan fåatt enen om
utbild-ingå iredovisningen börväsentligtlitetsarbetet såär att

KY-styrelsen.dänned fastställasningsplanen och av
nivå,utbildningamasbl.a. inriktas påkvalitetsarbetet börlokalaDet-

detutvecklingenmedverkan ochde studerandesyrkesrelevansen, av
kvalitetsarbetet.egna
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internationellautbildningsforrner,och andraKY
jämförelser

sammanhang med andrahär kapitlet försöker vi in idet KYI sätta
samordning medutbildningsformer. Vi också samverkan ochtar upp

kompletterandeutbildningsformer och diskuterarandra KY som en
jämförelse mellanutbildningsform. Vi har också försökt KYgöraatt en

länder. Vi har föl-eftergymnasial yrkesutbildning i några andraoch
och synpunkter;jande förslag

andra utbildningsfor-tydlighar inte utvecklat någonKY gräns mot-
gymnasieskolan,innehåll från arbetslivet,hämtar sittutanmer,

tydligoch högskolan.påbyggnadsutbildningar i komvux Att göra en
gränsdragning meningslöst.vore

kompletterande utbildningsformoch börKY attär genomvara en-
iinte kommer till ståndeftergymnasial utbildningproducera som

utbildningsväsendet.resten av
och kommu-Med tillämpning ñnansieringsprincipen bör statenav-

kommunerna använderkomma de medelöverens att somnerna om
förs till KY-anslag ochför påbyggnadsutbildningar över attett nytt

admini-och hanteras inompåbyggnadsutbildningama KY samma
ekonomiskfunktionstrativa och inom ram.en gemensam

möjlig med-snabba utbyggnaden hade inte varitKYDen utanav-
tillskolväsendet och dess bidrag kun-verkan från det kommunala

viktig.skapsuppbyggnaden är
rekryteringen.angeläget och komvux samarbetarKYDet är att om-

fram-kompletterande utbildningarna börstatsbidragsberättigadeDe-
medorganisatoriska KY,hanteras inom ettgent ram somsamma

kompletterande utbild-regelverk det möjligt behålla degör attsom
ningamas särart.

sammanläggning inteolika funktioneroch har såYTH KY att en-
det goda förutsätt-påtagliga mervärden, däremot finnsskulle ge

utbildningsforrnema. detningar för utbyte mellan På sätt ärsamma
med arbetsmarknadsutbildningen.

ochbidrag till kvalitetsarbetet inom KYHögskolan kan lämna stora-
det emel-utbildning. kostnadernadirekt leverantör P.g.a. ärsom av

önskvärt.anlita högskolan så oftalertid inte möjligt att som vore
företrädd i led-finns högskolan skallkopplingDen att varanu,som-

behållas.ningsgruppen, bör
ibör begreppet förtydligas såöka tydlighetenFör poäng attatt man-

konsekvent använder uttrycket "KY-bestämmelser och annat
poang".
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skall regler tillämpasfråga tillgodoräkning i högskolanI sammaom-
Vi före-i fråga tillgodoräkning utbildning KY.änannansom om av

utbildningsplanen inte längre skall nödvän-slår också det iatt vara
digt utbildningen i någon del tillgodoräkningsbar.äratt ange om

behörighet för del studier i hög-bör kunna särskildKY utgöra en
skolan.

Utbildningamas organisation och ekonomi

organisa-det här kapitlet behandlas olika aspekter utbildningamasI av
behörighet ochtion och ekonomi. Vi frågor rörande omfattning,tar upp

behandlar viurval, jämställdhet och utbildningsanordnare. Vidare
studiefmansie-hanteringen statsbidrag till utbildningsanordnare ochav

ring för de studerande. Vi har följande synpunkter och förslag;

längd.Kompetensbehovet i arbetslivet skall utbildningamasstyra-
Vi dock fördel i utbildningarna inte blir alltför långa.attser en

förheller inte önskvärt utbildningstiden blir kort. EnligtDet är att-
kvalificerad yrkesut-vår bedömning det åstadkommasvårtär att en

väsentlig inslag,bildning, med kännetecknande ochLIA ett avsom
tidgod kvalitet under kortare år.än etten

bör kunna bedriva deltid.Man KY påäven-
vidareutbildningsfonn för dembör kunna användaMan KY som en-

därför i förordningen möjlighetgått börKY. Det öppnassom en en
för-kräva eller motsvarande kunskapergenomgången KYatt som

kunskapskrav för tillträde till KY.en
helastatliga finansieringen vad beträffar, skall endastDen KY avse-

utbildningsanordnare delarutbildningar, kan sälja KYav enmen en
uppdragsutbildning.som

höga behörighetskrav i fram-bör i fortsättningen undvikaMan även-
förallt och naturvetenskapligamatematik utestängerämnen som

kon-studerande från yrkesinriktade gymnasieprogram och innebär
kurrens studerande med högskolans tekniska och naturveten-om
skapliga utbildningar.

princip bör det till varje utbildningsanordnare bedömaI attvara upp-
vilken urvalsprocess bäst för varje enskild utbildning.som passar
Tydlighet i urvalsprocessen dock viktig.är
Könsfördelningen i ledningsgruppema kan uppmärksammas mer,-
inte minst från arbetslivets och högskolans sida.

viktigt alltid till könsskillnader uppmärksammas iDet är att attse-
såväl utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete i centralt initieradsom
uppföljning och utvärdering.
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För få variation och djup i föråtgärder motverka köns-att attmer-
mässigt traditionella val kan metod arbeta fram hand-atten vara en
ledning där konkreta åtgärder beskrivs. skulleDen kunna bifo-t.ex.

anvisningarna för ansökan och utgångspunkt for tillsynensgas vara
samtal kring frågan.
En tidsbegränsning nödvändig för kunna skapa flexibeltär att ett-
och dynamiskt där reell prövning utbildningamassystem en av
aktualitet faktiskt kan genomföras. medgivandeEtt att startaom en
utbildning bör inte få omfatta femän starter.mer
Framgent bör minimiantal studerande för då erfa-ett startman ange-
renheterna visar kvaliteten i utbildningarna försämras detatt när är
för få studerande.

positivtDet flera intressenter vill bedriva liksomär KY olikaatt att-
intressenter går och skapar utbildning tillsammans. Detsamman en
bör dock alltid liksom hittills finnas ansvarig utbildningsanord-en

så det inte råder några tvivel bär detatt ytterstanare om vem som
för verksamheten.ansvaret

Vår bedömning upphandlingsförfarande med dess relativtär att ett-
formalistiska utfomming och begränsade möjligheter förhandlaatt

priset i efterhand inte kunnat fungera lika smidigtom som en
bidragsmodell.
Utbetalning bidrag månadsvis i efterskott med periodiseradeav-
avstämningar studerandeantalet utbildningsanordnarenmot ettger
starkt incitament inte med färre studerande antalet plat-att starta än

och angelägna behålla de studerande tidenatt att ut.ser vara om
Anordnare med ekonomi avskräcks från efter-KYatt startasvag en

initialkostnadema och utbetalningarna sker i efterskott.är storasom
dagslägetI behövs det inte något ekonomiskt incitament för utbild--

ningsanordnaren för till de studerande fullföljer utbild-att attse
ningen.

finnsDet anledning forska ytterligare i vad påverkar kost-att som-
naderna för i framtiden kunna bli strukturerad i förhandling-att mer

med anordnama i fråga rimligheten i olika kostnader.arna om
Studiestödssystemet med dess anpassning till "vanliga" utbildnings--
tider medför del problem för KY-studerande.en
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Styrning KYav

kapitlet lämnar förslag organisationsformer reglerI vi och förKY:som
Vi har följande förslag och synpunkter;KY.

KY bör utbildningsform med samlad nationellvara en egen en-
administration i huvudsak den nuvarande försöksverksamheten.som
Det innebär den politiska nivån lägger fast mål, ställeratt upp
verksamhetskrav och volymer, medan den administra-närmreanger
tionen, uppföljningen, utvärderingen och tillsynen handhas av en
instans under regeringen.
Prioriteringsgrundema vid urval mellan ansökningarna fåattom-

bör i regleringsbrev eller regeringsuppdragKY ochstarta anges som
inte i förordningen.som nu,

KY-styrelse allsidig förankring för hanteringenEn med bör ansvara-
KY.av

Bevilj tillsynsfunktionen hållasoch bör samman.-
Vi föreslår omfattningLIA:s får intervall på 25-35att ett procent.-
Vi förordar också undantagsvis skall skolför-kunnaLIAatt ytterst
läggas.
Utbildningsplanen bör fortsättningsvis fastställas KY-styrelsenav-
på förslag ledningsgruppen enligt förordningen och ha följandeav
innehåll

Utbildningens namn/inriktning och omfattning
2. Ansvarig utbildningsanordnare

Utbildningens3. övergripande mål
4. Huvudsaklig uppläggning och organisation utbildningen ochav

omfattningen utbildningens olika delarav
Huvudsaklig uppläggning och organisation lärandet i arbetetav
Kursplaner och mål för kurserna
Inriktning lärandet i arbetetav
Kompetenskrav på den personal medverkar i utbildningensom
Kvalitetssäkring och egenutvärdering
Förkunskapskrav och andra villkor för få påbörja utbild-att
ningen
Urvalsgrunderll.

12. Principer för betygssättning och former för kunskapskontroll
13. och utbildningsbevisExamen

skall inte tillåtet förDet utbildningsanordnare att ta emotvara en-
dubbla statsbidrag för utbildning.en

börDet möjligt lämna förhandsbesked ytterligareattvara om-
utbildningsstarter liksom kunna återkalla sådant besked.att ett
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börDet finnas sanktionsmöjlighet eller sanktionstrappa ien- en sam-
band med tillsyn och förekommande kvalitetsbrister, där påpe-ett
kande och kanske rekommendation den mildaste formen,är etten
åläggande vidta någon åtgärd andra ochatt det sista draett steg att

bidrag. KY-styrelsen bör också kunna meddela föreskrifter om
ledningsgiuppens sammansättning i viss utbildning.en

Utvärderingen KYav

det här kapitletI kommenterar vi och reflekterar Luleå tekniskaöver
universitets utvärdering försöksverksamheten med kvalificeradav
yrkesutbildning. Vi har följande synpunkter;

Den utvärdering Luleå tekniska universitet genomfört detar- upp
områden beställningen avsåg. Utvärderingen sammantagetger en
positiv bild försöksverksamheten.av
Utvärderama tveksamma till nivån iär vissa utbildningar och- menar

de hör hemma iatt gymnasieskolan. Enligt vår mening defi-snarare
nieras nivån på eftergymnasial utbildning den avlämnande nivån.av
Därför kan inte fixera KY-nivå eller nivå på efter-man en en annan
gymnasial utbildning.
Utvärderama betydande del utbildningarnaatt inrik-äranser en av-
tade på arbetsledning eller företagande, det ieget utan att nämnts
förarbetena. Vi försöket hela arbetsmarknadenatt varimenar avser
ledning ingår och förarbetena knappast behandlaratt nivåfrågan

huvud Inslagöver företagande och ledningtaget. finns i mångaav
utbildningar, dominerar bara några få.men
Utvärderama fördelningen KY-platseratt inte stämmermenar av-
med arbetsmarknadens sammansättning. Vi lyfter fram del ytter-en
ligare aspekter detta,på bl.a. efterfrågestymingen, tidsaspekten och
sambandet med antalet sökta platser. Sett i bristyrkesperspektivett
finner utvärderama dock fördelningen rimligare.
Utvärderama påpekar den lokala anknytningen hosatt kanKY mot--
verka de notoriskt felvisande arbetskraftsprognosema.
KY har, enligt utvärderama, lyckats hyggligt med rekryteraatt otra--
ditionella frågaI bryta traditionellt könsbundnaatt valgrupper. om
gäller dock inte detta. Vi lyckatsKY någorlunda väl iatt ävenanser
det avseendet jämfört med fördelningen i gymnasieskolan och i
arbetslivet.
Utbildningama har i allmänhet varit lyckade i fråga utform-- om
ningen pedagogiken och LIA. Forinema de studeran-av uppmuntrar
des aktiva medverkan. LIA fungerar oftast väl och stimulerar skol-
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oftapåtaglig.konkret och LIAundervisningen och dengör germera
arbetsplatserna.tillskott tillockså positiva

problem, enligtpåtagligthögskolepoängTillgodoräkningen är ettav-
utvärderama.

obeñntligtförhållandenoch andraSambandet mellan kostnader är-
eller mycket svagt.

"Läroverket"självutvärderingsmodellenflesta ärDe använtsom-
hjälpmedel förvärdefullainstrumentpositiva. Vi sådana ärattanser

och analysera den.känna sin verksamhetläraatt
alternativ i fråga KY:svärderar fyraUtvärderama redovisar och om-

i sinomständigheterbeaktat fleraframtid. Vi de inteatt ana-anser
lys.
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Bakgrund

Tidigare utredning

Utredningen kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning lämnade iom
sitt betänkande Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial yrkesut-
bildning SOU 1995:38 förslag struktur, kallad yrkeshög-om en ny
skolan, för kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning.

Yrkeshögskolan skulle bestå fast organisation för utveckling,av en
planering, prioritering, kvalitetssäkring, utvärdering och finansiering av
utbildning anordnas och genomförs många olika existerandesom av
utbildningsanordnare och företag. föreslagnaDen utbildningsfonnen
skulle parallell till högskolan i avseende fyra förhållanden:på Denvara
skulle eftergymnasial, den skulle alternativ till högsko-utgöra ettvara
lan för dem avslutat sin utbildning på nationellt iettsom program
gymnasieskolan, den skulle inte stadium mellan gymnasieskolaettvara
och högskola och den skulle likvärdig på viktiga punktervara men
väsensskild.

Den pedagogiska skulle arbetslivsanknytning, lärande iramen vara
arbete och utvecklingsinriktad pedagogik. Arbetslivsanknytningen
innebär lyfter fram kunskap färdighet och förtrogenhet ochatt man som
anknyter till kunskap vunnits i produktionen. Lärandet i arbetetsom
innebär fånga och tillgodogöra sig den kunskap iatt upp som genereras
produktionen och utveckla sina färdigheter och personliga egenskaper.
Ett utvecklingsinriktat lärande innebär lära sig ifrågasätta ochatt att

de givna förutsättningarna ochpröva lära sig formulera problematt att
och inte bara lösa givna problem.att

Utredningen menade tyngdpunkten låg skapapå utbild-att att ny
ningskapacitet. Att flytta befintlig utbildning från sektor tillen en

i syfte renodla systematik tillför ingen kapacitet, varförattannan en ny
valde handlingslinjen utbildningar skulle flyttas endast denattman om

nuvarande ordningen medför problem eller brister skulle avhjälpassom
ändring.genom en

Utredningen föreslog all yrkesinriktad utbildning inomatt gymna-
sieskolan och komvux bygger på avslutad utbildning på nationelltsom

i gymnasieskolan eller på förkunskapermotsvarande ochprogram som
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yrkeshögsko-tillheltidsstudier skulle förasomfattar minst års överett
Även statsbi-medgymnasieutbildningkompletterandefriståendelan.

konstskoloma.undantag förföras meddrag borde över
fastaantalmanifesterasskulle inteYrkeshögskolan ettgenom

definierasi ställetenheterfysiskt avgränsbara utan av

pedagogisk ram0 en
resursfördelning ochochplaneringförett system0

kvalitetssäkring.ochför examinationordning0 en

borde förasresursfördelningochplaneringför utveckling, utAnsvaret
skulleutbildningsanordnaremöjligt. Mångapraktisktså långt det är

tidsbegränsat.utbildningsuppdragvarjei fråga ochkunna komma vara
skulle minimeras.personalfast anställdi lokaler ochLåsningama

och valprioriteringarplaneringsgrund ochbordeLänen avvara
ifinnasyrkeshögskolestyrelse skulleregionalt. Enanordnare göras

länsstyrelsenutseddtill ochadministrativt knutenvarje län, menav
majoritetskulle haStyrelsemaställningstaganden.i sinasuverän aven

hög-borde fullgörasuppgifternanationellaarbetslivsföreträdare. De av
yrkeshögskolor-respekt fördär kan skapaförutsattskoleverket att man

pla-uppgifter skullenationellaochuppdrag Dessa attsärart. varanas
kananledning intenågonutbildningaroch besluta avsomomnera

utbildningsut-balanseratförregional nivå,hanteras på etttaatt ansvar
kvalitets-examensordning,rörandefrågorför vissabud och att svara

och utvärdering.säkring, uppföljning
högskolangäller ivadansluta tillbordeAntagningsreglema som

studiemedel.tillutbildningarna berättigaoch
främstabli detskullearbetslivsanknytningenmenadeMan att
lärandeVäxlingen mellankvalitetssäkring.för fortlöpandeinstrumentet

kvalitetstryck påskapaformerna skulleskolliknandei arbete och de ett
företrädarearbetslivetsmedsamverkaninblandade Genomde parterna.

ochaktualitetskulleutbildningarnautvecklingplanering ochunder av
relevans säkerställas.

utbildningspla-förmallarskullekvalitetsinstrumentAndra vara
undervi-och på denmiljönoch pedagogiskaden fysiskakrav pånema,

examensordningerfarenheter. Enochpersonalens kompetenssande
Åter-studerande.dekraven påskulleexamensfordringaroch normera

skulle förekomma,granskningarsektorsvisaellerkommande bransch-
ochgenomförasutvärderingochnationell uppföljningregional och

främjas.nationell nivåerfarenhetsutbyte på
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Regeringsförslag och riksdagsbeslut

propositionenI politik för arbete, trygghet ochEn utveckling prop.
1995/96:25 betonades betydelsen bygga den kvalificeradeatt utav
yrkesutbildningen och i tillpropositionen Förslag tilläggsbudget till
statsbudgeten för budgetåret 1995/96 prop. 1995/961105 begärde
regeringen medel för försöksverksamhet. propositionen Kvalifice-Ien
rad yrkesutbildning 1995/96:145prop. lämnade regeringenm.m.

förslag utformningen försöksverksamhet med kvali-närmare om av en
ficerad yrkesutbildning.

Som utgångspunkt den svenska utbildningspolitikenatten angavs
högskola präglad både forskningens denoch högresträvat mot en av

utbildningens villkor och yrkeslivets omedelbara krav, med en sam-
manhållen högskola bärande idé. pekadeMan emellertid ocksåsom en
på all eftergymnasial utbildning inte högskoleutbildning ochatt är
nämnde komvux påbyggnadsutbildningar, folkhögskoloma och de
kompletterande skolorna. Man noterade bredden i utbudet kon-men
staterade både påbyggnadsutbildningama och högskolans utbild-att
ningar oftast saknade stark arbetslivsintegrering.en

Regeringen menade behöver tillgodose behoven inom vissaatt man
branscher kvalificerad yrkesutbildning med stark arbets-av en ny
livsanknytning vänder sig till både redan yrkesverksamma ochsom
dem kommer direkt från föresloggymnasiet. försöksverk-Mansom en
samhet med syfte på utnyttja den samlade kompetenssättatt ett nytt

finns inom högskolan och kommunerna även attsom men engagera
andra utbildningsanordnare främst inom arbetslivet. Försöket skulle

utbildningar, pedagogiska former och anordnare.pröva nya nya nya
Det skulle belysa arbetslivets och de studerandes intresse och ge
underlag för ställningstaganden till hur utbildning sådant slag kundeav
inordnas i utbildningssystemet.

kvalificeradeDen yrkesutbildning på eftergymnasial nivå,nya vars
utveckling föreslog, skulle bidra till tillgodose arbetslivetsattman
behov kompetens för modernt organiserad produktionav en av varor
och tjänster förenaoch praktisk inriktning med fördjupade teoretiskaen
kunskaper. skulleDen därför formen lärande i arbeteges av en
arbetsplats under cirka tredjedel utbildningstiden.en av

pekade på förändringarnaMan i arbetslivet medför ökade kravatt
förändringsbenägenhet,på kvalitetsmedvetande och förmågan att se

helheter och Också kraven på medarbetarnas sociala ochprocesser.
personliga kompetens ökar. tycks öka kraven bådeDetta kunskaper
på vissa områden och på andra förmågor. Regeringen menade detatt
kan finnas behov kvalificerad yrkesutbildning kanett av en ny som
bidra till tillgodose arbetslivets behov arbetskraft med denatt av
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kompetens krävs för genomföra produktionen ochattsom av varor
tjänster, produktion där yrkesutbildning på gymnasial nivå variten
tillräcklig, där det idag kravställs på högre kompetens.men

sådanEn utbildning, menade behöver förena praktiskman, en
inriktning fördjupademed teoretiska kunskaper lyfta framoch sådana
dimensioner kunskap färdighet och förtrogenhet. behöverDenav som
innefatta både sådan teori ingår i högskoleutbildning och påbygg-som
nadsutbildning och sådan kunskap vinns direkt i produktionen.som
Samspelet mellan teori och arbetsliv skulle förutsättning för attvara en
utbildningen håller hög kvalitet och arbetslivets och demot stu-svarar
derandes behov och ställer krav denpå pedagogiska utfonn-stora
ningen. Kritiskt och kreativt tänkande och lära sig helheter ochatt se

skulle väsentliga inslag.processer vara
nämnde antalMan områden där det finns behov den kompe-ett av

den formen och menade det från tillväxtsynpunkttens attnya avses ge
angeläget flaskhalsar elimineras så snabbt möjligt.är att som
Regeringen ansåg försöksverksamheten borde utformas såatt att

den stimulerar kvinnors intresse för naturvetenskapligt och tekniskt
inriktade arbeten och framhöll de ökade kraven i moderntatt ett
arbetsliv på språkkunskaper, kreativitetpå och på arbete i platta organi-
sationer förtalar kvinnors erfarenheter och kunskaper vikti-är änatt

hittills.ängare
Försöksverksamheten skulle stå organisatoriskt fri från andra

befintliga angelägna iDet skapa flexibel utbildningsor-system. att en
ganisation påtalades med olika anordnare och samarbete dem emellan.

En kommitté skulle leda försöksverksamheten. uppgift skulleDess
godkänna utbildningsplanen för varje utbildning och beslutaattvara

statsbidrag och dimensionering. Kommittén skulle också förom svara
tillsyn och uppföljning och för oberoende utvärdering skulleatt en
komma till stånd.

sinaI prioriteringar skulle kommittén beakta arbetslivsefterfrågan
och kvalitet, samarbete mellan kommun och högskola och eventuell

utbildningsanordnare, utbildningen kan bidra till brytaattannan om
traditionella könsbundna utbildnings- och yrkesval och denatt nya
kvalificerade yrkesutbildningens möjligheter inom hela arbetsmarkna-
den belyses. Genom försöket borde utbildning utvecklas ochny ny
utbildningskapacitet tillföras.

ledningsgruppemaI för utbildningarna skulle företrädaredet finnas
för arbetslivet, högskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Riksdagen beslutade bet. l995/96zUbU8, rskr. 224 enligt rege-
ringens förslag lag för försöksverksamheten och hade i övrigtom en
inga erinringar vad anfördes i propositionen.mot som
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Direktiv och kommitté

Den 14 beslutade1996 regeringen direktiv enligt vilkamars om en
organisationskommitté skulle förbereda den försöksverksamhet med
kvalificerad yrkesutbildning skulle inledas förutsättningunder attsom
riksdagen godkände förslagen i propositionen. Dess uppgift för-attvar
bereda försöksverksamheten och arbetet i den kommitté skullesom
leda försöksverksamheten, bjuda in utbildningsanordnare m.f1. att
medverka i försöksverksamheten och fram och redovisa riktlinjeratt ta

inledningsvis skulle gälla för de projekt skulle kunna komma isom som
fråga för försöksverksamheten.

Efter riksdagsbeslutet med anledning 1995/962145 beslu-av prop.
tade Regeringen den 15 maj 1996 tilläggsdirektiv till kommittén.om
Enligt dessa skulle kommittén fortsätta och fullfölja sitt arbete med att
leda försöksverksamheten.

Kommittén skulle för oberoende utvärdering kommerattsvara en
till stånd. Särskilt viktigt den skulle kartlägga utbildningarnaattvar om
har inriktning de kompetens- och kvalitetskrav ställs påmoten som
dagens arbetsmarknad. skulle vidareDen belysa platsemas fördelning
mellan kvinnor och och i vad mån försöket kan ha bidragitmän till att
bryta traditionellt könsbundna utbildnings- och yrkesval. Utvärderingen
skulle också underlag för bedömningar den fortsatta verksamhe-ge av

inriktning och organisation regionalpolitiskttens perspektiv. Denettur
pedagogiska utformningen skulle uppmärksammas, inte minst avseende
lärandet i arbete.

Kommittén skulle för uppföljning och tillsyn. informa-Ettsvara
tionssystem skulle utvecklas.

Med utgångspunkt i erfarenheter och frånresultat utvärde-vunna
ringen skulle kommittén fram underlag och utarbeta förslag hurta om
utbildning ifrågavarande slag kan inordnas i utbildningssystemet.av

Kommittén gick redan tidigt med inbjudan delta i försöksverk-ut att
samheten till alla upptänkliga utbildningsanordnare och liknande. Detta
instrument med anvisningar har successivt till förändradeanpassats
behov och med hänsyn till erfarenheter. Det gällervunna samma urva-
let utbildningar. Kommittén har efter anbudsförfarande upphandlatav

oberoende utvärdering, utarbetat tillsynsprogram och genomförtetten
antal tillsyner. Kommittén har databaserett stort och tagitupprättat

fram informationssystem, från början huvudsakligenett grundade på
framtagna data, så småningom allt baserade på statistisktegna mer

material från SCB. Kommittén har också ordnat olika fonner infor-av
mationssystem för studievägledningsbehov. Den redovis-nämnare
ningen försöksverksamhetens förlopp vi i del Resultatetgörav av
utvärderingen i särskild ordning.utges
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överväganden1 och förslag

1.1 Mål för KY

harKY tillkommit för fylla behov inte uppfylls inomatt andraett som
delar utbildningsväsendet utbildningsform efterfrågestyrs iav en som-
förhållande till arbetsmarknaden.

Enligt vår uppfattning har de förväntningarna i infriats.stort sett
harDet varit möjligt åstadkomma mycket yrkesnära utbildningatt som
omedelbart användbara färdigheter i kombination med kunskaperger

lägger grund för fortsatt lärande och den enskilde godasom en ger
möjligheter utvecklas. harDet också varitatt möjligt etableraatt
utbildningar på områden där eftergymnasial utbildning inte förekommit
eller gjort det i ringa omfattning, liksom utbildningar med annorlunda
inriktningar.

Det utmärker förutomKY den starka arbetslivsanknytningen ärsom
den flexibla produktionsformen. Enligt vår mening behövs det en
snabbt förändringsbar utbildningsfonn till arbetsmarkna-som anpassas
dens behov i fråga lokalisering, inriktning och fördelning på bran-om
scher. harKY visat sig fullgöra denna uppgift. För vidmakthållaatt
detta vi det utomordentligt angeläget bibehålla de flexiblaattser som
formerna. innebärDet olika konstellationer arbetsliv utbil-att ochav
dare skall ha möjligheter skapa och bedriva utbildning, utbild-att att
ningarna skall kunna hämta sitt kunskapsinnehâll från hela utbildnings-
väsendet och arbetslivet och stark förankring i och inflytande föratt en

faktiskt arbetsliv bibehålls och formasett efter förutsättningarna hos
varje utbildning för sig. För upprätthålla maximal flexibilitetatt ären
det också viktigt KY inte inordnas i utbildningshierarki.att KY ären
visserligen eftergymnasial utbildningsform och bör förbli det. Enen
KY skall emellertid definieras i förhållande till behov kvalifice-ett av
rad kompetens i arbetslivet inte i fonnaliseradett steg trappasom en-

utbildningar.av
Vi försöksverksamheten visat utbildningsfonnatt attanser en som

KY kan producera god utbildning formeri och slag normaltettav som
inte tillhandahålls inom för det reguljära utbildningsväsendet.ramen

kvalificeradeDe yrkesutbildningarna tillmötesgå två väsent-synes oss
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arbetskraft bidrarkvalificeradliga krav: dels arbetslivets behov somav
utbild-behovdels de studerandestill utvecklingen produktionen, avav

utvecklingsmöjligheter yrkes-ning jobb och godabåde leder tillsom
mässigt och personligt.

fortfarande Intressetvarit ochharIntresset KY är stort.att starta
utbildningenssig ifrån både förarbetslivets sida är attstort engagera-

utbildning.igenomolika anställa dem gåttoch att ensomprocesser av
slutar utbild-redan destuderandeOmkring 70 de närvetprocent av

månaderanställningningen påbörjade kommer senast treatt att en
med färre stude-efter utbildningarutbildningens slut. Några startar

in, påfå har ställtsmedger och någrarande vad tilldelningenän men
håller iUtbildningamatillfredsställande.det hela rekryteringenärtaget

starktalltså visatFörsöksverksamheten harallmänhet god kvalitet. ett
utbild-fåintressefrån arbetslivets sida, startaattett stortengagemang

anställnings-gradoch högningar, oftast studerandeintresseett gott av
barhet hos de studerande.

på liteeffekternasäkert värdera KYnaturligtvis svårtDet är att av
kompeten-till höjalängre för bidrarsikt, mycket talar KY attattmen

harigenom KYarbetslivet, de gåttoch produktiviteten i att ensomsen
ochutvecklande arbetengoda ochförutsättningar få intressanta attatt

detinslag iför och i sigutbildningen lägger god grund utgör etten
livslånga lärandet.

och förbättraklyftornatill minskaVi också bidrarKY atttror att
därmedarbetsliv ochutbildningsväsende ochkommunikationen mellan

delarandrahar arbetslivsanknytningeneffekter för avavgynnsamma
för kompe-förutsättningarnautbildningsväsendet. Därmed förbättras

dettautbildningsväsendet,tensutveckling både i arbetslivet och i men
och ömsesidigtflexibilitetförutsätter präglasKY-verksamhetenatt av

beroende.
försöksverksamheten såresultatenVår entydiga slutsats ärär att av

utbildningsväsendet.det svenskagoda bör reguljär form iKYatt ges en
fortsattförutsättningar förgodaEnligt vår bedömning finns det en

flera utbild-intresseutbyggnad arbetslivetsKY. Som nämnts är avav
Även intresseföreliggerningar fortsatt anordnarsidanpå stortettstort.

tidsbegränsadetillgårutbildningar. Om överatt startaav mannya
ungefär 500årligen lstartmedgivanden enligt vårt förslag kommer av

fort-Därmed kande för ansökan.befintliga platserna frigörasatt enny
ändåoch det kommerhittillsexpansion ske i lugnare änsatt ett tempo

Även sökan-utbildningar.finnas goda möjligheteratt startaatt omnya
vissade problemdetrycket vi erinrai allmänhet villär gott somom

stude-haft rekryterainriktade,utbildningar, framför allt tekniskt att
blibordegenerellt problemrande. vi uppfattat det dettaSom är ett som

arbetslivets sida.utbildares ochföremål för samlade insatser från både
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1.1.1 Mål för kvalificerad yrkesutbildning
När diskuterar målen för den kvalificerade yrkesutbildningenman är
det klokt hålla i minnet detatt finns andra eftergymnasialaatt utbild-
ningsformer med sina utbildningsuppdrag. förInte åstadkommaatt
någon strikt gränsdragning, för undvikautan målen blir alltföratt att
allmänt hållna, alltför vittsyftande och urvattnade. Målen för börKY ta
sikte på KY komplementär utbildningsfonn till efter-som en annan
gymnasial utbildning.

För den kvalificerade yrkesutbildningen det naturligt hållaär sigatt
med centralt givna mål utifrån två aspekter; den sikte på utbild-tarena
ningsfonnen sådan övergripande mål och den andrasom utgörs av
mål för driften verksamheten operationella mål. Vi har funnit detav
rimligt lämna förslagatt till mål för utbildningsfonnen sådan,som
medan målen för driften verksamheten naturligen läggs fast från tidav
till detI avseendet för vi däremot diskussionarman. möj-senare en om
ligheterna formulera operativaatt mål och formerna för dem. Vi lämnar
också några synpunkter på vilka dessa mål skulle kunna justvara nu.

förDe den enskilda verksamheten viktigaste målen de läggsär som
fast i utbildningsplanen för varje utbildning. Utformningen demav
behandlar vi i kapitlet Styrning KY under avsnittet Regler.av

Måldiskussionen kan därtill struktureras med utgångspunkt i dels ett
individuellt perspektiv, dels eller arbetslivsperspektiv,ett avnämar-
dels samhälleligt perspektiv.ett

samhälleliga mål

Det bör finnas övergripande mål förett KY ställer nivå- kva-ochsom
litetsanspråk. kanDet utformas 2 § Lagen 1996:339 för-som om en
söksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning nämligen:

Utbildningen skall sådana fördjupade teoretiska och praktiska kunskaperge
krävs för självständigt ochatt i arbetslag utföra kvalificeradesom uppgifter

i modernt organiserad produktion ochen tjänster. Utbildningenav varor
skall präglas såväl änmesteoretiskt djup stark arbetsplatsintegre-av som en
ring.

Med denna formulering alla KY skall långtatt gångna fär-anges vara
dighetsutbildningar, de skall förmåganatt arbeta både självstän-attge
digt och med andra, de skallgemensamt goda teoretiskaatt kunska-ge

och lärandet i arbetet skallatt ha framskjutenper plats.en
Vi vidare tydligareännu böratt markeraanser KYman att är en

utbildningsform där, renodlat, arbetslivet aktivt medverkar redan vid
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utformningenvidinitiativ ochbådeutbildningarnas tillkomst avgenom
arbetslivsnäramycketåstadkommabåde förutbildningarna. Detta att

utbildningmellankontaktvägamabidra tillutbildning föroch attatt
därföroch börkärnan i KYsjälvaoch arbetsliv utvecklas. Detta är vara

mål.övergripandeett
behållas ochbörjämställdhetsaspektenbetoningen påVi attanser

målen.införas övergripandebland de
sig fleratänkaför kanmålen KYde operationellafrågaI manom

iMål kansamhällets sida.frånolika kan begagnasvariabler avsesom
förinom områdetyrkesverksammaKY-studerandevad tidigaremån är

studier isinafortsättergångandelen någonutbildningen, liksom som
givetvis deför varje KYsjälvklart målhögskolan. Ett är att som

mål bör tillmätasfår arbete. Dettaverkligenutbildningengenomgått
få fortsättaanordnare ansökermycket betydelse attattnärstor omen

driva utbildning.en
fördelningutbildningarnasföroperationella målLikaså kan anges

andelexaktaiantingenpå yrkesområdenolika termer nyamera
iprioriteringsinriktningarellerutbildningar t.ex. att somman anger

skallvidare KYproposition harvårpropositionen 1998. I angetts atten
undersköterskor.förvidareutbildninginitiera fortbildning och

kvalificeradedenkompensatoriskt påanläggakan synsättMan ett
första handiutbildningarinnebärande vän-yrkesutbildningen att som

priorite-studieförberedandeinte har gåttder sig till dem programsom
utbildningssystemeteftergymnasialadetDärmed markeras attras.

traditionellaväljernormalt intealternativ för demockså innehåller som
uppnålättaredet blirinnebär ocksåhögskoleutbildningar. Det attatt

årskullhur mångamål i frågahögt ställda samhälleliga somenavom
utbildning.eftergymnasialbör få

kompensatorisktarbetslivet kanförhållande till synsättiOckså ett
utbildningareftergymnasialaharyrkesområden inteanläggas så att som

utbild-reellaförutsattprioritethögrei utsträckning attstörre ges en
föreligger.ningsbehov

i viss måninriktningar,kompensatoriska utgördessaGenom som
minska dentillbidrakan utbildningarnasak,två sidor attav samma

kan där-utbildning.eftergymnasial KYtillsnedrekryteringensociala
eftergymna-rekryteringsbasen förroll för vidgamed spelaockså atten

högskolan.sial utbildning i
mål. baserasoperationella Dekompensatoriska mål börDessa vara

deraskan minskatidenförhållanden, vilketföränderliga över ange-
väsentligareandrastridaockså kommalägenhetsgrad. kanDe motatt

i andrastridadärmedskulle kunnaoperationella mål och mot avse-en
priorite-den starkaExempelvis striderutveckling.önskvärdenden

de kompensato-månåtminstone i någonIT-utbildningarringen motav
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riska målen: De utbildningarna attraherar antagligen främst studerande
från samhällsvetar- och naturvetarprogrammen.

Arbetslivets mål

Arbetslivets mål säkerställa tillgångenär på medarbetareatt med hög
yrkesmässig kompetens. KY kan bidra till detta och kan därmed även
bidra till ökad tillväxt och effektivitet också i kortare perspektiv,ett

den starka betoningen på och aktuell kompetens.genom ny
Ytterligare mål för arbetslivet etableraett förutsättningar förär att
kontinuerlig kompetensutveckling hos medarbetare. kan inteKYen

lösa detta problem, kanensamt den unika kombinationenmen genom-
hög teoretisk nivå och lärande i arbetet medverka till förbättraav att-

situationen långpå sikt. Med hänsyn till de krav arbetslivetnya som
ställer bör utbildningarna därför utveckla social kompetens, kreativitet,
förmåga till problemlösning och förhandlingsfönnåga innehållasamt
såväl yrkesämnen allmänna ämnen.som

därförMålen för varje utbildning bör yrkesnära och definieras ivara
färdighet och förmåga.termer av

Från arbetslivets utgångspunkt mål kunnaär påtag-ett att utöva ett
ligt inflytande vid utbildningarnas tillkomst så väl på deras kvalitetsom
under tiden de pågår.

I utsträckningrätt kommer arbetslivetsstor mål med utbildningen
till uttryck redan i de övergripande målen vi varit inne på tidigare.
Arbetslivets främsta intresse antagligen kopplat tillär målen för varje
utbildning för sig. Det bl.a. därför det så viktigtär i de övergri-är att
pande målen lägga fast arbetslivets medverkan både i utvecklingen av
varje utbildning och i genomförandet.

Individernas mål

Den enskilde vill ha utbildning med säkerhet leder tillstoren som
arbete.

Utbildningen skall också medföra goda möjligheter utvecklas iatt
arbetet specialist- eller verksamhetsledandemot befattningar fort-och

lärande.satt
För uppnå detta det från individensatt är perspektiv viktigt att

arbetslivet medverkar i den skolförlagda delen utbildningen förbådeav
tillföra utbildningarna det kunskapsinnehållatt inte tillgängligtärsom

inom det reguljära utbildningsväsendet och för utbildningarna skallatt
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också de studerandeha yrkesrelevans. förutsätterhög grad Det atten av
praktiseras.har lärande i arbetet kantillgång till arbetsplatser där ett

mellanutgångspunkt kopplingenOckså från den enskildes är
faktiskt kon-utbildning aktiva frånoch arbetsliv, det ettengagemanget
Samtidigtbetydelsefullt mål.kret utbildningarbetsliv i varje ärett

påtagligt motivationshöjande.arbetslivets starka intresse också

innehåll1.2 Utbildningamas

förhål-i varje definieras ihuvudsak kunskapsinnehållet KYI måste
inne-mening får det intelande till arbetslivets behov, enligt vårmen

helst skall kunnabära utbildningar vilka nivåerpåatt rymmassom
grundläggandeminstinom markeras också kravet påKY. Detta av

förstuderande likavälbehörighet för tillträde. viktigt för deDet är som
nivåindiktation,arbetslivet begreppet också innebärKY ävenatt omen

avseendet måstespännvidden mellan olika utbildningar i det vara
innehållerutbildningsväsendet intemycket vid. yrkesområden därPå

nivå påmycket lägrenågon utbildning kommer påKY änstarta enen
kravgymnasieskolans utbud relevantaområden där i förhållande till

viss yrkeskun-förkunskaper ställas. Likaså kan naturligtvisi yrket kan
utbildningarorientering iskap gymnasieskolan ingåfrån sommera en

däryrkesfårdigheten i det yrkettyngdpunkt inte ligger på menvars
kunskaper förutsättning.området ändå är en

flerakvalificerad ikvalificerade yrkesutbildningen kanDen vara
till resultatdjup ochavseenden. innehåll präglasDess störreett gerav

grundläggande ellerkunnande vad motsvarandeänett avanceratmer
yrkesutbildningar medförberedande till. frågautbildningar syftar I om

till högre nivå denmotsvarighet i gymnasieskolan leder de änenen
innehåller kun-kvalificerad såtillvida dengymnasiala. kanDen attvara

utbildningsväsendet,skaper hittills förekommit iinte sommensom
kvalificerad i den meningenfinns i arbetslivet. kan ocksåDen attvara

utbildningsväsende ochfrån olika delarden kombinerar kunskaper av
såtillvida denarbetsliv kvalificeradpå kanDensätt. attett nytt gervara

inom detfärdigheter inom yrke kompetensmed stora ett egnaen person
möjliggöra fortsattyrkesområdet och andra områden, förpå att en

utveckling för människan i arbetslivet.
ochdet inte görligtsagda innebär enligt vår meningDet ärattnu

generellt reglera sammansättningeninte heller lämpligt centralt ochatt
i fråga omfatt-de kvalificerade yrkesutbildningama änannat omav

ningen lärandet i arbetet.av
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1.2.1 Kunskaper från högskola

KY skall hålla hög teoretisk nivå, samtidigt skallen utbildningenmen
innehålla stark och konkret arbetslivsförankringen det gällernär kurs-
innehållet. Den kompetens den studerande behöver innefattar kän-som
nedom och förmåga tillgodogöra sigom att teoretiska resonemang,
nyttja från forskningrön och utveckling knyta ihop dettasamt att med
den praktiska verksamheten i det yrkesområde eller den bransch inom
vilket den studerande sedan skall arbeta. Stoff och kunskaper från hög-
skolans utbildningar kan lämna väsentliga bidrag för nå dettaatt
utbildningsmål. Att aktivt samarbeta med högskolan och inom KY
nyttja dess kunskapsbas kan väg KY:s ämnesteoretiskaattvara en ge
nivå den eftergymnasiala prägel avsikten.ärsom

Erfarenheterna under försöksverksamheten visar också högsko-att
lans medverkan bidrar till utbildningarnas kvalitet. Högskolans teore-
tiska kompetens medverkar både till utbildningarna fåratt eftergym-en
nasial prägel i ärnnesteoretiskt avseende samtidigt de studerandessom
självständiga analytiska kompetens förstärks. Högskolans medverkan
uppskattas ofta de studerande, inte minst dess respektav för individens

förmåga och den tydliga markeringenegen de studerandes egetav
för sitt lärande.ansvar

Det Väsentligtär kursstoff och kursmomentatt till detanpassas
yrkesområde det fråga liksomär genomförandetsom attom anpassas
till den kvalificerade yrkesutbildningens förutsättningar och inte den
akademiska världens. Den kvalificerade yrkesutbildningen inteär ett

i akademisktrappsteg karriär har huvudsyfteen utan dengöraattsom
studerande till kompetent medarbetare, skolad inomen yrkesom-ett
råde, direkt användbar på arbetsplatsen och med potential för kvali-en
ficerade arbetsuppgifter. Kursinslagen från högskolan behöver därför
ofta skräddarsys, lyftasän direktatt frånöver befintligasnarare utbild-
ningar. Högskolans bidrag också oftaär väl synkroniserade med
utbildningamas övergripande mål i blivandetenner yrkesverksam-av
het.

Som tidigarenämnt bedömer vi det inte ändamålsenligt uttalaatt
några riktlinjer i fråga högskoleproduceradeatt kurser skall ingåom
eller i vilken omfattning. Vi det emellertid naturligt och önsk-ser som

så sker.värt Vi kanatt också konstatera övriga medverkandeatt i KY,
såväl arbetslivets företrädare olika utbildningsanordnare,som är ange-
lägna högskolans medverkan. Däremot börom inte högskoleutbild-ren
ning finansieras via KY. Utbildningar endast består ettsom montageav

högskolekurser bör därför inte få förekomma.av
Vanligen högskolansär medverkan begränsadrätt omfattning.av

Det den enskildaär utbildningens karaktär bör vadavgöra ärsom som
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utformadehögskolekurserinslagen ärväsentligalämpligt. Det är att av
respektivetillförhållandeadekvat iomfattningharoch ärsomen
finns för-dåEndastuppläggning.syfte och allmännautbildnings mål,

starkt yrkes-ochkunskapsbashögskolansintegrerautsättningar ettatt
utbildningsinnehåll.inriktat

gymnasieskolanfrånKunskaper1.2.2

förbehörighetgrundläggandeförsöksverksamhetenunderGenerellt har
med krav påkompletteratoftagrundkrav,gällthögskolestudier som

fåttintehar dock sättasavseende. Kravenisärskild behörighet något
medkonkurrerasigvaritharsyftet inteeftersomallt för höga, att vare

naturvetenskapligadetallt inte påframförutbildningarhögskolornas -
gäl-dethögskolornas nivåsig närellerområdeteller tekniska närma-

naturvetenskapligamatematik och ämnen.isärskild behörighetler t.ex.
avslu-Även bygger påsåledesyrkesutbildningenkvalificeradedenom

ochkunskapsområdenändåvanligtvisgymnasieutbildning, inrymstad
komvux.eller frångymnasieskolanfrånhämtaskankursmoment som

igenom detden gåttkonstigarenaturligtvis inte än attDet är som
ingenjörsstude-gymnasieskolaninaturvetenskapliga programmet som

delaryrkeskunskapersighögskolan tillägnarrande i motsvarar avsom
yrkesinriktadegymnasieskolans program.

studerandedebehovfinnsutbildningarna attI många geavav
allmännasåväli naturveten-kompletterande kunskaper ämnen som

motsvarandemestadelsyrkesinriktadeoch/ellerskapliga ämnen, gym-
dettautsträckningvilken ärD-kurser. Iellernasieskolans C-B-,

och deinriktningutbildningensenskildadenberor både påbehövligt
sig för.bestämtrekryteringsambitionerförkunskapskrav eller mansom

ellerellerindustriellatillovanligtinteexempelvisDet attär merman
breddavillyrkesutbildningarkvalificeradetekniskt inriktademindre

ellerstudie-helthartillrekryteringsunderlaget annansom enpersoner
ökayrket.inom Förtraditionellarbetslivsbakgrund den attärän som

dessaarbete inomtilllederutbildningartillsökandeströmmen som
påkurserviarbetskraftsbehovetområden där attär stort, gymna-anser

kvalificeradeiintegrerasskall kunnai karaktärsämnenasial nivå
underrepresenteratrekryteraambitionenyrkesutbildningar. När är att

detförfara påockså vilja sättet.utbildningar kanvissakön till man
ochuppgifterkomvuxinnebära KYfår dock inte överDetta att tar

gymnasieutbildningar förbedriver vuxna.rena
iblandkräverområdentekniskaindustriella ochUtbildningar inom

fåsvårochgymnasieskolandisponeras ärmaskinpark attavsomen
fallen hardeutsträckning. Ierforderligställen iandratillgång till på
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gymnasieskolorna betydelse förstor kurserna inomen att den kvalifice-
rade yrkesutbildningen praktiskt skall kunna genomföras.

högI grad gymnasieskolans medverkan kärnämnenaavser och kan-
ske framför allt matematik och främmande språk, kommuni-ävenmen
kation på svenska. Också i fråga sådana inslag det viktigtärom att
innehållet de faktiskastyrs behov kunskaperav arbetslivetav som
uttrycker än erbjuder fullständigaattsnarare gymnasiekurser.man Det

alltså viktigtär gymnasieskolansatt medverkan utformas så denatt
anknyter till de yrkesrelaterade målen för utbildningen. En sak ärannan

fullständigaatt gymnasiekurser komplettat.ex. C-, D- och E-kur-som
i matematik kan erbjudas kompletterandeser utbildning vid sidansom
för den intresserade.om

Under försöksverksamheten har det visat sig det viktigt föratt är
utbildningens kvalitet och anseende kurserna verkligenatt anpassadeär
till respektive utbildnings behov, undervisningssättetatt efteranpassas
målgruppen och den eftergymnasialaatt karaktären i sin helhet upp-
rätthålls. Därför detär väsentligt når eftergymnasialaatt mål,man

ökad bredd eller djup,genom istörre yrkesämnena i utbildningar som
knyter till befintliga gymnasieutbildningar.an Detta förutsätter breden
samverkan mellan skolan och arbetslivet utbildningensnär innehåll
läggs Det gäller också genomförandet.upp. samma Exempel och pro-
jekt måste hämtas från arbetslivet och inte konstrueras enbart för att
åskådliggöra teoretisk skolkunskap.

1.2.3 Kunskaper från arbetslivet

Arbetslivets medverkan i utbildningen skall innebära aktuellatt
yrkeskunskap från verkligheten inom yrkesområdet eller branschen
reflekteras i den skolförlagda undervisningen. Lärandet i arbetet och
arbetslivets medverkan i undervisningen skall integrerat kom-ettvara
plement till den teoretiska kunskapsbas högskola och gymnasie-som
skola kan bidra med. Erfarenheterna från försöksverksamheten visar att
detta inslag tillmäts betydelsestor de studerande och bidrar tillav
utbildningens trovärdighet och kvalitet. Den kopplingnära till bransch
och yrkesområde skall den teoretiska delensom genomsyra kvali-av en
ficerad yrkesutbildning kan inte upprätthållas på bättreett sätt.

Deltagandet kan ske personalattgenom föreläsareengageras som
och seminarie- eller övningsledare i vissa kursmoment eller attgenom
arbetslivet genomför delar eller hela kurser. Enligt vårav mening bör
inte heller sådan medverkan formellt obligatorium,ett detvara ärmen

de säkrasteett tecknen påav utbildningatt har påtagligen en
yrkeskoppling och därmed närmast förutsättning för denen att över

2 19-2049Kvalificeradyrkesutbildning
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hand-undervisningendärdestånd. Itillf°ar komma ämnenhuvud taget
önskvärtdetgymnasieskolan attärsåvälhögskolanhas som avav

medver-faktisktillförsarbetslivetfrånerfarenhetaktuellockså genom
kan.

utbild-försöksverksamhetensvissaimedverkanArbetslivets av
präglasbranscheromfattning. Ihaftkunde haningar större avsomen
redovisatssidanandradet åarbetskraftsbrist harstarkochöverhettning

rimliga kostna-tillmedverkandekompetentasvårigheter att engagera
utbild-planeringenimedverkanaktivaochtidigaArbetslivetsder. av

ibeaktasbörvilketsärskilt viktig,skäldettablandningarna är annat av
iföreträdarearbetslivetssåkanverksamhet. Detfortsatt attvaraen

utsträck-och dåd iråd störremedbiståbehöverledningsgruppen en
omfattning.önskvärdskall fåmedverkandennaförning, att

pedagogiskstuderande,deBemötandet1.2.4 av

inriktning

utbildnings-eftergymnasialyrkesutbildningenkvalificerade ärDen en
uppåt,ochåråldern 19frånstuderandesåledesrekryterarform och

studerandedehälften ärOmkringäldre.ochbåded.v.s. avvuxnaunga
förutsätt-utifrån dessabemötasskallstuderandeäldre.eller Deår25

detta.efterpedagogik måstekursuppläggning ochochningar anpassas
tydligtstuderandedesåbedrivas ettutbildningenskall attDärför ges

inflytande övertillförsäkrasdelärande, stortsitt ettför attansvar
säkerställs.kvalitetsarbetetimedverkanderasocharbetet att

arbetsplatser ärverkakunnaförutbildasstuderande attDe som
bidrasjälva kunnaskallochorganisationerlärandetillutvecklaseller
inlär-problembaseraddärförViutveckling. atttill denna enanser

yrkesutbild-kvalificeradeinom denlämpligmycketningsmodell är
söka kun-förmågastuderandesdegrundläggs attHärigenomningen.

ochmed andrasamverkan attiproblemolikaför lösaskaper genomatt
sådanVikunskapskällor.och attolika kompetenserutnyttja enanser

iansvarstagandetutveckla dettillbidarocksåuppläggning att egna
arbetslivet.iverksamhetkommandeiutbildningpågåendesåväl som

skill-deöverbryggatillockså rätt storamedverkararbetssätt attDetta
och yrkeser-utbildningålderfrågasåväl ibakgrund,naderna i somom

studerande.mellan deofta råderfarenhet, som
studiersinaförskall förväntasstuderande stort egetettDe ta ansvar

Dethögskoleutbildningama.inomgällervadmedi likhet t.ex.som
skalllärarnaellerutbildningsanordnarenemellertid inteinnebär att

till siggällerdetstuderandetill de att tanäralltlämna över ansvar
till-uppföljningochkontinuerlig dialoginnehåll. Enutbildningens
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med de studerande det gäller målnär ochsammans genomförande av
utbildningen i sin helhet och de enskilda kurserna nödvändig.ärav

1.2.5 LIA kvalitet, betydelse och omfattning-

Lärande i arbete LIA det inslagär framför allt skall den inte-som ge
gration teori och praktisk tillämpning i arbetslivet eftersträvasav som
inom den kvalificerade yrkesutbildningen.

Genom fårLIA också mått på utbildningens gradett yrkes-man av
relevans, eftersom det tydliggörs i vad mån arbetslivets krav och för-
väntningar på kunskaper stämmer medöverens vad åstadkomssom
inom den skolförlagda delen utbildningen.av

innebärLIA den studerande underatt handledning på arbetsplats
skall och utveckla sinöva förmåga tillämpa ochatt teoretiskaomsätta
kunskaper i praktisk verksamhet och kunna bemästra problem iatt pro-
duktionen olika och tjänster. LIA-periodema såledesav utgörvaror
fortsatt utbildning, fast lokaliserad till arbetslivet. Detta ställer krav på
arbetsplatsen, på handledaren och på utbildningsanordnarens förmåga

vid respektive arbetsplatsatt förankra utbildningens mål, syfte och
uppläggning. På måste den enskildesätt studerande med-samma vara

gällande förutsättningar.veten Den skolförlagda teoriundervis-om
ningen och den arbetsplatsförlagda utbildningen måste ha tydligtett
samband för bli meningsfulla.att Den studerandes ambitioner ochegna
mål måste också beaktas vid planeringen LIA-perioden. Det avgö-av
rande kvalitetenär iatt LIA upprätthålls. LIA-företagen och utbild-
ningsledningen, tillsammans med de studerande, måste tillse deatt teo-
retiska och den praktiskamomenten verksamheten verkligen ettges
innehåll integrerat ochär ansluter till de mål och syftensom sattssom

för utbildningen.upp
Detta säkerställs bättre utarbetar kursplaner för LIA påom man

för desätt teoretiska kurserna,samma baraän LIAsom om man ser
påhäng praktik.ett Det behövs alltsåsom genomtänkt analysav en av

och plan för LIA både relaterat till utbildningens övergripandeen mål
och till de olika kursemas innehåll.

Försöksverksamheten har inte visat på några problemstora att
rekrytera arbetsplatser för LIA. Praktiskt samtliga studerande hartaget

fått sin del LIA.ograverat Kvaliteten har naturligtvis varierat ocksåav
beträffande LIA, genomgående intrycket deär studerandemen att
upplever lärandet i arbetet det enskilt viktigaste inslaget i utbild-som
ningen och, enligt Luleå tekniska universitets utvärdering, också det

lärorikt.mestsom anses
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ochskolaintegreringenvisaromdömenstuderandes attDe av
fungerarLIAutbildningsresulat.bättretillbidrar somarbetsliv ett

upptäcktharMan attteoretiska inslagen.för demotivationsskapare
samti-arbetslivetilärandenödvändig förundervisning ettskolans är

skolundervis-LIA-periodemafrån gör atterfarenheternadigt som
förjustvalt KYharpåtaglig. Mångaochkonkretupplevsningen mer

utbild-givandeuppfattatsarbeteochskolaintegreringen ensomatt av
ningsfonn.

LIA-periodema sammanta-gälltharförsöksverksamheten attUnder
utbild-flestautbildningstiden. Dehelatredjedelomfattaskallget aven

LIA-innebärvilketveckor attlängd på 80haft poängningar har en
Utbildningsanord-veckor.26omfattatfall hari dessaperiodema ca

Som-olikapåperioder sätt.fördela dessamöjlighethafthar attnama
utbildningsti-helaunderi veckandagarha LIAvaltliga har ettatt par

ochveckorantal ettblockfleraiLIA ettdelaandraden, att omupp
block.endastdem i storahålla ettvaltantal harmindre att parsamman
prefe-arbetslivetsberoendevaritfalli de flestamodell harValet avav

förhållan-verksamhetsmässigaoch andraproduktionscyklerdärrenser,
påverkat.den har

i någoninteLIAomfattningendenVi sammantagnaatt avanser
övrigaföreftersomtidsmässigt utrymmetökabörutsträckningstörre

deviktigt teore-Det attalltför begränsat. ärblirdåutbildningsinslag
säker-kvalitetochomfattningharutbildningeniinslagentiska somen

iförmågaenskildesdensåväl förkunskapsbasteoretiskocksåställer en
personligaochyrkesmässigafortsattadenföraktuella yrketdet som

möjlighetenförlämpligt öppnadetkan attutvecklingen. Däremot vara
tid. Förutsätt-kortarenågotmedgerocksåintervallha ettatt som

försöksverksam-underdenochbranscherför olikaolikaningarna är
för-Virigid.alltföribland uppfattatsregeln hartillämpadeheten som

25-35intervall påordar procent.ett
kortareviLIA-perioder attutläggningendet gällerNär enanserav

studerandedeutbildningen. Detitidigtligganormalt börperiod ger
vilketinom,sigutbildararbetsområdedetlära kännamöjlighet att man

arbetslivserfarenhet.ringaharstuderandeför deviktigtsärskiltär som
sistatill deförläggasbörperioden intesistadenviVidare attanser

studerande ochdeviktigtdeteftersom attutbildningen, ärveckorna av
föravslutningeninnanåtersamlastillfällefårutbildningsanordnaren att

utbildningen.uppföljning av
för sig.utbildningförLIA-period börvarje avgörasLängden på var

produk-gällerdetkaraktärolikasinsemellan närharYrkesområdena
sigläraskallstuderande attdeochtionsförutsättningar moment som

säsongsbetonade såsompåfallandeVissahandha.och ärtillämpa t.ex.
kontinuerligmedpräglasandramedanturismverksamhet systemav
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drift såsom processindustrin. Vi emellertid utbildningstiden ianser att
det närmaste undantagslöst skall innefatta minst två block med förLIA

möjliggöra reflexion,att återföring och inhämtandet kunskapav ny som
kan användas i efterföljande LIA-period.en

Under forsöksverksamheten har somliga anordnare lagt LIA-upp
verksamheten så varje studerandeatt på arbetsplatsär hela tiden,en
medan andra anordnare tillämpat principen varje studerandeatt skall

på flera olika arbetsplatser. Vivara studerande,att ingetanser sär-om
skilt förhållande talar för något skall ha LIA påannat, minst två olika
arbetsplatser under sin studietid. Skälet för det förstaär detatt är av
vikt den studerande fåratt inblick i rutiner och förhållningssätt samt
kunskaper utrustning och handhavandeom kan olika påsom vara
arbetsplatserna, deäven iär bransch. För det andraom undvikssamma

LIA får karaktärenatt intemutbildning inskolningav ren som ger
endast på den utrustning finns på det aktuella företaget.som

I det moderna arbetslivet kan det ibland svårt identifieraattvara en
fysisk arbetsplats. Enligt vår mening måste LIA kunnaäven hanteras i
sådana förhållanden. Eftersom LIA lärandeär i arbetetett vi dockanser

renodlat ensamarbeteatt inte bör få förekomma. Det viktigtär ocksåatt
utveckla sin sociala förmåga och sin samarbetsförmåga under LLA.

I undantagsfall förekommer det också ekonomiska eller säker-av
hetsskäl LIA inte kanatt äga under "skarpa" förhållanden. så fallIrum
bör det möjligt skolförläggaatt LIA,vara det förutsätter attmen
arbetslivet står för kostnaden och för denäven handledande personalen.
Vi det däremot under ingaanser omständigheter acceptabelt LIAatt
förläggs till skolan på grund svårigheter skaffa arbetsplatser.attav

1.2.6 Nationella eller lokala mål

Inom gymnasieskolan uppställs nationella mål för varje utbildning.
Inom högskolan förhållandetär det omvända, även rätt storom nog en

i praktiken råder det huvudsakligasamsyn innehållet för olikaom
nivåer i åtminstone de etablerade ämnena.mer

KY:s föränderlighet och omsättningen på olika utbildningar gör en
ordning med nationella mål iän övergripandeannat avseende åtrnin-

mycket svårstone genomföra praktiskt.att Vi dessutom denattanser
skulle motverka syftet med KY: åstadkomma utbildningaratt med en
stark och aktuell arbetslivsförankring stadda i ständig förändring. Varje
form centrala mål eller centralt fastställt innehållav för utbildningen
riskerar dessutom verka återhållandeatt eller läsande för utvecklingen

utbildningen. Vi också dettrorav förödandeatt för viktig för-vore en
utsättning för kvaliteten, nämligen varje utbildning föratt sig har en
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led-inskränkerarbetsliv. Ombefintligttillanknytningstark manett
derassäkertriskerarutvecklingsansvar, engage-ningsgruppemas man

övrigt.iutbildningarnai ävenmang

Certifiering1.2.7

ilegitimationskravsärskildatillkoppladeyrkenVi äratt somanser
inombedrivasbörintesjuksköterskor,ochlärareform,någon t.ex.

redanharyrkesområdenyrkesutbildning. Dessakvalificeradförramen
säkerhetmedbehovfyllerochutbildningsformeretableradesina som

finnas.alltid kommer att
försöksverksamhe-inomförekommerutbildningardeVissa somav

möjlighetenellergesällprovtillframlettinnehållhafthar ettten som
Viorganisation.någoncertifieringtilllederutföra avatt somprov

skall kunnayrkesutbildningkvalificeradanordnareatt avenanser
möj-dettainnehåll görfårdesåingående kurser ettatt somarrangera

imedverkatharfallförekommandeiarbetslivetligt. Genom att
kandenledningenideltarochutbildningen manutformningen avav

möjlighe-denbetydelsefulltdet attarbetslivetutgå från att varaanser
så-genomgåvillkor ettemellertid inte attskall ettfinns. Det varaten

kvalificeradedenfrånintygellerfå ettfördant att ut examenenprov
frivil-skallcertifieringellergesällprovEttyrkesutbildningen. varaen

studerande.denligt för

arbetslivetochKY1.3

snabbare.alltförändrasochkunskapsintensivtalltmerblirArbetslivet
ochkompetensmedarbetarnaspåökade kravmedförFörändringarna
deltillgodoseyrkesutbildningen ärkvalificerade attmed den ensyftet

skemåsteDetkompetens.denna enbehov genomarbetslivets avav
karaktärtill sin ärutbildningiarbetslivetfrånmedverkanaktiv somen

arbetslivet.medsamspeliformasflexibel och
kvalifice-igrundbultoch ärmedverkanArbetslivets enengagemang

tillanknytningenintemöjliginteyrkesutbildning. KY ärrad om
skallutbildningenförvillkorinslag. Ettstarkt attarbetslivet utgör ett

ibehovverkligtfinnsdetbåde ettsåledesståndtill attkomma är
ochutbildningen attattkompetensden gearbetslivet avsersomav

utbildningen.genomförandetisigarbetslivet avengagerar
ochplanerarutbildningsväsendet gemensamtocharbetslivetNär

medarbetslivetsker i KY mötsdetpåutbildning sättbygger somupp
delvismed rättföreträdareutbildningsväsendetsochkultursin en
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annorlunda kultur. Uppgiften skapa braär utbildning medatt starken
förankring i arbetslivet i kombination med skolförlagd undervisning på
eftergymnasial nivå. Detta ömsesidiga beroende finns på heltett annat

i KY i andrasätt utbildningarän och det kan bidra till samverkanatt
etableras lättare på andraäven områden KY. Viän övertygadeär om

detta samarbete måste fortsättaatt under utbildningens gång. För att
genomföra denna form utbildning med god kvalitet det viktigtärav att
arbetslivet medverkar både i LIA och i den skolförlagda delen av
utbildningen.

1.3.1 Den nationella planeringen

Intresset för anordna kvalificerad yrkesutbildningatt och långtär stort
ifrån alla intresserade har kunnat komma ifråga för genomföraatt
utbildning. harDet därför varit nödvändigt prioritera och välja deatt ut

angelägna ansökningarnamest och också prioritera somliga bran-att
scher andra.änmer

För bl.a. få tydligare bild haratt vi delat in ansökningarna i olikaen
områden eller branscher. Samma indelning i branscher använder vi oss

genomgående i olika sammanhang. Flera branscher har utbildningarav
lappar varandraöver och antal utbildningarsom ett i flerapassar

branscher. Trots indelningen kan uppfattasatt något har densom grov
underlättat överblicken ansökningarnaöver och utbildningarna.

För goda prioriteringargöraatt bland ansökningarna har vi varit
angelägna få så fullständig bildatt möjligt hur framtidaom en som av
behov i arbetslivet och vi har därför haftut, olika formerser av
branschkontakter. På somliga områden har de givit tydlig vägledning
och på andra har de varit till mindre hjälp.

På IT-området har vi fått tydliga indikationer på vilka färdigheter
och kompetenser bedömer kommer efterfrågas i arbetslivet,attman
liksom på turismområdet där både Turistdelegationen och Mitthögsko-
lan givit bra underlag för våra bedömningar. På ekonomiområdetoss
har det varit svårt få vägledning iatt mycket allmännaänannat termer.
Så har det också varit på tillverkningsområdet där övergripandeen
bedömning varit svår åstadkomma, inteatt minst kanske eftersom
området så mångfacetteratär och intressentema så många. På vårdom-
rådet däremot har bedömningama varit självfallna och i ansök-mer
ningarna har det tydligt kommit till uttryck behovet KY främstatt av
finns inom det kommunala området. Inom de s.k. legitimationsyrkena

inte kvalificeradär yrkesutbildning aktuell.
Vi har även AMSanvänt och NUTEK:s olika ochoss av prognoser

bedömningar för få vägledning i prioriterandetatt utbildningar.av
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betydligtharyrken,frågadetaljrika iAMS är menommerprognoser
på längretrenderbehandlarNUTEK:stidsperspektivkortare än som

och tek-IT-såsomallmännaiarbetslivetpekar på tenner,sikt och mer
nikomrâdet.

underlättarsigsammansättning ikommitténharVidare somen
ansökningar.bedömamedarbetet att

bildarkommitténtillkomplementföreslårVi enettatt somman
arbets-expertis påmeddiskussionförforumreferensgrupp ettsom

bredfåAvsiktenkompetensbehov. är attochpersonal-marknadens en
antagligenbehöverutbildning. Gruppenbehovkommandebild avav
ytterligareförårgångertvå attsammanträdainte än gepermer

lyftaangelägnakan attområdenvilka mestvägledning varasomom
fram.

bästutbildningansökningardeprioriteraförsökerVi svararsomom
tillbidrarUtbildningar attarbetslivet.ifinnsbehovdet sommot som

proposi-följdtillhar,flaskhalsproblematikenden s.k.motverka av
ansökningsom-deytterligareprioriterats senastetionsuttalanden,

Pla-tillverkningsområdet.ochinom ITdet gällthargångama. Främst
kanyrkesutbildningkvalificeradkort,visserligenneringstiden är men

snabbtsåställasarbetsmarknadsutbildninginte på sätt omsomsamma
KY.lösas inomkanarbetsmarknadenpåproblemenakutade mestatt

intecknadeprocentförslag 80 ärmed våradelenStörre resursernaav
f.n.långarelativtallmänhetiutbildningarnatid ochlängre ärför

tillgodosemöjligheterbättresåledeshar attKYveckor.omkring 80
förväg.tid ilite längreförutseskanbehov som

starkare devårdområdetinomutbildningarprioriteratocksåVi har
formprimärvården iinomfrämstansökningsomgångarna,tvåsenaste

turismområdetinomAnsökningarundersköterskor.utbildning föratt
året.detoch lägreförsta åren senastegrad dei högreprioriteratshar

delområden,någrapåkoncentreratökad gradivi ocksåharDär oss
miljöprofil.ochmedutbildningarrestaurangområdet och natur-såsom
ansöknings-i delägreprioriteratsockså senasteEkonomiområdet har

inrikt-medutbildningarframföralltharområdetdetomgångama. Inom
tid.underframlyftssäljyrkenochentreprenörskapning senaremot

liksomårendehögrenågotprioriterats senasteharByggbranschen
trädgård,ochskogJord,miljöområdet.inriktningmedutbildningar mot

bran-förhållandevis småvaritträindustri harochlivsmedeltransport,
ansökningsom-fyradeunderfördeladerelativt jämntscher men

och hant-kultur-främstinriktningmedUtbildningar motgångama.
iefterfråganförframföralltlägre,prioriterats attverksområdet har

svår-ocksåsannoliktochhärpåtagliglikaintearbetslivet är mera
fun-detintressantdet prövaändådokumenterad. Vi är attatt omanser

hantverks-ochkultur-inomutbildningformdennabedrivaatt avgerar
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området för den skull avkallutan på kravetatt efterfrågan ige om
arbetslivet.

Ledningsgruppen

Vi den kanske viktigaste uppgiften föratt ledningsgruppemaanser är
förankringen i arbetslivet kommeratt till stånd och vidmakthålls.
Vår erfarenhet utbildningens förankringär i arbetslivetatt under-

lättas det finns lyhört samspel med de anställdaettom grupper av som
medverkar i lärandet i arbetet. De de studerande undermötersom
utbildningens gång och finns i den verksamhet där de studerande

kommer medverka behöver därföratt representerade i led-senare vara
ningsgruppema. På det kan de bidra till utbildningenssättet kvalitet
samtidigt de kan bedöma utbildningen innehåller irättsom momentom
förhållande till de krav ställs i arbetslivet. kanDe med sin erfaren-som
het bidra till ledningsgruppens kvalitetsarbete inte minst det hand-när
lar utbildningens yrkesrelevans. Vår erfarenhet samtidigtärom att
människor högt i organisationen ofta fyller viktig funktionupp en som
"dörröppnare" med god överblick och värdefull koppling in i företa-en
gen.

Branschorganisationer medverkar i många utbildningar med samlad
och värdefull kunskap från respektive bransch. Vi dock inte attanser
branschorganisationer skall arbetslivet i led-representeraensamma
ningsgruppen för utbildning, kompletteras medutanen representanter

direkt verksamma i arbetslivet.ärsom
Arbetslivets företrädare kan också bidra till förbättra rekryte-att

ringen till utbildningarna. Det gäller dem har arbetenatt engagera som
utbildningen i fråga siktar och efter också under-mot strävasom att att

kön medverkar. När derepresenterat presumtiva studerande kanmöter
de konkret bild hur kvalificerad yrkesutbildning fungerarge en av en
och uppbyggd och framförär allt konkret bild kommandeen av en
yrkesverksamhet. den härI formen kan också intresseramötenav man

delvis målgrupp studerande olika anledningar inteen ny av som av
tänkt sig vidare studier. kanDet människor traditiont.ex. vara som av
inte väljer eftergymnasial utbildning eller inte intresseradeären som

i huvudsak teoretiska studier. Genom samtal med studerande i KYav
har vi erfarit just den omedelbara kopplingenatt till arbetslivet under
utbildningen attraherar studerande söka kvalificerad yrkesutbild-att en
ning, liksom möjligheterna till anställning efter avslutad utbildning.
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planerasutbildning1.3.2 När en

tillgodo-utbildningsformbehövsför visar detKYIntresset att somen
arbetsmarknaden.föränderliga behov påochrelativt kortsiktigaser

arbetslivetsmellanbalansutbildning finnaplanerandetiAtt enav
kunskapsbreddtillräckligfårstuderandeoch debehov vikten att enav

arbets-inblandade.samtliga Densamarbete hoslyhördhet ochkräver
medförtrogenhetgradskall högplatsförlagda utbildningen ettavenge

företagsspe-får inte sådenyrke yrkesområde,eller snävtett varamen
därmedochföretagsutbildninginternciñk f°ar karaktärendenatt av

område ellersmaltmycketanvändbar inomendast blir rentett av
företag.endast inom ett

tidigtåtminstoneinitierat ellerarbetslivetvisarErfarenheten näratt
kvalitet. Iofta brautbildning blir deti planeringensigengagerat av en
utvecklatharutbildningsanordnare däremotskola eller 1de fall där en

arbetslivet förkopplati förväg ochoch utbildningenplanerat senare
mellan deintegrationenoftadet sigutbildningen visarförankra attatt

utbildningen hardelarnaarbetsplatsförlagda sämreochskolförlagda av
det sig dessutomsällan visarbra.förutsättningar fungera Inte attatt
arbetslivets viljaochbegränsati frågabehovet utbildningen attärav

sig liten.engagera
skallfå utbildningi ansökanrekommenderar detVi startaattatt om

skautbildningen vuxit fram. Detvarit medframgå arbetslivethur när
utbild-ansökanframarbetathur hartydligt beskrivet ommanvara

finnsförsäkra sig detdeltagit.vilka har Förningen och attatt omsom
erfarenhet detvårutbildningenverkligt behov är storär attett avav

detsynlig. Därföroch välkonkretarbetslivsmedverkan ärvikt äratt
arbetslivs-vibranschorganisationerinte tillräckligt med attutan anser

medverka.alltid skallföreträdare från företag
utbildningdilemma iockså finnas ettkan motDet attett svararsom

ska-alltför ochblirarbetsmarknadenbehov på snävrelativt begränsat
Därförintemutbildning.får karaktäreninlåsningseffekt eller avpar en

innehållerinte barautbildningarnatillfinns det anledning att attse
innehållerocksåtillämpliga kunskaperomedelbartyrkesmässigt utan

sigförsäkrakunskaper.generaliserbara Förallmänna kurser attsom ger
medföretaghar flerautbildningarnadet naturligtdetta är att somom

och sådetSå skallLIA-platser.verkar utbildningen medi utt.ex. sese
håll.det de flestaockså ut

förankringbredåstadkommasvårtvissa kan detPå attorter envara
detdå kompenseraföretag. kanfåtal Manfinns ellerdet baranär ettett

föra inutbildningenskolförlagda delendeni momentatt avgenom
försäkraområde.bredare Förinomblir gångbarutbildningen attettatt

redofåutbildningsanordnarenkanutbildningen gångbarsig ärattom
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visa yttranden från företrädare för arbetsliv på andra kanorter som
behöva den kompetens utbildningen attsom avser ge.

Utbildning trender arbetsmarknadenmotsom svarar ännusom
inte hunnit förankras i arbetslivet kan sannolikt inte komma till stånd
inom KY, detta eftersom förutsättning för genomföra KYatt ären att
det finns konkret och tydligt arbetslivett har verksamhet inrik-som en
tad det de studerande skallmot utbildas för. Utbildningen skallsom
också väl förankrad och efterfrågad arbetslivet med tillräck-vara ettav
ligt antal platser för LIA. KY utbildar för arbetslivet fonnärsom en

uppdragsgivare och det måste därför finnas faktisktav arbetsliv. Viett
därför starktror förankring i arbetslivetatt svår kombineraären att

med spjutspetsutbildningar har oklart arbetsliv.ett Däremotsom mer
skall KY naturligtvis inriktas modernt arbetslivmot ett och, som

tidigare, harnämnts vi också dess bidrag till utvecklingensett av
arbetslivet möjlig och lämplig prioriteringsgrund. Inomsom en ramen
för KY kan också kombinera och samordna olika kunskapsom-en man
råden och på så bidra till utvecklingensätt yrken.av

1.3.3 Under utbildningens gång

Ett starkt indicium på utbildning både behövsatt och har goda förut-en
sättningar bli bra alltsåatt är arbetslivet varit aktivtatt redan vid
utbildningens planering och uppbyggnad och tänker sig medverkaatt
vidare under utbildningens gång.

Betydelsen lärandet i arbete kan inte heller överskattas detav utan
säkert den enskiltär viktigaste delen varje utbildning. Den konkretaav

tillämpningen och lärande utgår frånett praktiken både effektivtärsom
och meningsfullt. LIA medför också utbildningens yrkesrelevansatt

kontinuerligt.prövas
Ett utbildningsresultat förutsättergott aktiv och positiv medver-en

kan från alla verksammaär på arbetsplatsen. Detta förank-som gör
ringen utbildningarna i arbetslivet och på de medverkande arbets-av
platserna så betydelsefull. För driva och utveckla utbildningenatt är
också mångfalden i arbetslivets medverkan i dessa störstaprocesser av
vikt.

En stark koppling till arbetslivet fortlevnadsvillkorär ocksåett
under den kvalificerade yrkesutbildningen. Denna koppling mellan
arbetsliv och utbildningsanordnare bör etableras redan i tillblivelsefa-

och övergå i ledningsgruppema aktivtatt följer utbildningarnasen och
återkopplar både till dem medverkar i utbildningen och demsom som
deltar i den. Inte minst de studerande känner starkt behovett attav
utbildningens kvalitet och relevans bekräftas dem verkar iav som
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försäkringocksåarbetslivetKopplingen tillarbetslivet. utgör en
utbildningen.för och behovintressearbetslivetsbidragsgivaren avav

för-deinnebärutbildningarnamedverkan i ärArbetslivets aktiva att
formochlegitimitetbåde demvilket utgörankrade i arbetslivet enger

utbild-iintearbetslivet däremotkvalitetsgaranti. Om är engageratav
därutbildning,få tudeladriskerarningen itidigt att enmanprocessen

för denarbetslivetdelen ochskolförlagdaför denskolan heltansvarar
arbetsplatsförlagda.

förfärdigheterha tillräckligautbildningenefterstuderande skallDe
ständigtarbetsliv iförändringsbenägnasåkunna ettatt somvara

ochkombinationen allmännaförväntar sig. ämnenutveckling Det är av
träningsocialapraktiska ochmed denyrkeskunskaperavancerade parat

bådeförutsättningarharKYinnebär attLIA gör att gesom som
åstadkomma dettautvecklingsmöjligheter. Förochyrkesfardigheter att

skolförlagda delenmedverkar i denläraredet viktigtär att avsom
studerandearbetslivet.förankring i Deaktuell sät-harutbildningen en

skol-i denmedverkarför arbetslivetföreträdarevärde attter stort
meddärigenomberikar denutbildningen.förlagda De spets-delen av

med detkontaktkommer istuderandearbetslivet där defrånkompetens
yrkesområde.derasi framkantsker avsom

ianställdafungerastuderande skallmeningen deinteDet attär som
vid sidannaturligtvisdeLIA-periodernaunderföretaget även omom

kunskaperdeproduktionenförnyttigaockså kanlärandet genomvara
krav påonekligenställerutbildningen.de fått under Det engagemang

Lednings-medverkar i LIA.arbetslivetoch uppoffring förnågon som
övergripandesammanhangi dessautbildning harför varje engruppen

ifinna balansbidra tilldärföroch kanrespektive utbildningbild attav
detta.

utbildningarnaiKvaliteten1.4

tillsynutvärdering,uppföljning,Samhällets1.4.1

varandra ochrelaterade tilloch tillsyn sär-Uppföljning, utvärdering är
ochbåde tillsynenförseruppföljningenskilt kanske kan säga attman

tillsynenförseUppföljningsresultaten kanunderlag.utvärderingen med
den också,liksomför tillsynen,objektetmed kunskaper t.ex.om

blir före-visst objektföranledaresultatredovisning, kan ettattgenom
med kanarbetarutvärderingenanalysmaterialmål för tillsyn. Det

förhål-kanfråga tillsynenLiksom iuppföljningsdata.frånhämtas om
fördjupat studiumföranledauppföljningenlanden belyses ettavsom

påverkanaturligtvis tillsynenSamtidigt kanutvärderingen.inom upp-
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följningens innehåll eller utvärderingens inriktning. Likaså kan utvär-
deringen peka på infallsvinklar eller områden för tillsyn ochnya upp-
följning.

Vi har försökt finna allmänt vedertagna definitioner på begreppen
utvärdering, uppföljning och tillsyn. förefallerDet uppenbart attoss
sådana inte finns definitionerna i allmänhetutan att till detanpassas
område Några drag kan dock urskiljas:som avses.

Tillsynen sikte på efterlevnaden lagartar och regler. utgårDenav
således från regelverk existerar och denatt ett fråganpåger svar om
verksamheten uppfyller fastställda krav eller Den avser snarare
handlande resultat. Denän i liten eller ingenär utsträckning ifråga-
sättande.

Uppföljningen sker tiden ochöver därmed fortlöpandeutgör en
beskrivning verksamheten. Oftast genomförs den mätningar ochav som
omfattar helheten. Den frågorpå Vad Vadpresterasger svar som:
kostar det Vilka de organisatoriskaär betingelserna Underlaget för

besvara dessa frågoratt insamlat faktamaterial.är ett
Utvärderingen fördjupadär analys inom valda områdenen som

syftar till djupare förståelse utfall och förhållanden. Denen utgörav en
bedömning resultat och långsiktiga effekter genomfördaav mera av
insatser e.d. Den värderande.är m.a.o.

Både utvärdering, uppföljning och tillsyn måste utformas deså att
bidrar till säkerställa utbildningarnaatt bedrivs med kvalitet,att harrätt

god arbetslivsförankring och för individen lägger grunden till fram-en
gångar i arbetslivet och god utvecklingsförrnåga. Verksamheten kom-

alltid både mångfacetteradatt och stadd i ständig förändring.mer vara
Detta särskilda förutsättningar för utformningen såväl utvärde-ger av
ring och uppföljning tillsyn. Dessa förutsättningar huvudsak-ärsom
ligen

utbildningarna skallatt mycket aktuella i förhållande till0 vara
arbetslivet och därmed stadda i ständig förändring,

de skall arbetslivetsatt aktuella behov,mot varför inrikt-0 svara
ningen på verksamheten sådan kommer förändrasatt rättsom
påtagligt tiden,över

de alltid kommer haatt begränsad och inteatt särskilt lång exi-0 en
i tiden, vilket innebärstens utbildning vill fortsättaatt en som
sin tidutöver måste konkurrerautmätta med andra på lika villkor,

varje utbildning kommeratt ha sina unika mål, sina åtminstone i0 att
viss mån särskilda intressenter och utbildningarna kommer haatt att

brokig skararätt anordnare: högskolor, universitet, folkhög-en
skolor, bildningsförbund, företag och kommuner.
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utbild-omsättningenförändras så snabbt,Eftersom utbildningarna av
uppfölj-skall unik kanutbildningningar hög och varjeskall varavara

omfattningsignalsystem iningen inte fungeraKY ett sammasomav
utvärderingtillsynoch såvälskolväsendeti det allmänna somsom

därefter.måste utformas och dimensioneras

Utvärdering

boskillnadtydligdet gjortsförsöksverksamheten hardirektiven förI en
denutvärderingen åsidan ochuppföljning å denmellan tillsyn och ena

uppfölj-ochför tillsynhar varitandra. Kommitténs uppdrag att svara
upphandlautvärderingen varitning, uppdraget i frågamedan att enom

förskäl har talatpraktiskautvärdering. Redankommittén oberoendeav
ochbegränsadevaritadministrativa harKommitténsdetta. attresurser

tillhade lettför utvärderingendjupgåendetidenöver ta ett ansvarmer
denTill detta kommerfått eftersättas.uppgifter hadeandraatt mera
värderingutvärderingen innefattarprincipiella utgångspunkten att en

utbild-inte barafungeraockså kommitténs och sätt attsystemetsav -
yrkesutbildningenkvalificeradevi förordar denningamas. Eftersom att

styrelse ochmedutbildningsfonn,skall fortsätta en egensom en egen
vi ocksåinteutbildningamas ellernationella beslut anservara vara,om
finansi-förbedrivas.utvärdering bör Ansvaretoberoende KYatt aven

styrelsenligga på nufortsättningsvisering beställning böroch även
oberoende styrel-genomföras heltbörkommittén, uppdragen avmen

kanträffas.upphandlingsavtal Mansäkerställas i devilket bör somsen,
hanterasutvärderingsuppdragen över-naturligtvis överväga att av en

för-föremellertidRegeringen. Vi harordnad instans, d.v.s. stannat att
Regeringeneftersomansvarig, detta inte minstorda styrelsen som

bestämmandekanregleringsbrev och på utövasätt ettannatgenom
Viadministrationen.medbelastasinflytande inriktningenöver utan att

varförfunktion,ha utvecklandeutvärderingen börockså att enanser
omedel-hade detKY-styrelsendet opraktiskt någon änannanvore om

bara beställaransvaret.
vidutbildningarsamtligautvärderingenpågåendeDen enavsernu

Över harutvärderingennödvändigttiden det inteviss tidpunkt. attär
variera frånkan omfattningenoch framför alltden omfattningen utvär-

utvärderingsområdenautvärderingsområde. Ocksåderingsornråde till
områden kon-följandebör emellertidsjälvfallet variera.bör Grovt sett

utvärderingsverksamheten:tinuerligt iingå
från delssådan utgårVärderingenutbildningarna.Kvaliteten på som

arbetsmarknadensutbildningen, delsupplevelserde studerandes av
framgångsfak-undersökersådantvärdering. Inom ett manprogram
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för utbildning.torema Sambanden mellan god kvalitet andraochen
faktorer kan kartläggas. Möjligheterna förverkliga lärande i arbetetatt
och integrationen mellan lärande i arbete och den skolförlagda delen
behöver uppmärksammas, inte minst eftersom detta de vikti-är ett av

kännetecknen för KY och betydelsefulltgaste för eventuellaKY:s
framgångar. Till utvärderingsprogram med den härett inriktningen kan
också olika utvecklingsinsatser kopplas.

Ekonomi och organisation. Meningen med KY flexibeltär att svara
arbetslivets och de studerandesmot behov. I vad mån organisationen

förmår detta kan studeras.göraatt En värdering anordnamasav ser-
vicebehov och i vad mån de uppfylls hör hit. Ett studium sambandenav
mellan kvalitet och ekonomi, liksom graden rationalitet i medels-av av
användningen behövs. Eftersom de skolförlagda delarna prin-KY iav
cip totalfmansieradeär via bidrag det betydelsefullt förär rationellen
medelsanvändning utvärderingen bidrar till höjaatt effektiviteten iatt
medelstilldelningen.

Samhälle och arbetsliv. KY:s effekter på arbetsmarknaden ökar-
produktiviteten, uppstår högre förädlingsvärde, skapas bättre arbets-ett
förhållanden, uppstår jobb, hur motverkas traditionella könsbundnanya
utbildnings- och yrkesval frågorär angelägna för värde-ärsom en-
ring KY. Longitudinella uppföljningar dem genomgått KYav av som
kan värdefulla bidrag till utvärderingen utbildningsfonnen i dessge av
helhet och underlag vid bedömningenutgöra prioriteringarna påav
branscher. Av intresse vidare harär KY några effekter på andraom
samverkande utbildningsformer, liksom andra sekundäreffekter, varför
och hur KY bidrar till minska den sociala snedrekryteringenatt till
eftergymnasiala studier och de regionalpolitiska effekterna.

Ett brett spektrum vetenskapliga discipliner bör involveras iav
utvärderingen. Såväl samhällsekonomiska företagsekonomiskasom
aspekter behöver anläggas. Sociologiska, Statsvetenskapliga och peda-
gogiska måste användas.angreppssätt

Från vissa utgångspunkter det fördel deär olika forsknings-en om
projekten samordnas. Därför valde vi gå med sammanhålletatt ut ett
anbudsunderlag vi gjorde upphandlingennär den pågåendeav nu
utvärderingen. Intresset medverka emellertid blygsamt.att Vivar ser
det risk med sammanhållnastörre projekt intresset såsom ären att

kvaliteten i fara.svagt att Ensätts nackdel givetvis den tids-ärannan
mässiga aspekten. Projekten måste rimligen ha olika löptider. Samtidigt

det, tidigare,är angelägetnämnts faktiskt oberoendeattsom utvär-en
dering kommer till stånd, varför det inte lämpligtär KY-styrelsenatt

någon starktutövar samordnande roll.
En möjlig lösning på frågan kan styrelsen, ändå harattvara som

överblicken de olika projektenöver i samband med upphandlingama
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etablerassambandochståndtillsamverkan kommerockså till attser
det relevant.när är

interaktiv formmedbättredetviprincipSom äratt avenanser
verk-berörsfrån demmedverkaninnefattarutvärdering avsomsom

framfördettatill dem;återkopplinginkluderarocksåsamheten och som
börrelevantdetutvärderingen. Därregistrerande ärden traditionella

låterföringformnågoninnefattautvärderingsuppdraget ocksådärför av
påbyggerprojektprioritet åtochutbildningsanordnamatill somges

iframåtsyftandeocksåbörUtvärderingenfältet.medverkan från vara
nulägeoch värderabeskrivabara bör utanden inteden meningen ettatt

såledesverksamheten. Detutvecklingen ärbidra tillockså kunna av
tillbidrarochframgångsvägarsikte påutvärderingenviktigt taratt

verk-förinstrumentbörUtvärderingenproblemlösning. ettses som
börVerksamhetsbeskrivning. Densamhetsutveckling än somsnarare

KY.utvecklingendel i avses som en
upprätthålls,utvärdering KYoberoendesåledesVi föreslår att aven

sambandiochdennaupphandlafår i uppdragKY-styrelsen attattatt
tillsamordning kommerrelevantsäkerställamed upphandlingen att

stånd.

Uppföljning

regii vårbedrivitsdelsuppföljningenharförsöksperiodenUnder egen
delsutbildningsanordnama,direkt frånuppgifterinhämtande avgenom

detminskar ochuppgiftersnabbabehovetAllteftersomvia SCB. av
egenprodu-denkommerstabilare,och blirstatistiska underlaget växer

upphandladedenminska ochuppföljningsverksamheten attcerade att
periodi-liksomkan,given,naturligtvis inteöka. Omfattningen utanär

tiden.varieraciteten, över
utbildningaromsättningenochunikutbildningEftersom varje är av
säker påintehög, kanrelativt attinom kommerKY att varamanvara

uppfölj-därförvistabila ochlångsiktigt attförhållandena är anser
omfattande.relativtbördet framtida KYningen varaav

i vad mån KYkartläggaskalluppföljningenVi förordar också att
kart-börmellanrumMed jämnamål.sekundärauppfyller även man

könsmässigadenminskabidrar tillutbildningarnalägga i vad mån att
vadarbetsmarknaden, iutbildningsväsendet och påisnedfördelningen

gymnasieprogram,yrkesinriktadefrånutbildningarna rekryterarmån
efter-tillsnedrekryteringensocialaminska dentillde bidrar attom

ungdomsutbildning, vida-bådefungerarstudier, degymnasiala somom
rekryte-och huromställningsutbildningfortbildning ochreutbildning,

geografiskt.ringsbasen utser
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Med hänsyn till den åldersgrupp utbildningarna vänder sig till och
den eftergymnasiala nivån det naturligt uppföljningssystemetär att sna-

anknyter till högskolans till gymnasieskolans.änrare
Så innefattar gymnasieskolans uppföljningssystem relativtett

omfattande ekonomiskt material, medan heltKY saknar sådana upp-
gifter. Eftersom bidraget regleras för varje utbildning för sig tenderar
naturligtvis kostnaderna bli de utgjort underlaget för bidragsbe-att som
slutet. Vi det därför mindre meningsfullt etablera ekono-attanser en
misk uppföljning. Däremot bör utvärderingen underlagnämntssom ge
för ekonomiska överväganden.

Någon resultatuppföljning centralt fastställda mål ochgentemot
kriterier i kunskaps- och färdighetshänseende det inte möjligtär att
etablera, eftersom varje utbildning har sina mål därvidlag. Enegna
resultatuppföljning kan däremot ske i fråga examinationsfre-om
kvensen. Ett resultat övergångsfrekvensen till andra eftergym-ärannat
nasiala studier.

Den viktigaste resultatuppföljningen kommer emellertid huratt avse
de gått igenom klararKY sig på arbetsmarknaden. Dennasom en upp-
följning bör dels varje utbildning för sig, dels utbild-KYavse som
ningsform:

utbildningsformenFör aggregerade uppgifter, också0 genom men
longitudinellt.
För varje utbildning undersöker hur åtminstoneatt0 genom man
någon intagningskull klarat sig arbetsmarknaden,på vilket sedan
kommer det i allmänhet viktigaste underlaget vidutgöraatt en
eventuell prövning utbildningen skall få fortsätta eller inte.av om

Tillsyn

Grundat på våra erfarenheter försöksverksamheten vi till-attav anser
synsverksamheten i reguljär KY-verksamhet bör fortgå huvudsakien

hittills.som
Vår erfarenhet den form tillsyn vi bedrivit inom försöks-är att av

verksamheten varit uppskattad både de studerande och utbild-av av
ningsanordnama. studerande,De i utbildningsform,som nya en ny
upplever det mycket uppmuntrande utbildningarna såägnasatt ettsom
aktivt intresse. Vår upplevelse också de synnerligenär äratt engage-
rade i utbildningarna och mycket måna kvaliteten och nivån. Efter-om

kommittén genomför tillsyner förekommenpå anledning,ävensom
d.v.s. kritik riktas utbildning,när tillsynen de studerandesmot utgören

Även"livlina" utbildning brister påtagligt i någotnär avseende.en
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övriga förefaller positiva till formerna för tillsynen.intressenter Detta,
bl.a. behöver naturligtvis intede tillsedda positivt på tillsynen,att ser

bedömning ändåför den ändamålsenlig. Vår ärärett attargumentvara
fallet.så i huvudsak varitatt

i mindreTillsynen formella aspekter och regelefterlevnadbör avse
detutsträckning vad antagligen normalt. Delvis beror påän är attsom

dock kunnatområdet i ringa utsträckning regleras centralt. Vi hadeså
i relation tillåstadkomma betydligt legalistisk form tillsynen mer av

försöksverksamhetdels föreskrifterna i förordningen 1996:372 om en
i de för varjemed viss kvalificerad yrkesutbildning, dels innehållet

dock uppmärksam-utbildning fastställda utbildningsplanema. Vi har
påtalas det all-formella aspekter. direkta felOmävenmat noterasmer

tid i tillsynsrapporten.
huvudsakliga syften:Tillsynen bör i stället, liksom hittills, ha två

yrkesutbildningen, delsdels vidga kunskapen den kvalificeradeatt om
med huvud-led i verksamhetsutveckling, föra dialogatt, ettsom en en

utbildningarnas kva-sakligen studerande och utbildningsanordnare om
litet i vid mening.

alltid,och kommer för lång tid framåt, kanskeKY är att vara en
liten speciell i denutbildningsform. inte unik, så åtminstoneDen är, om
starka kopplingen och mångfalden anordnare. Vitill arbetslivet trorav

förutsättningar:också den bortsett från det har vissa speciellaävenatt
inte vanligtvisden rekryterar i utsträckning studeranderätt stor som

eftergymnasiala utbildningsväsendet, den påanvänder sig det ärav
yrkesområde,gång både utbildning för vill in på ettsamma unga som

utbildning förkovra sig område därför äldre studerande vill på ettsom
villde redan yrkesverksamma och utbildning för andra äldreär som

utbildningsfonn. valet mellanbyta yrkesområde. också IDen är en ny
förhoppningsvisåt regeltillsyn och fungeraägnaatt att som enoss
valet mellanutvecklande samtalspartner har vi valt det I attsenare.

rapsodiskt bedrivagrundligt få utbildningar ochpenetrera enmera
dialog förordar fort-med många har vi valt det och vi att mansenare

så.sätter
utvecklings-Tillsynen bör i utsträckning ha karaktärenalltså stor av

skall isamtal utbildningen i fråga, besöken alltid resulteraävenom om
formella och kvali-kan innehålla både påpekandenrapporten omsom

tativa Tillsynsfonnen harbrister och krav på åtgärder olika slag.av
underlättat samtidigt den i all-vårt handlande i dessa avseenden, som
mänhet inte, särskilt skräckinjagandevi märkt åtminstone, verkatsom
för den tillsedde.

utbildningar livslängdMed den karaktär har, med unikaKY ärvars
enligtbegränsad och ständigt anordnare, bör alltså vårmånga nya

inriktning.mening tillsynen fortsättningsvis ha kvalitativ Denäven en
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bör också ha sådan omfattning alla utbildningar någon gångatten
under sin existens blir föremål för tillsyn. Med denna prioritering som
utgångspunkt och med rimlig resursåtgång måste tillsynen fortgå ien

enligt hittillsvarande principer.stort sett
Tillsynen del kansliets i anspråk. Vitar stor atten av resurser anser

den centrala funktionen i regulariserad haverksamhet bör iäven en
den fasta dimensionering hittills varit fallet. finnsDetstort sett som

alltid risk den centrala funktionen blir alltmer benägenatt atten se
välvilligt på tillsynsobjekten, kommit till stånd resultatettsom som

dess ställningstaganden. viss avlastning kan förEn också behövasav
god servicenivå rimligaoch handläggningstider skall kunnaatt en upp-

rätthållas. fråga tillsynenI bör därför framgent möjlig-prövaom man
heten i viss utsträckning använda sig medverkande. Detatt externaav
kan motverka alltför välvilligt kan också bidra tillDetett synsätt. att
tillsynen tillförs aspekter kan svåra utveckla i litenattsom vara en
central funktion.

Eftersom tillsynen i så utsträckning har karaktären erfaren-stor av
hetsförmedling förutsättning för medverkan skall bliär att externen
framgångsrik kan få kvalificerad medverkanatt man somav personer
kan bygga viss rutin och kunskap KY. kan svårtDet attupp en om vara
få sådan kvalificerad medverkan i för och tillräcklig omfattningvar en
bland dem aktiva i arbetslivet. borde därför ocksåManär pröva attsom
använda sig pensionärer. Både från utbildningssektom ochav personer
från arbetslivet i övrigt bör kunna komma i fråga. till-Det viktigtär att

inte får karaktären revision utbildningens yrkesrelevanssynen av en av
från central nivå det uppgift för ledningsgruppema och övrigaär en-
lokalt medverkande från arbetslivet, medan tillsynen studeraattavser

så sker. Därför det viktigt de medverkande alltid haratt är att ett
levande intresse för yrkesutbildning och mindre viktigt för-de äratt
ankrade i just det arbetsliv den enskilda utbildningen innebärDetavser.
inte vi i första hand skall medverkande medatt attanser man engagera

bakgrund i utbildningsväsendet.en
I avseende vi tillsynen bör skärpas och det utbild-ett att äranser

ningarnas kvalitetsarbete.eget

1.4.2 Utbildarens kvalitetsarbeteeget

Den utvärdering, uppföljning och tillsyn KY-styrelsen kommer attsom
genomföra enligt förslagvårt kan också bidra till det kvalitetsarbete
varje utbildning måste sig åt.ägna

Som vi tidigare vår åsikt oberoende utvärderingsverk-ärsagt att en
samhet skall verka interaktivt och med återföring till utbildningsanord-
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bidragtill lämna direkta konkretaskall syftaUtvärderingen attnama.
denkrävs inte baratill det skall fungerautvecklingen KY. För attattav

samverka medstark ambitiongenomför utvärderingen har attensom
sig i och fårsinutbildningsanordnama, också de i turutan att engagerar

direkta med-inriktning.möjligheter påverka utvärderingens Derasatt
med dragning åtutvärderingverkan förutsättning förär att enen

meningsfull.skall bliutvecklingsarbete huvudöver taget
utbildningsanordnarenförsecentrala uppföljningen kommerDen att

fårmångarekrytering, avhopp och hurmed information bl.a. somom
bransch ochutbildningen, andra ianställning, både för den sammaegna

totalt.
kvalitetsaspektemasikte påTillsynen huvudsakligenkommer att ta

felredovisningoch fungera samtal detta änett avsnarare ensom om
erfarenhetsutbyteåstadkommaoch brister. Ambitionen bör ettattvara

därmedochmed sina kunskaperdär utbildningsanordnaren kan bidra
blir tillhan-medan deras bidragberika genomför tillsynen,dem attsom

från andraerfarenheternadahålla framför allt grundat påkunnande
utbildningar.

ansvarigeemellertid denväsentliga kvalitetsarbetet måsteDet
det viktigtsjälv. Viutbildningsanordnaren stå för äratt atttror en

kvalitets-igenom hurutbildningsanordnare från början tänkerredan
och dendetta för sig självarbetet och formulerarkan bedrivas som

redovisning detdärförskall ansökan. Vi förordarpröva att egnaaven
anordnaansökan fåkvalitetsarbetet finnas med ialltid skall atten om

väsentligtKvalitetsarbetet såkvalificerad yrkesutbildning. är atten
därmed fastställasutbildningsplanen ochredovisningen bör ingå i av

inte kaninnebär ocksåKY-styrelsen. Det göras utan att sty-att avsteg
relsen medgett det.

i denna redovis-villkor på innehålletRegeringen bör inte fastställa
detaljreglering,onödigbli uttryck förning, eftersom det dels skulle ett

avseende de kravutvecklingsarbetedels KY-styrelsenshämma eget
utbildning.bör ställas påsom en

fortsättning påavseendet skulle kunnahjälpmedel i detEtt vara en
för sinfram "Läroverket"tekniska universitet tagitdet material Luleå

bidra till denhaft till syfteMaterialet har i och för sigutvärdering. att
redskap för kva-upplägg detcentrala utvärderingen, till sitt är ettmen

det lämpligtEnligt vår mening kanlitetsutveckling lokal nivå. vara
inte obligato-tillhandahålls, det börsådant hjälpmedelatt ett varamen

riskt använda det.att
innefatta både degodtagbartKvalitetsarbete måste för stu-att vara
studerande har ilika viktiga.derande och arbetslivet, båda De en

bidra tillovanligt goda möjligheterutbildningsform denna attsom
skolförlagdadenkvalitetsarbetet, eftersom de själva kan stämma av
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till-delens yrkesrelevans under sina Vår erfarenhet frånLIA-perioder.
synsverksamheten också välgmndade uppfattningarde harär att om

synpunkterutbildningens kvalitet och också goda förslag. Arbetslivets
kommer alltså delvis fram deltagande.redan de studerandesgenom

Ledningsgruppemas uppgift till kvalitetsarbetet funge-är att attse
Led-kräver resultat och åtgärder förankras.Det att rapporterasrar.

användasningsgruppemas arbetslivsföreträdare kan och bör dessutom
för hålla på utvecklingen branschen i framtidsper-ögonenatt ettav
spektiv.

Vi alltså redovisning kvalitetsarbete och egenutvär-attanser en av
dering alltid bör ingå i ansökan få Vilka områ-KY.att startaen om en
den särskilt bör uppmärksammas i det sammanhanget givet-måstesom

undervis bedömas tiden med hänsyn till de visar sigbehovöver som
verksamhetens finner följande områden angelägna.gång. F.n. vi

Utbildningamas nivå. Utbildningen skall studerande möjlig-dege
heter utveckla sina kunskaper fått i gymnasieskolan.vad deutöveratt

åtgärd kan utbildningens innehåll för kurs analyseras iEn kursattvara
förhållande till gymnasieskolans mål. Härvid också beaktamåste man
utbildningens sammansättning i dess helhet. utbildning tillTrots att en

del består på gymnasienivå kan sammansättningenstor momentav
iändå mervärde. på skall dock alltid högreKravet KYettge varaen

gymnasie-fråga graden fárdigutbildning gäller förvadänom av som
skolan, yrkesförberedande. indikator utbildningsnivånEn påärsom
kan också den tilltänkta personalsammansättningen. Utbildningenvara
skall de studerande möjligheter färdigheterutveckla andra änattge

helhe-ämnesanknutna såsom problemlösningsfönnåga, förmåga att se
och samarbetsförmåga. sigdel detta kan säkert läraEnter av man

undervisning, vi det i första hand frågaäratt omgenom men anser en
arbetssätt i utbildningen, både under den skolförlagda och den arbets-
platsförlagda delen. kan pedago-För säkra detta redovisa denatt man

olikagiska uppläggningen och hur samverkan mellan utbildningens
delar skall upprätthållas.

Utbildningamas yrkesrelevans. de studerande lärDärmed attavses
sig saker i förhållande till arbetslivets behov. detta börFörrätt mätaatt
alltid kvalitetsarbetet innefatta handledamas bedömning. händerDet att
utbildningsanordnama yrkesrele-det tillräckligt kontrolleraattanser

detvia ledningsgruppen, dels företräder den inte helavansen men
berörda arbetslivet, dels har inte alltid ledningsgruppens ledamöter
några kontakter LIA-periodema.med de studerande under Genom att
direkt med handledama får förstahandssynpunkter påta man om
utbildningens nivå denden får lära sig saker underär rätta, rättom man
skolförlagda attrak-delen och de studerandes kompetens demgörom
tiva på arbetsmarknaden och förser med god utvecklingspoten-dem en
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tial. Ett yrkesrelevansen redogöra forsätt de ingå-annat att testa är att
ende kursemas innehåll och uppläggning inför ledningsgruppen.

Arbetslivets medverkan i genomförandet utbildningen ocksåärav
betydelsefullt. Denna medverkan kan ske både utbildningsut-genom
veckling och direkt medverkan. Utbildningsutvecklingen kangenom
innefatta sådant lärarna får tillfälle följa verksamheten iatt attsom
arbetslivet någon tid för bättre kunna koppla sin undervisning tillatt
aktuella förhållanden i arbetslivet och för höja sin kompetens inomatt
yrkesområdet. Arbetslivet kan också bidra med exempel och projekt-
förslag. Det viktigt varje utbildning formerhar förär samverkanatt
mellan skola och arbetsliv lärarna i den skolforlagda delengör attsom

förtrogna med det arbetsliv de utbildar för.är
Arbetslivets direkta medverkan i utbildningen sker naturligtvis

främst under erfarenhetLIA. Vår den skolförlagda delenär ävenatt av
utbildningen i någon utsträckning bör involvera yrkesverksamma. Detta
skänker legitimitet hos utbildningen bland de studerande haren som en
starkt motiverande effekt. Det också utbildningens yrkesaktu-gör att
alitet blir högre vad någonsin kanän utbildningsvä-presterassom av
sendet självt.

Utbildningsresultaten, de studerandes motivation for studierna och
yrkesrelevansen blir bättre hela utbildningen deom genomsyras av
övergripande yrkesmål varje utbildning skall ha. innebärDet attsom
innehållet i varje på något anknyts till den kommandeämne yrkes-sätt
verksamheten. Det erfarenhetsmässigt bättre exemplen iär mate-om
matik realistiska och anknyter till det räknande kommerär ägnaattman
sig åt i sin anställning. Också i andra allmänna ekonomiämnen som
och språk uppnår ofta goda resultat deävenatt ämnenaman genom
präglas utbildningens röda tråd. Icke-facklärare måste givetvis fåav
hjälp med detta från andra kolleger eller kanske hellre frånännu
arbetslivet.

De studerandes medverkan. Därmed vi de studerande bådeattavser
i fråga utbildningarnas uppläggning och det dagliga arbetet skall haom
goda möjligheter framföra sina synpunkter och den dagliga verk-att att
samheten präglas arbetsgemenskap. För nå goda utbildnings-attav en
resultat det också viktigt de studerandeär reellt involverade iatt är
kvalitetsarbetet. Dels vår erfarenhet de studerandes omdömeär att
oftast med andra intressenters,överensstämmer dels vi att ettanser
aktivt studerandeengagemang i kvalitetsarbetet bidrar till de personlig-
hetsutvecklande kompetenser utbildningarna skall vid sidange om
ämnesktmskaper och yrkesfárdigheter. Inlämingen i många utbild-av
ningarna förutsätter den studerande för sittatt tar ett stort eget ansvar
lärande, medan utbildningen tillhandahåller verktygen. Det knappastär
möjligt upprätthålla sådan pedagogisk metod deatt stude-utan atten
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rande har betydande inflytande på utbildningen och användaett utan att
deras kunskaper och erfarenheter i utvecklingen utbildningen. Deav
formella aspekterna på studerandeinflytandet har vi funnit mindre
väsentliga.

Det vidare så studeranderepresentantema i väl funge-är utan att
rande ledningsgrupper både har vägande synpunkter medoch bemöts
intresse och respekt. Hur många de och de ledamöter ellerär ärom
adjungerade mindre betydelse. Några klagomål från de stude-är av
rande har hittills aldrig framförts i det avseendet. Vi har fått det
intrycket det från de studerandes utgångspunkt viktigareävenatt är att
arbetslivet har majoriteten i ledningsgruppen.

Planeringen kvalitetsarbetet. aspekter bör alltid iTre ingåav
beskrivningen kvalitetsarbetet: vad hurgöra,attav man avser man
kontrollerar det och hur kontrollerar följer resul-ochgörsatt man upp
taten.

Kvalitetsredovisningen bör således beskriva vilken personal man
ha komplement till den uppgiftenregelmässigaatt ettavser som mera

de formella krav ställs på de medverkande i den skolförlagdaom som
delen. jämförelse börEn utbildningens nivå i tillrelationgöras av
andra delar utbildningsväsendet. bör redovisa hur arbetslivetsManav
medverkan i utbildningen kommer genomföras och hur utbild-att
ningens aktualitet i förhållande till utvecklingen i arbetslivet säkras. De
pedagogiska metoderna bör med utgångspunkt i bådepresenteras ett
inlämingsperspektiv sådant främjaoch för de studerandesattsom mera
generella utveckling. kan svårt för utbildningsanordnareDet attvara en
i förväg dokumentera den pedagogiska uppläggningen i högsåsom
grad attitydfråga. kan dock lägga fastMan grundsyn och redo-är en en
visa hur implementera den. kan ocksåMan läggaattman avser upp
kontaktvägar, exempelvis ha utbildningsansvarig ärattgenom en som
tillgänglig för de studerande och väl insatt böri utbildningen. Man
beskriva hur få de studerande medverka i kvalitets-att attman avser
arbetet och i utvecklingen utbildningen och hur kommer attav man

för de studerande i den dagliga verksamheten.göra att engagera
Kontrollen kan utformas avseende vid-t.ex. ett rapportsystemsom

åtgärder, både i fråga den dagliga driften genomförda lek-tagna om
tioner, avstämning undervisningens innehåll kursmålen, kun-motav
skapsprov och -resultat i förhållande till kursmålen, studiebesök, LIA-
placeringar m.m. och utvecklande och korrigerande åtgärder. Ett rap-

bör innefatta mottagarsidan.portsystem
Resultatkontrollen och -uppföljningen innefattabör handledamasatt

uppfattning utbildningens yrkesrelevans inhämtas. kan ocksåManom
ha långsiktigt perspektiv så frågar tidigare studerandeett attmera man

vilken de haft utbildningen och kunskaper medvilka de sinnyttaom av
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innefattareller tillföras. Givetvisyrkeserfarenhet kan slopasanser
för hurkunskaper. ordningresultatkontrollen de studerandes Enockså

ingående kurserna,både dede studerandes uppfattning inhämtas om
finnas.sådan börinkl. LIA-periodema, och utbildningen somom

enkätfonn bör företasutvärderingar iSammanfattande skriftliga
enkät bör iutbildningen. sådanåtminstone någon gång under En göras

alltför flitigt brukvill avråda frånslutet varje utbildning. Vi ett avav
förursäktstörande och kanenkäter, eftersom det verkar atttas som en

Återkopplingen till deutbildningen.undvika det viktiga samtalet om
redovisas.börtill ledningsgruppenstuderande liksom rapporteringen

åtgärdsuppföljning redovisas.Slutligen bör resultat- och

utbildningsformeroch andra1.5 KY

försöksverksamheten intehar ikvalificerade yrkesutbildningenDen
utbildningsformer vad inne-andrautvecklat någon tydlig gräns mot

huvudsakligenbeträffar. Kunskapsinnehållet kommerhållet och nivån
ochpåbyggnadsutbildningargymnasieskolan, komvuxfrån arbetslivet,

inför-helahögskolan. Oftast det inte fråga kurser ograveratär attom
medförlivas i innehållet tillrättaläggsKY, överensstämmaattutanen

alltså deutbildning har. kande utbildningsmål respektive Man säga att
för just den utbildningen,kunskaper förmedlar ofta specifikaKY ären

gymnasie-tillhandahållsämnesteoretiska innehålletdetäven avom
inne-utbildningensskolan, skallkomvux och högskolan. Sammantaget

i intag-detta markeras ocksåhåll ligga eftergymnasial nivå ochpå en
ningsvillkoren.

unik till sin uppläggning. Detheller hävdaMan kan inte KY äratt
gymnasieutbildningar och påbygg-högskoleutbildningar,finns både

utbildningsprodu-från olikanadsutbildningar består montagesom av
detta avseendearbetsplatsförlagda inslag.och innehåller I ärcenter
utbildningsformer.emellertid konsekvent, till skillnad från andraKY

meningslöst försöka åstadkommaEnligt mening detvår är att en mer
tilli förhållandesärskiljande och tydligare avgränsning resten av

ochpropositionen, lagenredan gjorts iutbildningsväsendet denän som
förordningen.

iutbildningsform, detNivåmässigt eftergymnasialKY ärär menen
yrkesområde därsig inte särskilt entydigt begrepp KY på ettett en-

heltbörjar naturligtvis pådet gymnasial grundutbildningsaknas en
Pågymnasieutbildning.utbildning bygger pånivå än enannan en som

högskole-utbildningsformer;i andra eftergymnasialadetsätt ärsamma
helt olika nivåerfrämmande naturligtvis påutbildning i språk startar

inte.gymnasieskolan ellerberoende på språket kan läsas iom
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kompletterande utbildningsform1.5.1 En

från andra iEftersom utbildningsform kan den till skillnadKY är en ny
utbild-utsträckning definieras förhållande till återstodenistörre av

komplet-ningsväsendet. den meningen kan och börI KY vara en- -
eftergymnasialterande utbildningsform. bör producera sådanKY

utbild-yrkesutbildning inte kommer till stånd i andra delar avsom
ningsväsendet. kan naturligtvis inte det enda eller kanskeDet ensvara
det huvudsakliga kriteriet, det kan tjäna riktmärke närg manmen som
försöker precisera uppgift i förhållande till utbildning. KYKY:s annan

utbildning.bör alltså syfta till åstadkomma arbetslivsnäraatt ny,
Naturligtvis kan den inte alltid, eller i allmänhet helt nyaens avse
yrken. förhållandet det redan finns utbildning inomDet någon ettatt
yrkesområde därför inte tillräckligt för det inte också skall kunnaär att

utbildningsmässigafinnas på området i fråga. börKY Däremoten
sinadubbleringar undvikas: och utbildning bör inte iEn KY en annan
ochhelheter i fråga kursinnehåll, omfattningöverensstämma om av

innehåll i lärande i arbete, nivå, yrkesmässiga förutsättningar och över-
igripande mål. Normalt bör graden färdigutbildning högresett varaav

användbard.v.s. den gått igenom bör omedelbartKY, KYsom en vara
på arbetsplats, någon längre inskolning.utanen

Även utbild-detta kompletterandeKY på sätt,om man ser som en
självklartningsfonn, blir till andra utbildningsfonner integränserna

givna. utbildningar och därPå områden där högskolan bedriver många
de kvalificerade yrkesutbildningama inrymmer kunskapsstoffett som

utbild-relativt teoretiskt blir ändå otydlig. gällerDettaär gränsen t.ex.
ningar ekonomi, och Också här detinom turism i viss mån kanIT. vara
graden fárdigutbildning och den flexibla produktionsformen somav

ellersärdrag, det ämnesteoretiska innehålletKY:sutgör änsnarare
nivån. Områdena för inlärning kan i sammanfalla, i KYstort sett men

kunska-lär sig i allmänhet yrkesmässigt använda sigattman mera av
Samtidigt dessinnebär säkert högskolans utbildningar med merapen.

påtagliga forskaranknytning utbildningar andra förmågor.dessatt ger
Utifrån enskilda utbildningar naturligtvis inte detta invändnings-är ett
fritt dratidigare inte heller vår avsiktSom ärnämnts attresonemang.

för-viklara eller åstadkomma entydiga definitioner. Vadgränserupp
söker förutsättningar allmäntvisat sig ha godaKYgöra är att ange var

iproducera utbildningsväsendetangelägen utbildning och därsett att
övrigt inte verkat i särskilt utsträckning.stor

förhållan-otydlig den ändenOm högskolan igränsen är ärmot ena
likartat i förhållande påbyggnadsutbildningar i dendet till komvux

andra. Innehållsligt många kvalificerade yrkesutbildningar vidareut-är
vecklade påbyggnadsutbildningar, där utvecklingen ofta inneburit att
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utbildningen kompletterats med lärande i arbetet, arbetslivsan-ett att
knytningen förstärkts, allmän kompetens och personlig utveck-mer av
ling och inte minst utbildningen ofta blivit längre. Kopplingen tillatt
högskolan har därtill ofta medfört ämnesteoretisk förstärkning.en

Samordning med påbyggnadsutbildningama1.5.2 i
komvux

de kommunala påbyggnadsutbildningamaFör gäller de generella målen
för komvux. innebär bl.a. främstDe de fått minst utbildningatt som
skall få möjlighet sin ställningstärka i arbetslivet och i det politiskaatt
och kulturella livet. Utbildningen skall likvärdig och den skallvara
främja jämställdhet mellan könen. har skolforrnen målDessutom av
värdegrundskaraktär. Påbyggnadsutbildningarna syftar, enligt de speci-
fika målen, till sådan utbildning den leder till yrkes-att attge en en ny
nivå eller till yrke.ett nytt

Enligt vår uppfattning i utsträckning de speci-överensstämmer stor g
fika målen för komvux påbyggnadsutbildningar med de mål vi tänker i

åför KY. Som det visat sig i praktiken fungerar bådeKYoss som
ombytesutbildning, vidareutbildning inom yrke för redanettsom
yrkesverksamma och kvalificerad färdigutbildning för demsom en som
kommer från gymnasieskolan. Vi det angeläget samtligaattser som
dessa funktioner upprätthålls inom KY.

"värdegrundsmål"Komvux så okontroversiella de inte kanär att
orsaka några problem inom kanKY. Dessutom påbyggnadsut-
bildningama i sin nuvarande utformning knappast särskilt kom-vara
pensatoriska i meningen de i första hand till för dem haräratt som
minst utbildning tidigare, eftersom de förutsätter genomgången gymna-
sieutbildning. fungerarKY i praktiken också kompensatoriskt, påmen

har utbildningarKY till del vänder sig till demsätt.ett annat storsom
reellt inte sig ha eftergymnasialt utbildningsaltemativ,ettsom anser

d.v.s. dem gått yrkesinriktad gymnasieutbildning.som en
står varje kommunDet fritt anordna påbyggnadsutbildningar.att

Något särskilt statsbidrag får kommunen inte. heller har kommu-Inte
till ersättning för studerande från andra kommunerrätt närutomnen

kommunen beviljats därtill och dessutom för vissa angivnarätten
utbildningar. Antalet platser berättigar till sådan interkommunalsom
ersättning uppgår till drygt beslutar8 000. Numera Skolverket inom en

Regeringen fastlagd fördelningen de interkommunalaav ram om av
platserna.

praktikenI alltså möjligheterna studera vid det offentligaär att av
eftergymnasialanordnad utbildning beroende i vilken kommunav man
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bosatt. Betalar inte hemkommunenär interkommunal ersättning för-
utbildningsplatsen. Likasåvägras kan tänka sig möjlighe-attman man

anordna utbildning varierar. De kommunernaterna kanatt större natur-
ligtvis hålla sig med varierat utbud för sina invånare,ett mera egna

beroende finansiering utifrån.utan att vara av en
Enligt vår mening bör inom det offentliga utbildningsväsendet

anordnad eftergymnasial utbildning i princip alltid riksrekryte-vara
rande. Enligt vår mening finns det ingen anledning sköta två utbild-att
ningsforrner så lika ochKY de eftergymnasialaär påbygg-som som
nadsutbildningama i komvux på två olikaså har relativtDesätt. sam-
manfallande mål, ofta anordnare, rekryterar från likartadesamma grup-

och utbildar på likartade områden. Dessutom ofta kvalificeradeärper
yrkesutbildningar utvecklade påbyggnadsutbildningar.ur

En sammanhållen skötsel påbyggnadsutbildningama och KYav som
inkluderar helstatlig finansiering enligt KY-modell skulle dessutomen
förbättra riksrekryteringen. skulleDet också innebära att resurserna
behålls inom utbildningssektom.

Den modell för prioritering utbildningar vi förordar medförav som
arbetslivsförankringen och arbetslivets behovatt blirgensvaret mot

mycket uttalat. Vi inte någon modell bör tillämpas förattanser annan
V utbildningar syften i högså grad med KY:s. Viöverensstämmers vars

vidare det särskilt i tillväxtperspektiv väsentligtatt ett är attanser
arbetslivsanpassad utbildning till, något delvis kanväxer uppnåssom

KY och påbyggnadsutbildningama slåsattgenom samman.
Vi föreslår och kommunerna med tillämpningatt staten av

ñnansieringsprincipen kommer de medelöverens attom som
kommunerna använder för påbyggnadsutbildningar förs tillöver ett nytt
KY-anslag och de båda formerna hanteras i sammanhang.att ett
Eftersom begreppet KY på etableras utbildningsfonnär väg att som en
med vissa karaktäristika vi inte påbyggnadsutbildningama iattanser
oförändrad form skall betecknas KY.som

1.5.3 KY och det kommunala skolväsendet

Kommuner de vanligaste KY-anordnamaär och ofta det komvux-är en
enhet eller gymnasieenhet sköter utbildningen, emellanåt etten som
fristående kommunalt Som ofta vidareutveck-KYnämnts ärorgan.
lingar tidigare påbyggnadsutbildningar. Enligt våra erfarenheter ärav
skillnaderna mellan olika utbildningsanordnare inte så någrastora att
säkra slutsatser kan dras vilken kategori föredra frånär attom som
kvalitetssynpunkt. Alldeles säkert den expansionär KYatt som
genomgått skulle ha varit omöjlig kommunal medverkan.utan
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särskiltkontakter, vilketgodaarbetslivet och kommunenOfta har
således intemåttlig storlek.kommuner Detkanske gäller i är ovan-av

professionellvill hautbildning,ligt arbetslivet initieraratt enmenen
ligger ofta kom-och dåutbildningsanordnarepedagogiskt kompetent

Även i sigskolväsendetdet intetill hands. ärnärmast somommunen
fördet skolanmed arbetslivetfrån början har kontakterna är äsom svarar

iinnehållet ochframför arbetaprofessionaliteten både närmareatt som
utbildningsanord-utbildningen.genomförare Oavsett ärvem somav

bidrag till kun-viktigakommunala skolväsendet lämnakan detnare
gymnasiekun-tidigareskapsuppbyggnaden inom KY. Som ärnämnts

yrkesutbild-kvalificeradekomponent i denskaper mycket ofta en
matematik och andradetta kanske iningen. Vanligast naturveten-är

intryck KYkommunikativa Vårtskapliga och i är ärattämnen.ämnen
undervisning det kommu-innebär denprioriterat område, vilket attett

finnskvalitet.oftast god Detnala skolväsendet bidrar med natur-är av
ipersonal ochanvändaligtvis alltid frestelse att egna resurseregenen

kvalitetssynpunkt.frånönskvärtutsträckning vadän ärstörre som
vilket innebäreftergymnasial,kvalificerad ochUtbildningen skall vara

kommunalatillhandahållas detinte alltid kankunskapsinnehålletatt av
gymnasie-i yrkesämnena, därSärskilt gäller dettaskolväsendet. nog

matematik eller engelska.imånga nivåerskolan inte har så t.ex.som
områden där det finnsyrkesutbildningar påKvalificerade gymna-

i högre gradförkunskapskrav kommerdesieutbildningar och där utgör
utbild-färdigutbildning. Andraochfungera vidareutbildningatt som

ombytesut-ocksågrad kunna fungeraningar kommer i högre att som
skall kunna fun-angelägetdet emellertid KYbildningar. Vi attsomser

det finnspå områden därombytesutbildning även gymna-gera som
form förbe-studerande någonfall behöver densieutbildningar. såI av

yrkesinrik-satsningen påpraktik. ökaderedande utbildning eller Den
därvidlag.goda möjligheterinom komvux erbjudertade utbildningar

ochsamverkan mellan KYVi det angeläget närmareatt enser
studeranderekrytering. Dettill stånd i frågakomvux kommer ärom

utbildningens skull,rekryteringsbas, inte förhar bredviktigt KYatt en
arbetskraft skallefterfrågan kvalificeradför arbetslivets påattutan

betydelsefullt denaturligtvis ocksåtillgodoses.kunna Det är att som
utbildning fårbristandearbetsmarknadenhar sig in påsvårt att ta p.g.a.

den har svårtsina meriter, liksomchans bättra på göraattattatt somen
möjligheten.skäl också får denkarriär sammaav

normalt innebärautbildningsform. böreftergymnasial DetKY är en
yrkesmässig kompetensinträdesvillkor harutbildningenatt somensom

i fråga ochyrkesområdetgymnasieutbildning inriktad motmotsvarar en
iMångagrundläggande behörighet i kämämnena.åtminstone ärsom

avseenden ochi eller några dessautbildning brister någotbehov avav
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här kan komvux betydande insatsgöra KY-basår e.d.atten genom
anordnas. Samtidigt kan efterföljande därKY, platsgaranti kanskeen

kan tillämpas, nyttoinslagrent till komvuxett motverkar deav ge som
rekryteringssvårigheter komvux har bland vissa särskilt män.grupper,
För bli effektivt förutsätter dettaatt kommunal samverkan, dären
kommuner tillåter kommuninnevånareatt går i kom-egna en annan

vuxenutbildning och betalar för det. Allteftersom KYmuns växer
kommer allt fler kommuner beröras. Vårt förslag i frågaatt om
påbyggnadsutbildningama bidrar till det. innebärDet i sin oba-tur att
lansema kommunerna emellan minskar.

1.5.4 KY och de kompletterande skolorna

I vårt remissvar på Utredningen det statligaöversyn stödet tillom av
kompletterande skolor SOU 1998:11 anförde vi sammanfattningsvis

den kvalificerade yrkesutbildningenatt och bidrag till kompletterande
skolor bör hanteras inom och organisatoriska med deen samma ram,
skillnader i regelverk kan påkallade, med bredatt ettsom vara organ
samhällelig förankring involveras i beslutsprocessen och tillståndenatt
för utbildning tidsbegränsas till högst år.en sex

remissvaretI konstaterade vi det vi har på tillsynenatt angreppssätt
kunskapsuppbyggande, förmedlande och kvalitetsorienterad bordesom

för de kompletterandeäven skolorna. En samordnadvara gynnsam
hantering tillsynen borde medföra högre samlad kompetensav änen en
åtskild hantering.

Vi såg också positivt på likartad hantering uppföljningen.en av
Dels kunde den användas för värdera varje utbildning för sig ochatt
skapa meningsfull information inför ställningstagande till utbild-
ningens framtid, dels kunde den skapa kunskap utbildningsforrnenom

generellt.mer
Beträffande utvärderingen konstaterade vi erfarenheterna KY-att av

utvärderingen, med hänsyn till de likheter föreligger mellansom
utbildningsformema, kommer kunna tillämpas i frågaatt deäven om
kompletterande skolorna.

frågaI hanteringen ansåg vi inom befintligatt ettom organ, en
organisation eller fristående, med beslutsprocess liknande denen som
gäller för KY rationellt och med hög grad legitimitet skulleen av
kunna hantera både KY och kompletterande skolor med statsbidrag.
Eventuellt, ansåg vi, kunde andra likartade utbildningsformeräven
hanteras inom sådan organisatorisk med tillämpningen gemensam ram

flera likartade regelverk.än Framför allt viav om tror att en gemensam
hantering kan högre kvalitet både systemmässigt och personellt,ge en
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skillna-mellan utbildningsformema ochlikheternasamtidigt bådesom
för utbild-utvecklingsbetingelser bådegodadema dem emellan kan ge

ningarna och administrationen.
utbildningsfor-jämförelse mellanockså försök tillVi gjorde ett

och delikheter mellan KYfann det föreligger påtagligaoch attmema
bådas syftenlikhetenkompletterande skolorna. Den är ärstörsta attatt

fullt beaktasinte, åtminstone intetillgodose utbildningsbehov ut,som
given platshar inte heller någoninom utbildningsväsendet i övrigt. De

sitt kunskaps-utbildningssystem, hämtari hierarkiskt ordnat utanett
utanför utbildnings-utbildningsformer och ocksåinnehåll från flera

struktur för till-i första handväsendet. mening deI någon utgör atten
utsträckning,utbildningsbehov. mindregodose varierande flora Ien av

de nivå-kompletterande utbildningarna,gäller främst deoch det är en
användas förutbildningsform. kanmässigt enhetlig skol- eller De att

tid också,utbildningsbehov långtillgodose smala eller udda över men
kortsiktiga behov.vilket främst gäller relativtKY,

väl och föreslårställningstaganden står sigVi våra tidigareattanser
utbildningarnakompletterandesåledes de statsbidragsberättigadeatt

medorganisatoriska KY,framgent hanteras inom ettsomsamma ram
kompletterande utbild-behålla deregelverk det möjligtgör attsom

ningarnas särart.

arbetsmarknadsutbildningenoch1.5.5 KY, YTH

Kanskeochskillnader och likheter mellan YTH KY.finns bådeDet
ochförsöksverksamhet vidare YTHkan KY är änsäga attman som

det ganska skillnaderrenodlad. Samtidigt rådernågot mindre stora
renodlad vidareut-dockmellan olika YTH-utbildningar. YTH är en

förhög yrkeskompetensyrke, vilken förutsätterbildning inom ett en
kan kan-det oftast inte. En KYtillträde. kan likartad,KY ärmenvara

iden all-YTH-utbildning,ske kompetens men gerge samma som en
börjarutbildningsmässigtmänhet också yrkesmässig färdighet somen

från.lägre nivå vad utgårpå YTHänen
utsträckningoch i såEnligt vår bedömning fyller YTH KY stor

båda utbildnings-sammanslagning mellan deskilda funktioner att en
påtagliga mervärden.fonnema inte skulle någrage

utbildnings-angeläget fortsätterVi det KY attatt vara enser som
arbetslivsinflytande, medmed och institutionaliseratform starktett en

lärandet i arbetet ochförankring i arbetslivets vardagstark utangenom
högskolan har andrabindningar. del i YTHfasta institutionella Som en

sammanslagning skulle kunnaavseenden ochtraditioner i dessa en
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skada både den och den andra formen förlusterna kompen-utan attena
andra vinster.seras av

KY utbildningsformär med idé. Det angelägetären egen en egen
inte minst för etableringen KY samordningen med andra utbild-attav
ningsforrner inte leder till särdragen suddas Många utbild-att ut. av
ningarna använder sig också pedagogiska metoder förutsätterav som
gruppsamverkan, vilket kan samordningenäventyras drivs för långt.om

Trots detta vi goda möjligheter till utbyte mellan olika utbild-ser
ningar inom utbildningsform. kunskapsinnehålletDärresp. samman-
faller kan KY-kurs mycket väl samtidigt också delen vara en av en
YTH-utbildning och Vi ökadomvänt. samverkan, särskilttror att en
inom de relativt små utbildningsområden det fråga här, kan bidraär om
till både bättre utbildningsekonomi och bättre kvalitet.

På beträffandesätt YTH finns det möjligheter tillsamma som sam-
ordning mellan KY och arbetsmarknadsutbildningen. En KY-anordnare
kan självfallet samtidigt anordna arbetsmarknadsutbildning och sam-
ordna olika utbildningsmoment.

1.5.6 och högskolanKY

likhetI med högskolan eftergymnasial.KYär Som vi varit inne tidi-
vi ingen i dra skarpapoäng mellanatt dessagränser tvågare ser upp

former. försökDe gjordes i den tidigare utredningen, där för-som man
sökte diskutera sig fram till någon skillnad i kunskapsinnehållet manar
inte till efterföljd döma remissopinionen, inte minstatt från olikaav
högskolors sida. Fördelarna med KY inte åstadkomma kun-är att en
skapsuppbyggnad hos de studerande har någon särskild karaktärsom
jämfört med andra utbildningsformer. Utan använda särskiltatt en
oortodox tolkning begreppet kvalificerad yrkesutbildning detärav som
vi det ingen tvekan högskolan producerar mängder sådanattser om av
utbildning. Däremot använder inte högskolan begreppet änannat som
anordnare KY och behöver det inte heller. Högskolans utbildningarav

i allmänhet så väletableradeär de inte behöver detta tilläggsepitetatt
och därmed bör det inte heller råda någon konkurrens begreppet,om

det kan användas hittillsutan fortsättningsvis.ävensom
delEn KY-anordnare kopplingar till högskolangör i exempelvis sitt

rekryteringsmaterial för höja sin och förbättra rekryteringen.att status
Vi bara nackdelar med detta. Oftast lyckas sådan utbildnings-ser en
anordnare inte klargöra skillnaden ordentligt så småningommötsutan

missnöjda och lurade studerande. Från rekryteringssynpunkt detav är
dessutom tveksamt det någon fördelär tävlan med hög-att taom upp
skolan. Högskolan naturligtvis bättreär på bedriva högskoleutbild-att
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dessutom för vadning någon och ärän sätter normerna somannan upp
del befolkningen, i alla åldrar,högskoleutbildning. För ärstoren av

heller attraktivt utbild-högskolan inte aktuellt och kanske inte ettett
använda sig högskolebegreppetningsaltemativ huvud Attöver taget. av

betydandemed kan i fall innebära avskräckeri samband KY så att man
boskillnad börskaror. detta avseende vi således klarI att upp-anser en

angeläget vi det medrätthållas mellan och högskolan. LikaKY ser
samverkan i flera praktiska avseenden.

kvalificerade yrkesutbildningar.högskolor anordnarNågra egna
bland dem intres-gäller det de små och medelstora ochFrämst även är

ansvarigvarierande. Ofta högskolan på sig ut-set tar ansvaret att vara
anförtrosbildningsanordnare, medan verksamheten sådansom en

högskolaneller flera uppdragstagare. Mycket vanligt detär äratt
Enligt vårunderleverantör till ansvariga utbildningsanordnare.andra

kvalitet ochbedömning högskolans bidrag genomgående högär av
uppskattas de studerande.av

priserproblem med högskolan underleverantör de högaEtt ärsom
eller mindreofta betingar sig. sannolikt följd deDetta är §merman en av

får vischablonartade påslagsprinciper högskolan tillämpar. Detta fsom
kvalificerade yrkesutbildningama,det orimliga konsekvenser för deser u

högskolans faciliteter i andraoftast inte använder sig avse-avsom
medverkan ipersonellt. olyckligt högskolansenden Detän vore om

Prissättningenutbildningarna minimeras kostnadsskäl. bör anpassasav
finns ingen anledning till dentill de faktiska kostnaderna. Det att som

samtligaupphandlar utbildning i högskolan skall bidra till de over-en
kostnader inte berör denhead-kostnader högskola har dessaäven omen

utbildningsinsatsen.sålda
i ofta tillVi har fått det intrycket högskolans medverkan KY äratt

och glädje för högskolan. Eftersom skall såKYävennytta vara ome-
kunskapsstoffet till det. kvalificeradedelbart nyttig måste Deanpassas

yrkesutbildningama drivs ofta efter pedagogiska principer inte ärsom
således inslagså vanliga i högskolan. KY-medverkan ettrymmer av

åtminstone pedagogiskt utvecklings-pedagogisk fortbildning eller eget
starka koppling till arbetslivet också högskolan kanarbete. KY:s gör att

kontakter för sin verksamhet.knyta nya egen
bidrag till kvalitetsarbetetVi högskolan kan lämnaatt storaanser
högskolan skall före-inom koppling finnsKY. Den attsom nu, vara

därför behållas. erfarenheterträdd i ledningsgruppen vi bör Våraanser
arbete med kvaliteten i utbild-leder till ledningsgruppensattoss

det här viningarna bör förstärkas. gå in påUtan närmareatt attanser
medverkan viktighögskolans, liksom det kommunala skolväsendets är

skallför detta. Både det kommunala skolväsendet och högskolan kunna
bedriva kvalitetsarbete i fråga utbildning. och endast de, kanDe,ett om
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med säkerhet uttala sig utbildningensstor nivå i förhållande tillom
andra utbildningsformer och likaså bör de kunna bedöma verksamhets-
fonnema i den skolförlagda delen. Högskolans medverkan i detta såär
betydelsefull högskolan alltid bör företräddatt i ledningsgrup-vara

för KY. Detta bör åstadkommas frivillighetenspå På såväg.pema sätt
kan också den enskilda utbildningen försäkra sig den medverkanom

gagnelig för justär den utbildningen.mestsom
frågaEn i del utbildningar istor vilken utsträckningär utbild-en

ningen tillgodoräkningsbar i högskolan.är Ofta dramatikenavtar runt
detta allteftersom utbildningen går och de studerande får träffa arbets-
livet och dänned får klart för sig vad begärs dem på arbets-som av
marknaden. Problemen i utbildningarär nämnts liggerstörstsom som

högskolans utbud,nära också marknadsföringen anknyternär tillmen
högskolan. Också utbildningar inte entydigt kopplade tillärsom en
specifik bransch dras emellanåt med detta problem.

Vi kan högskolan oftast avstår frånnotera att fråganprövaatt om
tillgodoräkning innan den i praktiken blir aktuell och vi har respekt för
det ställningstagandet. ÄvenDet och bör seriösär prövning.vara en om
högskolan själv bidrar med viss undervisning kan dess innehåll såvara
tillrättalagt för KY-ändamål bedömningen inte låter sigatt göras utan
vidare. Om det identisk kurs börär dock kunna förvänta sigen attman
högskolan kan för det och tillkännage kursenta i frågaatt äransvar
tillgodoräkningsbar. Frågan tillgodoräkning kan inte heller lösasom

kopplingnärmare KY till högskolan, eftersomgenom en av samma
ordning gäller för prövning tillgodoräkning mellan högskolorav som
mellan KY och högskolorna. Vi har inte heller kunnat hög-notera att
skolorna skulle eller välvilligare igenerösare prövningen till-vara av
godoräkning de själva anordnarnär KY. Att döma deras handlandeav

högskolorna ofta KY inte kan fogas bland högskolansattanser
utbildningar. På förhåller det sig f.ö. oftasätt med YTH.samma

Enligt vår uppfattning det viktigare utbildningarnaär fyller sinaatt
övriga uppgifter de tillgodoräkningsbaraän i högskolan.äratt Huvud-
saken de studerande inteär vilseleds.att För öka tydligheten före-att
slår vi därför begreppet förtydligas ochatt i bestämmel-poäng att man

och konsekvent använder uttrycketannat "KY-poäng".ser
invändningEn i den tidiga debatten ellerKY yrkeshögskolanom

med den skulle åstadkommaatt utbildningsmässig åter-var man en
vändsgränd. läggerKY emellertid god grund för framgångar ien
yrkeslivet och goda möjligheter till fortsatt utveckling i arbetet. KYger

också både teoretiska kunskaper och fönnågan använda dem,ger att
vilket i praktiken skapar goda förutsättningar för fortsatta studier även
inom det övriga utbildningsväsendet. Till detta kommer vårt förslag att

3 19-2049Kvalificeradyrkesutbildning



1999: 122SOUÖverväganden förslagoch66

iför studierbehörighetsärskilduppnåskall kunnaKY väg attvara en
högskolan.

reglerviföreslårhögskolantillgodoräkning ifråga attI sammaom
Vi före-utbildning.tillgodoräkningi frågatillämpas annanavomsom

nödvändigtskalllängreutbildningsplanen inteidetslår också att vara
tillgodoräkningsbar.utbildningen äratt ange om

ochbetänkande ledaAttföreslår i sittLärarutbildningskommittén
skallyrkesutbildningkvalificeradstudier inomSOU1999:63lära att

parallellti yrkesänmenläraretill utbildninginträdeskravgodtas avsom
yrkesinriktade"relevanta,ipå 60nuvarande kravetmed det poäng

yrkesutbildningkvalificeradmening börEnligt vårhögskolekurser".
i frågamed andrajämsidesförkunskapskrav ävenkunna ett omvara

högskolan.iutbildningarandra

jämförelserInternationella1

vi försöktharutbildningssystemolikaländersstudera någraGenom att
eftergym-finns i denskillnadervilka likheter ochfå bildatt somen av

främst tittatländer. Vi hareuropeiskayrkesutbildningen i någranasiala
Vi har inte kunnatIrland.ochStorbritannienTyskland,Finland,på

medvilket knappastpåminner KY,allt väsentligtifinna något omsom
i olika län-råderförutsättningarochtraditionerde olikatanke på som

ochmellan KYlikheternaturligtvisfinns detDäremotder vänta.attvar
länder.andrayrkesutbildning ieftergymnasialsatsningar påandra

ii bådegrundbult KYarbetslivetmedverkan frånaktivEn är en
i självaocksåutbildningutformningenfråga genom-menenavom

omfattningutsträckning ochvilkenisvårtförandet. Det avgöraär att
länderna.olika Iyrkesutbildningen i deimedverkararbetslivetsom

utbild-helainflytande påhafttveklöstarbetslivetTyskland har stortett
inte minstinvolverat,idagarbetslivetdelningssystemet. En ärstor av

tillhandahållerarbetslivetförutsätterdualadet attsystemet somgenom
inteIrland harstuderandegrupper. Itillpraktikplatser stora sammaman

näringsli-visat sig svåraredet ocksåoch där hartradition att engagera
satsningen påbli vanligare. Idet börjarutbildning,i ävenvet om

aktivtha deltagitarbetslivetdockTraineeship verkarNational mer
Natio-utbildningarna. Igenomförandetochutfommingenbåde vid av

arbetsplatsförlagd imedskolförlagd utbildningTraineeshipnal varvas
ochflexibilitetfrågaiproportioner KY. Iungefär omsomsamma

University for Industryengelskadetkan kanskearbetslivsengagemang
harutveckling ochunderemellertidKY. UFIpåminnaUFI ärom

parallellema såkan dravarför intebörjat KY,dessutom än mansenare
hela spektretpåtaglig:redan UFIskillnadlångt. En ärvärst avavsernu
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yrkesutbildning från grundläggande till avancerad nivå liksom även
utbildning i baskunskaper och inte KY endast den eftergymnasialasom
nivån.

Lärande i arbete något betonasär i KY. Någon form arbets-som av
platsförlagd utbildning förekommer, delvis framgår nästansom ovan,
alltid i de eftergymnasiala yrkesutbildningar vi tittat på. Det före-som
faller dock det vanligare medär förhållandevis traditionellsom om en
praktik där de studerande anställda på företag,är lärande i arbeteän ett
där skol- och arbetsplatsförlagda delar integreras.

Valet organisationsfonn skiljer sig mellan olika länder.avsevärt Iav
Tyskland valet utbildningsinstitutionär avgörande för vilken utbild-av
ning erhåller. Varje skola bedriver utbildning inom specifikaman
områden och på viss nivå. Likaså i Finland har den eftergymnasialaen
yrkesutbildningen samlats under institution, yrkeshögskoloma. Ien
Storbritannien och i Irland det inte valetär skola eller utbildnings-av
anordnare avgörande,är det valetutan är examinasom snarare av som

hur utbildningenavgör kommer Dessa påminneratt ut. systemse om
KY såtillvida flera olika utbildningsanordnareatt tillhandahåller
utbildning skolform. Däremot saknaroavsett både Storbritannien och
Irland i dagsläget något enhetligt för nationell samordningsystem av
examina.

Ett drag i alla de länder vi studeratgemensamt uppdelningenär att
på yrkesutbildning studieförberedande utbildning sker tidigt iresp.
utbildningsgången, på nivå den svenska grundskolan.motsvararen som
En sådan uppdelning tycks huvudtagetöver vanligare i jämförbaravara
länder den svenskaän modellen med sammanhållen grundskola ochen

gymnasieskola grundläggande behörighet till alla.en som ger
Ett drag i de länderannat gemensamt studerats samtligaär attsom

verkar försöka skapa överskådligt och flexibeltett utbildnings-mer
bl.a. minskasystem antaletatt och examina. FinlandIgenom program

har delen yrkesutbildningenstörre refonnerats. harMan gått ifrånav
smala och breddat innehållet på både gymnasial och efter-program
gymnasial nivå. All eftergymnasial yrkesutbildning har också inordnats
i I Tysklandett pågårsystem. diskussion behovet breddaatten om av
innehållet i utbildningarna och minska antalet inriktningar. Både i
England och Irland försöker skapa enhetligtatt examina-ettman mer
tionssystem. I Danmark har nyligen reforrnerat sitt eftergymna-man
siala utbildningssystem med inriktningen det enhetligt.göraatt Imera
Norge pågår med likartatöversyn syfte.etten

Debatten yrkesutbildningen, också internationellt, tycks haom oss
två huvudspår, å sidan stark inriktning yrke, å andra sidanena etten

inriktning betonar generella kunskaper och relativt bredaen som
utgångar. Gemensamt iär högre grad involverasträvan arbetsli-attnog
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intryckstarkatagittroligenfallet harförrautbildning. deti I avvet man
ochdualadet tyskainspirerats systemetocharbetslöshetenden höga av

falletandrai detTyskland,iungdomsarbetslöshetenrelativt lågaden
för-snabbautvecklingsperspektiv och denfrånutgåtthar ettmeraman

försökkanKY atthuvud ettarbetslivetiändringen över taget. somses
tydligtdels haskallutbildningarnatrender: ettbådadessaförena

arbetslivet,lärande iochutvecklingfortsattmöjliggöradelsyrkesmål,
utbild-lärande ifortsattunderlättaochinspirera tillbådeockså attmen

ningsväsendet.

ochorganisationUtbildningarnas1.6

ekonomi

i tidOmfattning1.6.1

ochmellan 40omfattatutbildningarnaharförsöksverksamhetenUnder
skall kom-Självfalletvarit 80delenden poäng.där120 störstapoäng,

docklängd. Viutbildningamasarbetslivetipetensbehovet styra enser
alltför långa.blirinteutbildningarnaifördel att

denEftersomperspektiv.arbetslivetsviktigtförsta,för detDet är, ur
fyllatillsyftarutsträckning,i attyrkesutbildningen,kvalificerade stor

stude-dearbetskraft börkvalificeradbehovuppkommandesnabbt av
arbetsmarknaden.påmöjligt kommarande så utsnart som

utbild-det iviktigtuppfattningenligt vårdet attandra,detFör är
skaffa sigvillför demutbildningsaltemativfinnsningsväsendet ett som

studeraönskarinteutbildningeftergymnasialkvalificerad sommenen
försöksverksam-understuderandemed desamtalVidår.under många

deninnehålletinte bara ävendet utanuppgivit ärfleraharheten att
utbild-vid valavgörandevaritomfattningenbegränsaderelativt avsom
två år.längreutbildning änpåbörja ärintevillning. Många somen

harutbildningaryrkesinriktaderelativt kortaerbjudaGenom manatt
högsko-långaganskadeintedemrekryteraförutsättningar att sersom
såledeskanutbildningaralternativ. Långaleutbildningama ettsom

utbildade.får någraintehuvudresultera i tagetöveratt man
ibådetenderaralltför långa KYrisk för att,finns vidareDet atten

finns inomredanutbildningarlikabliinnehåll,omfattning och sommer
debördubbleringarutbildningsmässigaundvikahögskolan. För att

kortarenormaltför KYinomutbildningar vararamengessom
syftartill arbete. KYledersnabbtrelativtutbildningaryrkesnära som
därföroch börhögskoleutbildningdjuptillinte att som ensammage

finnsdet inteområden däromfattande. Inomlikagenerellt inte vara
uttryckligenbranschendäralternativ ellereftergymnasialaandranågra
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efterfrågar omfattande utbildning bör dock längre utbildningaren mer
kunna komma ifråga.

hellerDet inte önskvärt utbildningstidenär blir för kort. Enligtatt
vår bedömning det svårt åstadkommaär kvalificerad yrkesutbild-att en
ning, med LIA kännetecknande och väsentlig inslag,ett godsom av
kvalitet under kortare tid år.än etten

Under försöksverksamheten har vissa utbildningar följt traditionella
skoltider medan andra har följt arbetslivets tider med kortare uppehåll
under Utbildningama har i allmänhet på hösten,startatsommaren. men
det har också förekommit har i början på vårtenninenatt startatman
eller under andra perioder. finns,Det enligt vår uppfattning, ingen
anledning inskränka utbildningsanordnamas frihetatt att starta en
utbildning de själva önskar.när

l .6.2 Heltid-deltid

Under försöksverksamheten har KY endast bedrivits på heltid. Vi har
dock uppfattat utbildningaräven på deltid haratt efterfrågats.som ges

har framförtsDet det finns behov vidareutbildningatt föratt stort av
har svårt borta helt och hållet från arbetetatt underpersoner som vara

längre period. Det kan sig anställda på mindre företagt.ex. röraen om
där har svårt under längre tid elleratt inom bran-man avvara en person
scher där det finns behov vidareutbildning där det f.n. bristärav men
på personal. Genom kombinera arbete med deltidsutbildningatt en som

kan bedrivas på distans, kant.ex. ytterligare förbättra möjlighe-man
till studier för dem harterna svårt på heltid lämna sin arbets-attsom

plats.
Det finns således anledning bedriva KY på deltid. förut-Enatt även

sättning för detta dock kvaliteten iär LIA upprätthålls varföratt
omfattningen och innehållet i den arbetsplatsförlagda delen inte börav
ändras i någon utsträckning. deltidsuppläggstörre Ett medför dock att
den totala utbildningstiden blir längre vilket innebär LIA kommeratt

under långäga tidatt där varje period blir ganska kort.rum en men
Detta upplägg kan sannolikt skapa svårigheter för vissa arbetsplatser,

där arbetar i kortare projektt.ex. eller där verksamheten starktärman
koncentrerad till vissa veckodagar. För skallLIA kunna hålla högatt en
nivå och kunna integreras med den skolförlagda delen utbildningen,av
bör dessa perioder vid deltidsstudier förläggasäven så de stude-att
rande kan involveras i den dagliga verksamheten arbetsplatserna.
Man kan vidare vissa studerande läser på deltidatt villanta för-som
lägga tillLIA sin arbetsplats. börDetta enligt vår uppfattningegen
undvikas. Vi det väsentligt LIA fortsattäratt utbildning,att utgöranser
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ifår deltastuderandeoch dearbetelärande ifaktiskt attdvs enett
erfarenheter.med andraarbetsgemenskapannan

uppdragsutbildningKY som

efterfrågats.ocksåhardelar KYläsaendastmöjlighetEn att av en
vidareutbild-Även behovetskulle kunna mötadetta sätt attett avvara

personalutveck-mindre företagianställda ävenför främstning avmen
säljakunnaskallutbildningsanordnareViallmänhet.ling i att enanser

tillocksåuppdragsutbildning till företag t.ex.delar KY mensom enav
dock iförekommit,har dettaförsöksverksamhetenRedan underAMS.

omfattning.ringa
vadfinansieringen KYstatligadenböruppfattningvårEnligt

finansieringenbörutbildningar. Däremothelaendastbeträffar, avavse
allmäntförske inomkunnaenstaka kurser ettformenhärden ramenav

arbetslivet.ikompetensutvecklingfinansieringförsystem av
utbildningarnaföreliggerhinderpraktiska attdeMed p.g.a. avsom

tidsbegränsad bör detvaraktighetderasoch ärföränderligaså attär
till-kunnadelkursläststuderande attmöjligt för senareensomenvara

bördettaPrövningKY-utbildning. görasheli attgodoräkna detta aven
utbildningsanordnare.berörda

urvalochBehörighet.6.31

Behörighet

förbehörighetbeskrivits tidigare,försöksverksamheten har,Under som
medkompletteratsoftahargrundkrav. Dettagällthögskolestudier som

behörighet.särskildnågonkrav på
fortsattinte hartraditionelltstuderanderekryterakunnaFör att som

undvikaförochutsträckning attutbildning i någon atttill högre större
ochtekniskahögskolornasframför allttillsökandekonkurrera om
valtförsöksverksamhetenunderviharutbildningar,naturvetenskapliga

matematik ochfrågasärskilt ibehörighetskravför högainte ha omatt
naturorienterade ämnen.

yrkes-frånstuderandeförutbildningsaltemativkanKY ettses som
till eftergym-möjligheternafaktiskadeför vilkainriktade program

i fortsätt-viDärför ävenbegränsade.utbildning attnasial är mananser
ochmatematikframföralltibehörighetskrav natur-undvikabörningen

yrkesinriktadefrånstuderandevetenskapliga utestängerämnen som
gymnasieprogram.
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enbartAtt rekrytera studerande från specifikt ellerett program
område kan innebära rekryteringsbasen blir såatt inte fårsnäv att man
tillräckligt med sökande. För bredda rekryteringsbasenatt till utbild-
ningar inom områden där det finns efterfrågan på arbetskraftstoren
kan det finnas anledning erbjudaäven medatt stu-personer en annan
die- eller arbetslivsbakgrund tillträde till utbildningen. Detta förutsätter
dock utbildningens innehåll, främstatt i karaktärsämnena, tillanpassas

disparata förkunskaper. Studerande med bristande förkun-gruppens
skaper måste möjlighet inhämta nödvändiga kunskaperatt likavälges

studerande med gymnasiekunskaper inom området måste kunna fåsom
fortsätta till högre utbildningsnivå. Om goden t.ex.man, genom en
pedagogik kan uppnå detta, vi det mycket positivtär medattanser en
bred rekrytering. börMan dock försiktig så valet behörig-attvara av
hetskrav inte påtagligt försämrar förutsättningarna bedriva godatt en
utbildning på hög nivå.

Urval

De urvalsgrunder har tillämpats under försöksverksamhetensom är
betyg, särskilt tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. harDetprov,

varit möjligtäven använda intervjuer. Bådeatt studerande och utbild-
ningsanordnare har under försöksverksamheten positivt påsett att man
kan använda sig andra urvalsgrunder betyg. Utbildningsanord-änav

har och intervjuer kunnat hittatester motiverade stude-nare genom
rande har goda möjligheter tillgodogöra sig utbildningenatt och desom
sökande har inte varit helt hänvisade till sina gymnasiebetyg. I sam-
band med har tillämpatatt och intervjuer har de studerandetesterman
också tidigt fått god information utbildningens upplägg och inne-om
håll, vilket bl. har inneburit felval lättare har kunnatatt undvikas.

Det finns enligt vår uppfattning inget tyder på något urvals-attsom
skullesätt generellt bättre något Viän det i principannat.vara attanser

bör till varje utbildningsanordnare bedöma vilken urvals-vara attupp
bäst för varje enskild utbildning. Vi vill däremotprocess som passar

betona vikten tydlighet i urvalsprocessen. Urvalsgrundema måsteav
utformas så det i efterhand går kontrolleraatt de följts.att Detatt är
därför vikt varje utbildningsanordnareyttersta att beskriverav noggrant
och motiverar sina urvalsgrunder.

Vi vidare det viktigt vidatt är antagningsförfarandetattanser man
respekterar de behörighetskrav och urvalsgrunder har bestämtsom man
sig för använda. Om endast haratt fåtal sökande kan detettman vara
frestande ändra på behörighetskravatt och urvalsmetod för fyllaatt
antalet platser. Enligt våra erfarenheter riskerar utbildningsanordnaren
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svårigheterfåoch kanflera avhopp attfåförfarandesådantvid attett
utbildningsanord-fall därdenivå.avsedd Ipåutbildningenbedriva

virekommenderarsökandetillräckligt många attfårinte mannaren
utbild-ställer inellertidpunktlämpligaretillskjuter starten enupp

ningen.

påKYKY

fortsättningfinnasbordedetönskemålframkommithar attDet enom
ViKY.genomgåttharredanstuderandeförför KYinom ensomramen

studerandedet finnsuppfattatförsöksverksamhetenunder atthar som
breddaoch/ellervill fördjupadeutbildning kännervid slutet attenav

ocksåförefallerarbetslivetförFöreträdareytterligare.kunskapersina
speciali-skall kunnaönskarsåstuderandedetillpositiva att somvara
specifiktinomsina kunskaperkomplettera ettkunnaellersigsera

område.
utbild-försöksverksamhetenunder ärharalternativ prövatsEtt som
utbild-slutaväljakanstuderandededäretappavgång attmedningar

änd-utbildningarnaiinnehålletEftersomtillfällen.olikaningen vid två
endast harpraktikeniinneburit detdockhar dettakontinuerligt attrats

arbetamöjlighetföljd. Någonutbildningen i atthelaläsagått enatt en
intesåledesför KY,inomstudera har,sedan fortsättaperiod och ramen

önskvärtlärandet,livslångai detledfunnits. Det ett omvore, som
förinomdärförförordarVi ävenfanns.möjlighetdenna att ramenman

anordnandetmöjliggöryrkesutbildningssystemeftergymnasialt avett
stude-förvidareutbildningarkan fungerautbildningarkortare somsom
sådantilltillgångflerKY. Förredan gåttrande att personergeensom

kunskaps-likvärdignågorlundamedstuderandeutbildning bör även
tillkunnayrkeserfarenhetinhämtad antasbakgrund ent.ex. genom

inom KY.vidareutbildningsådan
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1.6.4 Jämställdhet- bryta traditioner i frågaatt om
könsbundna utbildnings- och yrkesval

Åtgärder för bryta traditioner i fråga könsbundnaatt utbildnings-om
och yrkesval måste beröra olika dimensioner i KY för få effekt.att

Redan i förordningen 1996:372 försöksverksamheten slås fastom
kommittén särskilt skall beaktaatt utbildning bidrar till brytaattom en

sådana traditioner. flestaDe anordnare har redovisat någon fonn av
åtgärder i ansökan för öka representationen från underrepresenteratatt
kön eller könsfördelningen bli relativtangett att jämn.antas

Åtgärder i samband med rekryteringen vanliga: vändaär sigatt
direkt till underrepresenterat kön infonnation,med for-att anpassa

för information och visa på förebilder från arbetslivet.attmerna t.ex.
behörighetHur och urval formuleras kan ha betydelse, särskiltstor

den naturliga rekryteringsbasen har fåmest underrepresenteratom av
kön. Det gäller många vårdens och det.ex. tekniska yrkesinriktadeav

i gymnasieskolan. delEn platserna kan förprogrammen avsättasav
behöriga sökande från underrepresenterat kön. Den traditionella for-
muleringen underrepresenterat kön har förstegatt vid lika meriter ger,

inte arbetar med många kvotgrupper, endast garanteradom man en
plats åt det underrepresenterade könet, vilket i sig kan leda till denatt

hopparensamma av.
I utbildningens genomförande finns också åtgärder vidta. Attatt se

till det finns förebilder bland lärarnaatt och handledama Enär sätt.ett
IT-utbildning har tagit fram kvinnliga från arbetslivetmentorer som
stöd till sina kvinnliga studerande. Valet pedagogik kan också bidraav
till avdramatiseraatt traditionelltämnen avskräcka kön.ettsom anses
Problembaserat lärande där olika integreras och fokusämnen ställs på

lösa yrkesrelevant problem kanatt ett Könsfördelningen isätt.ettvara
ledningsgruppema kan uppmärksammas inte minst från arbets-mer,
livets och högskolans sida.

Våra erfarenheter visar alltså det finns många konkreta, använd-att
bara åtgärder. Statistiskt könsfördelningen iär KY oftasett något
mindre segregerad i den bransch de studerandeän utbildas för. Statisti-
ken visar emellertid också det lång kvar innan utbildnings-att är vägen
och yrkesval inte längre könsbundna.är Det därför viktigt hållaär att
frågan levande och alltid till könsskillnadert.ex. uppmärksammasattse
i såväl utbildningsanordnamas kvalitetsarbete i centralt initieradsom
uppföljning och utvärdering.

försöksverksamhetenI har vi alltid värderat frågan i samband med
ansökan prioriteras och vidatt behov ställt krav på åtgärdsprogram

innan ansökan beviljas. Ofta har dock åtgärderna inskränkt sig tillen
visa på kvinnliga förebilder vidatt rekryteringen och lyfta framatt att
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intresseradekvinnorutbildningen innehåller ämnen av.varasom anses
tillsynsbesöken och detalltid vidocksåjämställdhetFrågan tas uppom

Förtill påpekanden i tillsynsrapporten.enstaka fall letthar i något att
hos anordnamaochi åtgärderna både hosfå variation och djup ossmer

åtgärderkonkretahandledning därarbeta frammetodkan att envaraen
ochför ansökanbifogas anvisningarnaskulle kunnabeskrivs. Den t.ex.

frågan.samtal kringutgångspunkt för tillsynensvara
jämställdhets-betoningen påföreslagithar vimålavsnittetI att

lyfts frånföreslår vi denregelavsnittetbibehållas och iaspekten bör att
iövergripande målen lagen KY.bland deförordningen om

utbildningsmedgivandenTidsbegränsade1.6.5

detUtredningenremissyttrandetidigare iVi har översyn avomom
framfört1998:11kompletterande skolor SOUstödet tillstatliga att

Efter angiventidsbegränsas.yrkesutbildning börkvalificeradvarje en
villkorpåfå konkurrerautbildningsanordnarentid bör somsamma

tids-utbildning. Vifå anordnaövriga sökande attatt menar enenom
flexibelt och dyna-kunna skapanödvändig förbegränsning är ettatt

faktisktaktualitetutbildningarnasreell prövningmiskt därsystem aven
utbildningaromprövningkontinuerliggenomföras.kan Genom aven

utbildningsanordnaremöjligt fördetfrigörs också platser gör nyasom
intetill anordnare ochkan bidraVi dettamedverka i KY. atttror attatt

utbildningar ochi pågåendearbetslivet bibehållerminst engagemanget
anordna och medverka iför bådeintressedet samtidigt skapas attettatt

utbildningar.nya
fåutbildning inte börmedgivandeVi föreslår att startaatt ett enom

lprövandedenbelastningen påfemomfatta Det görän attstarter.mer
ochacceptabeltför tillsynrimlig, tidsutrymmetorganisationen blir

dras.tillförlitliga slutsatser kanomfattandeuppföljningsdata såpass att
Med denstatsbidragskostnadema.hållablir möjligtDet även att nere

säkertgenomföras påomprövningenförordar kantidsrymd vi ett
förhållandeanständig itidsrymdsamtidigt sådanunderlag, ärsom en

för-utbildningsbehovet eller andrautbildningsanordnaren. Omtill
möjligt medgegivetvisintag bör dethållanden föranleder färre attvara

mindre antalett starter.
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.6.6 Utbildningsanordnarel

Under försöksverksamheten har kommuner, privata företag, högskolor
och universitet landsting anordnat kvalificerad yrkesutbildning.samt
Vi tycker det positivt många anordnare med olika kompetenserär att är
intresserade medverka. Vi denna mångfald värdefullatt ärtror attav

skaparoch goda förutsättningar för utbildningar god kvalitetatt av
kommer till stånd.

Vi vidare det positivt flera intressenter gåräratt näranser samman
skaparoch utbildning tillsammans. Vi har samverkan mellansett atten

olika anordnare bidrar med kunskaper och erfarenheter från skildasom
verksamheter värdefullt i den kvalificerade yrkesutbildningen. Detär
bör dock alltid, enligt vår mening, finnas ansvarig utbildningsan-en
ordnare så det inte råder tvivelnågra bär detatt ytterstaom vem som

för verksamheten.ansvaret
de fallI då den ansvarige utbildningsanordnaren önskar använda sig

underleverantörer genomförare delar eller hela utbild-av som av av
ningen, bör kontakter med leverantörer etableras tidigt. löper,Man
enligt vår erfarenhet, risk för leverantörens faktiskastörre atten
genomförande utbildningen väsentligt avviker från den ansvarigeav
utbildningsanordnarens på upplägg och innehåll, de in itas sentsyn om
processen.

l .6.7 Ekonomi

statsbidrag eller upphandling

Under försöksverksamheten har finansieratsKY med statsbidrag. Efter
inbjudan från kommittén har intresserade utbildningsanordnare fåtten

skicka ansökan anordna Inbjudan har inkluderatKY. deatten om
prioriteringsgrunder vid sidan förordningens vilkaavgöraav som avses
utbildningar kan komma ifråga för statsbidrag. Till inbjudan harsom
anvisningarna för ansökan bifogats. anvisningarna, blivitI alltmersom
preciserade, har kraven på innehållet i ansökan konkretiserats. Förutom
utbildningsplanen för utbildningen har anordnama fått beskriva ett
antal för kommitténs prioriteringar väsentliga variabler bedömningt.ex.

arbetsmarknad och efterfrågan från arbetslivet och medelav som
begärs för utbildningen med beräkningsgrunder.

Därmed har ansökningarna kunnat rangordnas. Resultatet har blivit
prioriteringsförslag motsvarande det tillgängliga antalet platser förett

under perioden. Flera gånger har fler platser kunnat disponerasstart än
känt vid inbjudningstillfallet. Vid prioriteringen har hänsyn tillsom var
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års-kröverstigit 60 000kraftigtdetagits barakostnaderna perom
prestation.

förharkanslietochprioriteringsgrundemafastställtKommittén har
tilltänktochövervägandensinakommitténdelgivitansökanvarje

delegationkansliet påDärefter harprioriteringen.frågaresultat i om
förharuppläggningbesluten. Denna gett utrymmeenskildadefattat en

ochinnehållutbildningarnasochkostnaderbådeförhandling upp-om
kost-ursprungligadenblivitresultatetharflesta fallde attläggning. I

tillkommitöverenskommelseingenfall hartvåsänkts. Inadsnivån
bedrivasig kunnainteutbildningsanordnaren ansettstånd attp.g.a.

ekonomiskakommitténsinomutbildningen ram.
relativtdessmedupphandlingsförfarandebedömningVår är ettatt

förhandlamöjligheterbegränsadeochutformning attformalistiska om
kanUpphandlingsmidigt.likafungerainte kunnatefterhandipriset
vil-tidigt,relativtbeslutbindandefattatvingasinnebäraockså att man

Detkvalitetsförluster. ärleder tillochhandlingsutrymmetminskarket
antaletkan justeraefterhandikommittén t.ex.betydelse attstorav

planeringsförutsätt-oftabudgetsystemeftersomplatser statens ger
ningarna sent.

utformningStatsbidragsutbetalningssystemets

bidragsbelopputbildningbevilja ettbeslutkommitténsI att angesen
månadsvis iutbetalasStatsbidragpoäng.år 40studerande ochper

stude-antaletefterbeloppetangivnadettolftedelmedefterskott aven
kommitténantaldetdock högstutbildningen,faktiskt gårrande som

utbildningensefterveckor startAvstämningstidpunkter ärfastställt. tre
månad.därefter sjätteoch var

utbild-tillallmänhetleder iutfomming attUtbetalningssystemets
i börjanstatsbidragetkostnaderhar högre änningsanordnaren av

utbildningstidenslutet. Har pressatskostnader ioch lägreutbildningen
utbildningenavslutashögskolestudietaktnormalmedjämförtsamman

utbetalats.statsbidragsdelarallainnan
utbildningsanordnaren ettflera. DetmedFördelarna ärsystemet ger

platserantaletstuderandemed färre äninteincitamentstarkt startaatt
Anordnaretidenstuderandebehålla deför ut.sigoch attansträngaatt
initialkost-eftersomKYavskräcks frånekonomimed startaatt ensvag

efterskott.iskerutbetalningarnaochnadema är stora
påplatser,antaletfyllasvårtharanordnarenackdel attEn är att som
deekonomidåligmycketområde, f°arangelägetarbetslivetför omett

därmed kan bliutbildningen sämre,kvaliteten påför få,med attstartar
antalrekrytera. Ettsvårigheternaökakanytterligare atti sinvilket tur
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utbildningar har ställts in, de flesta svårigheter rekryteraattvarav p.g.a.
studerande. Under försöksverksamheten har inställningen till föränd-
ringar bidragsnivån varit mycket strikt. kan finnas anledningDet attav
i angelägna fall något i fallså koppla bidragshöj-öppnare,vara men
ningen till sänkning antalet beviljade platser inteså moralenatten av
försämras.

Under försöksverksamheten har inget hinder funnits för att starta
med mycket få studerande. Några anordnare har policyskäl gjort detav

skaffa finansiering vid sidan statsbidraget. de fall till-Iattgenom av
sådana utbildningar har kvaliteten inte visat sig bra. Framgentsett vara

bör därför minimiantal studerande förett start.man ange
En nackdel kan mindre anordnarföretag känner sigattannan vara

tveksamma till anordna KY rädsla för råka på obestånd. för-Iatt attav
söksverksamheten har detta inte framstått problem. Endastett stortsom

utbildningsanordnare har avstått från vidaregå med priorite-atten en
rad ansökan med hänvisning till statsbidragssystemets uppbyggnad. För

och de studerande det ökad säkerhet anordnaren harstaten attger en en
god likviditet och det minskar behovet administrativ kontrollav av
anordnarnas ekonomi före beviljande. viDet nack-övervägeranser
delarna med skrämma bort få.någraatt

dagensI finns inget ekonomiskt incitament för anordnarensystem
till de studerande fullföljer utbildningen, i meningen sinatt att tar utse

motsvarande. skulle kunnaDet lösas med någon formt.ex.examen av
premie. Vid jämförelse med högskolan ligger emellertid bra till,KYen
med i genomsnitt 76 kvarvarande studerande examineradeprocent av
på dagen för utbildningens slut. dagslägetI vi därför inte detattanser
behövs.

Statsbidragens nivå

Under försöksverksamheten har det genomsnittliga statsbidraget per
årsprestation 40 poäng åren ökat från drygt kr till drygt50 000över

kr.53 000 tredjedelEn utbildningstiden i alla utbildningarna ärav
arbetsplatsförlagd. den delenFör står arbetslivet kostnaderna. Bidraget
beräknat 40 skolförlagd utbildning har uppgått till ipoängper genom-
snitt drygt 75 000 80 000 kr, dvs. i förhållande till andra utbildningar-
relativt mycket.

I ansökan lämnar anordnaren in kalkylerad totalkostnad för allaen
aktuella intag fördelad kostnadsslagenpå undervisning, och multi-IT-
mediautrustning, övrig utrustning och förbrukningsmaterial, lokaler

ledning och administration. kalkylenDen har legat till förgrundsamt
kansliets förhandlingar i frågan. kommitténs allmärmaI råd attanges
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utbildningsanordnamas redovisning sådan ekonomin förskall attvara
varje följas intag för-utbildning kan kalenderårsvis och samtper vara
delad kostnadsslagen Eftersom kalkylema totalkost-på avsettovan.

intag, för fullt få kostnadssänkningarnaden för alla med deatt ut som
anordnandet flera intag medför, har verkligheten inte nått tillännuav
kalkylperiodens slut och någon uppföljning utfall kalkyl harmotav
inte kunnat Utbildningarnas ekonomi har ingått i Luleå tekniskagöras.
universitets utvärderingsuppdrag. den har emellertid inteInom ramen
någon djupare analys genomförts.

Variationen mellan den billigaste och den dyraste utbildningen är
betydande. finns skillnader i genomsnittskostnaden för olikaDet t.ex.
branscher och anordnargrupper kommun, privat, högskola. Emellertid

variationema inom och bransch och inom anordnar-är en samma
oftast skillnaderna dem mellan. svårtDetstörre än är attgruppema

hitta några variabler samvarierar med kostnadsläget. Vi har under-som
sökt platsantal, lärartimmar och elevtimmar. studie tillsynsre-En av
sultat i form genomsnittligt värde studerandeenkäter tråkigtpåav ger,

vid handen det inte sannolikt bra utbildningär göratt attnog, mer man
med högt med lågt statsbidrag årsprestation.än per

kost-finns anledning forska ytterligare i vad påverkarDet att som
naderna för i framtiden kunna bli strukturerad i förhandlingarnaatt mer
med anordnaren i fråga rimligheten i olika kostnader.om

Regleringsbrevets utformning och beviljandebesluten

Regleringsbreven för kommittén har hittills innehållit både uppgift om
Årsstu-ianslaget och maximalt antal årsstudieplatser för årett taget.

dieplatsema beräkningsgrunden för studiemedelskostnadema hosger
Anslaget har knappt kr studerandeCSN. hittills omfattat 60 000 per

och 40 poäng.
flesta utbildningar rekryteringen stude-på hösten dåDe startar av

rande bäst resultat. Statsbidragsutbetalningama till utbildningsan-ger
ordnaren sker tidigast veckor efter har i uppbyggnads-Dettre start.
skedet inneburit avsevärd skillnad uppstått mellan antalet årsstu-att en
dieplatser från överskottberäknat den januari och utfallet.l Ett stort
har Eftersom utbildningarna emellertiduppstått. pågårstartar senare

Överskottutbetalningarna längre. anslaget kommer med andrapå årett
ord konsumeras, i allmänhet år Med nuvarande upplägg-tvåatt senare.
ning budgetsystemet överföringarna överskotten mellanmåsteav av
åren därför fortsätta.

Kommitténs ekonomiska åtagande utbildning beviljasnär stäm-en
inte heller med budgetsystemet. Kommitténs anslagöverens ärmer
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ettåriga. allmänhet utbildningarna tvååriga och för hållaI är att nere
kostnaderna har oftast fler beviljats, den första dockän utöverstarten
endast preliminärt. beviljandeEtt innebär mycket starktstart ettom
åtagande från sida betala statsbidragen, kommit-ävenstatens att ut om

fattat besluttén under förutsättning regeringens och riksdagensav
beslut.

alla skulle planeringsramar för flerFör år före-änparter ett attvara
dra. skulle inte bara underlätta administrationenDet både hos den prö-
vande organisationen och utbildningsanordnama sannolikt ocksåutan
medverka till hålla statsbidragskostnadema.att nere

Under försöksperioden vihar inte gjort några pris- och löneomräk-
ningar bidragen, delvis därför inflationen varit så låg, delvis förattav

besluten inte omfattat så många år. går i reguljär formNär KY överatt
bör sedvanliga löne- och prisomräkningar göras.

Studiefinansiering

princip gäller de studerandeSom under hela utbildningstiden haratt
till studiemedel enligt gällande studiestödsregler, under samtligarätt

inte meningen den studerande ska anställdDet ärmoment. t.ex. att vara
under lärandet i arbetet.

utbildningen konkurrerar eftergymnasialAtt med utbildningannan
på lika villkor och de studerande i princip för kostnaden för sittståratt
uppehälle vi positivt. har inte "köpt" sina studerande ochKYäranser
det mycket tydligt de studerande ställer skarpa kvalitetskrav påär att
utbildning de lånar till. kan naturligtvis svårhanterligt förSystemet vara

studerande föräldrar med fasta kostnader. det harTrotst.ex. stora
14 de studerande varit äldre de börjat sin34 årän närprocent av
utbildning.

problem, kommittén tidigare fästEtt regeringens uppmärksam-som
het på, studiestödsreglema såväl reglerna arbetslöshets-är att som om

försvårarersättning i viss mån möjligheterna förlägga utbildning-att
i tiden på i det vanliga utbildningsväsendet. Detsätt än ärannatarna

dock ofta önskvärt utbildningarna läggs arbetsplatsliktsåatt upp som
möjligt och till arbetslivets fråga studiestöds-Irytm.anpassas om

problem den studerande riskerar reducerade studie-ärsystemet ett att
medel han eller hon haft inkomster under det kalenderhalvårom
utbildningen sin början. kan därmed bli ofördelaktigt för denDettar
studerande påbörja utbildning några månader efteratt startaren som
halvårsskiftet. problem reglerna för beräkningEtt ärannat av samman-
hängande studieperioder, också visat sig förskjuta tidsförlägg-som
ningen från den optimala. från arbetslöshetsförsäkringenErsättning
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understigerstudieuppehåll uppehållets längdutgår inte under ett enom
berättigade tillstuderandenackdel förviss tid. Det ärutgör somen

vanliginskränker sig tillersättning studieuppehållet att motsvaraom
semester.

Styrning KY1.7 av

organisationsfonnen för KYdenövervägandenVid våra närmareom
för framtidai de modeller KYvi tagit utgångspunkthar vår tre somen

UtvecklingsplanSkr. 1998/992121i Regeringens skrivelsebeskrivs
ochsamverkan,vuxenutbildningförskola, skola ochför ansvar-

operativthögskolan,anknytning tillantingenutveckling, d.v.s. etten
myndighet ochellerför regionala kompetensrådende enen egenansvar

försöksverksamheten.bedriven ungefärverksamhet som
nationellt perspektivanläggamening det viktigtEnligt vår är att ett

förankring iutbildning inom harVarje KYpå planeringen KY. enav
också gjort bedöm-arbetsplatser,arbetsliv på konkretaegetett som

innebärmedverkat i framtagningen. Detbehovet ochningen attav
naturligtvissamtidigt denmening unik,varje utbildning i någon är som

andra arbets-finns påbehovmycket väl kan ävenmot ett somsvara
sprider planerings-början.medverkat från Omplatser demän mansom

antalfårrisken betydandeflera händerpå är att ett storansvaret man
utbild-och relativtlitet antal områdenutbildningar inom stereotypaett
riske-utbildningsinsatsernationellt viktigamedan i och för signingar,

kanutbildningsbehovgenomförda. Volymmässigtinte bli storaattrar
tänkas väljavarje region kantillfredsställs, eftersombli de enda som

utbildningar för små bran-Därmed riskerastillgodose dem först. attatt
tillspecialiseringsgrad inte kommerhögliksom utbildningar medscher

nationellt perspektiv.angelägnastånd, deäven är etturom
liten blirutbildning upplevsmöjligheten fåOm att starta somen ny

riskenutveckla utbildningar Denockså incitamentet svagt.att nya
för sigtilldelning med i ochmed regionalvi änstörre enenanser vara

liten på riksnivå.sammanlagt lika
jämt fördeladei dag intekommer utbildningarnaTill detta äratt
skillnadernavarierande intresse.i huvudsak beroende påregionalt, är

har bortåt innevånare KY-betydande: det finns län 3 000rätt persom
regionali-Blekinge bara har omkring 500. Enmedan exempelvisplats

med varandra ochregionerna börjar jämföra sigsering kan medföra att
hanterakan svåra"rättvisa" kravkrav på ävenatt omsom vararesas,

motiverade.skillnaderna sakligtär
högför förutsätterframhållit fortsatt framgång KYVi har att en

eller infogandeVi regionaliseringgrad flexibilitet. ettatt avanser enav
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omintetgöra detta. Vii utbildningsform riskerarnågonKY attannan
rad skäli följande, det finns andraframgår det att en somanser, som

talar för sammanhållen nationell hantering KY.aven
högskola riks-inte regional organisation. VarjeHögskolan ärär en

alternativ regional indel-rekryterande. Högskolan till länensom en
Högskolorna har också varie-ningsgmnd därmed knappast möjlig.är

och olika inriktningar,rande kvaliteter på olika områden, dessutom
anordnare Beroende på utbild-bekant bland KY.något ävenär avsom

högskolainriktning vill således inte sällanningens änatt en annanman
utbildningen. formliggande skall medverka i Dennaden närmast av

troligen försvåras hög-samverkan nationell basis kommerpå att om
för vilket f°ar till följdden organisatoriska hemvisten KY,skolan blir att

Även högsko-utbildningar kan bli de behöversämre än vara. omnya
invändning,skulle få riksansvar kvarstår dennaloma och ettenvar

harde och medelstora högskolornaeftersom åtminstone små natur-en
försöksverksamheten visarförankring. Erfarenheterna frånlig regional

utbildningsanordnaresig ansvarigockså intresset attatt engagera som
de det driver de ikraftigt bland högskolorna. de fall gjortvarierar I
utbildningsresurserinte utbildningen med sinaallmänhet utanegna

eller hela utförandet iunderleverantörer står för helaanlitar nästansom
drifthögskolans operativahögre grad andra. Omän attmenarman

uppfatt-det uppenbarligen inteskulle förbättra kvaliteten i KY är en
vi berör påhögskolorna själva.ning delas Däremot, som merasom av

utbild-insatser i delarplats, högskolans undervisandeär avannan
har, lik-värdefulla. Anknytningen till högskolanningen oftast mycket

inneburit de studerande i någonheller inteifråga YTH, attsom om
högsko-vid efterföljande studier igrad får tillgodoräkna sighögre KY

lan.
hos arbetsliv och indivi-uppfattning tillgodoses behovenEnligt vår

utspridd. Särskiltbättre med central hantering KYder änav enen
central hanteringoch yrkesområdena.bevaras mångfalden de små En

och -utveckling kan skeutbildningsproduktioninnebär också utanatt
ocksåtill bättre kvalitet.geografiska bindningar, vilket leder Det är

förutsättningarbetydligt bättretroligt central hantering attatt geren
enkelt detregional, heltavveckla utbildningar störreän p.g.a.en

avståndet.
aspekten beaktas. bördet viktigt den regionala DetSamtidigt är att

modell tvingas på allaochemellertid inte göras att sammagenom en
uppkomsten olika formerviktigt stimuleraagerande. Det är att avav

centralmedansvar i stället fördelaktighet ochsamverkan grundad på
formas utifrån beho-regionala och lokala strukturenreglering. Om den
också både snab-utbildningsbehov, uppnåskring eller fleraett enven

utvecklinglokalt anpassadkvalitativt bättre ochbare, än ommera
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strukturen påbud uniform. Framgångsrik lokal/regionalgörsgenom
samverkan har etablerats bl.a. olika grupperingar kommu-ettav par av

i Jönköpings län och i delar Blekinge, där högskolan i Karls-ner av
krona/Ronneby spelar ledande roll. Flera andra till sådanansatseren
samverkan har gjorts; ibland det högskola denär ären som samman-
hållande länken, i något fall länsstyrelse eller eller flera kommu-en en

Denna samverkan inte alltid knuten till någon befintligär regionalner.
indelning. Samverkan förekommer också mellan olika utbildningar

någon geografisk närhet föreligger, inom ochutan att IT Turism,t.ex.
liksom mellan utbildning och andra intressenter. Bilden så mång-ären
facetterad det enligt vår bedömning skadligt centralt försökaatt attvore
åstadkomma samverkansstrukturer.

Våra överväganden har således lett till den slutsatsen börKYattoss
utbildningsform med samlad nationell administration ivara en egen en

huvudsak den nuvarande försöksverksamheten.som
innebärDet den politiska nivån lägger fast mål, ställer verk-att upp

samhetskrav och volymer medan den administrationennärmreanger
liksom uppföljning, utvärdering och tillsyn handhas regeringenav en
underställd instans.

Prövningen ärenden KY måste i någon mening sköns-av om vara
mässig och värderingsberoende. tjänstemannabedömningarRena har i
fråga sådana beslut svårare vinna legitimitet beslut byg-att änom som

på konkret regelverk vad antagligen möjligtett än ärger attmer som
konstruera i fråga KY. Vi förordar därför med allsidigatt ettom organ
förankring bland arbetslivets intressenter, i politiken och högsko-samt
levärlden och på det kommunala området får för hanteringenansvaret

KY. Vi kallar detta för KY-styrelsen.av organ
Vi beviljandefunktionen och tillsynsfunktionen bör hållasattanser

innebärDet rationellt resursutnyttjande eftersom beviljan-ettsamman.
defasen inte sträcker sig hela arbetsåret, vilket däremot tillsynenöver
kan Kompetensema från den funktionengöra. nyttiga vid fullgö-ärena

Åtskilligarandet den andra. utbildningsanordnare kommer attav
komma tillbaka med eller gamla idéer. Att väl insatt i utbild-nya vara
ningens uppbyggnad underlättar tillsynen. bidrarDet också till respek-

för tillsynen beviljandet i händerna på detten ocksåatt är organ som
sköter tillsynen. Den konsekvensen tillsynen ocksåyttersta ärav en
fråga tillämpa beviljandefunktionens baksida, d.v.s.att dra inattom
ytterligare för utbildning. skulleDet sig märkligtstarter resul-te atten

tillsynen, med den uppbyggnad har, intetaten KY skulle kunna ledaav
till utbildning läggs Samtidigt kan tillsynen bliatt tandlösen ner. om
beslutet lägga utbildning tillsynsskäl i praktikenatt kundener en av

beviljandeöverprövas myndighet. Vi inte det rationelltärtror attav en
bygga tillsynsfunktion med tillräcklig kompetensatt på regionalupp en
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basis. Vi också fara i regional knytning, där utbildningsan-ser en en
ordnare och den beviljande och tillseende funktionen kommer så nära
varandra det går kvaliteten.överatt ut

Regler

Regler den kvalificerade yrkesutbildningen återfinns i lagenom
försöksverksamhet1996:339 med viss kvalificerad yrkesut-om en

bildning. innebärLagen i huvudsak:l

i utbildningen skall sådana fördjupade teoretiska och praktiskage-
kunskaper krävs för självständigt och i arbetslag utföra kva-attsoml lificerade uppgifter i modernt organiserad produktionen av varorl och tjänster
utbildningen skall präglas såväl ämnesteoretiskt djup starkav som-
arbetsplatsintegrering och
utbildningen skall bygga de nationellapå gymnasieprogrammen-
eller motsvarande kunskaper.

innebär starkLagen kvalitetsmarkering parad med betoningen atten av
utbildningen skall förmågan utföra kvalificerade arbetsuppgifter.attge

dessa avseenden den fullt tillräcklig.I målen i kunskaps-Denär anger
och fárdighetshänseende, inte detaljrikså denär utgörattmen en
besvärande hämsko eller innebär angelägen utbildning inte haratt
kommit till stånd. Samtidigt den stöd i tillämpningen både såutgör ett

färdighetsaspektema lyfts fram skall kunna utföra kvalifi-att ettman-
arbete gått igenom och den eftergymnasialaKYnärcerat attman en -

nivån markeras.
Vi de övergripande målen för fortsättningsvis börKYatt ävenanser

regleras i lag med i huvudsak utformning lagen för-en samma som om
söksverksamheten. Som vi vi arbetslivsanknyt-nämnt attnyss anser
ningen, kommer tydligtså till uttryck både i förordningen och för-som
arbetena, så betydelsefull den bör markeras tydligare. Likasåär att

vi jämställdhetsaspekten bör lyftas in i lagen. Vi föreslårattanser en
målparagraf för med följande lydelse:KY

Utbildningen skall

sådana fördjupadel teoretiska och praktiska kunskaperge som
krävs för självständigt och i arbetslag utföra kvalificeradeatt
uppgifter i modernt organiserad produktion elleren av varor
tjänster,
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präglas2 såväl ämnesteoretiskt djup starkav som en
arbetsplatsintegrering,

3 utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och
utbildningsanordnare och
bidra till bryta traditioner frågai könsbundna utbildnings-4 att om
och yrkesval.

Även i övrigt har vi funnit regelverket för d.v.s. delsKY, förord-att
ningen 1996:372 försöksverksamhet med viss kvalificeradom en
yrkesutbildning, dels regeringsbeslut, huvudsakligen regleringsbrev
och kommittédirektiv, från verksamhetens utgångspunkt fungerat väl.
Regleringen ligger på "lagom" nivå: föreskrifterna tillräckliga förären

verksamheten profil, främst reglerna ochLIAatt ge en gemensam om
ledningsgruppema, de har tillräcklig administrativ stadgagettom

kommittén beslutar utbildningsplaner och bidragatt samtgenom om
har till uppgift tillsyn och följa Samtidigt tycks utbild-utövaatt upp.
ningsanordnare och andra intressenter inte ha uppfattningen verk-att
samheten för detaljerat eller krångligt. Från verksamhetensstyrs
utgångspunkt således regelverket i huvudsak väl fungerande.är s

förordningenI föreslår vi dock följande ändringar.

iEnligt får2 § statsbidrag eller särskilda medel inte lämnas för delen
utbildning får sådant i ordning. denFör utav en som annan som ger

bidrag det i praktiken omöjligt kontrollera detta. Vi föreslår där-är att .
för i stället den ansvariga utbildningsanordnaren skall förbjudasatt att

dubbla statsbidrag för utbildning.ta emot samma
kapitletI Utbildningamas organisation och ekonomi påpekar vi att

fleråriga utbildningsstarter föredra. Vi detta bör inar-att attvore anser
betas i förordningen,3 § så KY-styrelsen planeringsförut-att som en
sättning får medge flera Det bör också möjligt återkallastarter. attvara

sådant medgivande, utbildning brister påtagligt ellerett t.ex. om en
fel begås.grövre

På plats berör vi frågan omfattning och föreslårLIA:s därannan om
intervall på 25-35 Vi förordar också på plats LIAett procent. attannan

undantagsvis skall kunna skolförläggas. bör förordnings-Dettaytterst
regleras. Nuvarande 5 § bör följande formulering: "Utbildningenges
skall bestå dels teoretisk undervisning, dels lärande arbetei påav en
arbetsplats. 25 utbildningstiden,35 normalt tredjedel,procent av en-
skall lärande i arbete. Styrelsen får synnerliga skäl moti-utgöras av om

det medge lärandet i arbete får förläggas till skolan. fallsåIattverar
skall arbetslivet för kostnader och handledning."svara

viSom berört tidigare vi det nödvändigt KY kanävenattanser
användas vidareutbildningsfonn för dem gått KY. Detsom en som en
bör därför i förordningen möjlighet kräva genomgångenöppnas atten
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ellerKY motsvarande kunskaper förkunskapskrav för tillträde tillsom
Vi föreslårKY. därför andra stycke till nuvarande 14 §ett nytten av

följande lydelse: kvalificerad"För yrkesutbildning avsedd vida-en som
reutbildning får krav ställas på genomgången viss kvalificerad yrkesut-
bildning eller motsvarande kunskaper."

övrigt viI behörighetsvillkoren skall oförändrade iattanser vara
sak. Utformningen bör dock till den gäller för grundläg-anpassas som
gande behörighet i högskolan. förordarVi dock Övergångsbestäm-en
melse högskoleförordningens i fråga behörig-är generösare änsom om
het enligt äldre föreskrifter denså inte innehåller tidsbe-någonatt
gränsning. Vi har inte inarbetat detta i vårt författningsförslag.

krävsI 18 § det skall finnas utbildningsplan för varje KY. Iatt en
också19 § vad denna utbildningsplan skall innehålla. Därvidlaganges

förordar vi följande förändringar:

krävsNu den ansvarige utbildningsanordnaren och övrigaatt-
utbildningsanordnare övriga anordnare lämnarBegreppetanges.

för tolkningar. därmed underleverantörer eller skallAvsesutrymme
någon kvalificerad form partnerskap råda Vi det till-mera av anser
räckligt den ansvarige utbildningsanordnaren Genomatt attanges.
slopa kravet övriga utbildningsanordnare skall undan-att anges
röjs tolkningsproblem samtidigt grad flexibilitethögreett som en av
uppnås. Detaljregleringen minskar och slipper onödig byrå-man en
kratisk omgång i de fall byter underleverantör. Däremotman anser
vi i ansökan få utbildning bör vilkaatt att startaman om en ange
underleverantörer och samarbetspartners anlita. Dettaattman avser
för underlätta bedömningen tilltänkt utbildnings kvalitet,att av en
graden koppling till arbetslivet och realismen i planerna. börDetav
emellertid uppgift för KY-styrelsen bestämma detta.attvara en

kravNu ställs på utbildningsplanen utbildningens mål ochatt anger-
de huvudmoment ingår i utbildningen. Enligt uppfattningvårsom
bör också målen för huvudmomenten Vi förordar också attanges.
ordet "huvudmoment" byts "kurs", eftersom det denärut mot term

allmänt används. Kursmålen så väsentlig del i definitio-ärsom en
utbildnings kvalitet fastställasde bör KY-styrelsen.attnen av en av

förordningenEnligt skall det den högskola äranges om som repre--
senterad i ledningsgruppen för utbildningen bedömer elleratt ett
fiera ingår i utbildningen får tillgodoräknas vid dennamoment som
högskola. Vi denna bestämmelse bör Ofta fungerarslopas.attanser
den inte i praktiken, eftersom många högskolor ovilligaär göraatt

bedömningsådan i förväg. naturligtvis förDet också svårtären
högskolan hålla sådana bedömningar aktuella, eftersom de beroratt
på sammansättningen högskolans utbildningsutbud.egetav
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ansökan fåI ordna kräver viKY den sökande skallatt attom en-
redovisa hur arbetet med kvalitetssäkring och egenutvärdering avses
bedrivas. Vi har funnit detta punkt där kraven behöveräratt en
skärpas. inom dennaDet del bådeär arbetslivetsstorram som en av
synpunkter på utbildningen och de studerandes kanaliseras. Vi före-
slår detta fortsättningsvis skall ingå i utbildningsplanen.att

Vi alltså utbildningsplanen, fortsättningsvis börattanser som
fastställas KY-styrelsen liksom hittills kommittén, enligtav av
förordningen bör ha följande innehåll:

Utbildningens namn/inriktning och omfattning
Ansvarig utbildningsanordnare
Utbildningens övergripande mål
Huvudsaklig uppläggning och organisation utbildningen ochav
omfattningen utbildningens olika delarav
Huvudsaklig uppläggning och organisation lärandet i arbetetav
Kursplaner och mål för kurserna
Inriktning lärandet i arbetetav
Kompetenskrav på den personal medverkar i utbildningensom
Kvalitetssäkring och egenutvärdering

0. Förkunskapskrav och andra villkor för få påbörja utbild-att
ningen

11. Urvalsgrunder
12. Principer för betygssättning och former för kunskapskontroll
13. Examen och utbildningsbevis

vårtI på remissen Försäkringsskydd för studenter har visvar
förordat KY-studerande skall ha försäkringsskyddatt samma som
studerande i högskolan, den ansvariga utbildningsanordnarenattmen
själv skall för sådant försäkringsskydd kommer tillatt ettansvara
stånd. Vi utgår från regler försäkringsskydd föratt om
högskolestuderande kommer införas och föreslår 20 §att att
förordningen andra stycke där något motsvarande regleras förettges
KY.

varje utbildningFör skall det enligt finnas21 § ledningsgrupp.en
Vi har fört diskussion ledningsgrupp. Oftast står detnamneten om
för består den exekutiva ledningen för verksamhetenen grupp som av
och den funktionen har ledningsgruppen inte enligt reglerna för KY.

förekommerDäremot det ledningsgruppen tillagts ytterligareatt upp-
gifter den styrelselik. Vi det orealistisktgör attsom mera anser enga-

utomstående i sådan grad sig vad begreppet led-närmarattgera man
ningsgrupp i allmänt språkbruk för.står skulleDet dessutom säkerligen

besvärligt både för åtminstone kommuner och högskolor att eta-vara
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blera styrelse- och beslutsfunktioner skulle begreppetmotsom svara
ledningsgrupp, eller, för den delen, styrelse. Nu emellertid lednings-är

med dess nuvarande funktioner etablerad inom och vi harKYgruppen
dessutom inte funnit branågot uttryck, varför vi förannat stannat att
behålla nuvarande terminologi.

ansvarigEn utbildningsanordnare kan enligt ha21 § en gemensam
ledningsgrupp för flera sina utbildningar. vanligaDet varjeär attav
utbildning har ledningsgrupp, möjligheten haatten egen men en

ledningsgrupp utnyttjas också. det fallet harIgemensam senare man
ofta undergrupper beredningsorgan och i praktiken ocksåsom som
följer utbildning Denna möjlighet bör kvarstå, detnärmare.resp. men

viktigt följer ledningsgruppemas funktion deär så inteatt attman upp
blir alltför överordnade i praktiken förlorat kontakten medorgan som
utbildningen. KY-styrelsen bör därför i det enskilda fallet kunna med-
dela föreskrifter ledningsgruppen. bör ocksåDetta kunna utnyttjasom

ansvarig utbildningsanordnare fyller ledningsgruppennär med "sitten
folk". Ledningsgruppens kvalitetsövervakande funktion faraieget sätts

den företrädare för olika verksamhetsgrenar hosär sammansattom av
den ansvarige utbildningsanördnaren. Arbetslivsföreträdarna bör såle-
des i huvudsak och det bör KY-styrelsen kunna föreskrivaexternavara
för enskild utbildning, liksom alltså anordnare måste ha fleratten en
ledningsgrupper för sina utbildningar. organisationEn med undergrup-

kan motivera har ledningsgrupp, särskiltt.ex. attper man en gemensam
det finns personsamband mellan ledningsgruppen och under-ettom

grupperna.
Vi ledningsgruppens uppgifter bör i huvudsak deattanser vara

d.v.s.samma som nu,

till utbildning genomförs enligt bestämmelserna i lag ochatt attse
förordning och i enlighet med kommitténs d.v.s. enligt våra förslag
KY-styrelsens beslut,

studerande till utbildningen ochatt anta
utfärda utbildnings- och examensbevis efter genomförd utbild-att.

ning.

Utbildningsplanen det faktiska styrdokumentet för utbildning ochär en
det viktigt ändringar i den förankrade, framför allt i den majo-är att är
ritet i ledningsgruppen arbetslivets företrädare Vi förordarutgör.som
därför uppgift för ledningsgruppen tillförs nämligen22att atten ny
besluta förslag ändringar i utbildningsplanen.om om

förordningenI 23 § stadgas minst företrädare för den kommu-att en
nala vuxenutbildningen skall ingå i ledningsgruppen. Eftersom kom-

komvux"äger" det rimligen kommunen skall före-är utsemunen som
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kommunal-trädaren. Ofta det anställd i komvux, någon gångär enen
föreslår regelnpolitiker och inte sällan gyrnnasieskolledare. Viså atten

i ledningsgruppen skall ingåformuleras något så detöppnare, att en
företrädare för det kommunala skolväsendet.

fördelning medel särskilt skallkommittén vid sinI 25 § att avanges
beakta utbildning:om en

bliarbetslivet och bedöms ha goda förutsättningarefterfrågas attav
kvalitet,genomförd med högen

och kommun och eventuellt någongenomförs högskolaav en en
i samverkan ochannan

utbildningstraditioner i fråga könsbundnabidrar till brytaatt om
och yrkesval.

prioriteringsgrunder lyfts förordningen.Vi föreslår dessa Denutatt ur
egentligen följer lagen, denförsta därför den självklar ochäratt av

fungerar prioriteringsgrund alla ellerandra eftersom den inte som
ansvariga utbildningsanordnare samverkar medpraktiskt allataget

vi det har praktiska motiv detnågon och än atttror att snarareannan -
eftersomprioriteringsgrund och den tredjeskulle bero på det äratt en

lyftsi stället vill jämställdhetsaspekten in i lagen.att
operationella mål, till vilka prio-Vi har tidigare redovisat vår påsyn

i grad måste räknas. Vi sådanariteringsgrundema allra högsta attanser
regleringsbrevhuvudsakligen bör i regeringsuppdrag ellermål anges

till KY-styrelsen.
före-också vad bidragsbeslut skall innehålla. VireglerasI 25 § ett

eftersom studerandeantaletslår ordet "dimensionering" bort,att tas
administrativa ordningsskäländå skall i beslutet. Närmastanges av

föreslår vi starttidpunkt i stället skallatt anges.
förordningen kan statsbidrag återkrävas denEnligt 28 § om ansva-

deltar i anordnandetriga utbildningsanordnaren eller någon annan som
i åsidosätter någon bestämmelse ellerutbildningen väsentlig månav

detta bidragvillkor gäller för bidraget. Vi har tolkatnågot attsomsom
betalats Kommitténsockså kan dras in i förskott, d.v.s. innan det ut.

medgivande få utbild-beviljandebeslut innefattar dels ett att starta en
fråndels utbildningsanordnaren kan utgåning vid viss tidpunkt, atten

utbildningen, under förutsättning erforderliga riksdags- ochatt rege-av
ytterligare.ringsbeslut, får anordnas med eller flera intagningaräven en
räkna medfördel med detta bl.a. utbildningsanordnaren kanEn är att

de fasta kostnaderna kan slås flera utbildningsomgångar,överatt ut
möjlighetvilket håller kostnaderna. bör emellertid finnasDet ennere

återkalla sådant villkorat medgivande och vi huvudanled-ett treatt ser
kan ske: dels utbildning bedrivs med dålig kva-ningar för såatt om en
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litet, dels utbildning lockar endast få studerande, delsom en om en
utbildning endast i liten utsträckning leder till jobb.

Enligt förordningen skall kommittén för29 § uppföljning ochsvara
tillsyn. Enligt kommittédirektiven skall vidare kommittén för attsvara

oberoende utvärdering kommer till stånd. Vi utvärderings-atten anser
uppdraget bör inarbetas i förordningen. Liksom bör uppdragetnu avse
oberoende utvärderingar. vi berörSom på ställe bör emellertidannat
inte detta tolkas så utvärderingama inte kan nyttiggöras i verksam-att
heten. KY-styrelsen bör därför kunna områden för utvärderingenange
och ställa villkor i fråga återkoppling 0.d.om

Kommitténs möjligheter meddela föreskrifter har varit begrän-att
sade till uppgiftslämnande. Vi har inte upplevt något störreatt avse
behov vidgade möjligheter vad och före-utöver angettsav som nyss
skrifter med anledning tillsyn. Kommittén har i sina tillsynsrap-av

anmodat den ansvariga utbildningsanordnaren vidta åtgärder,porter att
strikt formellt detta möjligen tveksamt. bör dessutom finnasDetärmen

sanktionsmöjlighet eller sanktionstrappa i samband med tillsynen en
och förekommande kvalitetsbrister, där påpekande och kanskeett en
rekommendation formen,den mildaste åläggande vidta någonär ett att
åtgärd andra och det sista dra in bidrag. Vi föreslår därförett steg att att
förordningen tillförs bestämmelse följande lydelse. "Styrelsen fåren av
med anledning tillsyn meddela föreskrifter för viss utbildning."av en

1.8 Utvärderingen KYav

Luleå tekniska universitet har, på kommitténs efteruppdrag och
anbudsförfarande, genomfört oberoende utvärdering försöksverk-en av
samheten. Resultaten publiceras Vi har valt behandla utvär-separat. att
deringen i kapitel, varför hänvisningar till utvärderingsresulta-ett eget

endast undantagsvis förekommer i övriga kapitel. Vårt syfte härten är
inte fullständig bild utvärderingen, endast lyftaatt attutange en av
fram iakttagelser vi funnit särskilt intressanta och lämna deattsom
kommentarer till utvärderingen vi funnit angelägna.

Utvärderingen har allti väsentligt tagit de områden angettsupp som
i anbudsunderlaget och avtalet utvärderingen. god bildDenom ger en

försöksverksamheten och de iakttagelser gjorts överensstämmerav som
huvudsakligen med våra del de avseenden därI utvärde-egna. en av
ringen kan uppfattas förklaringen i allmänhet tiden,är attsom mager
två och halvt år, inte varit tillräcklig för några säkra observatio-ett att

kunnat eller säkra slutsatser kunnat gällerdras. kanskeDettagörasner
särskilt sekundäreffekter KY-försöket. På del andra punkter hadeav en
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vi högre grad kvantiñering och inslaggärna sett störreetten av av
analys.

Utvärderingen positiv bild försöksverksam-sammantagetger en av
heten. Utbildningama har oftast uppskattats de studerande och deav
har också varit positiva till utbildningsformen sådan. Detsom samma
kan den andra intressentgruppen arbetslivet.sägas storaom -

Utvärderama har gjort indelning utbildningarna i yrkesutbild-en av
ning branschutbildning, dock med markeringen sådanattresp. en
indelning svår slutsatsen det lätt instämmaDen Denär göra. äratt att
metod valt utifrån kortfattade utbildningsbeskrivningarär att göraman
distinktionen. Beskrivningama kvantifierar emellertid i allmänhet inte

ingåendede kurserna, varför risken för felslut betydande. Utvärde-är
fokuseraKY bör på yrke inte bransch.på Somatt antyttsrama menar -

enligt vår mening svävande. Vi kan också deär gränsen notera att
branschinriktade utbildningarna lika bra eller bättre resultat i frågager

anställningsbarhet. Med den vi har flexibelpå KY, ochom syn som en
kompletterande utbildningsfonn, finns det ingen anledning insnävaatt
användningen KY på det skulle dessutom innebäraDetsättet. attav

inteKY kan användas för utbilda företagare eller för ledandeatt egna
befattningar, vilket knappast varit avsikten. Vi återkommer till den
aspekten senare.

Utvärderama hyser vissa tvivel beträffande nivån på del IT-en av
utbildningama och de egentligen borde höra hemma iattmenar gymna-
sieskolan. Eftersom sådan utbildning inte tillhandahålls i särskilt stor
utsträckning i gymnasieskolan blir emellertid den eftergymnasiala
nivån relativt elementär, ungefär på rimligen falletsätt ärsamma som
med högskoleutbildning i främmande språk förekommerinte iett som
gymnasieskolan. Ingen väl högskoleutbildningar i kine-att t.ex.menar
siska skall börja på "samma nivå" exempelvis i engelska. Som visom

det det den avlämnande utbildningsnivån definierar denärser som var
mottagande börjar. Någon "absolut" eftergymnasial nivå kan alltså var-
ken för eller för högskolan.KY Lika lite kan utbild-göraanges man en
ning enbart eftergymnasial i meningen ingen del kun-är attsom av
skapsmassan kommer från gymnasieskolan, eftersom ingen stude-
rande har läst samtliga gymnasieskolans kurser.

Utvärderama KY har nivåmässigt tvåfrontsproblem däratt ettmenar
den fronten går gymnasieskolan yrkesutbildningar intemot ärena som
tillräckligt kvalificerade för klassas KY-nivå och den andraatt som

eftergymnasiala högskoleutbildningar. Vi har framhållitmot attnyss
någon entydig nivå "neråt" inte möjlig upprätthålla i det efter-är att
gymnasiala utbildningssystemet. Vi har också tidigare berört inteviatt

distinktionen i förhållande till högskolan särskilt meningsfullser som
Vi har i stället velat produktionsforrnKY förgöra.att se som en
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utbildning inte kommer till stånd, kompletterandesom annars en
utbildningsform. Vi också för framKYatt att tamenar som process
och driva utbildning har unika drag i högre grad "nivån"än är ettsom
särskiljande drag.

Utvärderama påpekar betydande del utbildningarnaatt ären av
inriktade på arbetsledarrollen eller företagande, det hareget utan att
stöd i förarbetena. Vi vill ifrågasätta riktigheten i påståendet. Visser-
ligen innehåller inte så få utbildningar inslag projektledning e.d.,av

endast i några få det huvudingrediensen. utbildningarna,Attutgörmen
förutom goda yrkeskunskaper, också skulle lägga grunden föratt ge en
yrkesmässig karriär specialist- eller funktionerledande inte någotär

i propositionen, huvud knappast uppehål-motsägs över tagetsom som
ler sig vid frågan vilken hierarkisk nivå i arbetslivet utbildningarnaom
bör syfta till. Vad dock i propositionen det kan behövassägs är attsom

utbildningsform bidra"kan till tillgodose arbetslivets behovatten som
arbetskraft med kompetensden krävs för genomföraattav som pro-

duktionen tjänster", fåroch vilket innefatta led-ävenantasav varor
ningsfunktioner. Beskrivningen utbildningsinnehållet i proposi-av
tionen antyder utbildningarna syftakan till både kvalificeratatt ett
yrkesarbete och ledande funktioner och det gäller särskilt de allmänna
kompetenser fackkunskaper lyfts fram. ocksåDetutöver sägs attsom
försöksverksamheten skall belysa den kvalificerade yrkesutbildningens
möjligheter på hela arbetsmarknaden, omfattarvilken ledarbe-även
fattningar.

Utvärderama påtalar prioriteringarna på branscher inte stämmeratt
med fördelningen arbetsmarknaden.på Som de beror detta bl.a.nämner
på det fråga försöksverksamhet, har KY:säratt prövaattom en som
förutsättningar på hela arbetsmarknaden. Som de också ärnämner
utbildningsforrnen liten, vilket arbetsmarknaden sannoliktgör att
kan svälja det utbud kommer från vilket f.ö. bekräftasKYsom av
utvärderingen. ytterligareFyra aspekter på detta förtjänar emellertid

lyftas fram:att

Utbildningsfonnen efterfrågestyrd. utbildning kommer tillIngenär
stånd arbetslivets behov redovisas och arbetslivetutan att ärutan att
berett sig betydande ochpå resurskrävande uppgift i utbild-att ta en
ningen.
Utbildningsutbudet kan inte isolerat från utbildnings-restenses av
väsendet. skäl till vårdområdet fåttDet begränsatär ett att ett

medan utbildningar på IT-området och för tekniker iutrymme,
industrin högprioriterats. för sig skall såledesKY inte utgöra en
spegel arbetslivet, i sammanhang med övrig eftergymnasialutanav
utbildning.
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inomsamband mellan andelen ansökningarfinns hyggligtDet ett
områdena.beviljade, särskilt på deområde och andelen störreresp.

de områdenberor till icke ringa del på delsAvvikelsema att som
gradutbildningsplatser sådana där det i högrefått relativt färre är

de fått flereftergymnasiala utbildningar, delsfinns andra att som
bristområden.avser

den första ansöknings-hade kunnat tillföras tidsaspekt:Studien I4. en
sådan fram-naturligen försöksverksamhetenomgången som envar

mångfald tillgodosettsprioriteringsgrund. dess behovskjuten När av
till arbetslivets behov.prioriteringarna i högre grad knutnabör vara

positivt på utbu-påpekar arbetsmarknadenutredarna harSom reagerat
bara gissa sig tillockså konstaterar kandet SomKY. manav man

självkorrigering ligger fram-volymer. Med denutfallet vid större som
överetableringarefterfrågestymingen borde risken förför allt i vara

liten.
kan i brist-framhåller också prioriteringarnaUtredama ettatt ses

rimligare. Likaledesvilket snedfördelningenyrkesperspektiv, gör
har kam-prioriteringarna rimligare dede äratt om snarare enmenar

också det perspektivpanjkaraktär långsiktigt giltig. Det ärän är mar.
del vitsenprioriteringarna: godenligt vår mening skall lägga på En av

ställa siktet.relativt snabbt kanmed flexibiliteten,KY är att omman
KY-utbildade inom vårdområdet harUtvärderama ifrågasätter om

arbetsmarknaden. dennågra möjligheter lyckas på Dettaatt p.g.a. nog-
Reflexionen harregleringen revir och kompetensgränser.granna av

beaktat i prioriteringarnatroligen del fog för sig, vilket vi ocksåen
det primärkommu-lyft fram vårdutbildningar inriktade påså visätt att

förhållanden råder i mindrenala området och psykiatrin där dessa
utsträckning.

lång-utbildningsväsendet beroendeUtredama framhåller äratt av
notorisktarbetskraftsprognoser, vilka emellertidsiktiga anses vara

satsningmissvisande. enligt vår mening på KYDetta gör et1somen
värdefull. Dels grundar sigkomplement i utbildningssystemet så KYen

förutsätteroftast arbetslivs bedömningar ochpå befintligt lokaltett
benägenhetenvilket antagligen minskardess medverkan, attsenare

ocksåexpansion "för säkerhets skull". Utvärderamaförorda menaren
och själv-lokala förankringen säkrareden nännastgöratt prognoserna

ställas relativt lättvindigtuppfyllande. Dels flexibelt och kanKYär om
förslag innefattareftersom det inte byggts fast och dessutom enligt vårt

medger successivtidsbegränsade utbildningsmedgivanden som en
omprövning prioriteringarna.av
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uppgifter viDe har och de intryck fåttvi tillsynen stämmergenom
med den bild utvärderingen i fråga de studerandesöverens ger om upp-

skattning KY.av
Utvärderingen lyckatsKY tämligen väl med rekryteranoterar att att

"otraditionella" till eftergymnasial utbildning. gällerDet degrupper
studerandes sociala bakgrund, andelen med yrkesinriktad gymnasie-
utbildning och andelen med invandrarbakgrund. Någon förklaring till
detta inte, vi det beror på den starka arbetslivsanknyt-antar attges men
ningen och de goda utsikterna på arbetsmarknaden, utbildningamas
oftast begränsade omfattning i tiden och sannolikt också arbets-rätt ett

förenar teori och praktik och lärandet lättare för densätt görsom som
inte uppskattar de vanliga konventionella metoderna.

Däremot, utvärderama, har inteKY lyckats bryta de traditio-menar
nella könsmönstren frågai yrkes- och utbildningsval. defi-Detta ärom
nitivt målet 50/50-fördelning i samtligasant ärattom man menar en
branscher. Vi dock framgångKY relativ i dettaärattmenar en avse-
ende jämför med förhållandena i den avlämnande utbildnings-om man
strukturen och på den mottagande arbetsmarknaden. allmänhetI är nog
den könsmässiga segregeringen i de gymnasieprogramstörre när-som

KY-område, liksom i fråga den mottagandemast motsvarar resp. om
arbetsmarknaden. På industri-, bygg-, fordons-, energi- och elpro-

kvinnorna endast någon enstaka medan kvin-utgör procent,grammen
20-29 de studerande depå "manliga"utgör KY-områ-procentnorna av

dena tillverkning, bygg och träindustri. har lyckatsSämst KY med att
rekrytera till otraditionella områden: endast de stude-män 7 procent av
rande på vårdområdet finns ingenDet anledning slå sig tillär män. att

med dessa resultat, de visar kanske kan åstadkommaattro men man
förändringar. bordeDet intressant kartlägga vad detnärmareatt ärvara

harKY så relativt otraditionell rekrytering i fleragör attsom en avse-
enclen och därur förfina redskapen för och andra utbildnings-KY
former.

Utvärderarna har erfarit ofta har problem med den ojämnaatt man
kunskapsnivån bland de studerande. Både studerande och lärare påpe-
ka: detta. Vi har likartade erfarenheter. del utbildningsanordnareEn

detta förhållandet de studerande i formelläratt även näruppger
mening med avseende på betyg ganska homogen någonIär en grupp.
utsträckning beror de ojämna förkunskapema denpå ansvarigaatt
utbildningsanordnaren töjer på behörighetsföreskriftema för fyllaatt
utbildningen. Alltför skillnader utbildningen svårgörstora att genom-

Åföra med god kvalitet. andra sidan har vi, liksom utvärderama, lagt
märke till relativt inte omåttliga skillnader kan användasatt stora men

positivt bidrag till utbildningen. de studerandeJuett störreson ansvar
får för sin inlärning och bygger utbildningen deraspåmer man egen
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problemen blitycksmindrehandledning, destomed godverksamhet
detta:kan drasslutsatserbidragen. Tvåde positivaoch desto större av
stude-deutformas såmåsteförkunskapskravenAntagningen och att

och denutbildningenfullföljaförutsättningarfaktiskarande har att
betydelse förutbildningen harpedagogiska utfommingen attstorav

studierna.skall klaraheterogenaäven avgrupper
den pedago-positiv bildövervägandeUtvärderama tecknar aven

relativtlärandet i arbete. Iinkl.utbildningarnagiska utfommingen av
deltagande från deaktivtpåutbildningarnautsträckning bygger ettstor

ställsanspråklinje med devilket ligger istuderandes sida, uppsom
inlärningenfrämjar inte baraarbetssättsådanti propositionen. Ettbl.a.

kunskaper,använda sinasigtill lärbidrar också attdet attatt man-
ochhelhetertänkande ochkreativtkritiskt ochtillämpa attett pro-se

och tillsam-självständigtarbetaförmågan bådestärkerDet attcesser.
pedagogiskadekartläggningUtvärderingensmed andra. avmans

systematisering ochvärdefull bådesynnerligenmetoderna är som
förbetydandefinnsockså detbeskrivning. visarDen utrymmeettatt

studerandesfrämja deutbildningsfonnema förutvecklingfortsatt attav
effekti-för förbättraliksomavseenden viförmåga i de nämnt, attnyss

tradi-intesärskilt för deminlärningen, kanskeviteten i gynnas avsom
utvecklings-ochforsknings-fortsattutbildning. Etttionella fonner av

nack-kartlägga för- ochmening sikte påborde enligt vårarbete attta
olikaanvänds förolika fonnerdelar med de samt engrupper,som

beskriv-implementering. Genommedmetodutveckling kombinerad
undervisning skapasochsystematiseringen LIAochningarna ettav

anordnar KY,bland demvalreflektion och medvetnaunderlag för som
utvecklas och forfrnas.formernatillredan det borde bidravilket att

harpå praktik."negativa syn" Dedelar inte vårUtvärderama sett
lämpligastedenförefallerkonventionell praktikfall därflera att vara

tillinte liggaanalys tyckslärande i arbete. Någonformen för närmare
negativ vipraktik intepåför iakttagelsen. Vårgrund är tror attmensyn

belyser ochutvärderamaresultat. Enligtbättreandra fonner kan ge
ilärandeutbildningen, medaniteoretiskaklargör praktik moment

skallutbildningför bearbetning. Entillför kunskaparbete somny
användbar iställtidmycket kortelleri med ingenresultera äratt man
yrkesfárdig-förmedla denyrkesutövning kan knappastkvalificeraden

utbildningssituation.artificiellalltenbart iheten trotsen
längd. Vifrågaflexibilitet i LIA:sförordar vissUtvärderama omen

angivandemedintervall införs,föregåendeföreslår i det ettatt ett men
bli aktu-yrken inte kanpåpekar ocksånormal andel. De att nyaav en

Vi tidi-arbetsliv. harinte finns någotdetinom eftersomella KY, ännu
lösning pånågonsak och konstaterarvarit inne på att pro-sammagare

med mindreförinom KY,kan åstadkommas änblemet inte attramen
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slopar kravet på LIA, vilket enligt vår mening skulle dessman göra att
särdrag skulle försvinna och i hög försvåragrad möjligheterna att
etablera KY på arbetsmarknaden och bland tänkbara studerande.

Utvärderama i lyckats åstadkommanoterar till-att stort settman
räckligt många LIA-platser, de studerande synnerligen nöjda medatt är
LIA, arbetslivet påtagligt positivt tillatt fortsattär medverkan och
dessutom LIA nyttigt för den verksamheten och LIA sti-anser attegna
mulerar skolundervisningen och den konkret ochgör påtaglig.mer mer
Två problem lyfts fram: ackvisitionsförfarandet och handledarutbild-
ningen. Vad ackvisitionsförfarandet beträffar det frustrerande för deär
studerande de i många utbildningar måsteatt såta ett stort eget ansvar
för skaffa LIA-plats. Vi har erfarit detatt under tillsynema.en samma
Vi har inget de studerande måste insatsemot att härvid-göra en egen
lag, det alldeles klart denär ansvariga utbildningsanordnarenattmen
har för hela utbildningen kanett genomföras.att Anordnarenansvar
har således tydligt sistahandsansvar för detta.ett Handledarutbildning

kanske mindreär problem, eftersom de studerandeett så nöjda medär
LIA. Vi har kommit till den insikten det i allmänhet inte realis-att är
tiskt anordna handledamtbildning i konventionellaatt fonner med

tider. Handledama måste dockutsatta välinformerade och för-välvara
beredda och får använda sig andra metoder: skriftligt materialman av
och framför allt kontakter med ochvar en.

kanskeDet problem utvärderamastörsta iakttagit inom KY ärsom
tillgodoräkningen högskolepoäng. Vi har gjort liknande observa-av
tioner, inte i omfattning utvärderama. Vår bild ärmen samma attsom
studerandemissnöjet huvudsakligen uppstår varit otydlig inär man
marknadsföringen eller gjort antydningar eller utfästelserl intesom
besannats. Det vanligare på utbildningarär där det finns relativt nära-
liggande utbildningar inom högskolan. Det också vanligare tidigt iär
utbildningen, innan de studerande LIA varit i kontakt medgenom
arbetslivet och därigenom fått sin utbildning "legitimerad" i praktiken.

viktigaDet för den enskilde i längre perspektiv antagligenett är snarare
hur lyckas etablera sig i arbetsgemenskap hur utbildningänman en ens
förhåller sig till andras. Som vi framhållit tidigare vår uppfattningär att
tydlighet sökande och studerande kan lösagentemot detta problem.
Allteftersom fortgårKY etableras utbildningsformen och får ett eget
värde. Den snabba volymökningen och de kontakterna med arbets-täta
livet den kangör gå fort.ganskaatt Ett utvärderingsresultatprocessen

stärker vår i det avseendet hälftentro arbetsför-är översom att av
medlingarna och 80 denästan utbildades arbetsgivare kändeprocent av
till KY svar i efterenkäten.

Utvärderama värde i olika examinationsformer tillämpas,ett attser
anpassade till undervisningssituationen, förordar standardiserademen
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tydlighetmeddet KY:sharbl.a.del i detta,liggerbetygsskalor. Det en
betygs-olikafleraharutbildningardetfinnsNugöra. t.0.m.att som
ochochmedverkaranordnareflerapådetOfta berorskalor. enatt var

dettaföreskrivabörinteViskala.sinvill tillämpa att ommananser
åstad-bordegrundfrivillighetensensning påcentralt att enmenarmen

kommas.
tillmedel KY generösärtilldelningenbedömerUtvärderama att av

förhål-tillräcklig idenViutbildningsformer.andrajämfört med anser
yrkesutbildningarkvalificerademedförvilketuppdraget,tilllande att

iskillnadernadevidareUtvärderamadyra. att storaganskablir anser
utbildningsom-i olikauppdelningpåstatsbidrag baserattilldelning av

kanintekostnadsskillnademaManifrågasättas.råden bör attmenar
Spridningenområdena.olikamellan dei behovskillnadertillhänföras

mellan bran-branschernainomemellertid änbidragsstorlek störrei är
höjaanledningrimligdet ingenfinns attmeningvårEnligtscherna.

skulleVarförutbildningar.eller vissabranschvisstillbidraget manen
skillnader iminskadeförändringbehöver En motbetala än manmer

bran-ellerutbildningarnade dyrafall gåi såmåstebidrag överut
minskadef°arutbildningardeiresulterakanvilketscherna, att som

utbild-för desärskiltBidragsnivånstånd.till är,bidrag inte kommer
mellansamtalföremål förgenomsnittliga,detbegärningar änmersom

givetvissidakanslietsfrånMålsättningen ärsökande.kansliet och den
måste rätt storaVibidragsnivån. accepterafå atttroratt manner

utbildningsutbudet.önskadestånd detfå tillförbidragsskillnader att
mycketellerfunnit någraintehar viutvärderarnamedlikhetI svaga

ochUndervisningstäthetandra faktorer.ochbidragmellansamband
medsambandingethartillsynsenkätermed våra t.ex.kvalitet mätt

kostnadsskillnadema ärbetydaintedockbehöver attkostnadema. Det
analyseramåstehävda detverkligen kunnaomotiverade. För att man

effektervilkaochorganisationdessochutbildningenenskildaden se
medutbildningarnajämföraocksåochskulle fåbidragminskat var-ett

kostnads-motiveradefaktisktkanBidragsskillnademaandra. avvara
dessutomtillämpasmånnågon antag-avseenden.olika Iiskillnader

KY.budgeterarmarginalkostnadsresonemang närligen enett man
Luleåförstannadeviskäl tillutvärderarevaldevi attettNär var
ocksåvärderandebarainteupplägget utanuniversitettekniska att var

utbildning. Ettvarjeförkvalitetsutvecklingförredskaperbjudaskulle
relativtiochframtagitshar använts"Läroverket",för detta,verktyg

komplet-harmaterialetskriftligaanordnama. Detutsträckningstor av
självut-utvärderingdenEnligtutbildningserbjudanden.med avterats

övervägandedetgenomförts harLäroverketenligtvärderingen som
tillsyns-Vid våratill den.positivavaritmetodenantalet använtsom

intryckfrågor. Vårthithörande är atttagitallmänhetvi ibesök har upp
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de flesta arbetat med Läroverket har det nyttigt,som ansett även om
många från början knotade arbetets omfattning.över Vi har också fun-
nit kvalitetsbrister iatt utbildning ganska ofta hänger meden samman

den ansvariga utbildningsanordnarenatt inte har tillräcklig kunskap om
sin utbildning och hur arbetet i den går till. Vi instrumentegen ser som
Läroverket värdefulla hjälpmedel för lära känna den verk-attsom egna
samheten och analysera den med sikte kvalitetsutveckling.på En
undersökning utfallet vidtagna förändringsåtgärdersett hadeav som
varit på sin plats jämförelse med den undersökning i detsom en avse-
endet gjorts i fråga dem inte Läroverket.använtsom om som

I avslutande kapitel diskuterarett utvärderarna framtid.KY:s Vår
på detta skiljer sig väsentligt från utvärderamas.syn

Utvärderama ingen värderinggör den dynamik ligger i attav som en
KY förutsätter samverkan mellan arbetsliv och olika utbildare fören att
komma till stånd och kunna drivas och möjligheterna upprätthållaatt
detta i institutionaliserade former, d.v.s. alternativen separation
yrkeshögskola integration i högskolan.resp.

Utvärderama inte heller lokaliseringsaspekten.tar Manupp menar
institutionaliseradatt yrkeshögskola förutsätter byggnaderen och ett

visst minsta antal utbildningar, fem. dagI det endast Stockholm,är
Göteborg, Malmö och kanske Jönköping och Västerås har såsom
många utbildningar. koncentrationEn det slag utvärderarna förordarav
innebär i fall mångavart idagatt har eller fleraorter utbild-som en
ningar kommer bli Det vanligasteatt utan. harär elleratt ort etten en

utbildningar, vilket såvitt vi kunnat bedöma ocksåpar beho-motsvarar
Även det inte skulle ha så negativa effekter påven. stora rekryte-om

ringen studerande, skulle koncentration utbildningarna tillav en av
färre tvekanorter utan påtaglig hämskoutgöra i fråga tillkom-en om

KY och delvissten omintetgöra den dynamiskaav nya process av sam-
verkan mellan utbildare och arbetsliv tillkomsten börKYsom av en
bygga på. högskolealtemativetI finns visserligen möjligheten, försom
andra högskoleutbildningar, förlägga utbildningarnaatt utanför huvud-

hur lätt blirorten, det i så fall etablera sig inom högskolansmen att
"kämverksamhet" och varför skulle det krävas mindre antal femett än
utbildningar på och ställe i det alternativetett samma

Det problemet med integreringstora i högskolan det svalaären
intresset KY hos sina värdhögskolor.mött Man exemplifierarsom
också med hur högskolorna hanterat YTH och konstaterar det finnsatt
mycket tyder på högskolan inte skulleatt "utbildningspro-som ta

till sin kämverksamhet". Vår meninggrammen KY harär bättreatt
förutsättningar etablera sig den drivsatt självständig utbild-om som en
ningsfonn och på meriter den drivs inomän för hög-egna om ramen
skolesystemet.

4 19-2049Kvalificeradyrkesutbildning
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institutionelltitröghetenhellerintediskuterar ettSlutligen man
i frågamed fastainstitutionerfastavad månoch i omresursersystem

bådefrågaflexibla ipersonal kan attutrustning ochlokaler, omvara
föränderlig,snabbterbjudaochutbildningaravvecklaochskapa att

utbildning.efterfrågestyrd
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2 Försöksverksamheten med KY,

beskrivningen

1 Utbildningarna
2.1.1 Prioriteringsgrunder vid urval

Enligt lagen 1996:339 försöksverksamhet med viss kvalifice-om en
rad yrkesutbildning skall utbildningen sådana fördjupade teoretiskage
och praktiska kunskaper krävs för självständigt och i arbetslagattsom
utföra kvalificerade uppgifter i modernt organiserad produktionen av

och tjänster. Utbildningen skall präglas såvälvaror ämnesteoretisktav
djup stark arbetsplatsintegrering.som en

Enligt förordningen 1996:372 försöksverksamhet med vissom en
kvalificerad yrkesutbildning skall kommittén vid medelsfördelningen
särskilt beakta utbildningom en

efterfrågas arbetslivet och bedöms ha goda förutsättningar0 av att
genomföras med hög kvalitet
genomförs högskola och kommun och0 eventuellt någonav en en

i samverkan ochannan
bidrar till bryta traditioner iatt fråga könsbundna utbildnings-o om
och yrkesval.

Enligt propositionen kvalificerad yrkesutbildning prop.om
1995/962145 det väsentligtär försöket utvecklaatt utbild-genom ny
ning och tillföra utbildningskapacitet. Vidare viktig utgångs-ärny en
punkt för kommitténs arbete, enligt propositionen, belysa KY:satt
möjligheter inom hela arbetsmarknaden.

Arbetslivets bedömning behovet utbildningen har successivtav av
tillmätts allt betydelsestörre i våra prioriteringar. Vi har, inte minsten

följd propositionsuttalanden, fäst avseendesom större tidiga-en av än
vid utbildningarna bidrar till lösa flaskhalsproblemre att på arbets-om

marknaden. Detta har ansökningar inom områdenagynnat IT och till-
verkning. Vårdområdet har också lyfts fram särskilt, det följdäven en

propositionsuttalande.ett Värderingen arbetsmarknadens behovav av
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ligger iarbetslivetutvecklingspotential förpå densikte ocksåtar som
möjlighe-redovisningtrovärdigviss kompetens. Entillgången på av

utbildningenvillkor föri arbetetgenomföra lärandet attär ettattterna
stånd.tillskall få komma

vidhararbetslivsanknytningoch vägtkvalitet tyngstpåKraven
medverkan i fram-arbetslivetsimanifesteratshar bl.a.urvalet. Det att

på kurs-målformuleringarnaoch ävenskall dokumenterastagningen att
utvärderingsbara.framför alltutförliga ochskallnivå vara

eventuellt någonochhögskola ärkomvux,Samverkan mellan annan
utbildningensinblandad idirekthögskolanfallmångafrekvent. I är

och med-utvecklingendeltagit ihögskolanhargenomförande, i andra
ytterligaremedverkarVanligenkvalitetsgarant.verkar enmera som

genomförandetutbildningsanordnaren iansvarigedennågon utöver av
haftintepraktikendärför iprioriteringsgrund harutbildningen. Denna

verkan.utslagsgivandenågon
vi kunnatharansökningsomgången 1996första noteraEfter den

insatserförslag påi frågabättreförändring till detpåtagligatt omen
i frågatraditionerbrytabidra tillutbildning skallsöktför att omatt en
redovisarsökandeflestayrkesval.och Deutbildnings-könsbundna

från underrepresente-rekryteringenökaåtgärder förformnågon attav
åtgärderavsaknadeni allmänhetfall motiverarkön. I annatrat avman

bli relativt jänm.könsfördelningenmed antasatt
avseendespridningalltuppnåsAllteftersom byggs störreKY ut en

yrkesutbildningarkvalificeradeanordnas detoch branscher. Nuyrken
priorite-iBehovetarbetsmarknaden.sektorerde flesta attinom avav

hela arbets-möjligheterbelysa KY:sbeakta behovetringarna attav
bortfallit.därmed imarknaden har stort sett

utbildningarbeviljaendastefterhar ocksåKommittén strävat att
delutbildningskapacitet. Enochutbildninginnebär avnysom ny
bidraghellre kunnateller kanskelikavälhadeansökningarna avse

söktafall harskolor. andrakompletterande Ibestämmelsernaenligt om
påbyggnads-befintligavidareutvecklingarutgjortutbildningar av
inneburitdelvishelt ellerutbildningarSådanautbildningar. ensom

bl.a.arbetslivet,tillanknytningväsentligt ökadförlängning,påtaglig en
reformeratochlärandet i arbetetarbetsplatsförläggningen ettavgenom

striktutbildningar. Enviinnehåll harteoretiskt sett nyasom
verksamhe-omöjliggörautbildning skulleuttryckettillämpning nyav

utbild-existerandefråninnehållet hämtasdelareftersomten, av
högskolenivå.påbyggnads- ochgymnasial,ningar på både

visstsåtillvidakompensatorisktockså anlagtVi har attsynsättett
studerandeförutbildningar ståråt öppnaförsteg getts somsom

utsträckning,vissyrkesämnen.gymnasieutbildning med Igenomgått
eftergymnasialandelmed lågområdenmindre, hardock allt annan



SOU 1999: 122 Försöksverksamheten med KY, beskrivning 101en

utbildning särskild prioriteringsgrund.använts Därvidlag har isom
ökande omfattning arbetsmarknadens behov tagit över.

valetI mellan utbildningar i huvudsak likvärdiga enligt deärsom
prioriteringsgrunder vi tillämpat har försteg åt anordnare i längetts
med låg andel EljestKY. har vi inte tagit några geografiska hänsyn vid
tilldelningen platser.av

2.1.2 Sökta och beviljade utbildningsplatser

Utbildningsanordnama ansöker få anordna KY efter inbjudanattom
från kommittén. Inbjudan och anvisningar för ansökan har skickats till
alla tidigare sökande till universitet, högskolor, kommuner,samt gym-
nasieskolor, skolenheter med komvux, landsting, utbildningsföretag
m.fl.

allaI ansökningsomgångar den första, där kontinuerligtutom en
beslutsordning tillämpades under våren och hösten 1996, har sistaen
ansökningsdag Modellen med sista ansökningsdagangetts. haren
enligt vår uppfattning verkat kvalitetsbefrämjande allaattgenom
ansökningar kunnat varandra.vägas Trots flest drygtmot 250att som
ansökningar skulle läsas och bedömas har prioriteringsförslag kun-ett

redovisas för kommittén cirkanat veckor efter ansökningstidenssex
utgång. Administrativt har detta möjliggjorts ansökningarnaattgenom
fördelats branschvis mellan handläggarna och fördelningen mellan
branscherna till del de övergripande prioriteringsgrunderstor styrts av

i förordningen, direktiv och propositionsuttalanden.angettssom
Vår bedömning först i denär omgången har tidenatt mellansenaste

inbjudan 1998-05-26, sista ansökningsdag 1998-10-15 och utbild-
ningsstart oftast hösten 1999 varit tillräcklig för fullödig beredningen

ansökningarna inför beslut och för utbildningsanordnaren organi-av att
utbildningen och rekrytera studerande. Rekryteringsläget bästsera är

till höststartema och de flesta anordnama vill då. Några vårstar-starta
har dock fått senareläggaster utbildningsplanen inte blivitattp.g.a.

klar i tid. Vill fler vårstarter bör alltså inledas ännuman se processen
tidigare.

Antalet sökta utbildningsplatser ökade kraftigt de första omgång-
från 3 400 till 6 700, för något minska till i5 500 denattarna senaste,

tabell i tabellbilagan.1 minskadeDe antalet ansökningar kan bero påse
kommittén redan i anvisningarna tillatt ansökan framhöll vissaatt

avgränsade områden it, tillverkning och vård torde komma priori-att
följd propositionsuttalanden.teras Detta stöds antaletsom en attav av

ansökningar på områden turism och ekonomi minskade, ansök-som
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och ITtidigaremångaungefär likatillverkningfrånningarna somvar
fler.många

varierat någotharbranscher överolikainomsökta platserAndelen
ledning.varit ialltidharIT-branschemaochtillverknings-tiden men

yrkesutbildningar.kvalificeradeflestocksåbranscher finnsdessaInom
bevil-kommitténsforregeringenregleringsbrev utrymmetI anger

frånbeviljavi kunnatharomgångamade fyraantal platser. Ijande i
bedömningVår är atttillfjärde ansökanknappt mest varannan.somvar

tredjedrygtbeviljakunnaoptimalakvalitetsmässigtdet är att var
harhittillsutformadevaritför ansökananvisningarnaSåsomansökan.

ilärandeföroch företagledningsgruppfärdighapåkraven attt.ex. en
minst frånintemänniskorMångahögt.mycketställtsarbete klara

fallidessaförhoppningar. Atthañ trehararbetslivet stora avgrusa
sannolikt skadaoftafördetoch kanför mycketfyra är upprepasom

Å mycketinte såharandra sidansig i KY.viljan somatt engagera
kvalitet.riktigt höghaftansökanvarannan

till allastuderanderekryteraintelyckasUtbildningsanordnama
understiger istuderandeAntalet intagnabeviljas.platser genom-som

ochmedräknasöverintagenmed drygt 4 %beviljadeantaletsnitt om
Avhopp%.till drygt 8siffranstigerunderintagenendasträknar man

hittillsutbildningarovanligt. deheller Iinteutbildningenunder är som
utbildningenbesattaplatsernabeviljade närde%avslutats 83 avvar

tidenförbättrasplatsutnyttjandet skulle närtroddeViavslutades. att
hardetblev längreutbildningsstartochbeviljandebeslutmellan men

förbättrats.arbetsmarknadslägetförklaring kanskett. Eninte attvara
varitambitionkommitténsharresursutnyttjandesäkraFör ett gottatt

budgetsåskall liggaförsöksverksamheten näraistuderandeantaletatt
därförförsta hardenansökningsomgångarallamöjligt. I utomsom

regleringsbrevensbeviljatsplatser utöver ram.
beviljadetidigareerbjödsförlängdesförsöksverksamhetenNär

utbildning-Cirka 8 %ytterligare intag.någrautbildningar att starta av
och %platser 12flerville ha%möjlighet. 18dennaavstod frånarna

fortsättavilleeller inteplatserha färrevilleflestaplatser.färre De som
rekryteringssvårigheter.haftalls har

utbildningPlatser2.1.3 per

minskatAntalet harknappt 26.platser KYantalGenomsnittligt ärper
Högskolomaanordnama.mellanskillnadernatiden liksomnågot över

24kommuneranordnare 28,privatautbildning, 30,platserhar flest per
landsting 19.och
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2.1 .4 Utbildningarnas längd

Utbildningarnas vanligaste längd 80 Enär poäng. poäng motsvarar en
studievecka. Knappt fjärdedelar platserna hartre den omfattningen.av
12 % längre 85är ochän 9 kortare%poäng 80 kortasteän Depoäng.
utbildningarna omfattar 40 och de längstapoäng 120. Alla utbildningar
bedrivs på heltid.

2.1.5 Utbildningarnas geografiska spridning
Vid valet utbildningar har i princip ingennämnts hänsyn tagitsav som
till den geografiska spridningen. Andel KY län har styrtsper mer av
ansökningarnas fördelning någotän Från Stockholms län komannat.av
21 % ansökningarna, från Västra Götalands län 20 % och från Skåneav
län 11 %.

Beviljade utbildningar och platser lânper
förhållandei folkmängden18 44 den31 december1998-

Platser i %
Län Antal KY Platser Platser i % /Folkm 18-44 i %
Stockholmslän 45 1271 17,3% 0,78
Uppsalalän 10 248 3,4% 0,95
Södermanlandslän 9 178 2,4% 0,90
Östergötlandslân 10 252 3,4% 0,74
Jönköpingslän 20 540 7,4% 2,08
Kronobergslän 5 127 1,7% 0,90
Kalmarlân 227 3,1% 1,27
Gotlandslän 2 22 0,3% 0,49
Blekingelän 9 358 4,9% 3,02
Skånelän 35 866 11,8% 0,94
Hallandslän 6 152 2,1% 0,70
VästraGötalandslän 49 1325 18,1% 1,06
Värmlandslän 8 174 2,4% 0,81
Örebrolän 4 103 1,4% 0,47
Västmanlandslân 10 296 4,0% 1,45
Dalarnaslän 12 332 4,5% 1,57
Gävleborgslän 12 324 4,4% 1,51
Västernorrlandslän 5 120 1,6% 0,63
Jämtlandslän 3 100 1,4% 0,98
Västerbottenslån 8 178 2,4% 0,83
Norrbottenslän 8 144 2,0% 0,69
Riket 281 7 337 100,0% 1,00

Grunddata:kansliet
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Studerandeefterfrågan på KY2.1.6

frånuppgiftersamlat ingångförsöksverksamhetensunderVi har
tilloch tagits in KY.söktde studerandeutbildningsanordnama somom

ansökningar4perioden har KYGenerellt närmareöversett per
Över från årintagen ökat 3,1ansökningarantalettiden harintagen. per

sigskiljerEfterfrågani tabellbilagan.tabellår 1998, 21996 till 4,2 se
utbild-sökandebranscherna. Flestmellanemellertid kraftigt per

träindustrivård haft, minstövriga ochbranschernahar IT,ningsplats
genomsnitt,intagen isökandeTillverkning hade 2,5och bygg. per

och år 1998.år 1996 2,71,9

Studerandeefterfrågan KY

Ansökningar intagenBransch per
2,1Bygg
3,4ledninghandel,Ekonomiinkl.försäkring,
5,5grañskindustriinkl.multimedia,
2,3trädgårdJord,skog,
2,3Livsmedel
2,5Miljö
2,5produktutvecklingTillverkninginkl.
3,0inkl.sjöfartTransport
2,0Träindustri
4,1Turisminkl.restaurang
5,3Vård

Övriga 5.4TV, hantverkbranscher radio.t.ex.
3,8Totalt

kanslietGmnddata:

tvingatseller %,har 22 5våren 1999möjliga434Av starter t.0.m.
tvårekryteringsproblem. Nästangrundframför allt påställa in, av

tillverkningsbranschen.inominställdadetredjedelar ärstarternaav

uppfattningstuderandesDe2.1.7 om
kvalitetutbildningarnas

omfattar 29Studerandeenkätemastuderandeenkäter.Vid tillsynen görs
ordninginformation,pedagogik/metodik,kvalitet,flervalsfrågor om

utbildningeninnefattande b1.a.helhetsbedömningredaoch samt omen
arbetsmarknaden.attraktiv påstuderandedenkommer göraatt

devisarstuderandeenkätema, cirka 2 850,sammanställningar attav
vid detGenomsnittetutbildningarna.medöverlag nöjdastuderande är
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första besöket 3,4 på femgradig skalaär där 1 86 % 161är sämst.en av
utbildningar har vid första besök genomsnitt på ellerett 3 ochett mer
17 % genomsnitt på 3,9 eller Resultatenett stabila och varierarärmer.
inte på grund kön, arbetslöshet eller tidigare gått påav om man
högskolan eller inte. Inom de branscherna, medstörsta 100 studeran-
deenkäter eller fler, genomsnitten:är IT 3,3; tillverkning 3,5; ekonomi
3,4; turism 3,4; 3,5; bygg och3,5 övrigttransport 3,4. På frågan om
utbildningens attraktionskraft på arbetsmarknaden varierar resultatet
från för3,6 ekonomi till för4,0 Genomsnittet för alla stude-transport.
rande 3,8. Motsvarande siffraär där samtliga återbesök också är
inräknade 3,9.är

Resultat från studerandeenkäter
skala 1-5 där 1 är sämt

Branschmed 100genomfördaenkäter Genomsnitt Attraktionskraft Antalenkäter
samtligafragor arbetsmarknaden

Bygg 3,5 3.7 146
Ekonomiinkl.försäkring,handel,ledning 3,4 3.6 378

inkl.multimedia,grafiskindustri 3,3 3,9 661
Tillverkninginkl.produktutveckling 3.5 3,8 535
Transportinkl.sjöfart 3,4 4.0 186
Turisminkl.restaurang 3,4 3,9 314
Ovrigabranscher radio,tex. TV,hantverk 3,4 3,7 116

Totaltsamtligabranscher 3,4 3,8 2 845

Avhopp kan indikator på utbildnings bristande kvalitet,vara en en men
de kan också bero på personliga skäl eller på dent.ex. studerandeatt
fått arbete innan utbildningens slut. Vid tillsynema har alltid frågan om
orsaken till eventuella avhopp tagits En inte kvanti-stor,upp. men
ñerad, andel har slutat för de valt erbjuden anställning iställetatt att ta
för fullfölja utbildningen.att En del anordnare har skrivit kontrakt
med medverkande LIA-företag de inte skall rekrytera de stude-attom
rande förrän de klara. Ett teckenär på så fallet kanatt är attvara en
hel del avhopp sker relativt under utbildningen. Efter månadersent sex
hade 9 hoppat% efter 12 månader ytterligare 7 %. Vid utbild-av,
ningens slut fanns 82 % kvar de 2 studerande700närmareav som
påbörjat lite längre avslutade utbildningar.
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Avhopp i olika branscher
månader avslutatslängreän 12utbildningarIntagna studerande som

vidAvhopp
män män12 utb slut6IntagnaBransch

18%17%8%120Bygg
21%11% 20%233försäkring,handel,ledningEkonomiinkl.
17%15%9%611grafiskindustriinkl.multimedia,

15% 13%3%86trädgårdJord,skog,
38%14% 37%73Livsmedel

20% 22%11%Miljö
22%20%13%635produktutvecklingTillverkninginkl.
18%9% 15%197sjöfartTransportinkl.
13%13%5%40Träindustri

12% 14%7%443Turisminkl. restaurang
11%7% 10%88Värd

Övriga 8% 8%5%65hantverkradio,TV,branschert.ex.
18%9% 16%2 682Totalt

Grunddata:kansliet

studerande2.2 De

Könsfördelning2.2. 1

studerandesammanlagt 10 000hadedecember 1998den 31T.0.m.
dem 46 %efter Avkvar veckorpåbörjat ochKY start.tre varvaren

nybörjare i hög-jämfört medkvinnor och 54 % Det omväntmän. är
nybörjama1998,höstterminenskolan höstterminen 1996 som av-

kvinn-andelenåren haroch % Dehade % kvinnor 4654 män. senaste
i tabellbilagan.tabell 2liga nybörjare ökat något, se

utbild-könsbundnafrågatraditionerna iåterspeglasFortfarande om
Över Vårdförbättringar,dock vissatiden skymtasoch yrkesval.nings-

tillverkning %och 24årtill 93 % 1998från kvinnor år 1996100 %
"modema" bran-övriga, deochoch 1998. ITkvinnor 1996 30 %

jämställda.scherna, är mer
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Könsfördelning

Ansökningar intagna
Bransch % kvinnor % kvinnor
Bygg 23% 21%
Ekonomi inkl. försäkring, handel, ledning 55% 57%

inkl. multimedia,grafisk industri 41% 44%
Jord, trädgårdskog, 39% 29%
Livsmedel 53% 52%
Miljö 65% 68%
Tillverkning inkl. produktutveckling 30% 28%
Transport inkl. sjöfart 37% 39%
Träindustri 16% 20%
Turism inkl. restaurang 82% 74%
Vård 95% 94%
Övrigabranscher radio, TV,t.ex. hantverk 49% 46%
Totalt 49% 46%

Gmndata: kansliet

Åldersstruktur2.2.2

Åldersstrukturen har knappast förändrats de två åren, tabellsenaste se
i tabellbilagan.3 deAv 10 000 startade KY den 31 decem-t.o.m.som

ber 1998 54 % 24 år och vid utbildningens 32 % 25-34var start,yngre
år och 14 % 35 år och äldre. Medelåldern vid 26,4: för27,1ärstart
kvinnor och 25,7 för män.

Branscher med andel studerande träindustristor ochären yngre
tillverkning medan vård har andel äldre studerande.storen
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Åldersfördelning vid KY-start-intagna

är-3525 3424Bransch --
25%31%44%Bygg
13%29%58%ledningförsäkring,handel,Ekonomiinkl.
13%39%48%grafisk industriinkl. multimedia,
12%27%61%trädgårdJord, skog,
25%28%46%Livsmedel
28%38% 34%Miljö
12%26%62%produktutvecklingTillverkning inkl.
21%34%45%sjöfartinkl.Transport
12%21%67%Träindustri
9%30%61%Turism inkl. restaurang
34%30% 36%Vård
9%Övriga 36%55%hantverkradio, TV,branschert.ex.
14%54% 32%Totalt

kanslietGmnddata:

Riksrekrytering2.2.3

ihar 1998stabil ochrekryteringgeografiskaUtbildningamas är t.o.m.
länomgivandefrånlänet, %det 12varit frångenomsnitt 73 % egna

bran-övrigaövriga län harandel frånfrån övriga län. Störstoch %15
ekonomi.tillverkning ochhantverk och lägstradio, TV,scher t.ex.

Över tabell i4ökat någotdetfrån andra länandelentiden har än egna
tabellbilagan.
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Riksrekrytering -intagna vid KY-start

Bransch Egna omgivande Ovriga
länet län län

Bygg 69% 12% 18%
Ekonomiinkl. försäkring, handel,ledning 83% 9% 8%

inkl. multimedia,grafisk industri 78% 9% 13%
trädgårdJord, skog, 45% 28% 26%

Livsmedel 68% 18% 13%
Miljö 82% 9% 9%
Tillverkning inkl. produktutveckling 79% 13% 8%
Transport inkl. sjöfart 72% 16% 12%
Träindustri 64% 21% 15%
Turism inkl. restaurang 60% 16% 25%
Vård 80% 8% 12%
Övrigabranscher radio,t.ex. TV, hantverk 34% 13% 54%
Totalt 73% 12% 15%

Grunddata:kansliet

2.2.4 Behörighet

Andelen obehöriga sökande till harKY varit 12 %. 82 % intagnaav
studerande in behörighetpå gymnasiebetyg,togs 11 %genom genom
arbetslivserfarenhet och 7 % folkhögskola ellerannat t.ex.genom

Överutländska betyg. tiden har andelen intagna på behörighet från
arbetslivserfarenhet minskat något till fönnån för behörighet genom
gymnasiebetyg, tabell i5 tabellbilagan. börDet observeras attse upp-
giften arbetslivserfarenhet behörighetsgrund inte någotsägerom som

de sökandes arbetslivserfarenhet.om
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KY-studerandeBehörighet för intagna

AnnatArb erfGy betygBransch
11%14%75%Bygg
9%87% 4%handel, ledningEkonomiinkl. försäkring,
6%12%82%grafisk industriinkl. multimedia,
9%7%84%trädgårdJord, skog,

15% 8%78%Livsmedel
11%82% 6%Miljö
7%11%82%produktutvecklingTillverkning inkl.
5%72% 23%Transport inkl. sjöfart
15%80% 5%Träindustri
6%87% 7%Turism inkl. restaurang
11%35%53%Vård

Övriga 3%4%92%hantverkbranscher radio, TV,t.ex.
7%11%82%Totalt

Grunddata:kansliet

sysselsatta ochSysselsättningsbakgrund2.2.5 -
arbetssökande

ochsamlat inuppdrag kommittén har SCBPå namnpersonnummerav
i Ned-och tagit KY.påbörjat, varit kvarde studerandepå examensom

omfat-studerandestatistik ochstatistik baserar sig på SCB:sanstående
hösten 1996 ochförsöksverksamhetenshändelser fr.0.m. t.0.m.starttar

den december 1998.31
registrerade sysselsattaide nybörjama47 % 10 000 KY var somav

Motsvarande siffrorutbildningen.innan de startadei november året är
Ande-och för %.för kvinnor % 44för födda utomlands %, 5035 män

inom Vård, 70 %.len sysselsatta störstvar
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Sysselsatta
åretl november innanKY-start

Bransch Kvinnor Män Totalt
HV99 43% 47% 46%
Ekonomiinkl.försäkring,handel,ledning 52% 46% 50%

inkl.multimedia,grafiskindustri 48% 41% 44%
Jord, trädgårdskog, 44% 59% 55%
Livsmedel 50% 60% 55%
Miljö 49% 44% 48%
Tillverkninginkl.produktutveckling 42% 40% 40%
Transportinkl.sjöfart 51% 54% 53%
Träindustri 11% 49% 41%
Turisminkl.restaurang 55% 47% 53%
Vård 70% 76% 70%
Övrigabranschert.ex. radio,TV, hantverk 42% 36% 39%
Totalt 50% 44% 47%

Grunddata:SCB

SCB har också på kommitténs uppdrag undersökt de KY-stude-om
rande registrerade arbetssökande någon gång under året innanvar som
de började på KY, och motsvarande i fråga högskolenybörjareom
höstterminen 1996 höstterminen 1998 hela befolkningen isamt-
åldern 18-44 år under 1998, tabellerna 6 och i tabellbilagan.7se
Registrerad arbetslös har här deñnierats deltids- ellersom som
heltidsarbetslös. Andelen arbetslösa KY-nybörjare 59 %,var
högskolenybörjare 41 % och i befolkningen 18-44 år 27 %. harKY
alltså lockat fler tidigare arbetslösa högskolan.än

Uppgifterna sysselsatta kommer från SCB:s sysselsättningsre-om
gister hämtar data från bl.a. kontrolluppgiftema och arbetskrafts-som
undersökningarna och läget i novembermäter varje år. innehållerDe
inte variabeln arbetssökande. Uppgifterna arbetslös kommer frånom
AMS och händelser under hela året innan KY-start. Summanavser av
andel sysselsatta och andel arbetslösa kan därför bli 100.änmer

Arbetslösa i KY, högskolan och befolkningen

Kvinnor Män Totalt
KY-nybörjare 96-ht98 61% 57% 59%
Högskolenybörjare 1996-ht1998 42% 39% 41%
Befolkningen18-44 under 1998 30% 24% 27%

Grunddata:SCB
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Fler kvinnor, registrerade arbetslösa.61 %, 57 %,än män, var som
förklaras kvinnornas högre andel deltidsarbets-Hela skillnaden av av

mycketlöshet. Bland åldersgruppema skiljer sig endast de unga
respektive från genomsnittet, för degamla markant 34 % som var yngre

vid och för de âr och äldre. Störst andel,20 år KY-starten 29 % 55än
registrerade arbetslösa finns i år.64 %, 20-24gruppen

Arbetslösa KY-nybörjare

Kvinnor Män Totalt
Lángtidsarbetslösa 3%31 januari 3% 3%

53%Arbetslösa 53% 53%
Summa he/liUsarbets/ása 56% 56% 56%

3%Deltidsarbetslösa 5% 1%
Summa arbetslösa 61% 57% 59%

Grunddata: SCB

arbetssökande träindustri, övrigaBranscher med andel tidigarestörst är
och andel redovisas för jord, skog, trädgård.IT. Lägst

Arbetslösa KY-nybörjare, branschvis
åretRegistrerad deltids- eller heltidsarbetslös innan KY-startsom

MånBransch Kvinnor Totalt
58%Bygg 62% 56%

försäkring, 53% 53% 53%Ekonomi inkl. handel, ledning
66% 64% 65%inkl. multimedia,grafisk industri

trädgårdJord, 56% 40% 44%skog,
Livsmedel 60% 40% 51%
Miljö 60% 65% 62%

64% 54% 57%Tillverkning inkl. produktutveckling
sjöfart 60% 48% 53%Transport inkl.

Träindustri 86% 70%66%
62% 68% 64%Turism inkl. restaurang

Vård 53% 53% 53%
Övriga 65%branscher radio, TV, hantverk 64% 66%t.ex.
Totalt 61% 58% 59%

Grunddata: SCB
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ochFödda i Sverige utomlands2.2.6

befolkningende KY-nybörjama födda utomlands.10 % 10 000 Iärav
andelen december KY-nybörjare18-44 år 14 % den 31 1998. Avvar

födda utomlands födda i länder utanför 678 %, EU,är största gruppen,
i utanför Norden och i Norden. kvinnor.% EU 16 % 45 % ärmen

Antalet födda utomlands liksom för födda i Sverige, påär, störst
andelen föddautbildningar inom tillverkning och ekonomi medan

utomlands inom bygg, och livsmedel, %. andel15 %, 14 Lägstär störst
finns inom jord, skog, trädgård, träindustri och övriga, bägge1 %, samt

alla studerande födda utomlands går på utbildningar i6 %. 32 % av
Stockholms län, jämfört med dem födda i Sverige.18 % ärav som

undersökningen social bakgrund för nybörjare i och hög-KYI om
skolan födda efter födda utomlands bortfallet studeras.1965 kan Detav

inte födda utomlands kanriktigt sak allaär samma som men vara en
indikator KY-nybörjamapå skillnader mellan och högskolan. AvKY

den definition och högskole-andelen 6 med normal 8 %%är av
nybörjare yrkesinriktade i hög-%. På några de15 av mer programmen
skolan, högskoleingenjör och sjuksköterskeexamen andelen lägre,är

båda.8 % pâ

Studiebakgrund2.2.7

förhoppning har varit skolformen skall locka stude-En med KY att
utbildning.rande inte skulle ha gått eftergymnasial SCBsom annars

fram uppgifter gymnasial bak-har på uppdrag kommittén tagitav om
grund för KY-nybörjare och högskolenybörjare hösttermi-1998t.o.m.l

1996 höstterminen 1998.nen -
KY-nybörjama har 2-3-årigabetydligt andel, 35 %,En större av

yrkesförberedande gymnasieutbildningar i botten bland högsko-än
skillnaden.lenybörjama, står för 43 %19 %. Männen merparten av av

yrkesförberedande ochi har gymnasium 18 %KYmännen männenav
bland högskolenybörjama.
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Gymnasial bakgrund
nyboijamhl1996ht1995-

100%
90%
80%
7o/.0 mEJ60%
50% årigastudieförberedandeI 3-440% mb.
30% Z-årigateoretiskamb.D20% 35,1 25,510% 203v1 17a årigayrkesmrbaeamde:az-s
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har också tagit fram utbildningsbakgrund totalt dvs. bakgrundSCB sett,
utifrån den högsta utbildningen har slutfört. deAvsom en person

KY-nybörjama har redan kortare eller längre eftergym-10 000 14 % en
nasial utbildning. indikerar fyller funktion för demDet KY ävenatt en

vill byta bransch.som

Utbildningsbakgrund

o E kolaKortare4. Längre
eftergymnasial eftergyrrnasal

Grundskola12% 2%
16%

Z-árigtgymnasium
22%

a-årigt3. gyrmasium
48%

Andelen med eftergymnasialnågon utbildning födda utomlands är
jämfört med för födda i Sverige. kvinnor25 %, 13 % Andelen med

någon eftergymnasial utbildning högre, iblandnågot 17 %,är än
12 %.männen,

10 % KY-nybörjama registrerade i högskolan någon deav var av
terminema innantvå de startade sin indikerar det finnsKY. Det att en

viss övergång från högskolan till andel börjadeKY. Störst på KYen
inom ekonomi, eller jord,16 %, IT, 13 %. Minst andel finns inom skog,
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trädgård, Tillverkning hade1 %. 4 % gått på högskolan. Mot-som nyss
svarande siffror för kvinnor % och för födda12 8 %är män samt
utomlands 9 %.

Social bakgrund2.2.8

SCB har på uppdrag kommittén tagit fram bilagaPM 6av en om
social bakgrund och hemmets utbildningsnivå för nybörjare änyngre

år i kvalificerad35 yrkesutbildning 1996-1998, 8 600ca personer.
Jämförelser med högskolenybörjare läsåret 1996/97 i motsvarandegörs
ålder, 58 600 Skillnaden mellan fördelningen efter socialca personer.
bakgrund respektive efter hemmets utbildningsnivå i båda nybörjar-

och fördelningen i den underliggande populationen, årskul-grupperna
lama, mått snedrekryteringen.påutgör ett

Såsom framgår i bilagan visar jämförelse mellan KY-en grupperna
nybörjare och nybörjare i högskolan bl.a. att:

Andelen med arbetarbakgrund bland KY-nybörjamaär större än-
bland högskolenybörjama, 29 23 %. den underliggandeIresp.
population, årskullama i motsvarande åldrar, kom drygt tredjedelen
från arbetarhem. innebärDetta studerande från arbetarhem äratt
underrepresenterade i båda utbildningsforrnema. Underrepresenta-
tionen mindre bland KY-nybörjare för högskolenybörjare.är än

i Socialbakgrund
i familjehushållenligtsocialekonomiskSEI klassificeringav

Nybörjarei Befolkningen
Socialbakg nd KY Högskolan 1976 1962Född Föddru
Arbetare 29% 23% 36% 39%
Företagare/lantbrukare 10% 9% 10% 12%
Lägretjänstemän 14% 12% 13% 15%
Tjänstemänmellannivå 27% 28% 23% 19%
Högretjänstemän 20% 28% 18% 15%
Totalt 100% 100% 100% 100%

Källa:SCB

inomMännen något mindre socialt snedrekryterade kvin-KY är än-
förklaringEn till detta kvinnor och delvis åter-är mänattnorna.

finns inom olika branscher. finns i utsträckningMännen större än
kvinnorna inom branscher med relativt jämn social rekrytering,en

inom tillverkning.t.ex.som
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arbetarbakgrund i fannshögsta andelen nybörjare med KYDen-
inom branscheninom tillverkningsbranschen, och den lägsta37 %

för ekonomi, 24 %.
föräldrar eller kortareAndelen med enbart förgymnasialt utbildade-

för KY-nybörjama förgymnasialt utbildade föräldrar änär större
Högskolenybörjama,högskolenybörjama, 40 %.50 somresp.

föräldrar KY-nybörjarna, 29har välutbildade ärmer resp.grupp,
eftergymnasial utbildning.har längre18 % en

Studieñnansiering2.2.9

f°ar Centrala studiestödsnämndenvi expedierar beviljandeNär ävenett
förkopia. den administrativa grundenCSN i Sundsvall Det är atten

flesta KY-studerandeskall berättiga till studiemedel.KY De tar uten
uppföljningen med CSN sedanstudiemedel. vi diskuteratTrots att

hösten redovisa uppgifter för hela perioden1996 kan CSN inte som
försöksverksamheten pågått.

intagfinns uppgifter för de 180höstterminen 1998 110För somav
studiemedelstartade intagna studerande ochdå. 2 600 88 %Av tog ut

KY-studerandebåde studiemedel och lån. Bidraget för68 % är upp-
lånar kvitterarskattningsvis kr/kalenderhalvår och den 228 455 utsom

heltidsstuderandelite på548 kr/kalenderhalvår. Det är änmer en
arbetslivsnära för-högskolan och beror på många harKYatt en mer

läggning studietiden.av

Examinerade2.2.10

kvalificerad yrkesut-får enligt förordningen avslutas medEn KY en
bildningsexamen den omfattar sammanlagt eller och80 poäng merom

bli godkänd på alladen studerande har fullgjort vad krävs för attsom
Är den godkänts istället fåi utbildningen. den kortare kanmoment som

utbildningsbevis. studerande inte godkänt på alladenHarett moment
kommittén ivill kunna dokumentera sin utbildning harändå ettmen

utfärda samlatallmänt råd rekommenderat anordnarna ettatt
betygsutdrag.

avslutats enligtseptember har utbildningarFram 1999 142t.o.m.
gäller följandekommitténs snabbstatistik. de utbildningarnaFör uipp-

gifter:
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Beviljade platser 3 846
intagna studerande 6943 96 % beviljade platserav
Kvar avslutningsdagen 3 062 83 % intagna studerandeav
Examen motsv. 2 310 62 % intagna studerandeav
avslutningsdagen 75 % kvarvarande studerandeav

Fördelat efter ålder vid KY-start resultaten enligt följande:utser

Intagna Kvar Examen Intagnaav
-24 2 027 82 % 61 %
25-34 1 135 84 % 67 %

är-35 532 83 % 59 %

Vård- och övrigbranschema har högst examinationsfrekvens, miljö och
livsmedel lägst.

Examinerade intagna avslutningsdagenav
inkl. utbildningsbevis för KY kortare än 80 poäng

Bransch Examen Examen kvinnor
Bygg 64% 58%
Ekonomi inkl. försäkring, handel, ledning 55% 61%

inkl. multimedia,grafisk industri 63% 65%
Jord, skog, trädgård 80% 50%
Livsmedel 41% 46%
Miljö 52% 60%
Tillverkning inkl. produktutveckling 61% 67%
Transport inkl. sjöfart 56% 65%
Träindustri 72% 54%
Turism inkl. restaurang 68% 69%
Vård 85% 85%
Övrigabranscher radio,t.ex. TV, hantverk 89% 89%
Totalt 63% 66%

Grunddata: kansliet

SCB samlar in och registrerar examinerade på avslutningsdagen och
fortlöpande därefter. KY-examina registreras i SCB:s utbild-även
ningsregister, vilket data kommer med i internationellgör att t.ex. sta-
tistik i Sverige examinerade från eftergymnasialaöver utbildningar.

Till årsskiftet 1998/99 hade utbildningar63 hunnit avslutas. Av de
700 studerande1 registrerats intagna hade drygt 1 000, 60 %,som som

på avslutningsdagen. Ytterligare knappt 100 sinatogexamen examen
varvid andelen examinerade intagna till 65 %.stegsenare, av
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detjämförbara data för högskolan.svårt hitta AttDet ärär att en
1991/92 desannolikt. Inskrivna läsåretrelativt hög siffra dock ärär

fristående kurser.sista fördelade på linjer respektiveSCB följtsom upp
och% inom årlinjestuderande hade inom 3 år, 49 4Av 24 % examen

inom år.59 % 5

Efter eller studierarbete2.2.1 l KY -

har vi via utbildningsan-få lite snabb statistik resultatKY:sFör att om
studerande avslutatordnaren information desamlat som enom

med utvärderingen harutbildning, tabell i tabellbilagan. samband8 Ise
studerande förhål-universitet gjort enkät till deLuleå tekniska omen

inte denmånader efter utbildningens slut.landena För störaattsex
direkt.har vi inte fråga de studerandeundersökningen valt att

studerande fåttalltså preliminära data deUppgifterna nedan är om
"anställning" har innefattatsstudera vidare.arbete eller planerar Iatt

utbildningen till hafrån studerande börjat arbeta underallt den attatt
månader efter utbildningensblivit lovad få börja arbete inomett treatt

månader efterslut. "studier" har innefattats fortsatta studier inomI sex
anställning och tänkerslut. den studerande har fåttKY:s Om senare

anställning.studerande endast understudera vidare registreras den

Beviljade platser 3 846
3 694 96 % beviljade platserintagna studerande av
3 062 83 % intagna studerandeKvar avslutnlngsdagen av

Lovade anställning
2 117 57 % intagna studerandeavslutnlngsdagen av

69 % kvarvarande studerandeav
Tänker vidare 306 8 % intagna studerandestudera av

10 % kvarvarande studerandeav

slut alltså 69 %de studerande kvar vid utbildningensAv vetsom var
efter avslutningsdagen.de har anställning inom månader Avatt tre

lärandeföretag medverkat i idessa har fått arbete på51 % ett som
högskolan. Slårvidare, dem iarbete. 10 % planerar studera 78 %att av

anställning och studier förklaras alltså 80 %ihop närmare avman
totalen.

anställningUppdelat kvinnor och har respektive 69 %på 69 %män
respektiverespektive LIA-företag medan 12 %53 % 50 % påvarav

högsko-planerar vidare respektive 73 % på8 % studera 78 %att varav
lan.
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andel, medHögst 80 %, anställning hade inom bygg ochöver man
vård.

Arbeteellerstudier efterKY
i kvarvarandestuderande avslutningsdagenprocentav

Bransch Studkvar Anställning Studier
Bygg 98 85% 4%
Ekonomiinkl.försäkring, 185 66%handel,ledning 11%

inkl.multimedia,grafiskindustri 506 68% 7%
trädgårdJord,skog, 75 83% 4%

Livsmedel 45 67% 9%
Miljö 71 61% 25%
Tillverkninginkl.produktutveckling 497 66% 7%
Transport sjöfartinkl. 162 61% 7%
Träindustri 35 49% 29%
Turisminkl. 406restaurang 68% 17%
Värd 78 82% 6%
Övrigabranscher radio,TV,hantverk 60 70% 10%t.ex.
Totalt 2218 68% 10%

Grunddata:kansliet

2.3 Anordnarna

Olika ansvariga utbildningsanordnare2.3.1 -
kommun, högskola eller privat

Under vårterminen olika1998 200 igång med 140KY närmarevar
olika utbildningsanordnare. Andelen helt anordnare har minskatnya

åren från 100 % år 1996 till 63 år Cirka tredjedel% 1998.över en av
anordnama svarade för flera med olika inriktningar.KY

Omkring hälften beviljade platser har kommun ansvarigav en som
utbildningsanordnare, cirka tredjedel har företag. Bland före-etten

återfinns också studieförbund och Högsko-AMU-gruppen.tagen t.ex.
lan för platserna och landstingen14 % endast försvarar av numera

enstakanågra och med vårdhögskolomas iI övergång statligprocent.
regi och vissa naturbruksgymnasiers i kommunal regi kommer lands-
tingens andel sannolikt minska ytterligare.att

Fördelningen mellan de olika anordnarkategoriema speglar änmer
antaletnågot sökta platser från respektive kategori. Anordnarka-annat

tegori har inte varit kommitténs urvalsgrunder. Vi har dock setten av
positivt på helt anordnare både för syftetnå brett iKYprövaatt attnya
arbetslivet och för sprida riskerna. och anordnareAttatt ge en samma
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visat sig integång har i några fallalltför många platser pånya en
underskatta arbetet medbefrämja kvaliteten. lättDet är startaatt att ny

kontakterna med arbetslivet ochutbildning, lärare, hållaatt engagera
skaffa LIA-platser.kanske framför allt att

2.4 Arbetslivet

samverkan medförutsättningarna för välfungerandeEn KY är attav
utformas tillarbetslivet sker kontinuerligt från det utbildningarna attatt

får anställning.de studerande slutar och förhoppningsvis en
arbetet medOftast mindre antal företag deltagit i självahar att taett

presumtivafram medan fler företagansökan KY, anges somen om
oftast arbetslivetför själva genomförandet deltararbetsplatser LIA. I

ellerskolförlagda delen antingen med hela kurseri denäven som
ansökan och denföreläsare inspiratörer. Eftersom tiden mellanoch

det ofta mångaförsta LIA-perioden i allmänhet år,är än ärettmer
med LIA-platser.företag de vidtalade sedan deltar Påutöver som

med examinationen ochhåll har arbetslivet deltagit i sambandmånga
naturligtvis viktiga rollen arbets- ellerslutligen har arbetslivet den som

efteruppdragsgivare utbildningen.
ansökan ofta dedeltagit vid utfommingenföretagDe är somsom av

från början sitter i ledningsgrupp.KY:sen ny

Ledningsgruppema2.4.1

bevakarefyller viktig funktionLedningsgruppema som av enen
utbildnings Ledningsgruppenskvalitet och yrkesrelevans. sammansätt-
ning i förordningen23 § KY:styrs av om

Ledningsgruppen skall bestå av
berörs utbildningen,företrädare för de delar arbetslivetav som av

minst företrädare för högskola och2. en en
kommunala vuxenutbildningen.minst företrädare för denen

får ledamöter demansvariga utbildningsanordnarenDen utöverutse som
skall docki första stycket. Flertalet ledamöterna i ledningsgruppenanges av

företrädare för arbetslivet.vara
skall ha och yttranderättMinst företrädare för de studerande närvaro-en

vid sammanträden.ledningsgruppens

har den fast-Vi har fast uppmärksamhet vid ledningsgruppernastor att 3
1lämnar in denställda sammansättningen. samband med anordnamaI att

har ledningsgruppenförsta statsbidragsrekvisitionen för varje intag
kontrollerats. Ibland har särskilt privata sådana siganordnare, angett
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själva arbetsliv. För ledningsgmppens funktion kvalitets-attsom som
och yrkesrelevansbevakare skall upprätthållas har de då fått komplet-

med ytterligare arbetslivsrepresentanter. organisationertera I stora som
har enhet verklig presumtiv arbetsplats för deseparat ären som en
färdiga studerande, energiverk i kommunal regi, har dockt.ex. repre-

därifrån arbetslivsföreträdare.sentanter accepterats som
Om utbildningsanordnare ansvarig för flera utbildningar fårären

enligt förordningen ledningsgruppen för dessa. Av 175vara gemensam
ledningsgrupper 12 ansvariga för utbildning,är utbild-7änmer en
ningar normalt 2-3.mestsom men

Kommittén har låtit anordnama organisationsnummer för sinaange
ledningsgruppsrepresentanter. SCB har uppdrag kommittén gjortav

samköming sitt företagsregister tillförtoch registretmoten av numren
uppgifter juridisk fonn, antal anställda i storleksklass, branschkod,om
koncerntillhörighet och kommunkod.

Uppgift organisationsnummer finns för 2 281 ledningsgruppsre-om
i 199 utbildningar. Bortfallet cirka dels saknas10 %,presentanter är

alla uppgifter organisationsnummer för utbildningar,13 dels saknarom
75 enstaka ledningsgruppsrepresentanter organisationsnummer. Det
sistnämnda kan bero på inte knuten till något företagäratt personen

pensionerad eller företaget inte fanns medär i före-utan t.ex. att
tagsregistret 1998 eller inte finns registrerat företag i Sverige,som men
oftast det fråga felaktiga eller utelämnadeär om nummer.

ledningsgruppsrepresentantemaAv 79 ledamöter% och 21 %är
adjungerade. adjungeradAtt vanligast bland studeranderepre-ärvara

76 % det, och minst vanligt bland arbetslivsföreträ-sentantema, är
dama, 1 %. Kommuner och privata anordnare har i högre utsträckning
adjungerade studeranderepresentanter, landstingen80 %, och hög-än
skolan där andelen 64 respektive% Andelen kvinnor57 %.är 21 %är
bland ledamöterna och 41 % bland adjungerade.

Av arbetslivets ledamöter 20 kvinnor och% 80 % Högsko-är män.
lans ledamöter har lägst andel kvinnor, och studerandeledamö-15 %

högst, 32 %. Andelen kvinnor bland de studerandetema 46 %.är
och tillverkningsbranschemasBygg- utbildningar har lägst andel

kvinnor bland ledamöterna, 14 %, turism- och vårdutbildningamas
högst, 44 % respektive 56 %. Ser bara på arbetslivets ledamöter iman
de branschemas utbildningar andelen kvinnor 10, 10, 31 respektiveär
51 %.

Arbetslivets ledamöter kommer framför allt från vanliga aktiebolag,
75 %. 9 % kommer från ideella föreningar, från kommuner,4 % 3 %
från landsting, från2 % ekonomiska föreningar respektive från statliga
institutioner. 1 % kommer från vardera bankaktiebolag, handels-
/kommanditbolag, ömsesidiga försäkringsbolag och stiftelser.
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leda-i deras utbildningarsbranscherna reflekterasStrukturen inom
vanligast,från aktiebolagledamöteralla branscherInommöter. är

fråndock hela %.bland tillverkningsutbildningamas 91 Representanter
jord, skog,vanliga blandföreningarekonomiska och ideella är

frånledamöter,livsmedelsutbildningarsträdgårds- och representanter
vårdutbildningamaslandsting inomkommuner och osv.

relativt företag.utsträckning frånkommer iLedamöterna storastor
anställda ellerföretag medledamöterna kommer från 5062 % mer.av
de bara %Sverige 2,4företag med anställda i 1998allaAv avvar

företag medkommer från 1-4företag. ledamöternatotala antalet 8 % av
Sveriges företag 1998. Repre-företag %anställda. Sådana 69 avvar

anställda i varjegrad antaletsannolikt i högresentationen motsvarar
antalet företag.storleksklass än

anställda harföretag med fler 10 000Sveriges 2615 än enav
KY-ledningsgrupp.arbetslivsledamot i någon

ledamöterFöretagsstorlek bland arbetslivets

frånLedamöter arbetslivet Procentanställda företagetAntal i
8%741-4
7%7359
8%8010-19
15%14420-49
11%10650-99
8%100-199 75
14%135200-499
8%75500-999
3%341000-1499
2%201500-1999
4%402000-2999
1%3000-3999

2%2040004999

5%4B5000-9999

4%4010000-

100%975Totalt med anställda

540 anställdai företaget

32Uppgiftsaknas

1061företagTotalt antal

SCBKälla:
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Många företag sitter i fler utbildnings ledningsgrupp. Samman-än en
lagt finns 944 olika ganisationsnummer representerade bland de0
2281 ledningsgruppsledamötema. Bland arbetslivets ledamöterl 061

olika751 organisationsnummer företrädda.är
Sveriges koncerner representerade i utbildningamas led-ärstora

ningsgrupper:

LM någonEricsson har Iedamoti 27 utbildningar
ABB i 21
Volvo i 13
Telia i 12

dessa fyraAv dock Volvo den enda ansvarig utbild-är även ärsom
ningsanordnare för KY.en

Kommunerna tidigare den vanligaste KY-anordna-är nämntssom
Av Sveriges kommuner288 1998 106, 37 %, representerade iren. var

någon ledningsgrupp, ansvarig utbildningsanordnare.87 12varav som
eller drygt hälften Sveriges landsting23 1998 representerade iav var
någon ledningsgrupp, anordnare.4 Av de 243 s.k. statligavarav som
enheterna fanns 1998 bara 45, 18 %, representerade medsom var
någon ledningsgruppsledamot, 31 universitet högskolaellervarav var
inkl. de konstnärliga. högskolornaAv har sig10 engagerat som
ansvarig utbildningsanordnare, två dem dock aktiebolag. Majori-ärav

tillhör små och medelstora högskolor.teten gruppen

2.5 Administration

Försöksverksamheten har letts kommitté med tio ledamöter ochav en
verkställts kansli med sju anställda. enlighet med direktivenI harettav
kommittén varje lämnatår årsredovisning till regeringen.en

Beslutsordning/Handläggningsordning2.5.1

Handläggningsordningen avseende ansökningar har i princip varit den
under hela försöksperioden. betyder kanslichefenDet påattsamma

delegation fattar både bifalls- och avslagsbeslut, besluten skall, förmen
ställningstagande kommittén, föregås redovisning deav av en av
beslutsgrunder och principer för urvalet skall tillämpas. Därvid harsom
också varje ansökan redovisats tillsammans med kansliets bedömning

huruvida den kommer prioriteras. Beslut i ansökningsärendeatt ettav
har således inte fattats ärendet på så varit tillutan sättatt uppe
behandling i kommittén. Avsikten har varit kommittén skall kunnaatt
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samtidigt till-inflytande på handläggningen,avgörandeutöva ett men
ochnödvändigtförsäkra kansliet praktiskt manöverutrymmeett en

handläggningenflexibilitet iförhandlingsposition. Behovetstark av
avseende; detansökningar kan brista i någotmotiveras bl.a. attav

kanförutsättningarnaför högt och debegärda bidraget kan yttrevara
ändras.

Inför varjebedrivits i faser.ansökningarna harArbetet med tre ny
ochförsta fas utarbetathar kommitténansökningsomgång gettsom en

högskolor,möjliga intressenter:ansöka till allainbjudan attut en
folkhögskolor,med komvux,kommuner, gymnasieskolor, skolenheter

har preciserats vadutbildningsföretag.studieförbund och Där ansö-en
utformad. har också inne-hur den bör Denkan bör innehålla och vara

informationhållit allmän KY.om
granskningen tillsammansden inledandeandra fasenDen utgörs av

tillverk-områdeutbildningarna inom IT,med rangordning resp.aven
beslutsgrundema ochutifrån de tilltänktaning, turism, vård o.s.v.

angelägenhetenbedömningprinciperna. Samtidigt pågår resp.av aven
skall tillföras de olikautbildningsplatseromrâde, d.v.s. hur många som

huvudsakligen grundats påbedömningen harområdena. Den senare
kvalitetshänsyn inefterfrågan, i viss mån måstearbetslivets vägasmen

skall kommaalltför dåliga ansökningarför undvikadär,även att att
för kommittén in pleno.redovisasmed. Resultatet detta arbeteav

principerbeslutsgrunder ochalltså ställning till deKommittén får ta
bedömafår också möjlighettillämpas. Kommittén att omensom avses

det sannolikautbildningar rimligt, eftersomutfallet på enskilda är
förteck-får alla sökandeutfallet också redovisas. Efter detta möte en

alltså kommerprioriterats ochning omfattar de utbildningar somsom
tredje fasen.vidare i denatt

kompletteringar och förtydligan-kansliet inden tredje fasen begärI
och stude-överväganden prisden de sökande. medDetta paras omav

tredje fas mångautbildningarna.randeantal för de olika Denna är
mellanpågående dialogi tiden och kännetecknasgånger utdragen av en

villkorkansliet preciserar ochblivande anordnare och kansliet där
Slutresultatet ansökanredovisar kompletteringsbehov. ärär somen

Därefter beslu-komplett utbildningsplan.godtagbar och inkluderar en
dess pris ochden enskilda utbildningen,kansliet på delegationtar om

samtligafastställer utbildningsplanen.studerandeantalet Först närsamt
fallit ifrån avslags-utbildningar antingen godkänts eller iprioriterade tas

kan skapabortfallande ansökningar ibesluten, detta eftersom utrym-
med.för ursprungligen icke-prioriterade kommaattme
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2.5.2 Allmänna råd

Enligt direktiven skall kommittén leda försöksverksamheten. Enligt
förordningen 1996:372 försöksverksamhet med viss kvalifice-om en
rad yrkesutbildning beslutar kommittén statsbidrag eller särskildaom
medel och godkänner utbildningsplanen för utbildning. Enligtresp.
29 § kommittén bl.a. för uppföljning och enligt 30 §svarar anord-är

skyldiga medverka bl.a. i dettaatt och lämna denarna uppgifteratt som
begärs. I övrigt har kommittén inte tillagts några beslutsfunktioner i
förhållande till utbildningarna.

Under försöksverksamheten har endast tio frågor behövt förtydligas
för anordnarna i allmänna råd. De behandlatsämnen överin-ärsom
tagning, tillgodoräkning utbildning eller verksamhet,av annan
påbörjande utbildningen efter den reguljära ochav starten, examens-
utbildningsbenämningar, egenutvärdering, förändringar i utbildnings-
planerna, byte medlemmar i ledningsgruppen, anknytningen tillav
arbetslivet, krav på den ekonomiska redovisningen för utbildningarna

examensbevis och utbildningsbevis.samt

2.5.3 Infonnation

KY formär utbildning och därmed följer behoven ny av ett stort av
information vad den innebär. Informationen bör nå antal mål-om ett

med delvis olika behov information: presumtivagrupper stude-av
rande, utbildningsväsendet, arbetslivet och människor arbetar medsom
information och vägledning. Vi har valt sprida information på olikaatt

och i olikasätt sammanhang.
Kansliet har medverkat med muntlig information i förstaKY,om

hand riktad till studie- och yrkesvägledare i landet. harDetrunt om
främst varit i informationssammanhang där vägledningspersonal har
kommit i regionala träffar. Kansliet har medverkat vid regio-samman
nala träffar med KY-anordnare och intressenter. Dessa har haftmöten
karaktären erfarenhetsutbyte mellan anordnare och kansli ochav
anordnarna emellan. harDe också syftat till vägledning till dematt ge

står i begrepp ansöka fåatt KY.attsom startaom en
Vi har ordnat årliga för nyblivnamöten utbildningsanordnare inför

varje utbildningsomgång. harDet varit välkommet forum medny ett ett
antal frågeställningar.stort Gamla utbildningsanordnaregemensamma

har också medverkat och kunnat dela med sig erfarenheter ochav svara
på frågor.

Vidare har vi det året medverkat vidsenaste Saco:s utbildningsmäs-
i Göteborg och Stockholm tillsammans med föreningen försor KY-
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studerande iutbildningsanordnare ochanordnare. Kansliets personal,
presumtivaantal stude-KY-utbildningar nådde dettapå sätt stortett

rande.
kvalifi-informationsbroschyrer, allmänVi har tagit fram två omen

arbetslivet och utbild-främst sig tillcerad yrkesutbildning vändersom
Inforrnationsbro-studerandeinformationsblad.ningsväsendet och ett

och organisationer.till arbetsliv, utbildningsanordnareschyren sprids
arbetsförmedlingarStuderandeinformationsbladet sprids till skolor och

utbildningsanordnama.och beställs i utsträckningstor av
med beskrivningarsammanställningKommittén har också gjort en

efter varje beviljan-bl.a. distribuerassamtliga utbildningar nyav som
studerandeinformationenbroschyren ochdeomgång tillsammans med
yrkesvägledning.studie- och Dennatill omkring 500 adresser inom2

beställas viauppdateras, kan ocksåsammanställning, ständigt ensom
Inkluderasunder 1998.telefonsvarare. Cirka samtal4 000 togs emot

infonna-uppskattningsvis 100 000beställningar skickadesspontana
tionsbroschyrer 1998.ut

fås viakan också DIVA, AMSInfomiation utbildningarnaom
serviceföretag inriktade pådel privatautbildningsregister, och via en

informationutbildningsinformation. Kortfattad allmän KY gesom
Studenthandboken.också i Högskoleverkets

studerandeinformation ochbroschyr,informationsmaterial,Vårt
tillgängligt finnspå Internet. Därutbildningsbeskrivningar, finns även

användarinforrnation i form all-information på engelska ochockså av
kvalificeradförordningenråd och föreskrifter, lagen ochmänna om

aktuella punkter detyrkesutbildning, anvisningar för sökande och ur
kvalificeradtill anordnareinformationsblad emellanåt ut avgessom

flitigare, under vårennyttjats allt 1999yrkesutbildning. Hemsidan har
med i snitt "besök" månad.8 000över per

på antalKommittén har alltså sprida information KYvalt ettatt om
sammanhang. Vi har valt avståolika beroende på målgrupp och attsätt

beskrivertidningsannonserfrån allmänna insatser somex.mer som
information skulleutbildningsforrnen. Vi den formeninte atttror av

förhållandevis litemeningsfull eftersom har såKY gemensamt.vara
Marknadsfö-unik för sig.Alla utbildningar olika och ochär envar

särskildkonkret exempel,ringen bäst med utgångspunkt igörs ett en
utbildning.

formrelativt lång tid förVi finner det naturligt detatt tar en ny av
framinformationen bäst nårutbildning bli väl känd, och attatt genom

detinvolverade exempel pådem på olika i KY. Ett ärsätt är attsom
informationoch spriderutbildningsanordnare gårgemensamt samman

föredömligt nåsina utbildningar. har visat sigDet sättett attom vara
spriderstuderande. Samtidigtpresumtivastor som manen grupp av



SOU 1999: 122 F örsöksverksamheten med beskrivningKY, 127en

information enskilda utbildningar informerar utbildnings-om man om
formen sådan. Dessutom kan både medverka till brytasom att tra-man
ditionellt könsbundna val och nå studerande kanskeatt en grupp som
inte tänkt sig vidare studier.

Flera branscher har facktidskrifter har skrivit artiklar därsom man
kombinerar allmän infonnation KY med reportagemer om om en
enskild utbildning. På så vi når bred målgruppsätt intetror att man en
minst inom arbetslivet med allmän information också hör hemma isom

sammanhang i den enskilda utbildningenett beskrivs i artikeln.som
De studerande särskilt angelägnaär arbetslivet skall kännaattom

till KY. Arbetslivet kanal skulle kunnaär bearbetas Efter-en som mer.
tredjedel utbildningstiden förlagd till arbetslivet harär KYsom en av

unika kanaler till jämfört medavnämarna andra utbildningsformer.

2.5.4 Bidragshantering

Principema för utbetalning bidrag har varit desamma under helaav
försöksperioden. innebärDet bidrag betalas månadsvis i efter-att ut
skott baserat på studerandeantalet veckor efter utbildningenstre start
och sjätte månad därefter. Utbildningsanordnama rekvirerar bidragvar
skriftligt och intygar på rekvisitionen vilket antal studerande del-som

i utbildningen vidtog avstämningstidpunkten. Avstärnningstidpunk-
har också inlämningstidpunkterterna använts för uppgiftersom om

utbildningarna och de studerande, koppling visat sig inverkaen som
positivt på uppgiftslämningen och minimerat bortfallet.

Utbetalningsbeslut för till månader fattas kommitténsupp sex av
kansli. Under 80 KY fattas alltså fyra beslut.poängs Själva bidrags-en
utbetalningarna sköts Kammarkollegiet, disponerar anslaget förav som
KY. Samarbetet har enligt vår uppfattning fungerat mycket bra.

Bidragshanteringen har kraftigt vuxit i omfattning i och med det
ökade antalet platser, från cirka 200 beslut till1997 1 000närmare
under 1999.

2.5.5 Tillsyn

En våra uppgifter tillsyn de utbildningarär utöva ingåratt överav som
i försöksverksamheten. Vid tillsynsbesöken har kanslipersonalen och i
viss utsträckning kommittéledamötemaäven deltagit. Tillsynsverk-
samheten startade under 1997 med de utbildningar beviljades försom
första under hösten 1996 och vårenstart 1997. Kommittén har beslutat

i sitt arbete med tillsyn utbildningarnaatt i försöksverksamheten:av
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behovockså sittregelefterlevnad, egetbara"beakta, inte utan av en
behovverksamhetensliksomverksamheten,bildheltäckande avav

Även vissinneburithartillsynenservice".ochåterkoppling enom
vidärför,syftethuvudsakligadetregelefterlevnad, harkontroll somav

kvalificeradedenkunskapenvidgavarittidigare,beskrivit att om
medkvalitetutbildningensdialogföraochyrkesutbildningen att omen

utbildningsanordnare.studerande och
indikerandetvå nivåer,idelatsharTillsynsverksamheten resp.upp

tillsyftar primärttillsynenindikerande attfullständig tillsyn. Den ge
behövertillsynfullständigbedömningförunderlag om enaven

fram-valtharbesökenVidhalv dag. attomfattargenomföras och en
medsamtalinledandekortEfterstuderande.deåtförallt ettägna oss

studerande-helavi träffatharutbildningsanordnarenansvarigeden
informeratviträff hardennaUnderintaget.aktuellaför det omgruppen

lämnaochfrågorställamöjlighethaftstuderande hardeoch attKY
studerandeenkät. Där-fåttharstuderandeSamtliga görasynpunkter. en

samtal med.längreförtvistuderandefemvi valt ettefter har ut som
påsynpunkterfått lämnastuderandedediskussionsmall harUtifrån en

övrigainflytande ochi arbete,lärandekvalitet,urval,ochantagning
tillåterkopplingochdiskussionmedavslutatsharBesöketfrågor. en

utbildningsanordnaren.
utbild-ställning tilltillsyftartillsynenfullständiga att taDen om

kvalitetshö-någraellerfinnsde reglerenligtbedrivsningen omsom
till-fullständigafall vilka. Deni såochvidtas,behöveråtgärderjande

indikerandeden ärpåupplagd sätt merär mensomsammasynen
tillsynsådanUnderhalv dag.ochcirkaochomfattande tar enenen
lärare,studerandeochutbildningsanordnare ävenförutomträffar vi

och komvuxhögskolaarbetsliv,frånledningsgruppenirepresentanter
inkommautbildningsanordnarenber vibesökethandledare. Föresamt

redovisning,ekonomiskinformationsmaterial,uppgiftervissamed t.ex.
utvärderingsmaterial.ochkvalitets-protokollmaterial för LIA, samt

frånsynpunkterframföra vårahandförstaieftersträvatVi har att
följtsocksåbesök harvarjebesöketvidmuntligttillsynen enavmen

synpunktersådanafrämstredovisastillsynsrapport. I somrapporten
eventuellasida ochkommitténsåtgärd frånytterligareföranleder någon

påpe-då vifallderegelverket. I görfrån ettpåpekanden avstegom
utbildningsanordnarenuppgift senastvi ocksålämnar närkande om

tillsyns-falloch idäravanledningmedåtgärdersinaskall rapportera
ochtillsynsbesök. Rapportenytterligare ettgöra enattavsergruppen

ansvarigetill denskickasstuderandeenkätemasammanställning av
studeranderepresentant.och tillutbildningsanordnaren en

Denutförligarenågotskrivstillsyn rapport.fullständigVid enen
idendriftenochutbildningenbedömningbestår avrapporten avav en
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följande avseenden: utbildningsplan, kvalitetssäkring och egenutvärde-
ring, statsbidrag, ledningsgruppens funktion studerandeinflytande.samt
Rapporten innehåller alltid skriftlig återkoppling både avseendeen
positiva iakttagelser och synpunkter på möjliga förbättringar.

Ett mål enligt de riktlinjer fastställdes 1997 avläggaattsom ettvar
tillsynsbesök hos varje utbildning. På grund den kraftiga utbyggna-av
den KY har denna ambition inte kunnat genomföras fulltav Förut. att
nå så många möjligt har därför främst indikerande tillsynersom
genomförts.

Ett mål de utbildningarärannat hadeatt första föreav startsom en
juli1 1997 skulle minst 25 % genomgå fullständig tillsyn. Vid valet av

dem målet uppnå god spridningatt branschmässigt, besökavar att
utbildningar med olika längd och olika utbildningsanordnare.typer av
Målen har nåtts både volym- och spridningsmässigt.

T.o.m. våren 1999 har fullständiga19 och 156 indikerande tillsyner
genomförts. Resultaten från besöken har för cirka 15 % de besöktaav
utbildningarna föranlett återbesök. På någraett enstaka utbildningar har
vi genomfört återbesök.än Cirka 20ett % harmer rapporternaav
innehållit påpekanden formell Det har oftast gällt lärandenatur.av
arbetet, det inte till fullo varitt.ex. att förlagt till någon arbetsplats eller
inte omfattat tredjedel utbildningstiden. Ett skäl haren annatav t.ex.
varit ledningsgruppen inte haratt fullgjort sina åtaganden i enlighet
med förordningen.

Tillsynsbesöken har varit förhållandevis tids- och resurskrävande.
För hinna besöka såatt många utbildningar möjligt och för attsom
minska resekostnaderna har vi inte gjort någon branschuppdelning utan
har istället geografiskt samordnat flera besök.

Enligt vår uppfattning har tillsynsbesöken, vi tidigare, inämntsom
regel varit mycket uppskattade såväl studerande utbildningsan-av som
ordnare. Vi kan också konstatera de utbildningar vi haratt besöktsom
flera gånger i allmänhet fungerar bättre vid återbesök. I någraett
enstaka fall har det krävts återbesökän innan resultatetett varitmer
tillfredsställande vi har i samtliga fall kunnat förbättringmen notera en
efter besöken. Denna förbättring behöver naturligtvis inte nödvändigt-
vis bero på tillsynen sådan, döma de kommentareratt visom men av
har fått vid besöken så förefaller tillsynen hjälp i arbetet medvara en

förbättra utbildningamasatt kvalitet.

5 19-2049Kvalificeradyrkesutbildning
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Uppföljning2.5.6

försöksverk-uppföljningförkommitténskalldirektivenEnligt avsvara
till-kanutvecklasskallinformationssystemvarvidsamheten, ett som

ändamåletförVi harverksamhetsområdet.påstatistikbehovetgodose
deutbildningarna,informationmedAccess-databasbyggt omenupp

statsbidragsutbetalningsbesluten.ochtillsynsverksamhetenstuderande,
ochsamlatkommittén har SCBuppdragPå personnummerav

i KY.tagitochvarit kvarpåbörjat,studerandepå de examensomnamn
avidenti-iendastkommitténfinns hosstuderandedeInformationen om

ingahos SCBfinnsbara gör extremtindividdata attfierad form. Att
kommittén.hospersonuppgifter finnskänsliga

för fåhos SCBantal registermed attsamkörtsharIndividdata ett
födelseregionhemkommun,kön,studerandesdeuppgifterfram om

arbetslösavaritellerarbetatdeövriga,ochNorden,Sverige, EU om
normalt skettharsamkörda datastartade Leveransde KYinnan avosv.

Framtagandetslut.kalenderåretsmaj efteriår,gång meravperen
bakgrundsuppgif-registerdenågrahindrasaktuella data att somavav

snabbarefåårsskiftena. Förviduppdaterasendast attfrånhämtaster
del1999vårenframstuderande hardestatistik t.o.m.tillgång till enom

anordnaren.viainindivid, samlats ävendock inteuppgifter, per
medutvärderingsamrådakommitténskalldirektivenEnligt om

näringsliv ochtillanknytningharorganisationerochmyndigheter som
ochuppföljningförsamrådsgruppochreferens-arbetsmarknad. En

Högskole-centralbyrån,Statistiskaförföreträdaremedutvärdering
utbildnings-och någraArbetsmarknadsstyrelsenSkolverket,verket,

tillsatts.därförharanordnare
kun-ochdiskuteratsresultatoch ävenuppläggningharI gruppen

utbildningsformerandrautvärdering inomochuppföljningskap om
tillförts.

Utvärdering2.5.7

kommittén obe-förkommitténskalldirektiven attEnligt avenansvara
Efterstånd.tillkommerförsöksverksamhetenutvärderingroende av

universitettekniskaLuleåmedavtalträffadesanbudsförfarande ett om
detta.

obligato-förutom denanbudsförfarandetdelta iförIntresset att -
samtligaitillinbjudansärskildgick settannonseringen stortriska ut

företagoch någramyndigheterstatligahögskolor, någraochuniversitet
Även intres-in bådakomanbudtvådelågt.mycket varsomomvar-
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vi det kan ifrågasättassanta metodenatt för offentliganser om upp-
handling lämplig för dennaär uppdrag.typ av

Vi valde det lägsta anbudet. Valet stod emellertid också mellan två
sinsemellan mycket olika utvärderingsmetoder, där den tradi-ena var
tionellt värderande och registrerande, medan den andra, den vi valde, i

utsträckning interaktiv i denstor meningen den avsåg iattvar att stor
utsträckning utgå från den egenutvärdering varje utbildning skallsom
genomföra, för vilken också särskilt material skulle fram.ett Utvär-tas
deringen har således också innefattat utbildning for och informations-
insatser till utbildningsanordnama det utvärderingsinstrumentom man
tagit fram.

Som vi såg det det fråga vilket resultat ville ha bildenvar om man -
försöksverksamhet opåverkad utvärderingen och utvärderamasav en av

värderingar eller bilden försöksverksamhet där utvärderingen vidav en
sidan andra intressenter inklusive kommittén varit med och påverkatav
genomförandet försöket. Ingen bilderna behöver från dennaav av
utgångspunkt däremot kommer de skildra faktisktattvara sannare;
skilda verkligheter. kvalitetshöjandeDen effekt kan ligga i densom
interaktiva modellen ansåg vi föredra.attvara

Enligt underlaget och det avtal slöts med Luleå tekniska uni-som
versitet skall utvärderingen innefatta följande:

Arbetslivets krav. Utvärderingen skall klarlägga utbildning-om
har inriktning de kompetens- och kvalitetskravmotama en som

ställs på dagens arbetsmarknad. I den delen utvärderingen börav
samråd ske med myndigheter och organisationer harsom
anknytning till näringsliv och arbetsmarknad. huvudsyfteEtt
med KY arbetslivetsär behov. denatt Trots kortamot tidsvara

kommer ha förflutit mellan utvärderingensatt slutpunkt ochsom
slutet på utbildningen för den första kullen det viktigtär att
utvärderingen försöker belysa dels hur de nyutbildade tagits

och uppfattats på arbetsplatserna,emot dels bedömning frånen
arbetslivets sida utbildningen både sådan ochav om som-

den arbetskraft kommer kommer ha någongenom ut attsom -
betydelse för produktionsresultat och utveckling.
Jämställdhetsaspekten. Utvärderingen skall belysa utbildnings-
platsemas fördelning mellan kvinnor och och i vad mån för-män
söket medverkat till bryta traditionellt könsbundnaatt utbild-
nings- och yrkesval. denI mån några utbildningar lyckats bryta
det traditionella bör det belysasmönstret vad lett till detsom
resultatet.
Regionalpolitiken. Utvärderingen skall underlag för bedöm-ge
ningar den fortsatta verksamhetens inriktning och organisa-av
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bl.a.betydelseperspektiv. Av ärregionalpolitiskttion omettur
produktionuppkomstentillbidraförväntaskanKY avnyav

utbild-sådantillendastbör intetjänster. Hänsynoch tasvaror
regional-omfattasområdentilllokaliseradning är avsomsom

områ-sådanafråndeltagandesatsningar,politiska ävenutan om
Möjligheternaeffekter.få några attkanutbildningarandraden i

inomutbildningsbehov ettbetydelsefullasmåtillgodose men
huvudintresse taget,område övergeografiskt är menstort av

perspektiv.regionalpolitisktfrånockså ett
särskildskallUtvärderingen ägnautfomming.Utbildningens

utbild-utfommingenpedagogiskadenuppmärksamhet åt av
arbetelärande iförverkligamöjligheternaminst attningen. Inte

med denutbildningenideldennaoch integreraarbetsplatspå en
försöket.del icentraldelenskolförlagda ärtraditionellt enmer

sådanorganisation att ettarbetsplatsemas ärfrågaEn är om
Eventuellastånd.tillkommakunnatfaktiskti arbetelärande

i KYingårarbetelärande imellan detskillnaderkvalitativa som
utbildningsformerandrautbildning inomarbetsplatsförlagdoch

i för-skillnaderkvalitativaandragällerbelysas. Dettabör även
påbyggnadsutbild-exempelvisutbildning,likartadtillhållande

KYredovisautvärderingenbörVidarekomvux.ningar inom om
utbildningeftergymnasialtillrekryteratstilllett att gruppernya
högskolantillrekryteraskan kommastuderande attoch nyaom

kompe-tilllederKYfråga ettKY-studier. En ärsina omp.g.a.
ochpåbyggnadsutbildningamatillförhållandetenslyft i gym-

liksomyrkesinriktade,särskilt deolikanasieskolans program,
högskolenivå.påinnefattatKY momentom

utbild-tillställningstagandebetydelse. EttHuvudmannaskapets
värderingförutsätterhemvistorganisatoriskaningens omaven

påverkan påhaft någonhuvudmannaskapolikautbildningarnas
omfattar.utvärderingenförhållandende som

utbildningarnaolikatill deBidragenekonomi.Utbildningamas
till inne-utbildningarmellanocksåbetydligt,högstvarierar som

fördettaBetydelsenlikartade.relativtinriktningochhåll är av
belysas.innehåll börkvalitet ochutbildningarnas

förut-Försöksverksamhetenintressenterna.mellanSamverkan
hög-arbetslivet,mellansamverkan skerformnågonsätter att av

kontak-iintensitetenför detta,Formemaoch komvux.skolan
utformning åochinnehållutbildningensförresultatetochterna

arbetslivetsfrånresultatetsidanandraoch å den settsidanena
samverkanocksåintressebelysas. Av ärbörutgångspunkt om

förbetydelsehaft någonförsöksverksamhetenförinom ramen
områden.andraolika intressentemademellansamverkan
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Regleringen. Försöksverksamheten dels lag ochstyrs av en en
förordning, dels kommitténs direktiv och tilläggsdirektiv.av
Detta i viss månär just till det fråga för-anpassat äratt om en
söksverksamhet, slutsatser regelverkets funktion kan hamen om
betydelse för ställningstagande till den framtidaett utformningen

verksamheten. Därvid också regeltillämpningenär och detav
praktiska handhavandet intresse, liksom det förhållandet attav
verksamheten handhas från berörda arbetsliv,ett parterav
kommuner, högskolor, andra utbildningsanordnare oberoende
organ.
Egenutvärderingen. Egenutvärderingen bör kunna vik-utgöra ett
tigt inslag i den samlade utvärderingen försöksverksamheten.av
Det viktigt den skerär och de för utbildningenatt ansvarigaatt
har det fulla för den kommer tillansvaret stånd.att Det är
emellertid betydelsefullt också egenutvärderingen blir före-att
mål för utvärdering i fråga omfattning, effektivitet och inteom
minst medverkan från studerande och arbetsliv.

10. Sekundäreffekter. Försöksverksamheten kan leda till föränd-
ringar i utbildningamas omvärld, de förstahandsre-utan att utgör
sultat. Exempelvis kan andra utbildningar påverkas, kontakter
mellan utbildningsväsende och arbetsliv etableras får vidaresom
effekter på försöksverksamheten,än förändringar uppstå i
arbetslivet i utbildningenengagemanget Detp.g.a. ärm.m. av
intresse också dylika effekteratt belysning.ges en

Eftersom utvärderingen skall oberoende har vi inte haft någravara syn-
punkter på dess genomförande. Utvärderaren har emellertid, i enlighet
med avtalet, lämnat muntliga och skriftliga arbetets gång.rapporter om
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Kommittédirektiv

Kvalificerad yrkesutbildning Dir. 1996:26

Beslut vid regeringssammanträde den 14 1996mars

Sammanfattning uppdragetav

En organisationskomsitté skall förbereda den försöksverksamhet med
viss kvalificerad yrkesutbildning skall inledas under året undersom
förutsättning riksdagen godkänneratt förslagen i proposition
1995/96: 145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

Organisationskommittén skall

förbereda försöksverksamheten och arbetet i den kommitté skall- som
leda försöksverksamheten,

bjuda in utbildningsanordnare m.fl. medverka i försöksverksamhetatt-
med kvalificerad yrkesutbildning,

fram och redovisa deta riktlinjer inledningsvis skall gälla för desom-
projekt skall kunna komma i fråga för försöksverksamhet.som

Försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning

I propositionen Kvalificerad yrkesutbildning prop. 1995/962145m.m.
föreslår regeringen försöksverksamhetatt med viss kvalificeraden
yrkesutbildning skall inledas under år 1996. Den kvalificeradenya
yrkesutbildningen de fördjupade teoretiska och praktiska kun-avses ge
skaper krävs för självständigt och i lagatt utföra kvalificeradesom
uppgifter i modernt organiserad produktion eller tjänster.en av varor

Försöksverksamheten föreslås inledningsvis omfatta 1 700 nybörjar-
platser och påbörjas under år 1996 i syfte vinna erfarenheter detatt när
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ochformerpedagogiskautbildningar, an-nyagäller prövaatt nyanya
studerandesoch dearbetslivetsbelysavidareskallFörsöketordnare.

utbildningtill hurställningstagandenförunderlag avochintresse ge
ledasskallFörsöketutbildningssystemet.iinordnaskan avslagdetta

kommitté.en
dessochutbildningeninriktningenhuvudsakligaDen av

i lag.angivnaföreslås bliförsöksverksamhetenunderorganisation

Uppdraget

försöks-förberedaförtillsättasskallorganisationskommitté att enEn
försöksverk-ledakommittéi denarbetetochverksamhet avsessom

samheten.
inledasskallyrkesutbildningkvalificeradmedFörsöksverksamheten

riksdagenförutsättningunder attbudgetårinnevarandeunder
kvalificerad1995/962145propositioniförslagengodkänner om

förberedelsetidtill denmed hänsyndetta,yrkesutbildning. För somatt
detmöjligt,skall ärutbildningsanordnarna,berördadekrävs hos vara

definitivaförstaomgående. Deinledsplaneringsarbetetangeläget att
sålämnaskunnaskallverksamhettill vissstatsbidragbeskeden om

försöksverksamhetenoch lagenbeslutfattatharriksdagen omsnart
kraft.iträtt

inbjudaskallorganisationskommittén snarastinnebärDet att
andraochlandstingkommuner,högskolor,ochuniversitet

försöksverksamheten.medverka iföretagutbildningsanordnare attsamt
riktlinjerdemedPMfogasbörinbjudan somTill en

ianförtsvadutgångspunkt imedorganisationskommittén som--
inomprojektförgällaskallinledningsvisbeslutatpropositionen -- ocksådärvidskallOrganisationskommitténförsöksverksamhet.

förslag.inkomnamellanprioriteringför singrundernaredovisa
vidredaninledaskanförsöksverksamhetenangelägetDet attär

försöks-intresseanmälningar rörochförslagDebörjan hösten. somav
Utbildningsdepartementettillkommit inharhittillsverksamheten som

demMångaorganisationskommittén.behandlas somskall inte avav
godaharförsöksverksamhetenförintressevisatansökningargenom

deenligtansökningarmedinkommasnabbtrelativtmöjligheter att nya
i be-börOrganisationskommitténfastställas.kommervillkor attsom

successivtbeslutriksdagensförförbehållmedochomfattninggränsad
statsbidragbeslutpreliminärafattaochansökningarkunna ompröva

1995/96.budgetåretför
verk-förbereda denövrigtiocksåskallOrganisationskommittén

försöket. Dengenomföra närmareförbehövaskan reg-samhet attsom
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leringen försöksverksamheten och arbetet i kommittén kommer attav
i tilläggsdirektiv och förordning.göras Avsikten därvid kommit-är att

tén skall besluta de ytterligare riktlinjer för försöksverksamhetenom
och kriterier för urvalet kan behövas regeringens föreskrif-utöversom

Kommittén skall dessutom lägga fast prioriteringarter. och kriterier för
kvalitetssäkring och examination. Kommittén skall vidare lägga fast
grunderna för uppföljning och tillsyn och följa detta, medan dennoga
direkta ledningen kanslichefen. Kontaktemautövas mellan denav
beviljande instansen, kommittén, och de sökande måste delvis få
karaktär förhandlingar. minstInte därför behöver kommittén kunnaav

entydigt. dennaMot bakgrund och för proceduren inte skallattagera
bli alltför utdragen utgår regeringen från kommittén kommeratt att
delegera beslutsfattandet i fråga enskilda ansökningar och utbild-om
ningsplaner till kanslichefen.

Enligt propositionen skall från kommittén fristående utvärderingen
komma stånd. Regeringen riksdagens beslut föreliggernärattavser
fatta beslut ytterligare direktiv bl.a. rörande utvärderingen ochom
därvid uppdra åt organisationskommittén kommitté ledaatt som
försöksverksamheten.

Ramar för organisationskommitténs arbete

Organisationskommittén skall den majl 1996 redovisa för-senast ett
slag till plan för hur det fortsatta arbetet skall bedrivas budget-samt en
plan beräknade kostnader föröver ledning försöksverksarnheten.av

Organisationskommittén skall beakta regeringens direktiv
dir. 1994:23 till samtliga kommittéer och särskilda utredare prövaatt
offentliga åtaganden. Organisationskommittén skall följaäven rege-
ringens direktiv dir. 1992:50 regionalpolitiska konsekvenser ochom
dir. 1994:124 jämställdhetspolitiska konsekvenser. Organisa-om
tionskommittén skall samverka med andra kommittéer i frågor kansom
beröra uppdraget.

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirelctiv till Organisationskommittén
för kvalificerad yrkesutbildning
U 1996:02 Dir. 1996:41

Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 1996

Sammanfattning uppdragetav

Organisationskommittén för kvalificerad yrkesutbildning skall fortsätta
sitt arbete med leda den försöksverksamhet med kvalificeradvissatt
yrkesutbildning enligt riksdagens beslut prop. 1995/962145, bet.som
1995/96:UbU8, rskr. 224 skall komma fulli tillämpning under budget-
året.

Kommittén skall vidare

för uppföljning verksamheten för från kommitténsamt attsvara av en-
oberoende utvärdering kommer till stånd,

lämna redovisning försöksverksamheten den februari1senasten av-
varje år,

före utgången år lämna1999 underlag för ställningstaganden till hurav-
utbildningen kan inordnas i utbildningssystemet.

Försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning

Riksdagen har beslutat prop. 1995/962145, bet. 1995/96:UbU8, rskr. 224
försöksverksamhet med viss kvalificeradatt yrkesutbildning skallen

inledas under år 1996. Den kvalificerade yrkesutbildningennya avses ge
de fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper krävs för själv-attsom
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moderntuppgifter ikvalificeradeutförasamverkaniständigt och en
eller tjänster.produktionorganiserad varorav

nybörjarplatseromfatta 1 700inledningsvisskallFörsöksverksamheten
gällerdeterfarenhetervinnasyfte atti närunder år 1996påbörjasoch att

anordnare.former ochpedagogiskautbildningar,pröva nyanyanya
ochstuderandes intresseoch dearbetslivetsbelysaskall vidareFörsöket ge
inord-kandetta slagutbildningställningstaganden till hurförunderlag av

kommitté.skall ledasFörsöketutbildningssystemet.i av ennas
organisationoch dessutbildningeninriktningenhuvudsakligaDen av
försöksverk-1996:339lageniförsöksverksamhetenunder om enanges

yrkesutbildning.kvalificeradvisssamhet med
uppdra åt1996:26dir.1996beslutade den 14 attRegeringen enmars

förutsätt-underförsöksverksamhetenförberedaorganisationskommitté att
aviseradeDärvidpropositionen.iförslagenbifall tillriksdagensning av

och arbetetförsöksverksamhetenregleringenregeringen den närmareatt av
förordning.ochtilläggsdirektiviskullekommitténi göras

förordningbeslutatdagtidigare dennaharRegeringen om en
yrkesutbildning.kvalificeradvissmedförsöksverksamhet1996:372 om

försöksverk-förmedelbeslutfattakommerRiksdagen att omsenare
med1995/962105iförslagregeringensgrundvalsamheten på prop.av

1995/96.för budgetårettilläggsbudgettillförslag

Uppdraget

yrkesutbildningkvalificeradförOrganisationskommitténuppdras åtDet
försöksverksamheten.ledaskallkommittéden1996:02U att somvara

organisations-den inlettdet arbetefullföljaskallKommittén somsom
kommitté.

utvärderingoberoendekommitténfrånförskallKommittén att ensvara
försöksverksam-utvärderingenväsentlig delstånd.till Enkommer avav

utbildningsanordnama.ansvarigadelokaltutförsdenheten är avsom
statsbidragtilldelningtill beslutenanslutningskall iKommittén avom

Kom-och dokumenteras.genomförsutvärderinglokalsäkerställa att en
friståendekommitténfrånfleraelleruppdra åtskall ocksåmittén en

försöksverk-utvärderingkontinuerliggenomförainstitutioner att aven
samheten.

utbildningarna harklarläggerutvärderingenviktsärskildAv är att om
ställs på dagenskvalitetskravochkompetens-deinriktning mot somen

deske medsamrådutvärderingen bördeldennaarbetsmarknad. I av
ochnäringslivtillanknytningharorganisationerochmyndigheter som

utbildningsplatsemasbelysaskall vidareUtvärderingenarbetsmarknad.
ha med-försöket kanvad måniochkvinnormellanfördelning män samt
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verkat till bryta traditionellt könsbundna utbildnings- och yrkesval.att
Utvärderingen skall också underlag för bedömningar den fortsattage av
verksamhetens inriktning och organisation regionalpolitisktettur
perspektiv.

Utvärderingen skall särskilt uppmärksamhet åt den pedagogiskaägna
utformningen utbildningen. minst möjligheterna förverkligaInte attav
lärande i arbete på arbetsplats och integrera denna del utbildningenen av
med den traditionellt skolförlagda delen försöket.central delärmer en av

Kommittén skall för uppföljning tillsyn försöksverksam-ochsvara av
heten. informationssystem skall utvecklas tillgodoseEtt kan statis-som
tikbehovet vid uppföljningen kvalificerad yrkesutbildning. Kommitténav
skall den februari lämna1 varje år redogörelse för försöksverk-senast en
samheten till regeringen. Förordningen 1993:134 myndighetersom
årsredovisning och anslagsframställning skall i tillämpliga delar gälla för
kommittén.

Kommittén skall med utgångspunkt i erfarenheter resultatochvunna
från utvärderingen fram underlag och utarbeta förslag i frågan hurta om
utbildning detta slag kan inordnas i utbildningssystemet. Kommitténav
skall före utgången år 1999 lämna regeringen förslag till ställ-senast av
ningstaganden.

Utbildningsdepartementet
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kvalificerad yrkesutbildningLag om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
denna lag bestämmelserI denna lag bestämmelserIges ges

försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning.om en om
viss kvalificerad yrkesutbild- Utbildningen kan anordnas
ning. statliga universitet och hög-av

Utbildningen kan anordnas skolor, kommuner, landsting och
statliga universitet och hög- enskilda utbildningsanordnare.av

skolor, kommuner, landsting och Utbildningsanordnama får an-
enskilda utbildningsanordnare. ordna utbildningen själva eller i
Utbildningsanordnama får samverkan med andra.an-
ordna utbildningen själva eller i Utbildningen anordnas med
samverkan med andra. särskilt statsbidrag, fördelassom

Utbildningen anordnas eftermed ansökan.
särskilt statsbidrag, fördelassom
efter ansökan.

2§
Utbildningen skall sådana Utbildningen skallge

fördjupade teoretiska fördjupadeoch prak- sådana teo-ge
tiska kunskaper krävs för retiska och praktiska kunskaperattsom
självständigt och i arbetslag krävs för självständigtut- attsom
föra kvalificerade uppgifter i och i utföra kvalifice-arbetslagen
modernt organiserad produktion rade uppgifter i modernten

eller tjänster. Utbild- organiserad produktionav varor av varor
ningen skall präglas såväl eller tjänster,av
ämnesteoretiskt djup såvälpräglas äinnesteo-som en av
stark arbetsplatsintegrering. retiskt djup stark arbets-som en

platsintegrering,
utvecklas och bedrivas i

samverkan mellan arbetsliv och
utbildningsanordnare och

bidra till bryta traditio-att
i fråga könsbundna ut-ner om
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yrkesval.bildnings- och

3§
väsentli-Utbildningen skallväsentli-Utbildningen skall

kunskaperbygga på dekunskaperbygga på de somgensomgen
nationellaeleverna får pånationellaeleverna får pro-pro-

gymnasieskolan ellerigymnasieskolan elleri gramgram
motsvarande kunskaper.motsvarande kunskaper.

4§
myndig-Regeringen eller denden myndig-Regeringen eller

regeringen bestämmerhethet regeringen bestämmer somsom
föreskriftermeddelaföreskrifter fårfår meddela omom

utbildningenorganisationenutbildningenorganisationen avav
landstingochhos kommunerhos kommuner och landsting

övrigtbefattning iövrigt derasderas befattning i samtsamt omom
utbildningen.medmed utbildningen.

5§
den myndig-Regeringen ellermyndig-Regeringen eller den

bestämmerhet regeringenregeringen bestämmerhet somsom
föreskrifterfår meddelaf°ar meddela föreskrifter attatt omom

utbildningsanordnareutbildningsanordnare enskildaenskilda
utfärdai uppgiftuppgift utfärda kankan i ut-attatt ut- gesges

och examensbe-bildningsbevisbildningsbevis och examensbe-
genomförd utbildning.vis eftervis efter genomförd utbildning.

6§
den myndig-Regeringen ellerRegeringen eller den myndig-

regeringen bestämmerhethet regeringen bestämmer somsom
föreskrif-meddela ytterligarefår ytterligare föreskrif- fårmeddela

försöksverksamheten.försöksverksamheten. terter omom
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Förordning kvalificerad yrkesutbildningom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Inledande bestämmelser
1§

Statligt stöd får lämnas för Statligt f°ar förstöd lämnas
försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning en-
kvalificerad yrkesutbildning ligt bestämmelserna i lagenen- om
ligt bestämmelserna i lagen kvalificerad yrkesutbildning och
1996:339 försöksverk- bestämmelserna i denna förord-om en
samhet med viss kvalificerad ning.
yrkesutbildning och bestämmel- driftenFör kvalificeradav

i denna förordning. yrkesutbildning finns styr-serna en
else.

2§
utbildningFör i utbildningFör ien som avses en som avses

denna förordning fâr statsbidrag denna förordning får statsbidrag
lämnas till kommuner, landsting lämnas till kommuner, landsting
eller enskilda utbildningsanord- eller enskilda utbildningsanord-

och särskilda medel lämnas och särskilda medel lämnasnare nare
till statliga universitet och hög- till statliga universitet och hög-
skolor eller andra statliga utbild- skolor eller andra statliga utbild-
ningsanordnare. ningsanordnare.

Statsbidrag och särskilda Statsbidrag och särskilda
medel lämnas i mån tillgång medel lämnas tillgångi månav av
på medel och får inte lämnas för medel. utbild-på ansvarigEn

sådan del utbildning för ningsanordnare får inte ta emoten av en
vilken statsbidrag eller särskilda statsbidrag eller särskilda medel
medel lämnas i någon för sådan del utbildningannan en av en
ordning. för vilken statsbidrag eller sär-

Med högskola i denna skilda medel lämnas i någonavses
förordning dels universitet och ordning.annan
högskolor med statligt, kommu- Med högskola dennaiavses
nalt eller landstingskommunalt förordning dels universitet och
huvudmannaskap, dels enskilda högskolor med statligt, kommu-
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landstingskommunaltutbildningsanordnare har nalt ellersom
tillstånd utfärda examina huvudmannaskap, dels enskildaatt en-
ligt lagen till- utbildningsanordnare har1993:792 om som
stånd utfärda vissa examina. tillstånd utfärda examinaatt att en-

ligt lagen 1993:792 till-om
utfärda vissa examina.stånd att

3§
beslutarKommittén för kvalificerad Styrelsen attom en

får ochyrkesutbildning beslutar utbildning starta omom
eller särskildastatsbidrag eller särskilda medel statsbidrag medel

efter ansökan den enligt efter ansökan den enligtav somav som
ansvarig utbildningsan- ansvarig utbildningsan-4 § 4§är är

ordnare. ordnare.
Styrelsen f°ar plane-som en

fleraringsförutsättning medge
för utbildning. Sådantstarter en

medgivande får lämnas endast
erforderligamed förbehåll om

regeringsbeslut.riksdags- och
sådant medgivande kan åter-Ett

kallas det finns särskildaom
skäl för det.

Ansvarig utbildningsanordnare
4§

utbildning anordnasOm utbildning anordnas Omen en
flera utbildningsanordnare i flera utbildningsanordnare iav av

samverkan, skall alltid samverkan, skall alltiden av en av
ansvarig fördem ansvarig för utbild- dem utbild-vara vara

ansvarigningen utbildnings-ansvarig utbildnings- ningen
anordnare. anordnare.

Utbildningen
5§

Utbildningen Utbildningen skall beståskall bestå av av
dels teoretisk undervisning, dels dels teoretisk undervisning, dels
lärande i arbete arbets- lärande i arbete på arbets-på en en
plats. tredjedel utbild- plats. utbild-En 25 35 procentav av-
ningstiden skall ningstiden, normalt tredjedel,utgöras av en
lärande i arbete. får lärande i arbete.Kommittén skall utgöras av

särskilda synnerligaskäl motiverar det Styrelsen får skälom om
medge tiden för lärande i motiverar det medge lärandetatt att
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arbete skall omfatta något i arbete f°ar förläggas till skolan.mer
eller något mindre tredje- så fall skallI arbetslivetän en svara
del utbildningstiden. för kostnader och handledning.av

6§
Omfattningen utbild- Omfattningen utbild-av av

ningen enligt ningen enligtpoäng-ett poäng-ettanges anges
där varje där varjepoängsystem, motsva- poängsystem, motsva-

heltidsstudier under heltidsstudier underrar en rar en
vecka. vecka. En benämns KY-poäng

poäng.

7§
En kvalificerad yrkesutbild- kvalificerad yrkesutbild-En

ning får avslutas med kvalifi- ning fâr avslutas med kvalifi-en en
cerad yrkesutbildningsexamen cerad yrkesutbildningsexamen

utbildningen omfattar utbildningen omfattarom sam- om sam-
manlagt och80 den stude- manlagt 80 KY-poäng och denpoäng
rande har fullgjort vad studerande har fullgjort vadsom som
krävs för bli godkänd på alla krävs för bli godkänd på allaatt att

i utbildningen. i utbildningen.moment moment

8§
Som allmänna mål för Som allmänna mål fören en

kvalificerad yrkesutbildnings- kvalificerad yrkesutbildnings-
gäller vad i 2 gäller vad i 2examen som anges examen som anges

lagen§ 1996:339 för- och lagen§ 1 2 kvalificeradom en om
söksverksamhet med viss kvali- yrkesutbildning.
ficerad yrkesutbildning. gäller de särskildaDärutöver

Därutöver gäller de särskilda mål kravoch enligt 19 § 12som
mål och krav enligt 19 § 8 skall fastställas försom en examen.
skall fastställas för en examen.

9§
studerandeEn uppfyller En studerande uppfyllersom som

kraven för kvalificerad yrkes- kraven för kvalificerad yrkes-en en
utbildningsexamen skall på be- utbildningsexamen skall på be-

få examensbevis.gäran I få examensbevis. Iett gäranett ett ett
sådant bevis skall utbildningens sådant bevis skall utbildningens
inriktning inriktninganges. anges.

En studerande fullgjort studerande fullgjortEnsom som
utbildning inte leder utbildning inte lederen som en som

fram till skall be-på fram till skall be-påen examen en examen
få utbildningsbevis. fågäran utbildningsbevis.ett gäran ett
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10§
kvalificerad yrkes-försöksverk- iLärarna inom Lärarna

utbildning skall ha densamheten skall ha den teoretiska teore-
erfaren-utbildning erfarenhet tiska utbildning och denoch den

arbetslivet behövsfrån arbetslivet behövs för het från somsom
säkerställa hög kvalitetsäkerställa hög kvalitet i föratt att enen

utbildningen. i utbildningen.

11§
studerande skall möj-studerande skall möj-De De gesges

verksamhetenlighet till insyn i verksamheten lighet till insyn i
och tillfälle påverka utbild- och tillfälle påverka utbild-att att
ningens uppläggning ningens uppläggning ochoch gen- gen-
omförande. omförande.

12§
Utbildningen skall Utbildningen skallvara av- vara av-

giftsfri för studerande. giftsfri för den studerande.den
Utbildningen skall Utbildningen skall varavara

helaför sökande från hela lan- för sökande från lan-öppen öppen
det. det.

Tillträde till utbildningen
Behörighet

13§
Till utbildningen får endast Till utbildningen får endast

sökande vidsådana sökande vid sådana antasantas somsom
utbildningens uppfyller utbildningens början uppfyllerbörjan

ochkraveni och kraveni 14 15 §§.14 15 §§.

14§
tillträde tillträde till utbildningFör till utbildning Fören en

krävs sökanden har fullföljt krävs sökandenatt att
frånnationellt i fått slutbetyg ettett program gymna-

sieskolan nationellt Specialutformateller har motsvarande eller
svensk eller i gymnasieskolan ochutländsk utbildning program
eller verksamhet lägst betyget Godkänd påhargenom annan
har förvärvat motsvarande kun- omfattar minstkurser 90som
skaper. de gymnasiepoängprocent av

krävs för fullständigtettsom
program,

fått slutbetyg från2. gymna-
vuxenutbildning fåttsial eller
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betygsdokumentsamlat från
gymnasial vuxenutbildning och
har lägst betyget Godkänd på
kurser omfattar minst 90som

de gymnasieprogramprocent av
krävs för slutbetyg,ettsom

har svensk eller ut-en
ländsk utbildning motsvararsom
kraveni 1 eller

någon verk-genom annan
samhet utbildning har förvär-än

kunskapervat motsvararsom
dem utbildningar i eller1 2som
gets

fyller år under25 senast
det kalenderår då utbildningen
börjar, har arbetat sammanlagt
minst fyra år före det kalenderår
då utbildningen börjar eller på
något har förvärvatsättannat
motsvarande erfarenhet haroch
kunskaper i svenska och eng-
elska fullföljtmotsvarar ettsom
nationellt i gymnasie-program
skolan, eller

bosatt i Danmark, Fin-är
land, Island eller och därNorge

behörig till högre utbildning.är

15§
tillträde till utbildningFör tillträde till utbildningFören en

får ställas krav på särskilda får ställas krav på särskildaupp upp
förkunskaper. Sådana krav skall förkunskaper. Sådana krav skall

relevanta för den aktuella relevanta för den aktuellavara vara
utbildningen och får utbildningen och fåravse avse

kunskaper i i kunskaper i iämne ämnegym- gym-
nasieskolans nationella nasieskolans nationellaprogram program
eller motsvarande kunskaper, eller motsvarande kunskaper,

krav på yrkeserfarenhet krav yrkeserfarenhet2. på
kan betydelse för kan betydelse försom vara av som vara av

utbildningens speciella inrikt- utbildningens speciella inrikt-
ning eller det yrkesområde ning eller det yrkesområdesom som
utbildningen förbereder för. utbildningen förbereder för.
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Urval
16 §

Om antalet platser inom inomOm antalet platseren en
kvalificerad yrkesutbildning kvalificerad yrkesutbildningär är
mindre antalet behöriga mindre antalet behörigaän än
sökande, får urval Därvid sökande, f°ar urval Därvidgöras. göras.
skall hänsyn till den sökan- skall hänsyn till den sökan-tas tas
des möjlighet tillgodogöra sig des möjlighet tillgodogöra sigatt att
utbildningen. utbildningen.

17§
Vid urvalet får eller flera Vid urvalet får eller fleraen en av
följande urvalsgrunder följande urvalsgrunder användas:använ-av

das: betyg, särskilt tidigare betyg, särskilt tidigareprov, prov,
utbildning och yrkeserfarenhet. utbildning och yrkeserfarenhet.

Utbildningsplan
1s§

För varje utbildning skall det varje utbildningFör skall det
finnas utbildningsplan finnas utbildningsplanen som en som
fastställs kommittén. fastställs styrelsen.av av

19§
utbildningsplanenI skall utbildningsplanen skallIan- an-

ges ges
den ansvariga utbildnings- utbildningens namn/in-

anordnaren och övriga utbild- riktning och omfattning,
ningsanordnare, ansvarig utbildningsan-

2. utbildningens mål och de ordrare,
huvudmoment ingår i utbildningens övergrip-ut-som
bildningen, ande mål,

utbildningens omfattning, huvudsaklig uppläggning
huvudsakliga uppläggning och och organisation utbildningenav
organisation, och omfattningen utbildning-av

inriktning, organisation olika delar,ens
och omfattning det lärande i huvudsaklig uppläggningav
arbete ingår i utbildningen, och organisation lärandet isom av

kompetenskrav på den arbetet,
undervisande personalen, kursplaner och mål för

de krav förkunskaperpå kurserna,
och andra villkor gäller för inriktning lärandet isom av

fâ börja på utbildningen arbetet,att samt
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de urvalsgrunder skall kompetenskrav på densom an- per-
vändas, sonal medverkar i utbild-som

de principer för betygssätt- ningen,
ning och former för kun- kvalitetssäkring och egen-
skapskontroll skall tilläm- utvärdering,som

samt 10. förkunskapskrav ochpas,
utbildningen kan andra villkor för få påbörjaom attav-

slutas med kvalificerad utbildningen,en
yrkesutbildningsexamen, dess 1 urvalsgrunder,
inriktning de särskilda mål 12. principersamt för betygssätt-
och krav skall gälla för ning och former för kun-som
denna skapskontroll ochexamen.

I planen skall också 13. Examen och utbildnings-anges om
den högskola bevis.är represente-som
rad i den ledningsgrupp som av-

i 21 § bedömer elleratt ettses
flera ingår i utbild-moment som
ningen f°ar tillgodoräknas vid
denna högskola.

Studiestöd Studiestöd m.m.
20§

Den går igenom Den går igenomut-som en ut-som en
bildning enligt denna förordning bildning enligt denna förordning
kan få studiemedel enligt studie- kan få studiemedel enligt studie-
stödslagen 1973:349 och stödslagen 1973:349 och
studiestödsförordningen studiestödsförordningen
1973:418 utbildningen 1973:418trots att utbildningentrots att
inte i bilagan, avdelning inteB i bilagan, avdelning Banges anges
till studiestödsförordningen. till studiestödsförordningen.

Den ansvariga utbildningsan-
ordnaren skall ordna försäk-ett
ringsskydd för de studerande i
huvudsak enligt de principer

gäller för studerande i hög-som
skolan.

Ledningsgrupp för utbildningen
21§

denHos ansvariga utbild- Hos den ansvariga utbild-
ningsanordnaren skall det finnas ningsanordnaren skall det finnas

ledningsgrupp för utbild- ledningsgrupp för utbild-en en
ningen under den tid utbild- ningen under den tid utbild-
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utbild-bedrivs. Omutbild- ningenningen bedrivs. Om enen
ansvarig förningsanordnareföransvarigningsanordnare ärär

får lednings-flera utbildningarfår lednings-flera utbildningar
förför gemensamgruppen varagemensamgruppen vara

styrelsen före-intedessadessa. om
viss led-skriver förannat en

ningsgrupp.

22§
för utbild-Ledningsgruppenför utbild-Ledningsgruppen

ningen skallningen skall
utbildningentilltill utbildningen attatt sese

bestämmel-genomförs enligtbestämmel-enligtgenomförs
kvalificeradi lagen1996:339i lagen serna omom enserna

bestämmelsernayrkesutbildning,försöksverksamhet med viss
i enlighetförordning ochi dennakvalificerad yrkesutbildning, be-

styrelsen,med besluti denna förordningstämmelserna av
till utbild-studerandeenlighet med beslutoch i antaav

ningen,kommittén,
utbildnings- ochutfärdautbild-studerande tillanta

genomfördefterexamensbevisningen och
utbildning ochutbildnings- ochutfärda3.

änd-besluta förslaggenomfördexamensbevis efter omom
utbildningsplanen.iringarutbildning.

23§
skall beståLedningsgruppenskall beståLedningsgruppen

avav
delarföreträdare för deför de delarföreträdare avav

utbild-arbetslivet berörsutbild-arbetslivet berörs avsomavsom
ningen,ningen,

förföreträdareminstföreträdare för 2.minst enenenen
ochhögskolahögskola och

företrädare förminstförminst företrädare enen
skolväsendet.kommunalavuxenutbild- detden kommunala

ansvariga utbildningsan-Denningen.
får ledamöterordnarenansvariga utbildningsan-Den ut-utse

förstaidemf°ar ledamöterordnaren överutse ut- som anges
Flertalet ledamöternastycket.i förstademöver avsom anges

skall docki ledningsgruppenFlertalet ledamöternastycket. av
för arbetslivet.företrädareskall docki ledningsgruppen vara

företrädare för deMinstför arbetslivet.företrädare envara
ochskall haför de studerandeMinst företrädare närvaro-en
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studerande skall ha och yttranderätt vid ledningsgrup-närvaro-
yttranderätt vid ledningsgrup- sammanträden.pens

får meddela före-sammanträden. Styrelsenpens
skrifter sammansättningenom

ledningsgrupp.av en

24§
Om kommun eller kommun ellerOm ettetten en

utbild-landsting ansvarig utbild- landsting ansvarigär är
ningsanordnare, skall den nämnd ningsanordnare, skall den nämnd

fullmäktige uppdra fullmäktige uppdra åtåtutser utsersom som
ledningsgrupp under ledningsgrupp underatt atten en

nämnden sköta uppgifter sköta de uppgifterde nämndensom som
får i Nämnden får helti 22 Nämnden helt 22anges anges

eller delvis återkalladelvis återkalla uppdraget, eller uppdraget,
finns för det finns särskilda skäl fördet särskilda skälom om

det. det.

statsbidrag och särskilda medel
25§

vidKommittén skall sin fördelning Beslutet statsbidrag ellerom
statsbidrag eller särskilda innehållamedel särskilda medel skallav

särskilt beakta utbildning uppgifter antalbelopp, ut-om en om
efterfrågas arbetslivet bildningsplatser, utbild-närav

och bedöms ha goda förutsätt- ningen och utbildningensstartar
ningar bli genomförd lokalisering.medatt en
hög kvalitet,

genomförs högskolaav en
och kommun eventuelltochen
någon i samverkan ochannan

bidrar till bryta traditio-att
i fråga könsbundna ut-ner om

bildnings- och yrkesval.

26§
Beslutet statsbidrag eller Statsbidrag särskildaochom

särskilda medel skall innehålla medel betalas Kammar-ut av
uppgifter belopp, antal kollegiet till den ansvariga ut-ut-om
bildningsplatser och utbildning- bildningsanordnaren.

lokalisering och dimensione-ens
ring.
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27§
statsbidrag och särskilda Statsbidrag får återkrävas om

medel betalas Kammarkol- den ansvariga utbildningsanord-ut av
legiet till ansvariga ellerden utbild- någonnaren annan som
ningsanordnaren. deltar i anordnandet utbild-av

ningen i väsentlig åsidosät-mån
någon bestämmelse ellerter

något villkor gäller försom
bidraget.

2x§
Tillsyn m.m.

statsbidrag får Styrelsen skall för till-återkrävas om svara
den ansvariga utbildningsanord- och uppföljning de ut-syn av

eller bildningar bedrivs med stödnågonnaren annan som som
deltar i statsbidrag eller särskildaanordnandet utbild-av av
ningen medel enligt bestämmelsernai väsentlig mån åsidosät- i

förordning. Styrelsennågon bestämmelse eller dennater
villkor skall för oberoendenågot gäller för attsom svara

bidraget. utvärdering verksamhetenav
kommer till stånd.

Tillsyn m.m.
29§

Kommittén skall för utbildningsanordnareDe somsvara
tillsyn och uppföljning deltar i anordnandetde ut-ut-av av en
bildningar bedrivs med stöd bildning skyldigaär utvär-attsom

statsbidrag särskilda verksamheteneller dera och med-attav
medel enligt bestämmelserna i verka i den uppföljning och ut-
denna förordning. värdering utbildningenav som

initieras styrelsen. skallDeav
styrelsentill eller den styr-som

elsen bestämmer delämna upp-
gifter styrelsen begär.som

30§
utbildningsanordnare fårDe Styrelsen med anledningsom

deltar i tillsyn föreskrifteranordnandet meddelaut-av en av
bildning förskyldiga viss utbildning.är utvär-att en
dera verksamheten och med-att

i uppföljningverka den och ut-
värdering utbildningenav som
initieras kommittén. skallDeav
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till kommittén eller den som
kommittén bestämmer lämna de
uppgifter kommittén begär.som

Överklagande
31§

Beslut kommittén enligt Beslut styrelsen enligtav av
denna förordning får inte denna förordning får inteöver- över-
klagas. klagas.

32§
Beslut den ansvariga Beslut den ansvarigaut- ut-av av

bildningsanordnaren avslag bildningsanordnaren avslagom om
på studerandes begäran få studerandespå begäran fåatt atten en
examensbevis eller utbildnings- examensbevis eller utbildnings-

Över- Över-bevis får överklagas till bevis får överklagas till
klagandenämnden för högsko- klagandenämnden för högsko-
lan. lan.
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Beskrivning utbildningssystemen i fyraav

europeiska länder

i
l
I

E Inledning

denna översiktlig beskrivning utbildnings-I rapport presenteras en av
fyra finns Finland, Tyskland,i länder. länder medDe ärsystemen som

Storbritannien främst baserad material frånoch Irland. påRapporten är
Eurydicenätverkets och från doku-databas, EURYBASEgemensamma

faktablad från Kompletterande uppgiñer haroch CEDEFOP. ävenment
inhämtats från berörda myndigheters hemsidor i de olika länderna samt
från Education glance.OECD at a

information harEftersom det i regel har varit svårt hitta aktuellatt
statistiska uppgifter begränsad omfattning.ianväntsi
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Finland

reform utbild-plan förpresenterade den finska1993 regeringen aven en
omstrukturering yrkesut-omfattandeSedan dess harningssystemet. aven

klart under 2000.Arbetet beräknas Ibildningen alla skett.nivåerpå vara
utbild-specialiseradebl. ifrån smaladet har gåttsystemet man a.nya

individuelltochmöjligheterna föroch ökat variationningsprogram mer
kommer bedrivasyrkesutbildninganpassade utbildningar. All högre att

vid de yrkeshögskolorna.nya

administrationochAnsvar

underunder eller stårfinansierad utbildning lyderall offentligtNästan
samarbete med departementetUndervisningsministeriet.tillsyn I näraav

planerings- och utvärderingsmyn-arbetar Utbildningsstyrelsen ärsom en
grund-innehåll och metoder inomuppgift utveckla mål,dighet är attvars

Styrelsen fast-och vuxenutbildning.gymnasieskolan for yrkes-och samt
finska utbildningssys-och utvärderar detställer den nationella läroplanen

yrkesutbildningen biträds styrelsenutvecklaarbetet medI atttemet. av
verkar inom 26kommittéerpraktikkommittéer.utbildnings- och Dessa

och forskningsom-från utbildnings-områden och består representanterav
arbetsgivare och anställda.rådet samt av

utbildning. Deanordna grundläggandekommun skyldigVarje är att
yrkeshög-gymnasieutbildning, yrkesutbildning,kan dessutom anordna

grundskolor och desamtligaskoleutbildning och vuxenutbildning. Nästan
anordnasyrkesutbildningendrivs kommunalt.flesta gymnasieskolor Av

eller kom-Yrkeshögskoloma privataprivata anordnare.40 ärprocent av
statliga.munala. Samtliga universitet är

Obligatorisk grundskola

obligatorisk grundskolaSverige, 9-årigFinland har, liksom en
och år. nio-avsedd for elever mellan sju DenPeruskoulu är sextonsom

påbyggnads-ettårig frivilligenhetsskolan kompletteras medåriga kan en
undervisning årskurs 10.
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Fortsatt skolutbildning

Efter den obligatoriska utbildningen fortsätter cirka 60 elevernaprocent av
till gymnasiet Lukio och ungefär 30 börjar studera yrkes-procent en

Övrigaskola. elever fortsätter till tionde år i grundskolan eller börjarett
arbeta.

På Lukio 16-19 år studieförberedande utbildning under år.treges en
Undervisningen indelad i kurserär eleverna kan välja under läsåretssom
fem eller perioder. Samtliga gymnasier årskurslösa. I gymnasie-ärsex
studierna ingår obligatoriska, fördjupade och tillämpade studier. Utbild-
ningen avslutas med studentexamen allmän behörighet till allen som ger
utbildning på högskolenivå.

Utbildningen på yrkesskolorna tidigare två eller år, till årtrevar men
2000 ska alla utbildningar treåriga. Yrkesutbildningen vänder sig ivara
första hand till elever kommer direkt från grundskolan, utbild-som men
ningarna för eleverär även öppna med studentexamen. Den pågående
reformen syftar till bredda innehållet i utbildningarna ochatt demgöraatt

arbetslivsanpassade bl.a. öka inslaget arbetsplatsförlagdattmer genom av
utbildning. Tidigare fanns det 26 olika yrkesprogram
och 260 olika yrkesexamina. Antalet inriktningar har minskats och antaletnu
nationella yrkesexamina har reducerats till Skolorna77. har också utvecklats
till enheter erbjuderstörre undervisning inom flera yrkesområden.som

Utbildningen på yrkesskoloma, inom tio olika områden,som ges om-
fattar yrkesinriktade och teoretiska inriktade studierämnen,gemensamma
och valfria studier. Dessutom ingår arbetspraktik skall minstutgörasom

halvår studietiden och slutarbete.ett Efter avslutade studier kanettav
eleverna erhålla yrkesinriktad grundexamen. treårigEn grundexamenen

allmän behörighet till både yrkeshögskolor och universitet.ger

Läroavtalsutbildning

ocksåDet möjligt fåär yrkesinriktad grundexamen sk.att läro-en genom
avtalsutbildning. Omkring fem studerande dennapå nivå väljerprocent av
lâroavtalsutbildning.

läroavtalsutbildningenI kombineras utbildning på arbetsplatser och ut-
bildning på skolor eller vuxenutbildningscenter. De studerande förvärvar
kunskaper främst utföra praktiskt arbete i företag. På arbets-attgenom
platsen utbildare leder och övervakar deutses studerandes arbete.en som
Ett tidsbundet arbetsavtal mellan arbetsgivarenupprättas och studerande

har fyllt 15 år.som
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yrkesexaminaförförberederläroavtalsutbildningfinnsDet även som
djupareförutsätterfrämst för vuxnaoch specialyrkesexamina ensom

eller yrke.områdeyrkesskicklighet inom ett

utbildningHögre

vid försvars-universitet ochyrkeshögskolor,utbildning idag påHögre ges
utbildnings-det finskapågående reformeringenhögskolan. denGenom av

yrkeshög-utbildningsform påicke-akademiskskapassystemet en ny
universitetsutbildningentraditionellaparallellt med denskoloma som

tillgymnasieelevema går vidareutbildning. 65erbjuder högre procent av
traditionelladenybörjarplatser påhöst finns 000högre utbildning. 19I

yrkeshögskoloma.platser påuniversiteten och 24 000
dvsuniversiteten,universitetssektomFinlandI veten-utgörs avav

finns 20Försvarshögskolan. Detkonsthögskolomaskaps- och samt
specialiserade. Avmångvetenskapliga och tiouniversitet. Tio dem ärärav

tek-specialiserade påochärtre handelshögskolorspecialhögskoloma tre
konsthögskolor.de fyra övriganik och arkitektur medan är

behörighet för universitets-allmänfinländska studentexamenDen ger
harstuderandeuniversitet harstudier. Möjligheter studera på ävenatt som

yrkesinriktadtreårigyrkeshögskoleexamen,avlagt finländsk examenenen
eller motsvarande.

detutbildningsområden. Ide flestaExamensstrukturen har fömyats på
kandidatexamen,införts lägre högskoleexamen,har detsystemet ennya

påstudierutbildningsområden. omfattar årsalla Deninom så tregott som
deockså finns inomheltid. högreDen magisterexamen, somexamen,

finnsheltidsstudier.omfattar minst fem års Dessutomflesta områden
Iicentiats- och dokrorsexamen.

yrkeshögskolorlagstiftning 1991Genom temporäraomen ny
förutvecklaarbetet medyrkesläroanstalter inleddes att program en ny

icke-akademisk sektor.och skapaakademisk atttyp en nyexamenav
struktur och höjautbildningssystemetsrationalisera helaMålet attattvar

yrkesutbild-den högreyrkesutbildningen. delenstandarden Störstapå av
de s.k.samtidigt försvinneryrkeshögskolor ochningen utvecklas till

yrkeshögskola blir genomgåryrkesläroanstaltema. Innan permanenten
yrkeshög-ordinarie basis skallförsöksperiod. verka påden För att enen

gäller för högskole-andra kravuppfylla kvalitetskrav ochskola de som
undervisning.

yrkeshög-fastställer utbildningsprogramUndervisningsministeriet men
resultatförhand-Vid mål- ochutformar själva sina läroplaner.skoloma

detyrkeshögskoloma avtalasUndervisningsministeriet ochlingar mellan
studerande skolorna får år.mångahur ta emot perom nya
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Yrkeshögskoloma studerande avlagtantar studentexamen,som en
grundläggande yrkesexamen eller någon motsvarande internationell eller
utländsk Antagning sker riksomfattande antagnings-ettexamen. genom

skolorna bestämmer självasystem sina urvalsregler. För demen temporära
yrkeshögskoloma beslutar Undervisningsministeriet urvalsgrundema. Iom
regel de studerande på betyg, arbetslivserfarenhetantas och i många fall

särskilda intagningsprov.genom
Hösten 1999 har Finland 31 yrkeshögskolor, 24 ordinarie ochärvarav

7 flestaDe yrkeshögskolortemporära. bildade läroanstalterär tidi-av som
bedrivit högre yrkesutbildning och erbjuder utbildning fleragare områ-

den. Flest studieplatser finns det inom teknik och kommunikation, handel
och administration social- och hälsovård. De studerandesamt väljer mel-
lan olika utbildningsprogram leder fram till yrkeshögskoleexamen.som en
Programmen mellan och halvt år och fyra år. hartre De utvecklatsettvarar
utifrån arbetslivets krav och utvecklingsbehov och studiehelheterutgör

inriktade på bestämdaär uppgiftsområden i arbetslivet. Varjesom pro-
innehåller grund- och yrkesstudier, fritt valbara studier, praktik ochgram

slutprov.ett

Utbildning inom följande områden:ges

naturbruk
teknik och kommunikation
handel och administration
turism, kosthålls- och ekonomibranschen
hälsovård och det sociala området
kultur
humanistisk och pedagogisk utbildning

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan skall innehålla praktikperiod påen
minst 20 veckor. Omfattning, innehåll och förläggning i övrigt inteär
reglerat och kan därför variera. De studerande ordnar i regel praktik.egen
Ett kontrakt mellan arbetsgivaren,upprättas studenten och skolan.
Studenterna avlönas arbetsgivaren f°ar ersättning för sin med-av som en
verkan.

yrkesutbildning6 153-2049Kvalificerad
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Tyskland

Arbetslivet har tradition haft inflytande på utformningenett stortav av
utbildningssystemet Tyskland.i Eleverna delas tidigt olika områdeniupp

skall arbetsmarknadens behov.motsvarasom
För ungdomar mellan 16 och 19 finnsår flera olika yrkesutbildningar
heltid.på Parallellt med dessa utbildningar finns det duala systemet som

kombinerar teoretiska studier yrkesskolapå med praktiskt arbete på en
arbetsplats.

Administration och ansvar

Ansvaret för utbildningsväsendet vilar huvudsakligen på delstatema. Det
gäller skolan, till del den högre utbildningenstor och vuxenundervis-
ningen. finnsDet därför regionala skillnaderstora det gäller läropla-när

terminsstarter och skolformer.även Hela det tyska utbildningssyste-ner,
står dock under tillsynmet den federala regeringen.av

På federal nivå ligger också för den praktiska delen denansvaret av
grundläggande yrkesutbildningen inom företag, fortbildning till densamt
högre utbildningen. Bundesinstitutfiir Berufsbildung, BIBB Det federala
Institutet för Yrkesutbildning där arbetsmarknadens delstatemaparter,
och den federala nivån representerade,är har framträdande roll i dettaen
arbete. BIBB arbetar bl.a. med planering och utveckling yrkesutbild-av
ningen och ska säkra innehållet i utbildningatt och praktik överensstäm-

med arbetsmarknadens behov.mer

Obligatorisk grundskola

I Tyskland skolgång obligatoriskär mellan och6 18 år. Under de första 9
eller 10 åren, beroende på delstat, gäller skolplikt på heltid. Under de res-
terande åren skolgången endastär obligatorisk på deltid.

Kännetecknande för det tyska utbildningssystemet denär treparts-
modell funnits sedan början på 1900-talet. Eleverna får redan i tioårs-som
åldem, till årskurs välja mellan olika utbildningsaltemativtre Haupt-
schule, Realschule eller Gymnasium. flestaDe delstater har dock infört en
tvåårig orienteringsfas, Orientierungsstufe, det möjligtgör prövaattsom
på de olika utbildningsvariantematre inför valet till Hauptschule,
Realschule och Gymnasium. Under de åren har vissa förändringarsenaste
gjorts för de olika utbildningsformemagöraatt lika varandra ochmer
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skolor s.k.sammanhållnaDärför finnsövergångar. ävenunderlätta numera
Gesamtschulen.

yrkes-grundläggandeelevernaåk. 109 ellerHauptschule 5- enger
medHauptschule fortsätternio år igåreleverflestautbildning. De som

tiondefrivilligtdock underyrkesutbildning. kanDeform ettnågon av
yrkesutbild-till högrebehörigaoch bliutbildningsinkompletteraskolår

ning.
för-utbildning. Denallmänorienterandeåk. 105-Realschule är en

service,socialhandel,industri,inomför arbetenelevernabereder t.ex.
yrkesstudier.fortsattaleda tillocksåkanoch jordbrukadministration men

studier påyrkesinriktadevidaretilltillträdeRealschulefrånSlutbetyg ger
Fachoberschule.

ändratmed tidenoch harstudieförberedandeåk. 5-13Gymnasium är
expanderatharutbildningallmänelitskola tillkaraktär från sommeren

behö-allmänAbitur,med studentexamen,avslutaskraftigt. Den gersom
dennaväljer idagtredjedel elevernastudier. Nästanrighet till högre aven

utbildningsform.
samtligaidetfinnsskolsystemettredeladedetVid sidan numeraav
existeraråk. 10. De5-9 ellerGesamtschulens.k.enhetsskolor,delstater

olika skol-från deklasserinnebärsamverkandei två fonner, attsomen
blandasdär elevernaintegreradochbyggnadfinns iformema ensamma

svårighetsgrad.olikadelta i kurserväljaoch kan att av

skolutbildningFortsatt

studieförbere-dendet förutomfinnsoch årmellan 20ungdomar 15För
yrkes-mellan fleraväljamöjlighetutbildningen Gymnasiumdande att

lärlingsutbild-dualadetutbildningar systemet,inriktade samt, genom
Övergången därföryrkeslivet skertillpraktik.teori ochförenarningar som

arbete.studier ochkombinationsuccessivtofta avengenom
yrkesutbild-stadiet iförstadetåk.BGJ, 11Berufvgrundschuljahr är

deltid ellerheltid,bedrivas påStudierna kannivå.ning på denna engenom
kun-allmännaSyftet med åretarbete.studier och ärkombination att geav

teoretisk ochyrkeni allafordrasfärdigheteroch samt attskaper gesom
innehållerUtbildningenområde.särskiltutbildning inompraktisk ett
ekonomi,yrkesområdenolikakurser inom 13 t.ex.grundläggande som

sjukvård.ochhälso-jordbrukadministration, samt
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påYrkesutbildning deltid

Cirka 70 eleverna i årskull fortsätter efter avslutad obligato-procent av en
risk utbildning till den duala yrkesutbildningen, das duale System. ele-Av

med gymnasieexamen väljer cirka det duala15 Sys-procent systemet.ver
benämns dualt eftersom eleverna kombinerar deltidsutbildningtemet som

yrkesskola,på s.k. Berufivschule, med lärlingsplats på arbetsplats.en en
Utbildningen bedrivs mellansamarbete statliga yrkesskolor ochettgenom
privata företag. år påbörjar omkringI 650 000 utbildning inompersoner
det duala Antalet förväntas öka under kommande år delssystemet. som en
följd årskullar, dels regeringens ambition öka till-större attav genom
gången på arbetsplatser för ungdomar tidigare inte fått plats.år någonsom

Utbildningen omfattar två till och halvt år där studieperiod påtre ett en
år vanligast. Genomsnittsåldem på eleverna enda behö-17 år. Detärtre är

righetskravet för den duala utbildningen avslutad obligatorisk heltidsut-är
bildning. detNär efterfrågan har elever med kvalificeradär stor mer
utbildning lättare få vissa lärlingsplatser.att

På Berufsschule deltidsutbildning. Vissa elever har redanges en an-
ställning, deltar i den obligatoriska deltidsutbildningen tills de fyllermen
18 år. regel tillbringar eleverna i iI två dagar veckan skolan och dagartre
på arbetsplatserna. Läroplan fram fråntas gemensamt representanterav
federala och delstatliga myndigheter.

I enlighet med två federala förordningar, Berufsbildungsgesetz och
Handwerksordnung, skall enhetlig nationell standard praktikpå påen
arbetsplatser Praktiken utformas kontrakt mellangaranteras. ettgenom
företaget och praktikanten. organisationsplanI kravlista påen anges en
vilka kunskaper och färdigheter eleverna bör tillgodogöra sig undersom

praktikperiod. regler skall skydda praktikantema från bliDessa atten upp-
bundna till akuta behov arbetsplatsenpå och bred praktik.garantera en
Till skillnad från utbildningen Berufsschule finansieraspå lärlings-
perioden arbetsplatserna betalar praktiklön. reglerasLönenav som en

kollektivavtal och stiger för varje praktikår. offentligaGenomgenom
medel kan elever särskildamed behov få hjälp med praktik.

Arbetsplatsema medverkar i utsträckning i den duala utbildningen.stor
Detta kan bl.a. förklaras arbetsgivarna enbart kan anställaattav personer
med yrkeslegitimation för uppgifter, vilket kanmånga endast erhållas

praktik. detta befararTrots praktikplatsema inte kommerattgenom man
räcka i framtiden. federala regeringen harDen inlett kampanj föratt atten

fler företag, vilken hittills framgångsrik.har varit Bundesinstitutengagera
für Berufsbildung det nödvändigt vidta flera ochåtgärderäratt attanser
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arbetslivetssäkraochstärka det dualaaktiviteter förolika systemetatt
2/1999.CEDEFOP No.1kommande årundermedverkan

yrkeslegitima-erhållakanlärlingsutbildningenförInom enmanramen
industri,70-tal områdenyrken inomolika t.ex.för cirka 370tion ett som

tid harsjöfart. Påhantverk ochjordbruk,offentlig sektor,handel, senare
Ävenyrken.till dellagtoch bl.a.någotmodemiserat systemet nyaenman

haromfattande, såyrkeskategorierspecifikaolikaindelningen i är enom
olika600fannsdå det70-taletbörjan överskett sedanminskning av

yrkestitlar.
Examina-teoretisk del.praktisk ochbestårSlutexaminationen enav en

frånoch lärarepraktikplatserpersonal frånbestårtionskommittén av
Facharbeiter-kallatcertifikat,f°arklararBerujsschule. De ettprovetsom

yrkes-demGesellenbriefKaufinannsgehilfenbrief ellerbrief ensom ger
tillräckligaskall hagodkändablirEleverför sitt yrke.legitimation som

intro-genomgå någonbehövaskall inteochbörja arbetaförkunskaper att
tillfortsättamöjlighetfinnspraktik.ytterligare Det atteller ävenduktion

Fachschule.studier på en

på heltidYrkesutbildning

Fachoberschule,Berufsfachschule,finns påheltidYrkesutbildning på
finnsFachgymnasium. DetBerufliches GymnasiumBerujsaufbauschule,

få.förhållandevisdedelstater,skolor i vissaandra äräven men
området, åk 10 eLtekniskautanför detyrkesskølaBerufsfachschule

kanUtbildningamatill år.påheltidsutbildningar11-13 ett tre somsesger
yrkeslivet.förelevernaförberederBerufsschule ochfördjupning aven

Yrkesskolanyrkesinriktadeochomfattar både allmänna ämnen.Studierna
tekniskautanför detyrkesområdende flestainomutbildningarerbjuder

service.socialhotelladministration ochekonomi,området t.ex.som
Realschule. Detio år iHauptschule ellernio år ibehörighet krävsFör

Berufsfachschulestudier iefter två årsRealschule kanavslutatelever som
tillutbildning ledertekniskEnerhållai olika ämnen enexamen.en

ekonomiskochtechnischer Assistentgeprüfterstaatlich enexamen som
kaufinännischergeprüfterStaatlichtillutbildningadministrativ en

Assistent.
elevernaåk. 11-12heltidsutbildning,tekniskFachoberschule ger

kunskaper. Kurserpraktiskaochteoretiskaspecialiseradeochallmänna
hushålls-ochekonomi, närings-teknologi,olikaerbjuds inom ämnen som
elevernagårelfte åretUnder detoch design.arbetejordbruk, socialtlära,

yrkes-avslutadunder hela året. Enveckandagar iunder fyrapraktikpå
kanutbildningsådanmedoch eleverelfte åretdetutbildning kan ersätta

samhällskun-tyska,Obligatoriskatolfte året. ärdirekt till det ämnen
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skap, matematik, naturvetenskap, främmande språk och idrott.ett För
behörighet krävs från Realschule. Examen från Fachober-en examen
schule behörighet till studier på Fachhochschule.ger

Berufsaujbauschule åk. 11 vänder sig till elever redan harsom
någon form praktisk utbildning eller flera års arbetslivserfarenhet. Efterav

års grundläggande yrkesutbildningett får eleverna behörighet fortsättaatt
med yrkesinriktade studier. finnsDet möjlighet för ungdomaräven med
fysiska och psykiska handikapp eller bristande språkkunskaper fåatt ett

förberedande år, sk. Berufsbereitungsjahranpassat intro-mer som ger en
duktion till eller två yrkesområden.ett

På Berufliches Gymnasium/ Fachgymnasium senare delen av
gymnasium med teknisk inriktning, åk. 11-13 liksom på Berufs-
fachschule och Kollegsschule vuxenutbildning på heltid, kan eleverna få
dubbla examina, för yrkesutbildning ochen examen en examen som ger
behörighet till högre studier, Hochschulreye/Fachhochschulreye. Den
dubbla försök integrera teoretiskär och praktiskett utbildning.attexamen
Det dock förhållandevis fåär elever väljer avlägga sådanattsom en
examen.

Fachschule erbjuder avancerade yrkesinriktade utbildningar på 1-3 år.
Denna utbildning kan påbyggnad på tidigare teknisk utbild-ses som en
ning, betraktas högre utbildning. behörighetFör krävs i all-men som
mänhet någon genomförd praktik inom området eller relevant arbetslivs-
erfarenhet. De utbildas på Fachschule förbereder sig för arbete påsom en
nivå mellan dem har akademisk och dem utbildassom en examen som
inom det duala finnsDet 90-tal olika inriktningar,systemet. främstett
inom områdena teknik, ekonomi och design.

Berufvakademie har funnits sedan 1970-talet erbjuder utbildningsom
på något högre nivå ändå inte inordnade iär for högreen systemetmen
utbildning. finnsDet idag 27 skolor i delstater.7 Utbildningama är tre-
åriga och främst inriktade på ekonomi,är teknik och socialt arbete.
Behörighetskraven varierar mellan olika delstater antingen krävsmen
studentexamen eller någon från yrkesinriktad utbildningexamen en som

behörighet till fortsatta studier och praktikavtal med arbetsplats.ettger en
När praktikavtal harett anmäler den medverkandeupprättats arbetsplatsen
den studerande till berufsakademie. Utbildningsplanen utformas ien sam-
arbete mellan skolorna och de arbetsplatser deltar och fastställssom av
utbildningsministeriet i delstaten.

Under de två första åren grundläggande utbildning och underges en
tredje året sker fördjupning. Skolförlagd utbildning med arbeteen varvas
på arbetsplats, i block 12 veckor. Under de arbetsplatsförlagdaen om
perioderna erhåller de studerande lön från arbetsgivarna. Efter avslutade
studier erhåller de studerande särskilt Diplom från berufsakademieett en
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Diplom-Ingenieur,socialt arbeteekonomi ellerteknik,påmed inriktning
Dzplom-Betriebswirt.ellerDiplom-Sozialpädagoge

utbildningHögre

medinstitutionerelleruniversitet,drygt 100Tyskland finnsI samma
drygt 150musikhögskolor,ochkonst- samtungefär 50status,

studier.till högrevidaretredjedel gårUngefärfachhochschule. en
pri-någramed undantagutbildning,för högreinstitutionerFlertalet av
del-ocksåskerfinansieringendelstatliga. Merpartenär genomvata, av

självbestämmande,dockhögskola harochuniversitetVarje stortstatema.
ekonomiskasinainflytandeökatfickdå skolorna överökade 1998vilket

medel
Tillområden.allastudera inombehörighetStudentexamen attger

dockstudenttrycket harökadefri.antagningen Detutbildningarmånga är
ochbegränsatsutbildningarflera attinomstudieplatserantalettilllett att

urvalsförfarande ägerett rum.
tenni-fyragrundutbildninguppdelade ivanligenUtbildningarna är en

Fördjupningsnivå,ochmellanexamen,medavslutas somenensomner,
fyraberäknasuniversitetsstudierflesta taslutexamen. Demedavslutas en

år,dock åtminstonestuderarGenomsnittsstudentenhalvt år.och sexett
Magistergrad,medavslutasStudiernaproblem.vilket ett enanses vara

Doktorgrad.uppnåsforskningsstudierEfterDiplomgrad eller Staatsexam.
stude-utbildningtill högrefortsättertredjedel demUngefär somaven

depåutbildningyrkesnära änfachhochschule. Härpå merges enenrar
dearbetslivet ochfrånvanligenhämtasuniversiteten. Lärarnatraditionella

arbetsplats.terminer påeller tvåoftatillbringarstuderande enen
deantagningfriintetillämpasuniversiteten så utanskillnad frånTill

hälftenUngefärväntetid.ochutifrån betygurvalskolor fårflesta göra ett
frånharövrigamedanstudentexamensökande harde examenav

tillbehörighetkunskapermotsvarandeellerFachoberschulen gersom
Fachhochschulen.inomutbildningsprogramvissa

branschområden. Ut-olikainom 11olika50-talfinnsDet ett program
förvaltning,offentligekonomi,tillverkning, IT,främst inombildning ges

fyra år.Utbildningstidendesign. ärsocialt arbete runtsamt
Diplomsärskilterhållastuderandekan deutbildningavslutad ettEfter

läsagrundutbildningenefterönskar kanfachhochschule. Defrån somen
Sedanterminer.omfattarallmänhetipåbyggnadsutbildning tresomen

eller Master-Bachelorinternationelltillstuderadetgår1998 att en
examen.
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TYSKLANDS UTBILDNINGSSYSTEM

UNIVERSITÃT FACHHOCH- BERUFS-
SCHULE AKADEMIE

FACH-
SCHULE

SEKUNDARSTUFE II

GYMNASIALE BERUFSGRUNDSCHULJAHR
OBERSTUFE BERUFSFACHSCHULE

FACHOBERSCHULE
BERUFLICHES GYMNASIUM
DUALA SYSTEMET

BERUFSSCHULE-

16-19år

SEKUNDARSTUFE I

GYMNASIUM HAUPTSCHULE
GESAMTSCHULE REALSCHULE

10-16år

GRUNDSCHULE
6-10år
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Storbritannien

Storbritannien,skolor ochfinns utbudDet examina i iett stort synner-av
utbildning medan olikahet yrkesutbildning. Skolorna tillhandahållerinom

de cirka yrkes-awarding bodies för utfärdandet 1700ansvarar avs
ramverk förfinns dag. arbete med skapaEttexamina i ettatt ett mersom

enhetligt för närvarande.värderingssystem pågår

och administrationAnsvar

i Storbritannien.finns inte enhetligt utbildningssystem DenågotDet
förhållandevis lika, medan utbildningWalesiskaengelska och ärsystemen

denna framställ-och Irland skiljer sig i flera avseenden.i Skottland på I
främst utbildning i England och Wales.ning presenteras

forUtbildnings- arbetsmarknadsdepartementet The Departmentoch
för all utbild-Education and Employment har det övergripande ansvaret

riktlinjer och för plane-ning. fastställer nationellaDepartementet ansvarar
för allThe Welsh Ofice ansvarigring och tillsyn utbildning. Wales,I ärav

utbildning.
decentraliserat till lokal nivå.för utbildning IdelEn äransvaretstor av

stycken s.k. Local EducationEngland och Wales finns det totalt cirka 150
organisation detför administration ochAuthorities LEAs avsom svarar

bl.a. planera ochoffentliga utbildningssystemet. Till uppgifterna hör att
budgetför antagning, fastställatillhandahålla utbildningsplatser, svara

fördelasamt resurser.
olikafördelat på flertal Ut-för yrkesutbildning,Ansvaret är ett organ.

det övergripandebildnings- arbetsmarknadsdepartementet haroch an-
arbetsgivarstyrdaNational NTOsTraining Organisations ärsvaret.

framtidauppgift bedöma rådande ochorganisationer har till ut-attsom
förbildningsbehov respektive branschområden ochinom sina attansvara

organiserar utbild-Councils TECsde uppnås. andTraining Enterprise
arbetsmarknadsdepartementet för-ning lokal nivå. Utbildnings- ochpå

för genomföran-handlar och kontrakterar olika lokala TECs som ansvarar
hardet statligt finansierade utbildningsprogram. Några TECs samman-av

ofkallas Chambersslagits med lokala handelskammare och Commerce,
finns och CCTEs iand CCTEs. 62 TECs 16Training Enterprise Det

England och i Wales.4 TECs
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Obligatorisk grundskola

skolgången obligatorisk förär alla barn mellan och5 16 år. Elever i
åldrarna 5-11 år går i primärutbildning primary education och elever i
åldrarna 11-18 år går i sekundärutbildning secondary education. De
flesta elever börjar sekundärutbildningen vid 11 år, kan skeävenstartmen
något senare.

Alla elever i sekundärutbildning i Wales och cirka 90 iprocent
England, går i comprehensive school for alla eleverär öppen inomen som

geografiskt område.ett På schools teoretisk utbild-grammar ges en mer
ning och endast elever klarat antagningsproven kommer in. På s.k.som
modern schools kan elever inte klarat fore 16 årsatt tasom en examen
ålder kvar efter den obligatoriskastanna utbildningen.

En majoritet eleverna avslutar sina obligatoriska studier medav en
nationell vid 16 års ålder. Den vanligaste Generalexamen ärexamen
Certificate of Secondary Education GCSE. Eleverna examineras i valfritt-
antal och betygsättsämnen på skala från A-G.en

Fortsatt skolutbildning

Efter den obligatoriska utbildningen kan ungdomar välja fortsätta inomatt
sekundärskolan eller till någon deatt över 450 skolor finns forav som
vidareutbildning, s.k. fizrther education institutions. Skolorna för vidare-
utbildning yrkesinriktatär alternativett till den utbildning påmer som ges
sekundärskoloma. Utbildningarna vänder sig till de elever 16 åröver som
inte direktgår till högre utbildning. Vissa kurser på dessa skolorsom ges
räknas dock del den högre utbildningen.som en av

Traditionellt har de elever velat fortsätta med teoretiska studiersom
kvar i sekundärskolanstannat och studerat två år i den sk. sixth form eller

gått till sixth form college. Eleverett ville läsa yrkesutbildning harsom en
bytt till skola för vidareutbildning. Idag skillnaderna inte likaären stora
och de flesta skolor erbjuder både teoretiska och yrkesinriktade utbild-
ningar.

Oavsett skolform kan eleverna välja studera till teoretiskatt en examen,
s.k. GCE levelA General Certificate of Education A levelsen eller GCE

levelAS General certiñcate of Education Advanced Supplementary
examinations, eller till någon de många examina finns för yrkes-av som
utbildning. En normal heltidsutbildning i allmänhet l-2 år. Medan detar
ordinarie sekundärskoloma erbjuder fortsatt undervisning på heltid, erbju-
der skolor för vidareutbildning kurser på både hel- och deltid. Vidare-
utbildning på sixth form colleges, further education colleges, tertiaryges
colleges och adult education centres.
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formellahar ingasekundärskolafortsättning iformSixth
teoretiskvill avläggastudenterantagningskrav examen somensommen

den obli-frånmåste ha GSCEstudierbehörighet till högre examenenger
ämnesspeciali-undervisas elevernasixth form,utbildningen.gatoriska I av

utbildning.tidigareundermindreoch i regel iserade lärare ängrupper
for eleverteoretiska kurserursprungligenerbjödform collegesSixth

har skolornaSedan 1992utbildningen.obligatoriskaden ettavslutatsom
formellaingadeltid. finnshel- och Detbåde påolika kurserutbudstort av

eller någonform collegesixthbli påbehörighetskrav för ettantagenatt
for-dock vissakrävsvissa kurservidareutbildning. Påforskolaannan
tillvänder siginfört s.k.skolor harkunskaper. Flera somcoursesaccess

förkunskaper.bristandemedpersoner
deltidsutbildningarochheltids-erbjudereducation collegesFurther

främstutbildningarTraditionellt har dessafyllt 16 år.elever harför som
utbildning.teoretisk Deterbjudsidagyrkesinriktade,varit även mermen

och jord-konstskolorinriktningarspeciellaskolor medfinns t.ex.som
bruksskolor.

Furthererbjuds påutbildningkombinerarcollegesertiaryT som .
utbudharSkolornaform colleges.och sixthcollegeseducation ett stort av

teoretiska kurser.praktiska och
praktik på deltidochutbildningerbjuder samteducationAdult centres

skolåldem.obligatoriskadenför eleverferiekurser över

Examina/yrkeslegitimation

yrkeskvalificering. Detförnationelltenhetligtidag ingetfinnsDet system
utfärdarbodies,awardingorganisationer, kutbudfinns ett stort somsav

QualificationsarbetarSedanyrkescertifikat. 1997olikaomkring 7001
kvalitetenoch förbättrautvecklamedAuthority QCAand Curriculum att

hållernärvarandeexamina.yrkesinriktade Förochakademiskabådepå
värderingssystemenhetligtförramverkskapapå ettettatt sommerman

arbeteled i dettaflexibelt. Somomfattande ochskall mindre ettmervara
ochkompetensbevis, k NVQolika nationellatvåackrediterat QCA s

dessa.utfärdarawarding bodiesdeoch tillsyn påGNVQ utövar som
yrkeskvali-nationellNVQQualijicatiønVøcationalNational är en

foryrkesområdenolika specifikainom öppenficering är personersom
till yrkesverksammaförsta handvänder sig iäldre.år eller Man16ärsom

förkunskapskrav.inga särskildafinnsNVQ. Detandra kanäven ta enmen
och hand-arbetsgivaresamråd medstudietid iväljer självVarje deltagare

ledare.
medsamarbetefram ihar tagitsvärderingssystem näraNVQ är ett som

huvud-olikafinns inom 11arbetsgivare. Detoch berördaarbetslivet
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områden med omkring 900 olika inriktningar. En NVQ baserad denpåär
standard arbetsgivare kommit fram till nationellt och tydligtsom anger
vilka arbetsuppgifter skall kunna utföra. kanMan välja femen person
olika nivåer, från nivå omfattar1 relativt rutinartade arbetsuppgiftersom
till nivå kan5 innebära arbetsledning med budget- ochsom
personalansvar. Utbildningen sker i allmänhet främst på arbetsplats ochen
under utbildningstiden avlönas de studerande arbetsgivaren. De stude-av
randes kunskaper främst deltagarna får utföra praktiskatestas attgenom
jobbrelaterade uppgifter på arbetsplatsen.

General National Vocatiønal Qualifcatiøn GNVQ bredareär en
uppnås skolförlagd utbildning med både praktiska ochexamen som genom

teoretiska inslag. Man vänder sig främst till heltidsstuderande 16 årärsom
eller äldre elever mellan och14 16 kan läsa heläven eller delarmen en av

GNVQ. Utbildningarna 1-2 år, både yrkes- och studie-är ären som
förberedande och finns inom många områden ekonomi, bygg,t.ex.som
tillverkning, vård och IT. Gemensamt för samtliga de inne-är attprogram
håller kurser i kommunikation, och tillämpadIT matematik. Utbildningen

på nivåer och behörighetskraven varierar mellan de olika nivåerna.treges
Nivå jämförbar med 2 A-levels.ärtre

Utöver NVQs och GNVQs har blivit alltmer populära finns detsom
awarding bodies utfärdar andra yrkesexamina.även Några dessasom av
ar:

Edexcel Foundation, BTEC0
City and Guilds0
RSA examinations Board RSAEB0

BTEC och City and Guilds utfärdar examina inom bl.a. ekonomi och
handel, turism, tillverkning och vård. RSEAB utfärdar examina inom bl.a.
IT, ordbehandling, inköp och språk. Utbildningstiden varierar från korta
kurser till längre på två år.program
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TraineeshipNationalapprenticeship ochModern

mellansamarbeteochintroducerades 1995 ärapprenticeship ettModern
skolanlämnarelevertillsig främstriktararbetslivet. Detoch somstaten

år.fyller 25till destuderande framäldretillålderårsvid 16 ävenmen
nivåNVQerhålladeltagarnalärlingsutbildning kandennaGenom en

förkompetensinriktningVarjeinriktningar.80-tal olikafinnsDet ett ger
påarbetemedutbildningkombinerarDeltagarnayrke.specifikt enett

lön tillarbetsgivarnabetalardelenarbetsplatsförlagdadenarbetsplats. För
föransvariga attNational Organisations ärTrainingOlikastuderande.de

har000Cirka 250områden.sinainomutveckla personerprogrammen
erbjuderföretagalla40 störrelärlingsprogram.dettagenomgått procent av

utvecklings-ochutbildnings-sinadelApprenticeshipModern avensom
program.

Nationalsk.lärlingsprogram,ytterligarehar1997Sedan ett
Modernpåupplagt sättfunnits.raineeship Det ärT somsamma

haEfternivå 2.NVQnivå,lägre attnågotpåApprenticeship enmen
ModerntillfortsättamöjligtdetraineeshipNational T attgenomfört ären

Apprenticeship.

DealNewThe

regeringensbrittiska störreden sats-DealThe New ärGenom en avsom
och 24mellan 18ungdomarerbjudsarbetslöshetenminskaförningar att
gårarbetemånader attiarbetslösa ettvarithar änår somsexmersom

Genompraktik.medheltidsstudieralternativtstudiermedkombinera
miljö-ochkommunerpå företag,arbeteungdomarerbjudsnätverklokala

deltagareAllaskolor.olikastudier påtillmöjlighetellerorganisationer
kunnaförveckandag iunder minst attstuderamöjlighetskall få att en

arbetsgivarelön frånerhållerDeltagarnakvalifikation.godkänduppnå en
motsvarande arbets-studiebidragellersubventioneras statenavsom

löshetsersättning.
försärskildaocksåDeal finnsför NewInom personerprogramramen

påsatsningarsärskildaochårminst 2arbetslösa ivaritår25över som
föräldrar.ensamståendeochhandikappade
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University for Industry

Ett viktigt led i arbetet med det livslånga lärandet den brittiskaär
regeringens satsning på UFI University for Industry. UFI samarbeteär
mellan det offentliga och privata, mellan arbetsliv, skola och olika utbild-
ningsanordnare syftar till förbättra företagens konkurrenskraftatt ochsom
öka tillgången på utbildning med god kvalitet. Genom använda modernatt
teknologi och erbjuda utbildningsmöjligheter i hemmet, på arbetsplatser
och på lokala utbildningscentra hoppas kunna förbättra möjligheternaman
för lärande. UFI på sikt skall för alla beräknasöppet undersom startavara
hösten 2000. inledningsskedeI planerarett främst fokuseraattman
följande:

grundläggande baskunskaper åt lågutbildade och arbetslösa
IT
små- och medelstora företag
vissa sektorer: multimedia, miljöfrågor, fordonskomponenter distri-samt
bution och återförsäljning

UFI kommer inte själva leverera någon utbildning kommeratt utan att
samarbeta med och befintliga företag, organisationer och olika utbild-nya
ningsanordnare collegesFE och andra skolor.t.ex. Utbildningsom
kommer på alla nivåer från mycketatt grundläggande nivå tillges avan-
cerade kunskaper för arbetsledande befattningar.

Högre utbildning

Högre utbildning på universitet och Open Vissauniversity. kurserges som
på Further education betraktasinstitutions också högre utbild-ges som

ning.
Man brukar skilja mellan de gamla och de nya universiteten. De

gamla universiteten erbjuder utbildningar inom olika områden ledersom
till akademisk Alla universitet självständiga finansierasären examen. men
huvudsakligen offentliga medel. Universiteten själva förgenom ansvarar
administration och frågor kursplaner, antagning och examinations-som
frågor. behörighetFör krävs i regel minimum den sökande harattsom
minst GCSE examina med betygtre C och två GCE levels.A blirDet allt-
vanligare sökande med yrkesexaminaatt Studenter examinerasaccepteras.
på nivåer, Bachelor, Master ochtre Doctorate. BachelorEn vanligentar

år och de vanligaste inriktningarnatre Bachelor of Artsär BA och
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ytterligare l-2 årskräverBachelor of Science BSc. En masterexamen
studier.

Polytechnics.för Dekallades fram till 1992universitetenDe nya
universiteten, läggeräldreutbud deerbjuder i stort sett mensamma som

ochAntagningskravyrkesinriktad utbildning.tonvikt pånågot störreen
universiteten.vid de gamlaexamina dei principär samma som

universiteten, finns Open Universitykomplement tillSom ävenett som
hundratal kurserkan välja mellandistansundervisning.erbjuder Man ett

kan före-behörighetskravnivå. Vissagrundutbildning och högreinom
alla sökande.eftersträvarkomma, att antamen man
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STORBRITANNIENS UTBILDNIN GS SYSTEM

England och Wales

UNIVERSITIES FURTHER EDUCATION
INSTITUTIONS:

FE COLLEGES-
TERTIARY COLLEGES-

18-

SECONDARY SCHOOL FURTHER EDUCATION
SIXTH FORMS IN STITUTIONS:-

SIXTH FORM COLLEGES-
FE COLLEGES-
TERTIARY COLLEGES-
ADULT EDUCATION-

16-1 8 år CENTRES

SECONDARY SCHOOL

COMPREHENSIVE SCHOOLS MODERN SCHOOLS
GRAMMAR SCHOOLS TECHNICAL SCHOOLS

11-16 år

PRINIARY SCHOOL
5-1 år1
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Irland

Irland.relativ lågjämförelse ieuropeisk varithar vidUtbildningsnivån en
Idaggenomförts.utbildningpå är1990-talet harUnder satsningarstora

utbildning.befolkningentredjedel iomkring aven
nationelltskapaförsökerStorbritannienIrland liksom ettI i ram-man

yrkesexamina.för alla olikaverk

administrationochAnsvar

detharand ScienceEducationofUtbildningsministeriet Department
årenUnder deIrland.påutbildningför all senasteövergripande ansvaret

lokalaförmöjligtdetetableratsstrukturerolika lokala görhar som
Olikautbildningsfrågor.inflytande påstörreutöva ettattgrupper

utvecklingencentral roll iharV ECCommittéesVocational Education en
frånmedVECregion finnsvarje representanteryrkesutbildningen. I enav

administ-näringsliv. VECsindustri ochfrånocksåutbildningssektom men
nivåer.olikayrkesutbildning påtillhandahållerde skolor somrerar

FÄS and EmploymentTrainingTheviktigtEtt ärannat organ
utbildnings-ocharbetsförmedlingarnätverkharAuthority ett avsom

FÄS nivåer ocholikayrkesutbildning på äranordnarlandet.i helacenter
yrkesexamina.utfärdarorganisationerde somen av

grundskolaObligatorisk

drygtbarn,mångaålder,från årsobligatoriskskolgången ävenär omsex
omfattar nio år.Skolpliktenålder.redan vid fyra årsbörjarhälften,

treåriga, Juniordenflesta elevernadeålder påbörjarVid tolv års
sekundärskolorprivataskolor,olikamellan flerakan väljaCycle. Eleverna

yrkesskolorskolor;statligaoch flera olikaschoolssecondary typer av
allmännaochschoolscomprehensiveenhetsskolorVocational schools,

år harUndercommunity colleges.schools ochcommunityskolor senare
efterskolorsamtligaochlika strävarblivit alltskolformemade olika mer

praktiskaochteoretiskabalans mellan ämnen.jämnhaatt en
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skolutbildningFortsatt

Sedan har alla elever obligatoriska skolgången1991 avslutat densom
möjlighet studera ytterligare Cirka fortsätter tillår. 80att procenttre
Senior Cycle. Regeringen målsättning höja deltagandet till 90har attsom
procent.

Efter kan eleverna läsa tvåårigövergångsår transition yearett en
studieförberedande utbildning för sk. Standard Academicatt ta en examen,

Certificate, till studier. fåLeaving behörighet högre För attsom enger
irländska obligato-måste eleverna läsa minst fem ämnen ärexamen varav

Cycle ochriskt. närvarande pågår förändringsarbete helaFör Seniorett av
innehållet i de olika examina utfärdas.som

finns detden studieförberedande inriktningen på CycleFörutom Senior
också yrkesinriktat alternativ och tredje inriktningävenett somnumera en

yrkesförberedandeanpassad till elever med särskilda behov. Detär
Vocationalleder fram till certificateLeavingprogrammet en examen,

Appliedoch det tredje alternativet certificateProgramme Leavingen
programme.

till univer-eleverna fortsatte efter Senior Cycle45 1998procent av
sitetsstudier och yrkesinriktad utbildning. de23 till någon Förprocent
elever väljer yrkesutbildning finns utbud olika yrkes-det ett stortsom av
inriktade allautbildningar och kurser efter Cycle. Utbildning påSenior ges
nivåer, från repetition yrkesförberedandetidigare utbildning till längreav
och studieförberedande program.

inblan-På Irland liksom i Storbritannien olika organisationermångaär
dade i utfärdandet yrkeslegitimationer. dessaexamensbevis och Enav av

The National Council Vocational Awards bildadesFor NCVAär som
med1991. utfärda examina har under år arbetatFörutom NCVAatt senare

fram nationellt eftergymnasial utbildning.certifreringssystem föratt ta ett
det har olika organisationer utfärdaI NCVA utvecklat kansystem som

examinaexamina från grundläggande nivå till nivå fem motsvararen som
på högskolenivå.

examina-nyligen lagförslag föreslås tvåI ett presenterat att nya
tionsmyndigheter enhetligt förskall bildas för skapa systematt ett mer
examina. Enligt förslaget examina utfärdats olikaskall alla harsom av
organisationer inkorporeras i myndigheterna. Målet med dende nya nya
organisationen utbildningsväsendet och skapa till-utvecklaär att ett mer
gängligt och överskådligt underlättabl.a. övergångensystem, attgenom
mellan olika utbildningsforrner och skolor.



Bilaga SOU 1999:122180 5

Post Leaving Certificate

Omkring eleverna fortsätter efter Cycle till de på-20 Seniorprocent av
till sk.byggnadsutbildningar finns på yrkesskoloma, PLC-ensom

cirka olikautbildning Post Leaving Certificate. finns 300 PLC-Det
omfattar Utbildningama främsteller två år. är ettettprogram som

alternativ till högre studier inriktningar behörighet tillnågramen ger
högskolestudier. leder yrkesexamen från NCVA påMånga tillprogram en
nivå

Apprenticeship

för certifie-alternativ till den utbildning inom NCVAsEtt ramensom ges
FÄS. eleverringssystem erhålla kompetensbevis Förär att ett somgenom

FÅS lärlingsutbildningår eller äldre har sedan 1970-talet erbjudit16är
tidinom konstruktion och andra tillverkningsområden. På harsenare

fastslagitmodemiserats. det har tydligare vadIsystemet systemetnya man
uppfyllas förlärlingsperiodema skall innehålla och vilka kriterier skasom

utfärdasfå yrkeslegitimation, sk National Craji Certificateatt som aven
FÅS utbildning för arbeteoch Undervisningsministeriet. Idag erbjuds
inom olika yrken. följer lärlingen specifikt27 För varje yrke ett program

består sju steg.som av
med studierUnder utbildningen i regel fyra år, arbete påtar varvassom

FÅS utbildningscenter. själva hitta arbetsplats.Eleverna måsteett av en
skolfor-de arbetsplatsförlagda perioderna erhålls lön och under deFör

lagda lämnas studiebidrag.ett
Traditionellt har lärlingsutbildning i Irland förekommit i liten utsträck-

ning kraftig ökning haroch inom begränsat antal yrkesområden. Enett
dock skett. Mellan och har antalet deltagare i lärlingsutbild-1995 1998

omkring års-ningen ökat med 30 Idag fortsätter 10 procentprocent. av en
FÅSkull till lärlingsutbildning. organisationer erbjuder ocksåAndra

lärlingsutbildning inom jordbruk, och ekonomi.t.ex. transport

National Traineeship

FÅSNational samarbete mellanTraineeship introducerades 1997 är ettsom
och arbetslivet till avslutatvänder sig till arbetslösa och ungdomarsom som
den obligatoriska Arbetslivet igrundskoleutbildningen. har, större
utsträckning tidigare, utbildningsbehov ochvarit med och definieratän

utbildningamasutformat innehåll.
Utbildningstiden till Cirka tredje-varierar från fyra månader två år. en

studietidendel i regel arbetsplatsförlagd. utbildningarDeär somav
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erkändaoch leda tillbehovarbetsmarknadenserbjuds skall motsvara
NationalGenomyrkesområden.inom olikayrkeskvaliñkationer

yrkes-ramverk för vissanationelltTraineeship har skapat ettman
kategorier.

deltog cirka 500Under 1997utbildningsform.litenDetta är en
underska delta5000målsättningRegeringens är att personerpersoner.
med-framkommit dehar detverksamhetenutvärderingVid att2000. av

med godstuderandefrämstinneburithöga krav harverkande företagens att
skall nåhurFråganifråga.utbildningsbakgrund har kommit manom

infoCEDEFOPaktualiserasdärförlångtidsarbetslösa harlågutbildade
2/99.

utbildningHögre

lärarhög-ochhögskolortekniskabedrivs påutbildning universitet,Högre
finansiering.statligerhållerinstitutionersjälvständigaskolor. De är men

handels-främstinomhögskolorprivataoberoendeår har någraPå senare
årskull tillfortsatte 20tillkommit. På 1980-taletområdet procent av en

dessahälftenUngefärantaletdag 40 tarutbildning. Ihögre är procent. av
akademisk examen.en

frånresultatpåstuderandeuniversitet i Irland. Definns sju antasDet
allaplatser påantaletöverstigersökandeCycle. Antaletpå Seniorexamen

sökandedeEndast hälftenutbildningar. antas.av
kanStudiernautbildning.akademisktraditionellerbjuderUniversiteten

Univer-eller Doctorate.fyra år, MasterBachelor efter ellertillleda treen
övervakningunderexaminautfärdar själva sina externasiteten av

examinatorer.
högskolantekniskadenTechnologyInstitute ofThe Dublin störstaär

akade-utfärdaharSedan 1998studenter. rättmed cirka 22 000 attman
frånutbildningsaltemativ,olika80-talfinnsexamina.miska Det ett

doktors-tillledakanakademiska kursertilllärlingsutbildning ensom
utbild-yrkesförberedandetvåårigadestudiealtemativEtt ärexamen.

IT-40Certificate. DrygtNationalleder till procentningarna ett avsom
fördjupaönskarstuderandealternativ.studerande väljer detta De attsom

akademisklängreDiploma ellerNationalläsa tillytterligare kansig enen
examen.

näringslivet i frågamedsamarbetarhögskolorna ut-tekniskaDe om
särskiltdeltar intearbetslivetexaminationbildningsinnehåll och vid men

Även arbets-sigförsökerutbildningarna. närmaaktivt i själva attmanom
utbild-arbetsplatsförlagdvanligt medsärskiltfortfarande intedetlivet, är

ning.



SOU 1999:122182 Bilaga 5

UTBILDNINGSSYSTEMIRLANDS

COLLEGESTECHNICALUNIVERSITIES

PÅBYGGNADSKURSERPCL

APPRENTICESHIP
LÄRLINGSUTBILDNING18 årmm

och uppåt

CYCLESENIOR

COMMUNITYSCHOOLSSECONDARY
COMPREHENSIVE SCHOOLS
VOCATIONAL SCHOOLS16 å,

och uppåt

ÖVERGÅNGSÅRTRANSISTION

JUNIOR CYCLE

jCOMMUNITYSECONDARY SCHOOLS
äSCHOOLSPRIVATA CEMPREHENSIVEår12-15

VOCATIONAL SCHOOLS

PRIMARY

SCHOOLSNATIONAL
6- 2 år1
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Social bakgrund för nybörjare i
kvalificerad yrkesutbildning 1996-1998

PM Statistiska centralbyrån Ewa Foss- -

Sammanfattning

I denna redovisasPM social bakgrund och hemmets utbildningsnivå för
nybörjare 35 år i kvalificerad yrkesutbildningän KY 1996-yngre
1998, 8 600 Jämförelser med högskolenybörjare läs-görsca personer.
året 1996/97 i motsvarande ålder, 58 600ca personer.

Skillnaden mellan fördelningen efter social bakgrund och efter
hemmets utbildningsnivå i båda nybörjargruppema och fördelningen i
den underliggande populationen, årskullama, mått på sned-utgör ett
rekryteringen.

jämförelseEn mellan KY-nybörjare och nybörjare i hög-grupperna
skolan visar bl.a. att:

frågaI social snedrekrytering skillnaden mindre mellanär KY-om-
nybörjare och högskolenybörjare den mellan nybörjare olikapåän är
utbildningar inom KY högskolan. Samma förhållande gäller förresp.
rekrytering efter hemmets utbildningsnivå där skillnaden mindreär
mellan KY-nybörjare och högskolenybörjare den mellan nybör-än är
jare på olika utbildningar inom KY högskolan.resp.

Andelen med arbetarbakgrund bland KY-nybörjamaär större än-
bland högskolenybörjama, 29 23 denI underliggandeprocent.resp.
population, årskullama i motsvarande åldrar, kom drygt tredjedelen
från arbetarhem. innebärDetta i båda utbildningsformema stude-att är
rande från arbetarhem underrepresenterade. Underrepresentationen är
mindre bland KY-nybörjare för högskolenybörjare.än



SOU 1999:122Bilaga 6184

socialtmindreinom kvalificerad yrkesutbildning någotMännen är-
kvinnor ochkvinnorna. förklaring till dettasnedrekryterade En ärän att

finns ibranscher.delvis återfinns inom olika Männen större ut-män
relativt jämn socialbranscher medsträckning kvinnorna inomän en

produktutveckling.inom tillverkning inkl.rekrytering, t.ex.som
det omvända. KvinnornaBland högskolenybörjama förhållandetär
vilket beror påmindre socialt snedrekryterade än männen,är att storen

socialrelativt jämndel finns inom områden medkvinnorna enav
delfinns till inomrekrytering, vård och undervisning. Männen storsom

inom teknikområdet.snedrekryterade områdensocialt t.ex.sommer

den sociala sned-KY-nybörjare, under år,den 22-I äryngsta gruppen
arbetarbakgmnd ochhaderekryteringen lägst. 30Drygt procentsom

förhållandevis låg, 17andelen från högre tjänstemannahem procent.var
sociala sned-högskolenybörjare däremot dendenI äryngsta gruppen

arbetarbakgrund ochhar 32rekryteringen högst, 20 procentcasom
tjänstemannahem.kommer från högreprocent

social rekrytering mellantill skillnaden iåldersgruppen 22 34 år-I är
högskolenybörj små.KY-nybörj och areare

fanns inom till-arbetarbakgrund iandel nybörjare med KYHögst-
Och deninkl produktutveckling, 37verkningsbranschen procent.
ekonomibranschen förandelen med arbetarbakgrund fanns inomlägsta

med arbetar-Andeleninkl försäkring, handel, ledning, 24 procent.
högskolans olikamellan och påbakgrund varierar 7 45 procent pro-

läkarutbild-hade nybörjama påyrkes-examen. andelLägstmotgram
högskoleutbildning.nybörjarna yrkestekniskningen och högst på

sociala rekryteringendirekta jämförelser densvårtDet är göraatt av-
högskolansyrkesutbildning ochmellan branscherna i kvalificerad pro-

dock socialharyrkesexamen. KY-nybörjama,mot ensom grupp,gram
utbildningarna inomden till derekrytering liknar några störresom av

grundskollärarehögskoleingenjör, sjuksköterska och l-7.högskolan,

kortareutbildade föräldrar ellerAndelen med enbart förgymnasialt-
för hög-för KY-nybörjarnagymnasialt utbildade föräldrar änär större

Högskolenybörjarna,skolenybörjarna, 50 40 procent. som grupp,resp.
KY-nybörjama, 18har välutbildade föräldrar 29än procentresp.mer

utbildning.har längre eftergymnasialen
högskolans nybörjarefaktor påverkar jämförelsenEn ärär attsom

välutbildade för-KY-nybörjare. årskullama harDeän meryngre yngre
utbild-förändringar i föräldragenerationensäldrar de äldre. Storaän
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ningsnivå har på kort tid. Jämförelsen underlättasägt nybör-närrum
jama redovisas åldersgrupper.per

Snedrekryteringen för variabel hemmets utbildningsnivå iär störst-
högskolenybörjare. Iyngsta har22 år 35ängruppen gruppen yngre

föräldrar med längreprocent eftergymnasial utbildning. Motsva-av en
rande andel för de KY-nybörjama 18 vilketyngsta ärprocent,var un-
gefär andel för hela årskullen i ålder. övrigaIsamma som samma
åldersgrupper skillnaden mellan KY-nybörjareär och högskoleny-
börjare betydligt mindre.

Undersökningens uppläggning och
genomförande

Bakgrund

Sedan 1996 pågår försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbild-en
ning KY. Försöksverksamheten har förlängts till 2001 och byggs ut.
Under 1999 ökar antalet platser från 8 800 till 12 000 år.per

KY eftergymnasial ochär tredjedel utbildningen bygger påen av
kvalificerad tillämpning de teoretiska kunskaperna på arbetsplats.av en
Utbildningen sker i samarbete mellan arbetslivnära och olika anord-
nare.

Innehållet i hämtasKY från gymnasieskolan, påbyggnadsutbild-
ningar, högskolan och arbetslivet. Utbildningen skall förena praktisken
inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. flestaDe utbildning-

på 80 vilket påär poäng, i högskolansättarna motsvararsamma som
två års studier.

Syftet med denna PM redovisa social bakgrundär och hemmetsatt
utbildningsnivå för nybörjare i KY och jämförelser medgöraatt mot-
svarande fördelningar för nybörjare i högskolan.
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Populationer

KY-nybörjare
tillAntalet KY-nybörjare under år uppgick åren 1996-199835 ca

undersökningspopulationen.vilka58 600 utgörpersoner,
Andelenundersökningsgruppen andelen kvinnor 45I procent.var

studierna påbörjades och likahögst år 3721 när procentvar ensom var
kvin-andel mellan 25 och 34 år. någotMännen änstor var yngrevar

jämfört kvinnornamed 3240 männen procentprocent av varnorna. av
högst 21 år.

Högskolenybörjare
högskolenybörjare för förstaJämförelser i medPM:en görs gruppen

bestodgången i svensk högskola under år 1996/97.35 Denna grupp av
hälftenstuderande, andelen kvinnor Drygt58 600 55 procent.varvarav

studierna påbörjadesdessa högskolenybörjare högst år21 närav var
KY-nybörjama skiljer sigoch fjärde mellan och 34 år.25ca var var

andelenalltså, i jämförelse med högskolenybörjama män ärattgenom
Åldersskillnadende äldre högskolenybörjama.ochstörre är änatt

mellan båda speciellt för kvinnor.de är storgrupperna
yrkes-Vissa jämförelser med nybörjare pågörs även motprogram

läsåret 1996/97.examen

år1996I97 under 35KY-nybörjare 1996-1998 och högskolenybörjare
ålder.fördelade efter Procent

Ålder KY-nybörjare Högskolenybörjare
Kvinnor MänTotalt Kvinnor Män Totalt

år 58 5337 32 40 55215
år 21 19 2322-24 26 27 26
år 23 2425-34 37 41 33 24 gESamtliga 100 100 100 100 100 100

1Antal 8 592 3 864 728 58 565 32 302 26 2634

Årskullarna årfödda vissa-
vissavissa jämförelser med hela årskullama föddaI PM:en görs även

Uppgifterna kommer från sociala fördelningen förår. FoB 85. KY-Den
högskolenybörjare jämförs med fördelningen inybörjare och

årskullama i motsvarande ålder.
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Social bakgrund och hemmets utbildningsnivå

Begreppet social snedrekrytering
Social snedrekrytering till högre studier förekommer då barn från-

vissa sociala oftare andra når högre utbiidningsnivåer.änursprung
Den sociala snedrekryteringen byggs under hela skoltiden. Denupp
starkare vidär övergången till gymnasieutbildning till högskoleut-än

bildning se SOU 1993:85.t.ex.

Att mäta social snedrekrytering
Det rekommenderade måttet för social snedrekrytering,mäta speci-att
ellt för förändringar tiden, den relativaöver chansen.är Måttet byg-

på jämförelser andelar årskullar påbörjar högre utbild-ger av av som
ning. Genom den undersökta KY-nybörjareatt liten inteär ärgruppen
detta tillämpbart.mått

I den undersökning i denna PM istället jämfö-presenteras görssom
relser andelen kommer från vissa sociala bland demav som ursprung

påbörjat KY och högskoleutbildning med motsvarande andelar isom
hela årskullama i motsvarande åldrar.

Förekom ingen social snedrekrytering eller snedrekrytering för
hemmets utbildningsnivå skulle fördelningen i nybörjargruppema
överensstämma med den i årskullama.

Eftersom bortfallet för uppgift social bakgrund för äldreär stortom
ingår Äveni redovisningen endast de under 35 år. förärpersoner som

dem finns bortfall förär SEI-uppgift. Storlekenett på detsom yngre
bortfallet redovisas i tabellerna sist i bilagan, dels totala andelen och
dels andelen födda i Sverige.

Uppgift social bakgrundom
De redovisade uppgifterna social bakgrund kommer från den SEI-om
klassificering gjordes i folk- och bostadsräkningen 1985 FoB 85.som
Barn och föräldrar har sammankopplats med hjälp den hus-av
hållskoppling i F 0B. Den högstagörs faders och moders socio-som av
ekonomiska SEI, enligt fastställd dominansordning, har fåttgrupp en
bestämma den studerandes sociala bakgrund.
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1976. Procentför födda 1968 ochSocial bakgrund

19761968bakgrund SEISocial

1817Högre tjänstemän
mellannivå 2321Tjänstemän,

1314Lägre tjänstemän
1817Facklärda arbetare
1819facklärda arbetare
1011Företagare/lantbrukare

100100SEISamtliga med
000000 100114totaltAntal

710social bakgrund saknasUppgift om

hari tablånredovisade årskullamaför desociala bakgrundenDen
tjäns-andelenäldrejämfört med deförändrats för de attgenomyngre

förmedan andelenprocentenhetermellannivå ökatpåtemän ett par
dock liten.Skillnadenminskat.vissa andra ärgrupper

utbildningsnivåUppgift hemmetsom
högskolenybörjare efterochKY-nybörjareredovisningEn ävengörs av

Utbild-utbildning.avklaradeföräldrarnasutbildningsnivåhemmets
UtbildningsnomenklaturSvenskklassificerad enligtningsnivån är

SUN.

utbildningsnivå 1968 och 1976. Procentför föddaHemmets

utbildningsnivå 19761968SUNHemmets

år 1914Eftergymnasial utbildning 3
år 1310utbildning 3Eftergymnasial

år 14132Gymnasial utbildning
år 3432Gymnasial utbildning 2

2031utbildningFörgymnasial
100100SUNSamtliga med
000100114 000Antal totalt

utbildningsnivå 6 4saknasUppgift om

registerfrånutbildningsnivå kommer SCB:shemmetsUppgiften om
HushållskopplingenfrånBefolkningens utbildning 1985.över

har hämtats från FoB.föräldrar barn-
klassifice-ochfinns samband mellan SEI SUNDet attett genom

förutbildningskravnormaltenligt bygger påringen yrke SEI ettav
minsthögre tjänstemänför klassificeringkrävsyrkena, t.ex. sexsom

grundskolan.utbildningårs utöver



SOU 1999: 122 Bilaga 6 189

förälderDen i hushållet har den högsta avklarade utbild-som
ningen har fått beskriva utbildningsnivån i hemmet.

Genom den utbyggnad skett utbildningen i Sverige, främstsom av
gymnasieutbildningen högskoleutbildningen, haräven befolkning-men

i denna redovisning föräldrarnas utbildningsnivå höjts. Dettaens - -
framgår tydligt då jämförelseäven två årskullargörs ären av som
födda med endast åtta års mellanrum, födda och1968 1976.

Bortfallsredovisning

Bortfallet för uppgiften social bakgrund ligger på 7-10 förprocentom
årskullama födda 1968-1976. redovisningenI för nybörjama i ochKY
högskolan bortfallet förär årskullama. berorstörre än Detta på att stu-
derande från utlandet tillkommit efter det FoB 85 genomförts. Föratt
denna saknas uppgift social bakgrund.grupp om

Det totala bortfallet för uppgift social bakgrund för högskoleny-om
börjama 1996/97 uppgick till 19 Endast mindre del, 4 deprocent. en av
19 procentenhetema, består födda i Sverige. Bortfalletav personer
varierar mellan åldersgruppema. Det i 22-24är år,störst 29gruppen

dennaI finns många utbytesstudenter.procent. grupp
Bortfallet för KY-nybörjama lägre. denFör totalaär gruppen upp-

går det till 11 de5 11 procentenhetema bestårprocent, varav av av per-
födda i Sverige.soner

Fördelningen bortfallet för uppgiften social bakgrund visarav om
andelen födda i Sverigeatt ungefär lika i deär båda nybörjar-stor

fem Däremot det totala bortfallet förprocent. ärgrupperna, störreca
högskolenybörjama, vilket beror på fler inflyttade från utlandet efteratt
1985 finns bland högskolenybörjama bland KY-nybörjama.än

Bortfallet för uppgiften hemmets utbildningsnivå ligger på 4-6om
för de redovisade årskullama föddaprocent 1968-1976. Bortfallet är

högre för nybörjama i högskolan och för KY-nybörjama denp.g.a.
invandring skett efter 1985.som

Det totala bortfallet i fördelningen efter hemmets utbildningsnivå
för högskolenybörjama 1996/97 uppgick till 17 Endastprocent. en
mindre del, 2 de 17 procentenhetema, består födda iav av personer
Sverige. Bland KY-nybörjama motsvarande andelar 9 2var resp. pro-
cent.

Bortfallet för uppgiften hemmets utbildningsnivå någotärom
mindre för uppgiftenän social bakgrund i princip allaattom p.g.a.
folkbokförda i Sverige kan klassificeras på utbildningsnivå medan

yrkesverksamma mindre.ärgruppen
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Resultatredovisning

yrkesutbildningstuderande under år i kvalificerad KY-Antalet 35nya
under åren 1996-1998.nybörjare till 600uppgår 8närmare personer

Andelen kvinnor uppgick till 45 procent.
utbildningsnivåbakgrund och hemmetsKY-nybörjamas sociala

förmed motsvarande fördelningar hög-jämförs i denna redovisning
Antalet högskolenybörjare under 35skolenybörjama läsåret 1996/97.

kvin-år uppgick detta år till 600 5558 procent varca personer, varav
nor.

Fördelning efter social bakgrund

bland KY-nybörjareAndelen med arbetarbakgrund änstörre
bland högskolenybörjare

komdem påbörjade under åren 1996-1998 29Av KY procentsom en
högskolenybörjama läsåret 1996/97 kom 23från arbetarhem. Bland
från arbetarhem.de studerandeprocent av

fråndock andelen kommerbåda utbildningsgruppemaI är som
i årskullama föddaarbetarhem lägre andelen med arbetarbakgrundän

dessa årskullar kom frånunder och 70-talen.60- Drygt 35 procent av
arbetarhem.

högskolenybörjareSkillnader finns mellan KY-nybörjare ochäven
från tjänstemannahem. Blandvad gäller andelen kommer högresom

KY-nybör-andel och blandhögskolenybörjama denna 28 procentvar
andelen endast någrajarna KY-nybörjarna ligger dock20 Förprocent.

för årskullama.procentenheter denöver
bakgrund skillnaderna små mel-nybörjare med socialFör ärannan

och högskoleutbildning. båda nybör-lan andelarna i KY-utbildning I
ungefärjargruppema andelen från tjänstemannahem, mellannivå,är

årskullama.lika överrepresenterade i förhållande till

kvinnorMän i KY-utbildning mindre social snedrekryterade än
bakgrund, finns mellanskillnader, i fördelningen efter socialDe som

gäller i första handnybörjare i och högskoleutbildningKY männen.
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KY-nybörjare 1996-1998 och högskolenybörjare 1996/97 fördelade
efter kön och social bakgrund SEI. Procent

% KY-nybörjare Högskolenybörjare
100 100

Arbetare
80 80

Företagarellantbrukare
4 Lägretjänstemän

60 60

Tjänstemän,mellannivá
40 40

20 20 Högretjänstemän

O
To- Kvin- Män To- Kvin- Män
talt taltnor nor

De manliga högskolenybörjama socialt snedrekryteradeär änmer
de kvinnliga. berorDetta bl.a. på del kvinnorna i hög-att storen av
skolan finns inom områdena för vård och undervisning. dessaInom
områden den sociala snedrekryteringen liten förär både kvinnor och

manligaDe högskolenybörjama återfinnsmän. till del inomstor mer
socialt snedrekryterade områden, teknikområdet.t.ex.

Till skillnad från i högskoleutbildningenmännen i KYär männen
mindre socialt snedrekryterade kvinnorna. fördelningenAvän på bran-
scher framgår del i finnsKY på utbildningaratt männenstoren av
inom tillverkningsbranschen. Jämfört med den sociala fördelningen i
årskullama har denna bransch relativt jämn social rekrytering.en

KY-nybörjare 1996-1998 och högskolenybörjare 1996/97 årunder 35
fördelade efter kön och social bakgrund SEI. Procent

Nybörjare/ Högre Tjänste- Lägre Före- Facklär- fack- Totalt Antal
kön tjänste- tjänste-män tagare/ da lärdaar- ar-

mellan-män Lant- betaremän betare
nivå brukare

KY-nyböljare
Totalt 20 27 14 10 15 14 100 8 592
Kvinnor 21 27 15 10 14 13 100 3 864
Män 19 28 13 10 16 14 100 4728

Högskolenyböijare
Totalt 28 28 12 9 13 10 100 58 565
Kvinnor 25 28 13 9 13 11 100 32 302
Män 30 29 12 8 12 9 100 26 263
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Åldersfördelning
KY-nybörjare och högskoleny-den undersökta 1996-1998I gruppen

åldersfördel-börjare läsåret under år finns vissa skillnader i1996/97 35
under medanning. högskolenybörjare 22 årI 55 procentvargruppen

den äldsta redovi-denna andel bland KY-nybörjare 37 Iprocent.var
andel blandsade år, fanns däremot KY-ny-25-34 störreengruppen,

mellanbörjare högskolenybörjare. Skillnaderna är störreän grupperna
för för kvinnorna.männen än

KY-nybörjarnaLägst social snedrekrytering bland de yngsta
för både kvinnor och underden KY-nybörjare,I mänyngsta gruppen

lägst. Skillnaden i förhål-den sociala snedrekryteringen22 år, är som
i underrepresenta-lande till årskullama i motsvarande ålder består en

Överrepresentation stude-tion studerande från arbetarhem och en avav
Skillnaden i båda fallenrande från tjänstemannahem, mellannivå. är

små, fem procentenheter.ca
KY-nybörjama bland de äldre åter-andel deEn änstörre yngstaav

bransch har visas ifinns inom branschen för tillverkning. Denna som
rekrytering.avsnitt relativt jämn socialnästa en

snedrekryteringenhögskolenybörjama däremot den socialaBland är
speciellt den fori åldersgruppen under år och22 ärstörst storsom

drygt häften högskolenybör-i denna åldersgrupp. Eftersommärmen av
jama åldersgrupp starkt socialt snedrekry-under 22 år och denna ärär

fördelningen för hög-terad åldersgruppen i den totalaväger tungt
skolenybörjama.
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KY-nybörjare 1996-1998, högskolenybörjare 1996/97 årskullarnaoch
fördelade ålderefter och social bakgrund SEI. Procent

% ArskullamaKY-nybörjare Högskolenybörjare
100 100 100

80 80 80

60 60 60

40 40 40

20 20 20

0 0 0
521 22- 25- 521 22- 25- 21 22- 25-

34år24 34år24 34år24

Social bakgrund
I Arbetare

Företagare/lantbrukareg
Lägre tjänstemän

Tjänstemän, mellannivá-
Högre tjänstemänI

Små skillnader i social rekrytering mellan KY-nybörjare
och högskolenybörjare åldersgruppeni år22-34

åldersgruppemaI år finns21 för KY-nybörjareöver något störreen
social snedrekrytering i förhållande till fördelningen i hela årskullen i
motsvarande ålder, vad 21 år och har.än gruppen yngre

I åldersgruppen 22-24 år skillnaderna små i social snedrekryte-är
ring mellan KY-nybörjare och högskolenybörjare.

denI äldsta redovisade åldersgruppen, 25-34 år, den socialaär
snedrekryteringen något för KY-nybörjama för högskoleny-större än
börjarna.

7 19-2049Kvalificeradyrkesutbildning
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år35under1996/97högskolenybörjareoch1996-1998KY-nybörjare
SEI. Procentbakgrundålder socialochfördelade efter

AntalTotaltfack-Fack-Före-LägreTjänste-HögreNybörjare
lärdalärdatagare/tjänste-tjänste-ålder män ar-ar-
betarebetareLant-mellan- mänmän

brukarenivå

KY-nybörjare
316210014171014år 29521 17
2 2551001213101428år 2322-24

175100 31415111426år 2025-34
8 592100141510142720Samtliga

Högskolenybörjare
32 736100811811år 293221
12 035100129 1413år 292422-24
137941001616111525år 1725-34
58 565100109 131228Samtliga 28

Branschfördelnmg

devilkenbransch inomdenKY-nybörjare påredovisasavsnittdettaI
manligaochkvinnligamed minst 100branschersig. Endastutbildar

nybörjareantalFlestsärredovisas.1996-1998årennybörjare under
grafiskmultimedia,inkl.IT-branscheninomutbildningarpåfanns

inom dennafannsnybörjaresamtligafjärdedelindustri. Drygt aven
bransch.

KY-branschernaskiljer mellanrekryteringenSociala
skillnader ifinnsutbildningarhögskolansblandPå sätt somsamma

KY.inriktningarolikamellanfördelningsocial av
KY-nybörjamaförvarierararbetarhemfrånkommerAndelen som

socialasnedastebranscherna. Deni de olikaochmellan 24 37 procent
han-försäkring,inklekonomiförbranschenfinns inomrekryteringen

Blandnybörjama.manliga män-bland despecielltdåledning ochdel,
arbetarhem. Mot-frånendast 21bransch kominom denna procentnen

Även26nybörjamakvinnligade procent.andel försvarande var
socialsnedrelativtturism harIT-branschen ochinomutbildningarna en

rekrytering.
förbranschernainomutbildningarnaharrekryteringsocialJämnast

tillverkningsbran-inomnybörjamaBlandochtillverkning transport.
under-någottjänstemannahemhögrestuderande fråndockschen är

representerade.



SOU 1999: 122 Bilaga 6 195

Sociala snedrekryteringen varierar mellan högskolans utbild-mer
ningar
Andelen nybörjare från arbetarhem varierar mellan högskolans pro-

yrkesexarnen, från 7 till 45 Högst andelenmot påprocent.gram var
yrkesteknisk högskoleutbildning och lägst läkarutbildningen.på

Det svårt direkta jämförelserär mellan branschernagöra iatt KY
och högskolans yrkesexamen.motprogram

KY-nybörjama, har dock social fördelning lik-som grupp, en som
den i några de utbildningarna inom högskolan,större högskole-nar av

ingenjör, sjuksköterska och grundskollärare 1-7.
Högskolans ekonomlinje, det fanns nybörjare på läsårett.o.m.som

1993/94, hade då snedare social rekrytering ekonomiKYän moten
inkl. försäkring, handel, ledning hade åren 1996-1998. Nybörjare inom
högskolans ekonomutbildningar svåra följa i statistiken efterär att
1993/94, då de centralt fastställda linjerna inom högskolan försvann.

KY-nybörjare 1996-1998 årunder 35 fördelade efter bransch och
social bakgrund SEI. Procent

Ekonomi, försäkring, handel. ledning

IT inkl. multimedia, grafisk industri

Turism inkl. restaurang

Transport inkl. sjöfart

Social bakgrund
I Arbetare

Företagare/lantbrukareE

Lägre tjänstemän

Tjänstemän, mellanniváI
Högre tjänstemänI
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Fördelning efter hemmets utbildningsnivå
I detta avsnitt beskrivs KY-nybörjama fördelade efter hemmets utbild-
ningsnivå, definierat den högsta faders och moders utbildnings-som av
nivå. Fördelningen efter hemmets utbildningsnivå och fördelningen
efter sociala bakgrund SEI har visst samband klassifice-ett attgenom
ringen i SEI bygger på normalt utbildningskravett för yrken.

Under relativt kort tid har det skett förändringar i utbild-en stora
ningsnivân för föräldragenerationen. Andelen med enbart förgymna-
sialt utbildade föräldrar har i årskullama födda 1968-1976 minskat
från 31 till 20 Deprocent årskullamaprocent. har välutbil-yngre mer
dade föräldrar de äldre, vilket harän betydelse för tolkningen resul-av
taten.

Kortare gymnasial utbildning vanlig för KY-nybörjarnas
föräldrar
En tredjedel KY-nybörjamas föräldrar har kortare gymnasialav en
utbildning högsta utbildning. Bland högskolenybörjamasom mot-var
svarande andel lägre, 26 procent.

Det betydligtär vanligare med längre eftergymnasialt utbildade
föräldrar för högskolenybörjare för KY-nybörjare.än högskoleny-För
börjama 1996/97 denna andel 29 medan den för KY-ny-procent,var
böijama 1996-1998 uppgick till 18 Men här finns vissaprocent. även
skillnader mellan åldersgrupperna vilket framgår redovisningenav
nedan.

KY-nybörjare 1996-1998 och högskolenybörjare 1996197 fördelade
efter kön och hemmets utbildningsnivå SUN. Procent

% KY-nybörjare Högskolenybörjare
100

Forgymnasial
80

Gymnasial år25

60 Gymnasial år2

40 Eftergymnasial år3

20 Eftergymnasial år33

O
To- Kvin- Män To Kvin- Män
talt tannor nor
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föräldrar liksomeftergymnasialt utbildademed kortareAndelen
likagymnasial utbildninglängreföräldrar medandelen med storvaren

högskoleutbildning.ochbland nybörjama i KY

utbildningsnivå kvinnormellanSmå skillnader i hemmets
och i KYmän

skillnaderna små i hemmetshögskolenybörjamaTill skillnad från är
finnsskillnadoch ikvinnor KY. Denutbildningsnivå mellan män som

föräldrarutbildadeförgymnasialtmed enbarti andelenbestår mänatt
kvinnor harför kvinnor. Ochprocentenheternågra än attstörreär en

utbildade föräldrareftergymnasialtandelnågot än män.större
välutbildade föräldrarharhögskolenybörjamaBland männen mer

högskolenybör-de manligavisatsTidigare harkvinnorna. även attän
kvinnliga.snedrekryterade desocialtjama änär mer

år35högskolenybörjare 1996/97 underoch1996-1998KY-nybörjare
utbildningsnivå SUN. Procentoch hemmetsfördelade efter kön

AntalForgym- TotaltGymnasialEftergymnasial ut-Nybörjare
nasialutbildningkön utbildning

årár utbild-år år 2 213 3
ning

KY-nybörjare
8 59233 17 1001618 16Totalt
3 86418 1003315 15Kvinnor 19

72816 100 43317 16Män 18

Högskolenybödare
58 56510026 1416 16Totalt 29

302100 3227 1516 15Kvinnor 26
100 26 2631316 2431 16Män

Åldersfördelning
ökademärks tydligt denårskullama,populationen,den underliggandeI
tillårskullama 34föräldrarna. 19utbildningsnivån bland Förallmänna

tillföräldrar ökat från 19eftergymnasialt utbildademedhar andelenår
för de32 procent yngre.

KY-nybörjareredovisadetill denhänsyn ärOm atttas gruppen
skillnaderna mellanhögskolenybörjare minskaräldrenågot än gruppen

total-utbildningsnivå någotefter hemmetsi fördelningengrupperna
niva.
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Bland KY-nybörjare är skillnaderna i fördelning för hemmets
utbildningsnivå små åldersgruppernamellan
Bland KY-nybörjama skillnaden mellan åldersgruppemaär i fördel-
ning efter hemmets utbildningsnivå jämförelsevis liten.

KY-nybörjare 1996-1998, högskolenybörjare árskullarna1996/97 och
fördelade ålderefter och hemmets utbildningsnivå SUN. Procent

% KY-nybörjare ArskullarnaHögskolenybörjare

100 100100

80 aoao

60 60so

40 4040.

20 2020

0 0
§21 22- 25-

34år24

Hemmets utbildningsnivå
I Förgymnasial

Gymnasial 2 årj 5
Gymnasial 2 ár

Eftergymnasial ár3.
Eftergymnasial år33I

För högskolenybörjare finns skillnader åldersgruppernamellanstora
i hemmets utbildningsnivå
Pâ för fördelningen eftersätt social bakgrund skillnadenärsamma som
i fördelningen efter hemmets utbildningsnivå mellan de olikastörre
åldersgruppema bland högskolenybörjama bland KY-nybörjarna.än

Snedrekryteringen för variabeln hemmets utbildningsnivå iär störst
högskolenybörjare.yngsta I 22 år har 35ängruppen gruppen yngre

föräldrar med längre eftergymnasialprocent utbildning. Motsva-en
rande andel för de KY-nybörjama 18 vilketyngsta är procent, är unge-
fär andel för hela årskullen i ålder.samma som samma
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25-34högskolenybörjareÄven äldstadengällerdetnär gruppen
bakgrund, detsocialefterfördelningenidetår mönstretär somsamma

hemmetsvariabelnförsnedrekryteringingenförekommer nästan
utbildningsnivå.

fördelningsnedarenågotharKY-nybörjareäldstaDen engruppen
högskolenybör-äldstadenutbildningsnivåhemmets änefter gruppen

Jare.

högskoleutbildningimänochkvinnorfördelning förOlika yngre
KYmedjämfört

ålders-olikai desmåÄven ochkvinnormellan män ärskillnaderna
utbildningsnivå.gäller hemmetsvadKY-nybörjamablandgrupperna

i störredehar männendäremot, yngstahögskolenybörjama,Bland
föräldrar.välutbildadekvinnornadeutsträckning yngstaän

år35under1996/97högskolenybörjare1996-1998 ochKY-nybörjare
utbildningsnivå ProcentSUN.hemmetsålder ochefterfördelade

AntalTotaltFörgym-Gymnasial ut-EftergymnasialNybörjare
nasialbildningutbildningålder

ár utbild-år 2år 2år 33 53
E

KY-nybödare
316210015331718år 1821

255210014331617år 2022-24
175310022321514år 1825-34
59281001733161618Samtliga

Högskolenybörjare
7363210010231617år 35215

12 03510014301617år 2322-24
7941310026321512år 1425-34
565581001426161629Samtliga

Branschfördelnmg

fördelningeniKY-branschernamellanskillnaderMindre
utbildningsnivåefter hemmets

medandelenvarierarbranschfördeladeKY-nybörjamaBland per
Skillnadernatill 39från 28föräldrar procent.utbildadeeftergymnasialt

efter hemmetsfördelningeniföljerbranscherna mönstermellan samma
bakgrund. Högstsocialefterfördelningenförutbildningsnivå som
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andel med eftergymnasialt utbildade föräldrar fanns bland nybörjarna
inom branschen ekonomi, inkl försäkring, handel, ledning och lägsta
andelen inom tillverkning inkl. produktutveckling.

Omvänt gäller högsta andelen med enbart förgymnasialt utbil-att
dade föräldrar fanns inom branschen tillverkning och lägst andelm.m.
inom branschen ekonomi m.m.

Inom två branscherna, ekonomi och har påtagligttransport,av en
andel kvinnor eftergymnasialtstörre utbildademän än föräldrar.

KY-nybörjare 1996-1998 årunder 35 fördelade efter bransch och
hemmets utbildningsnivå. Procent

Ekonomi, försäkring, handel, ledning

lT inkl. multimedia, grafisk industri

Övriga branscher

Turism inkl. restaurang

Transport inkl. sjöfart

Tillverkning inkl. produktutveckling

Hemmets utbildningsnivå
I Förgymnasial

Gymnasial år25
Gymnasial år2

Eftergymnasial 3 år.
Eftergymnasial 3 årI

Mycket skillnader mellan olikastora högskoleutbildningar i
fördelningen efter hemmets utbildningsnivå
Till skillnad från nybörjarna inom finnsKY det mycket skillnaderstora
i andelen eftergymnasialt utbildade föräldrar mellan de olika högskole-
utbildningama. Andelen varierar mellan 14 för nybörjarna påprocent
yrkesteknisk högskoleutbildning och 76 för nybörjarna påprocent
läkarutbildningen.

På två de antalsmässigt högskoleutbildningama,största till sjuk-av
sköterska och högskoleingenjör hade cirka 35 nybörjarnaprocent av
eftergymnasialt utbildade föräldrar. Ungefär lika andel medstoren
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flertaletnybörjama inomhadeutbildade föräldrareftergymnasialt av
för-utbildadeeftergymnasialtmedandelenKY-branschema. Eftersom

före-aktuella årskullamai defrån till 32äldrar varierar 19 procent
utbild-avseende på hemmetsmedsnedrekryteringvisskommer det en

KY-branscher.ningsnivå för flertalet av
de års-KY-nybörjarna ochHögskolenybörjama änär yngreyngre

isnedrekryteringenDärför blirföräldrar.välutbildadekullama har mer
hög-nybörjama imindre förnågotutbildningsnivåfråga hemmetsom

hemmetsfördelningvid likartadKY-nybörjamaskolan förän av
båda nybörjargruppema.utbildningsnivå i de

förutbildningsnivåhemmetsredovisningfinnstabell 4I aven
högskoleutbildningar.nybörjare på vissa
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SEIindelningSocio-ekonomisk

Organisationstillhörig-RedovlsningsgrupperindelningSocio-ekonomisk
utbild-normaltochhetundersökningi dennai FoB 85

för arbetetningskrav
SEI-klassificerlngeni

organise-yrket normalt11-22 Arbetare
LOinomrat

årstvå ut-mindre änfacklärda arbetare11-12facklärda,11 varupro- - efter grund-bildningduktion
skolan

tjänste-facklärda,12
produktion

utbildningtvå årsminstarbetarefacklärda21-22varuproduktionFacklärda,21 - grundskolanettertjänsteproduk-Facklärda,22
tion

nonnaltyrken orga-33-56 Tjänstemän
TCOniserade inom

SACOeller
års ut-mindre treäntjänstemän33-36 lägreItjänstemänLägre33 - efter grundsko-bildning

lan
Lägre tjänstemän36

års ut-mellannivá -tremellannivá 46 tjänstemän, sexmen46 Tjänstemän,
grundsko-efterbildning

Ian
tjänstemän/ledan-56-57 Högre

árs utbild-minsttjänstemän56-60 högrebefattningar sexde - grundskolanning utöver

Företagare60-89
redovisas tillsammansmedFria yrkesutövare60

högre tjänstemänmedakademikeryrken
företagarellant-79-89exkl. Iantbr.79 Företagare

akademikerexkl.brukareLantbrukare89

Övriga blankBortfall 91-99+bortfalloch91-99 uppg.
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Socio-ekonomisk klassificering Finns förvärvsarbe-änmer en
familjehushåll tande förälder koden uti-av sätts

För barn under 18 år bor från den dominansordningsom som
hos föräldrar/förälder beskrivs redovisas i vidstående tabell.
den sociala bakgrunden med

Dominansordning bland förvärvs-socio-ekonomiska kodsamma
arbetande vid fler än ien vuxenföräldrarna. Hushållsom en av hushållet

med barn ocksåvuxna ges 57 Ledande befattningar
socio-ekonomiska kod 60 Fria yrkesutövaresamma med aka-

demikeryrkennågon föräldrarnasom av
56 Högre tjänstemänunder förutsättning bar-att 89 Lantbrukare

net/bamen bor hos föräldrarna. 79 Företagare
Några gränsdragningar mellan 46 Tjänstemän på mellannivâ

36 Lägre tjänstemänoch bam inte uti-görsvuxna
21 Facklârda arbetare, varu-från något ålderskriterium. produktion

Barn är uppfyl-en person 22som Facklärda arbetare, tjänste-
ler samtliga nedanstående produktionvill-

33 Lägre tjänstemän Ikor:
11 facklärda arbetare, varu-bor hos föräldrar/förälder- produktion

har barn 12 facklärdaegna arbetare, tjänste--
produktiongift ellerär sammanboende-

För hushållsuppgiftema i
denna undersökning har en
specialgranskning gjorts.
Åldersskillnaden mellan vuxna
och barn måste minst 16vara
ar.
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SUNutbildningsnomenklaturSvensk

nivåer: undersökningi dennaSUN följande Redovisgrupperindelas i

Utbildning saknas
Förgymnasial utbildningFörgymnasial utbildning 1-2N

årKortare 9än
år motsvarande9 10

årutbildning högst 2GymnasialGymnasial utbildning
år22-årig Gymnasial utbildning längre änHögst

årårLängre 2 högst 3än men
utbildningEftergymnasial

år kortare 3Eftergymnasial utbildning änKortare 3än
år

årår ellerEftergymnasial utbildning 3eller längre 6-73
forskarutbildninglängre inklForskarutbildning

nivå Uppgift saknasuppgiftOspecificerad 9 och blank

fått beskriva hemmetsstandard för klassi-SUN är rapporten
Uppgifternautbildningsnivå.enskilda utbild-ñcering av

häm-utbildningsnivånKlassiñceringenningar. ärgörs om
Registretkod där tade frånmed femställig överen
utbildning, 1985utbild- befolkningensandra positionen anger

version. Kopplingen barnårsningsnivån. -
med hjälpföräldrar har gjortsden högsta föräldrar-Det är av

ochi 80 85.utbildningsnivå FoB 70,som avnas
denna
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Skrivelse från ledamoten ErikssonPer

Sammanfattning

jagFörst vill understryka det i KY-kommitténs slutbetän-att mesta
kande ställer jag mig bakom. finns dockDet mycket viktigt undan-ett

nämligen huvudmarmaskapet för KY-utbildningen. Det såtag, är avgö-
rande för den framtida utvecklingen jag på denna punkt måsteatt

mig. KY-kommitténs förslag kan nämligen komma klyvaattreservera
den högre utbildning i två grupperingar, till förskada utbild-upp

ningens kvalitet och respekten för kompetens inhämtats på alter-som
nativt kluvet högre utbildningssystemEtt kommer enligt minsätt. upp-
fattning negativt påverka näringslivet, högskolan och de studerande.att

konsekvensI med detta måste jag därför mig majori-motreservera
i KY-kommittén, väsentligen föreslår prolongering för-teten som en av

söksverksamheten.

Mitt förslag

Mitt förslag högskolan skall bli huvudman för den kvalificeradeär att
yrkesutbildningen, reglerasKY, särskild förordning där detsom av en
bl.a. framgår:

verksamheten leds från utbildningsorgan inom högskolan medatt ett-
majoritet från näringsliv och samhälleextern

särskilt kvalitetsansvar åvilar högskolanatt ett-
lärande i arbete alltid ingår viktig del utbildningenatt som en av-

skall för studenterna mellan KY-utbildningarnavägar öppnasatt-
och de befintliga högskoleutbildningar

KY-studentema skall åtnjuta rättigheter och skyldigheteratt samma-
övriga studenter, d.v.s på intet från andrasätt stu-som segregeras

denter
utbildningen kan och i regel bör genomförasatt extern partner,av-

oftast näringslivet

Majoriteten i KY-kommittén föreslår väsentligen prolongeringen av
försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning. delarJag alltså
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undantag,viktigtdock medsynpunkterkommitténsi huvudsak ett
huvudmannaskapet.påsynen

Motivering

grundarförhuvudman KYskallför högskolanMin motivering att vara
följande punkter:sig på

yrkesinriktadeantalredan idagHögskolan bedriver ett stort pro-
tand-tekniker, ingenjörer,sjuksköterskor,utbildningt.ex. avgram,

lärande i arbeteföraktliga inslaglärare med ickeläkare, läkare, av
näringsli-för säkranödvändigtkvalitetsansvarHögskolans attär att

utbildningar.företagsspecifikaalltförinrättakanvet oemotsagt
intressen-och övrigaandra företagkommuner,frånRepresentanter
nationellaheller dendetta kvalitetsansvar. Inteaxlahar svårt attter

innehållsligt kvalitetsansvar.sådantkommittén utövar ett
frånKY-studenterintesärskilt värdeDet är att segregerarmanav

möj-yrkessamarbete,framtidaunderlättarövriga studenter. Det ger
utbildningen,till samarbete underligheter t.ex. gemensammagenom

fungerari arbetslivetmellan olika kompetenserSamarbetetprojekt.
hindrandei Sverigeländer välandrai jämförelse med många utan

kanutbildningssystemhögrehierarkiska barriärer. Ett segregerat
eñer-allOlof Palme60-talet hävdadeRedan pådetta. attäventyra

skulle likställas.gymnasial utbildning
traditioner.olika Dentvå helthögskolan åtminstonefinns inomDet

analysen och kun-intenyttighetsinriktad medstarkt syntesen,ärena
sjuksköter-läkare,finnsi sig, mål. Härskapen agronomema,som

slöjdskola ochmed bl.a. Chalmersoch ingenjörerskor, tekniker ett
traditionenandramed arbetslivet.samarbete Dengenomgående nära

utbildningmål förkunskapanalys ochinriktad påär avsommer
medoch sarnhällsvetarei tjänst,ämbetsmän tra-statsvetarestatens

oberoendetBerlin och därHumboldt-universitetet idition från bl.a.
till denansluterofta betonas. KYarbetslivetnäringarna ochav

i högskolan. Om KYdärför integrerasoch kanförsta traditionen
utbildningsfonn därsegregeradhögskolanfrånbyggs som enupp

utbildning relativtdennaannorlundapåvisa hur ärförsökerman
intehartill näringslivet såstark kopplinghögskolan mangenom en

högskolan.vid Iutbildningarnadjupare kunskap värstanågon om
tillKY-verksamhet ledautbyggdochsegregeradfall kan attstorten

överlåter dettaochfrån näringarnadrar sig någothögskolorna mer
min mening, all-detta, enligtfall skulleKY-utbildningama. såtill I

utbildningen i landet.högrevarligt skada den
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Synpunkter från utvärderingen försöksverksamhetenav

denI utvärdering gjorts försöksverksamheten inom KYsom av enav
forskare från Tekniska universitetet Luleå framförsi ett stortgrupp

antal intressanta Vad huvudmannaskapetgäller görresonemang. man
uppdelning fyrai olika huvudaltemativ:en

Integration i högskolan
Separation, yrkeshögskolaegen

3. Prolongation nuvarande formav
Likvidation4.

KY-kommitténs förslag väsentligen alternativ d.v.s. prolonga-är
tion. Mitt förslag alternativ d.v.s. integration i högskolan. Utvär-är
derarna för- och nackdelar med de fyra alternativen ochanger samman-
fattar på följande sid 23 l:sättresonemangen

Väljer integration eller separation klar identitet, iKYman ger man en
första fallet lånar högskolans i det andra byggerochman man en egen.
Valet det yrkeshögskola, möjligen chansartatärav senare, en egen mer men
utfallet kan bli mycket lyckas. Valet prolongation eller lik-gott om man av
vidation, vilket innebärväsentligen kommunalisering, lågmäldär en mer
lösning, där positivt utfall där de vinsternaär ärett garanterat, storamen
mindre troliga.

Även bakgrund detta sammanfattandemot av resonemang som
utvärderingsgruppen det naturligt slutsatsen blir förordagör är att att en
integration med högskolan.

Internationella trender på området

internationellaDen utveckling talar också för integration iKYen av
högskolan. I Högskoleverkets omvärldsanalys för högskolan Arbets--

med rubriken2 Intemationella trender på högskoleområdetrapport nr
skriven KälvemarkTorsten m.fl. hämtas nedanstående citat frånav
avsnittet Akademisering respektive professionalisering högskoleut-av
bildningarna

Ett långsiktigt led i harmoniseringeuropeisk kan detsägasmer en vara som
Österrike,sker i många europeiska länder t.ex. Finland, Schweiz och Spa-

nien i fråga akademisk "uppgradering" tidigare gymnasiala ochom en av
postgymnasiala yrkesinriktade utbildningar lyfts och blir delsom en av
högskolesystemet.
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reformeringSpanienländer Italien ochSamtidigt sker i flera t.ex. en
gradvisuniversitetsutbildningama förtraditionellade långa, ersättasattav

kanuniversitetsnivå.utbildningar på Dettayrkesinriktadekortare,av mer
Föränd-universitetsutbildningen.professionaliseringbeskrivas en avsom

utbildningarnaförhållande till huri sin riktning ikan verkaringarna var
förändringarnauppfattas.traditionellt har och Mensett ut som enser man

utvecklingexempel påytterligaretrend utgördedel motett enav samma
utbildning.för högreländernas strukturenhetlighet i de europeiskastörre

diversification ofbeskrivitsibland t.ex. OECDTrenden har som enav
yrkesutbildningmellan vadFrån ha skilt tydligthigher education. äratt som

dess speciellaHumboldt-universitet medtraditionelltoch vad är ettsom
högskole-brettutbildning och forskning gårmellanrelation ettmotman

sida videxisterarakademiska utbildningartraditionelltdärsystem mer
ochbåde forskningensutbildningar och däryrkeslivsinriktadesida med

innehållet.snabba utveckling bestämmerarbetslivets

vi ialltsåhögskolan innebärKY-utbildningen iinte integreraAtt att
andra håller påi fleraansluta till detSverige väljer attatt som manoss

utveck-aktuellasärskilt deninternationella perspektivet,ändra. Det nu
kvalifice-deni högskolanden för integrationlingen, talar också aven

yrkesutbildningen.rade

Avslutning

talarlyfta framhar jag valtargumentationenI argumentatt somovan
företrädda ifinns välhögskolan.integration i Motargumentenför en

varför jag avslut-framförKY-kommitténs majoritetdet förslag som
den.ningsvis hänvisar till

ErikssonPer
KY-kommitténLedamot i

Karlskrona/Ronnebyför Högskolan iRektor
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