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Yrkesutbildares (VET) roller och deras aktuella kompetens ifråga om
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Mall för undersökningsrapport
22 januari 2009 (näst sista version för AVM)
Denna enkätmall har utarbetats av det ur Leonardoprogrammet sprungna TEEUP- projektet
(lärare, anställda, arbetsgivare, processförståelse) för överföring av innovationer. Projektet
har lanserats av ett europeiskt kompanjonskap i syfte att undersöka relationen mellan
yrkesutbildare (VET) och små och medelstora företag (SMF) ifråga om val respektive
genomförande
av
utbildningsmetoder
vid
assisterande
av
invandrare
och
arbetkraftsinvandrare i deras inlärningsprocesser.
Denna undersökningsmall består av 4 delar:
•
•
•
•

Definitioner
Invandringspolitik och lokalisering
Perspektiv och taktik för yrkesutbildare (VET)
Utbildning och SMF

Målet för denna undersökning är att ge kunskaper om inställningen till utbildning bland
SMF i partnerskapsländerna. Vi avser att använda strukturerad undersökningsmetodik
samtidigt som vårt tillvägagångssätt kommer vara tämligen informellt och vi kommer att
beakta ett stort urval av utbildningar och utbildningsinitiativ. Vi har också som mål att
framhäva utbildningsfrågan och dess innebörd för arbetsmarknadens rörlighet, något som
fått allt större betydelse i och med att rörligheten på arbetsmarknaden ökat mellan olika
länder.
(Sid 2)
Denna undersökning är det första av flera undersökningsmoment vilka kommer att
genomföras i alla länder som deltar i projektet. Resultaten kommer att ge en bild av

•
•

•
•

Hur anordnare av och lärare inom yrkesutbildning i de medverkande länderna
arbetar i förhållande till invandrare och/eller arbetkraftsinvandrare;
Praxis för utbildande och kompanjonskap (såväl formellt som informellt) vilka för
närvarande är rådande vid interaktion mellan yrkesutbildare (VET); SMF;
invandrare / arbetskraftsinvandrare;
/fackföreningar/arbetsgivarorganisationer/regering och riksdag;
Yrkesutbildares roller och deras rådande kompetenser i förhållande till utbildning för
invandrare och/eller arbetkraftsinvandrare;
Former, metoder och processer för utbildning, vilka är behjälpliga vid utvecklandet

av ett redskap för vägledning
Denna undersökning kommer främst fokusera på att ge en överblick över varje
deltagarlands invandringspolitik, vilket kan ha direkt inverkan på sysselsättning och
utbildning bland invandrare.
Resultatet från undersökningen kommer att användas vid utvecklandet av en
nätverksmodell över bästa möjliga metoder för praktisk utbildning för invandrare och/eller
arbetkraftsinvandrare inom EU.
INSTRUKTIONER:
I första delen (DEFINITIONER) – bör målgrupperna definieras; genom beskrivning av
betydelse och form av ”yrkesutbildare”, ”invandrare” och ”arbetskraftsinvandrare”. I Bilaga
1
finns
statistiska
tabeller
där
antal
yrkesutbildare,
invandrare
och/eller
arbetskraftsinvandrare skrivs in.
Andra delen (INVANDRINGSPOLITIK INOM RÄTTSSKIPNINGSOMRÅDET I VARJE LAND
SOM DELTAR I PROJEKTET) syftar till att framhäva regeringsmaktens sakfrågor och
initiativ samt praxis inom SMF i förhållande till invandrares yrkesutbildning;.
I tredje delen (YRKESUTBILDARES PERSPEKTIV OCH INSTÄLLNING) definieras följande:
Vilka krav som ställs på invandrare och/eller arbetskraftsinvandrare; Kunskapsklyftors
framväxt (eller de som har vuxit fram); Kompetenshöjning för anställda; Vem som ansvarar
för utbildandet; Vilka problem som uppstår vid utbildandet av invandrare och
arbetskraftsinvandrare; Hur samarbetet/relationen mellan yrkesutbildare (VET) och SMF
respektive fackföreningar fungerar.?; Vilka modeller tillämpas i det deltagande landet?
I fjärde delen (UTBILDNING) bör dessa nyckelfrågor besvaras:
Vem ansvarar för utbildandet? Hur arbetar yrkesutbildarna med SMF för att utveckla
utbildning?; Finns det specialkunskaper bland yrkesutbildare?; Är dessa ett krav från
SMF?; Vilka är dessa specialkunskaper?; Vilka metoder och processer används av SMF vid
utbildandet av invandrare och/eller arbetkraftsinvandrare?
Vänligen bifoga förteckning över informationskällor för deltagarland.
I.

DEFINITIONER

1.1.1 Yrkesutbildare – en utbildare som tillhandahåller utbildning för SMF
genom att ge generell utbildning samt utbildning för invandrare och/eller
arbetskraftsinvandrare. Yrkesutbildare (VET) kan vara följande:
a. anordnare av vidareutbildning som ger program/kurser
för yrkesutbildning
b. anordnare av högre utbildning som ger program/kurser för yrkesutbildning
c. utomstående konsult vilken ger program/kurser för yrkesutbildning
d. anställd vid SMF vilken ger program/kurser för yrkesutbildning
e. person som arbetar för samhällsorganisation med att ge program/kurser för
yrkesutbildning
f. person som för fackförenings räkning ger program/kurser i yrkesutbildning

1.1.2 MIGRANT
α. person som flyttar från ett land för att bo och/eller arbeta i ett annat (tillfälligt eller

permanent)
β. medborgare i ett land som bor i ett annat; här ingår både EU-medborgare som
passerar landsgränser för att arbeta och medborgare i länder som inte är
medlemmar i EU, som arbetar inom EU
.

1.1.3. ARBETSKRAFTSINVANDRARE
a. person som flyttar från del/distrikt/område i ett land för att arbeta
b. person som flyttar till/arbetar någonstans på ön Irland
c. person som inte arbetar vid huvudkontor eller huvudfabrik, utan arbetar vid annan
arbetsplats inom företaget.
d. anställd vars arbete kräver rörlighet: exempelvis: långtradarförare eller
resande representanter inom handel etc
e. anställda som arbetar hemifrån
f. anställd som är invandrare eller inte invandrare
g. rörliga utbildare och praktikanter (även studerande vid program eller
kurser vid yrkesutbildning eller högre utbildning i annat land än det egna och
arbetande
h. person som återvänder hem efter att ha arbetat utanför landet en längre tid, exempelvis
äldre person som återvänder till hemlandet efter arbete utomlands
i. person som flyttar ut ur landet (ungdom)
j
ankommande – de som flyttar till ett nytt land och behöver kompetenshöjande anställda
vilka anländer med nya eller annorlunda kunskaper eller uppfriskade kunskaper.
k. hemvändande – de som återvänder till sitt land och behöver kompetenshöjande
anställda
vilka återvänder till sitt ursprungliga hemland
l. person som fått bostad och arbetstillstånd före inresa i landet
m. arbetare som anställts på uppdragsbasis som del i resande eller flygande personal
sköter transporttjänster för passagerare eller gods via väg, luft eller inom landet via .
vatten.
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1.2. Statistiskt (Bilaga 1) att sammanställas för: yrkesutbildare, SMF, invandrare och
arbetskraftsinvandrare (utveckla något på vardera)
•
•
•
•

Antal utbildare i landet samt typ av utbildare
SMF Typ av utbildning
Invandrare
Arbetkraftsinvandrare

•
II.

INVANDRINGSPOLITIK OCH LOKALISERING FÖR INVANDRARE

2.1 Invandringspolitik (lagstiftning, socialt and etiskt ansvar)
2.1.1. Lokalt (om så finnes)

2.1.2. Regionalt
2.1.3. Nationellt (statligt)
2.1.4. Internationellt (EU-politiskt)
2.2.
•
•

SMF förhållningssätt och skyldigheter
Socialt ansvar (etiska ställningstaganden)
Kollektivt ansvar

2.3. SMF Sakfrågor
• Kravet på arbetstagare att omlokaliseras till främmande land i sökande efter arbete –
perspektiv för invandrare/arbetskraftsinvandrare och SMF
• Bidrar invandrare till den lokala ekonomin, behövs nya kunskaper skaffas för
yrket/arbetet och vilka kunskaper medför de?
• Geografisk spridning – var invandrare och arbetskraftsinvandrare finns
• Varifrån kommer invandrarna och/eller arbetskraftsinvandrarna (land, område)
III.

YRKESUTBILDARES PERSPEKTIV OCH INSTÄLLNING
•
•
•
•
•
•

Yrkesutbildares inställning ifråga om att lösa kunskapsklyftor som uppstår
Hur yrkesutbildare identifierar kunniga, mångkunniga, okunniga invandrare och
arbetkraftsinvandrare
Från vilka länder omflyttas arbetskraftsinvandrarna? Varför behövs de?
Regional bild och krav på arbetkraftsinvandrare
Vem ansvarar för att utbilda
Typiska informationsklyftor och problem att hantera invandrare och
arbetkraftsinvandrare (t ex brist på pengar, lagstiftning och arbetstagares rättigheter,
förhållningssätt hos stat eller SMF, brist på samarbete)

3.1. Kompanjonskap och relationer bland yrkesutbildare: hur fungerar det?
• med SMF
• med fackföreningar/arbetsgivarorganisationer/kammare
• med invandrare/arbetskraftsinvandrare
3. Modeller – Vilka modeller används i samarbetsländer
(SID 5; text för bilderna finns separat längst ner)
A. Modell 1
B. Modell 2

C. Modell 3

IV.

UTBILDNING OCH SMF
•
•
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D. Modell 4

•
•
•
•

Vem ansvarar för utbildning och vem tar hand om utveckling av mänskliga
resurser och kompetensutveckling inom SMF
Är utbildningen där arbetet utförs eller på annan plats men på arbetsplatsen
Använder SMF olika typer av utbildare (se definitioner)?
Hur arbetar yrkesutbildaren med SMFs utbildning (interaktion mellan SMF och
yrkesutbildare) för att hitta rätt konsult att matcha företagets behov)?
Kräver SMF att utbildare har kvalifikationer? Vilken typ av kvalifikationer?
Finns det specialistkunskaper för att utbilda invandrare och/eller
arbetskraftsinvandrare? Vilka är dessa kvalifikationer?

•
•

Hur finansieras SMF-utbildandet?
1.
2.
3.
4.
5.

EU-bidrag
Statliga bidrag
Lokala bidrag
Egna medel
Delad finansiering (någon eller alla: EU, stat, lokalt, eget)

•

Vilka metoder och processer används under utbildandet?
Mentorskap
Rådgivning
Coachning
Demonstration
Härmning
Fokusgrupper
Intervjuer
Upplevelsebaserat (där arbetet utförs eller på annan plats men på arbetsplatsen)
Internetbaserad utbildning
Utbildning på annan plats än arbetsplatsen
Arbete i små grupper
Enskild handledning
Annan?

•

Vilka är ämnesområdena eller kunskaperna för vilka utbildning krävs och hur ofta ges
dessa?
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Bilaga 1
1A Statistisk information om yrkesutbildare
TYP AV YRKESUTBILDARE
Vidareutbildning ger program
Högre utbildning ger program
för yrkesutbildning
Externa konsulter
Yrkesutbildare som
anställts av SMF
Yrkesutbildare från
samhällssektorn
Yrkesutbildare från
handelsunionen
(arbetande med
vidareutbildning eller
Om ovanstående inte kan

Antal yrkesutbildare?

Yrkesutbildare
för invandrare

Yrkesutbildare
för
arbetskraftsinvandrare

Både
invandrare och
arbetskraftsinvandrare

brytas ner i detalj – bifoga
översikt över antal
yrkesutbildare i ditt land

1B Statistisk information om SMF
1B - SMF som erbjuder
yrkesutbildningsprogram
Ankommande – De anställda
som arbetar inom SMF
Utgående – De anställda som
sannolikt kommer att
återvända till sitt ursprungliga
hemland/område
De anställda som rekryteras
utanför ditt land och
yrkesutbildas innan de
kommer till värdlandet för att
bo och arbeta

Invandrare

Arbetskraftsinvandrare

Både invandrare och
arbetkraftsinvandrare

Meddela vad du provar
2. Statistisk information om invandrare
2 - Invandrare

Ursprungsland

Antal invandrare i
ditt land

Områden/städer/storstäder
där invandrare bor och
arbetar i ditt land

Ensamstående
person
Med familj
Okänt om
ensamstående
person eller med
familj

3. Statistisk information om arbetskraftsinvandrare

3.

arbetskrafts
invandrare

Antal

Områden/
städer/
storstäder
där
invandrare
bor och
arbetar i
ditt land

Som flyttar
från en
del
/region/ett
område
avlandet
till annan
för att
arbeta

Som
flyttar/arbetar
mellan två
nära
varandra
liggande
landsgräns
er

. som inte
arbetar vid
företagets
huvuddel
utan
arbetar
genom
företaget vid
annan
arbetsplats

Vars arbete
kräver att
personen är
rörlig:
exempelvis
långtradarförare eller
resande
representanter
inom handel

De som
arbetar
hemifrån

Rörliga
yrkesutbildare
och
praktikanter
(även
studenter vilka
studerar
i annat
land och
har
deltidsarbete)

.som
återvänder
hem efter
avsevärd
period med
arbete
utanför
landet

Som f
ett nyt
och b
komp
höjan
arbets
som a

Ensamstående
person
Med familj
Okänt om
ensamstående
person
eller med
familj

(ÖVERSÄTTNING TILL BILDER. Text följer pilarnas riktning)
Modell 1: SMF > ORGANISATION FÖR YRKESUTBILDARE VID VIDAREUTBILDNING
> GER YRKESUTBILDNING FÖR INVANDRARE/ARBETSKRAFTSINVANDRARE
(ANKOMMANDE)
SMF ANVÄNDER BEHOVSANALYS AV YRKESUTBILDNING (TNA)
Bedömer att egna yrkesutbildare inte kan ge yrkesutbildning för arbetstagare som
är invandrare/arbetskraftsinvandrare
SMF tar kontakt med organisation för yrkesutbildare vid vidareutbildning angående
yrkesutbildning anordnad av sakkunnig, för arbetstagare som är
invandrare/arbetskraftsinvandrare
Yrkesutbildare vid vidareutbildning granskar resultat av behovsanalys av
yrkesutbildning och utvecklar program anpassat till företagets behov matchat med
arbetstagares behov
MODELL 2: YRKESUTBILDNINGSORGANISATION > SMF > ROLL UTVECKLAS >
UTVIDGAS TILL UTVECKLANDE AV PROGRAM FÖR
INVANDRARE/ARBETSKRAFTSINVANDRARE (ANKOMMANDE)
YRKESUTBILDARE NÄRMAR SIG FÖRETAGET
Yrkesutbildare arbetar med SMF
1. Rådgivande roll
2. Levererande roll
3. Kompanjonskap
Roll som utvecklas
ROLL UTVIDGAS TILL
Utvecklande av yrkesutbildning
Fokusering på SMF
Behov
Utvecklande av yrkesutbildning för arbetstagare som är
invandrare/arbetskraftsinvandrare
MODELL 3: FACKFÖRENINGS INITIATIV (ANKOMMANDE)
FACKFÖRENING/arbetsgivaroganisation/regering och riksdag KONTAKTAR SMF

pga problem med arbetstagande invandrare/arbetskraftsinvandrares behov av
kompetenshöjning
Agerar för arbetstagande invandrare/arbetskraftsinvandrare vilka saknar möjlighet
att kontakta SMF. Gemensamt anordnas en kurs för att fylla behov hos arbetstagare
ROLLEN ÄR INFORMELL – KONSULTATIV
ELLER BLIR FORMELL – I SAMARBETE MED SMF
MODELL 4: SMF > YRKESUTBILDNINGSORGANISATION GER YRKESUTBILDNING
FÖR ARBETSTAGANDE INVANDRARE/ ARBETKRAFTSINVANDRARE
(HEMVÄNDANDE)
SMF – som del i kollektivt ansvar – uppmärksammar arbetstagande
invandrare/arbetkraftsinvandrare vilka är på väg att lämna landet/hemlandet
SMF tar kontakt med yrkesutbildare vid vidareutbildning om att ge yrkesutbildning
för dessa arbetstagare före dessas studier
SMF och yrkesutbildare vid vidareutbildning anses båda stödja sakfrågor om
rörligheten inom EU med bredare fokus med expansion av EU och större
överförbarhet av kunskapsbas

