Prognostiseringsforum
för kunnande

Prognostiseringsforumet för kunnande – allmänt
• Prognostiseringsforumet för kunnande är undervisnings- och kulturministeriets och
Utbildningsstyrelsens gemensamma sakkunnigorgan för utbildningsprognostisering.

• Systemet består av en styrgrupp, prognostiseringsgrupper och ett expertnätverk
• Uppgiften är att i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet samt
Utbildningsstyrelsen främja växelverkan mellan utbildning och arbetsliv
• Bestäms inte längre genom förordning av statsrådet > UKM:s beslut, UBS utser
prognostiseringsgrupperna och organiserar prognostiseringsarbetet
• Prognostiseringsgrupperna medverkar i både det kvalitativa och det kvantitativa
prognostiseringsarbetet

• Utbildningsstyrelsen utarbetar en verksamhetsplan för prognostisering i början av perioden
efter att ha hört prognostiseringsgrupperna samt styrgruppen och organiserar
prognostiseringsarbetet
• Prognostiseringsgrupperna: färre än utbildningskommissionerna (26 => 9)
Utbildningsstyrelsen
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Prognostiseringsgruppernas uppgifter
• att utifrån prognostiseringsdata analysera föränderliga behov av kunnande
och deras inverkningar på utvecklingen av utbildningen
• att lägga fram förslag och rekommendationer om yrkesutbildningens
examensstruktur, utbildningens innehåll samt utveckling av samarbetet
mellan utbildning och arbetsliv
• att utveckla verksamhetssätten mellan yrkesutbildning och
högskoleutbildning => arbetslivets behov, utbildningskontinuum
• att ta upp observerade utvecklingsområden för diskussion => forskningsoch utvecklingsinitiativ

Utbildningsstyrelsen
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Prognostiseringsgrupperna: Sammansättning (1/2)
Representerade:
▪ Verksamhetsperiod högst 4 år
• arbetsgivare
• arbetstagare
▪ Utbildningsstyrelsen utser
• utbildningsanordnare (yrkesutbildning
medlemmarna i
+ högskoleutbildning)
prognostiseringsgrupperna utifrån
• undervisningsförvaltningen (medlem
förslag från centrala organisationer
och samtidigt sekreterare)
och andra aktörer som kallas till
• undervisningspersonal (yrkesutbildning
prognostiseringsgrupperna
+ högskoleutbildning)
▪ Ordförande och vice ordförande
• forskning i området
representerar arbetslivet, utnämns
bland medlemmarna i
prognostiseringsgruppen
Utbildningsstyrelsen
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Prognostiseringsgrupperna: Sammansättning (2/2)
▪

Målet är att få representanter för utbildningsanordnare och
undervisningspersonal från både yrkesutbildning och högskoleutbildning

▪

Det bör finnas minst lika många eller fler representanter för arbetslivet
än för andra instanser tillsammans

▪

Antalet medlemmar är högst 16

▪

Suppleanter utses för medlemmarna

▪

Sekreterarna är tjänstemän vid Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen
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Prognostiseringsgrupperna
▪ Naturresurser, livsmedelsproduktion
och miljö
▪ Affärsverksamhet och administration
▪ Utbildning, kultur och kommunikation
▪ Trafik och logistik

Utbildningsstyrelsen

▪ Logi-, restaurang- och turismtjänster
▪ Byggd miljö

▪ Social-, hälso- och välfärdssektorn
▪ Teknologiindustri och -tjänster
▪ Processindustri och -produktion

6

Styrgruppen
▪ Har till uppgift att bl.a. planera,
utveckla och styra verksamheten i
prognostiseringsforumet för kunnande
samt att verka som sakkunniggrupp
▪ Högst 20 medlemmar
▪ UKM utser medlemmarna utifrån
förslag från centralorganisationer och
andra aktörer som kallas till
styrgruppen
▪ UKM utser ordförande, vice
ordförande och sekreterare från UKM
och UBS
Utbildningsstyrelsen

▪ Representerade:

• arbetsgivare och företagare
• arbetstagare
• utbildningsanordnare
(yrkesutbildning +
högskoleutbildning)
• undervisningsförvaltning
• undervisningspersonal
• studerande (yrkesutbildning +
högskoleutbildning)
• sakkunskap om forskning och
utvärdering av utbildning
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Prognostiseringsgruppernas expertnätverk
▪ Fri form, prognostiseringsgrupperna sammanställer efter behov och
självständigt
▪ Prognostiseringsgrupperna utser och beslutar om sammansättningen

▪ Avsikten är att vid behov komplettera och fördjupa
prognostiseringsgruppens sakkunskap
▪ Deltar i arbetet i huvudsak via digitala arbetsredskap
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