
V. UTBILDNING

Fråga 80 Om IP har tagit upp lärlingstid inkluderas denna.

Om IP aldrig gått i skola kodas 00.

Fråga 81 Om IP är osäker, koda NEJ.

Fråga 82 Som grundskola räknas också �försöksskola� , experiment med 9-årig folkskola m fl skolformer som kan jämställas med
�enhetsskola�.

Under �annan skolform� kan t.ex. utländsk grundskola, grundvux e.d. tas upp. Anteckna vad IP säger.

Fråga 83 Även handelsgymnasium, tekniskt gymnasium samt fackskola (2-årig social, ekonomisk eller teknisk linje) räknas som
gymnasium.

Fråga 84



Fråga 85 a Om IP avbrutit sin utbildning under ett läsår, skall det året ej räknas med här.

Fråga 85 b

Fråga 85 c Om IP gick 4-årig linje på gymnasiet och slutade efter tre år, koda JA.

Fråga 85 d
Om IP ej minns månaden kodas kvartal. jan-mars=21

april-juni=22
juli-sept=23
okt-dec=24

Fråga 86 a



Fråga 86 b Var noga med att ange huvudämne för dem som har fil. kand.-examen.

Fråga 86 c Om IP tvekar på grund av att han/hon inte hämtade ut eller fick examensbeviset direkt efter avslutade studier, koda den
tidpunkt när IP tog sin sista tenta för examen.

Om IP ej minns månad kodas kvartal. jan-mars=21
april-juni=22
juli-sept=23
okt-dec=24

Fråga 86 d Räkna inskrivning vid universitet/högskola

a) vid den linje som examina gäller i normalfallet, men räkna inskrivning

b) vid det första inskrivningstillfället (även om detta gällde en annan utbildning) om utbildningarna går i varandra.

Fråga 87 a

Fråga 87 b

Fråga 87 c

Fråga 87 d



Fråga 88 �Räknat p å heltid� innebär inte att utbildningen m åste ha skett på heltid, utan endast att den omräknad till
heltidsstudier skall motsvara minst 6 månaders utbildning. Likvärdigt med 6 månader är 24 veckor, 600 timmar,
samt 60 brev vid korrespondensstudier. Utbildning som redovisats tidigare skall inte åter redovisas här.

Om IP har fyra eller fler utbildningar, skriv på extra utdelade sidor, på baksidan av sidan, eller i marginalen.

Fråga 89 A Beskriv utbildningen utförligt. Allmänna beskrivningar som �teknisk utbildning�, �handelsutbildning� är inte
tillräckliga: specificera och ange även skolan (t ex Frans Schartaus, Påhlmans). Istället för �v årdutbildning�, ange
�v årdbiträdesutbildning�, �sjuksköterskeskola� etc. För yrkesskoleutbildningar, ange t.ex. �utbildning till svetsare,
verkstadsskolan i X-stad�.

Fråga 89 B Många utbildningar t ex i form av praktik eller lärlingsskap leder fram till ett kompetensbevis i form av examen, gesäll-
eller mästarbrev, eller behörighet eller auktorisation. Ange i så fall detta, samt det yrke och den titel som
utbildningen/praktiken (t.ex. konditor, frisör, elektriker, skomakare) leder till. Vissa utbildningar är internutbildningar, t
ex inom banker, försäkringskassan, polisen eller militären. Anteckna då det går den exakta titel eller befattning som
utbildningen syftade till (t.ex. �furir�, �bankkamrer�, eller �poliskommissarie�).

Det yrke eller den titel som hör till utbildningen kodas oavsett om IP uppnått denna examen.

Fråga 89 C Om IP var lärling eller gjorde någon slags praktik bör hela tiden räknas som �utbildning�, även om IP jobbade samtidigt.

Här kodas den tid IP gått på utbildningen, inte utbildningens officiella längd.

Fråga 89 D Om IP ej kommer ihåg månad, koda kvartal enligt instruktionen.



Fråga 90 a Om IP utbildat sig i mer än ett land upptas det land (förutom Sverige) där IP uppnått sin högsta utbildning.

Fråga 90 b

Fråga 90 c Om IP nämner sin examen från hemlandet, anteckna den i formuläret.

Om IP inte har någon utbildning skriv anledning i marginalen.

Fråga 90 d

Fråga 90 e Vissa invandrare har gått i det äldre svenska utbildningssystemet. Om IP gått folkskola, koda grundskola; om IP gått
realskola/flickskola eller fackskola, koda 2-årig teoretisk linje på gymnasiet; om IP gått en äldre gymnasielinje koda allmän
linje, latinlinje, reallinje, liksom handelsgymnasium och tekniskt gymnasium som 3/4-årig linje. (ANTECKNA GÄRNA
IP:S UTBILDNING I KLARTEXT OM HAN/HON NÄMNER DEN, SPECIELLT OM ALTERNATIVET INTE FINNS PÅ
SVARSKORTET!)

Fråga 90 f Om utbildningen pågår kodas 0012.
Om IP ej minns månaden kodas kvartal. jan.-mars=21

april-juni=22
juli-sept.=23
okt.-dec.=24



Fråga 90 g

Fråga 90 h IP skall här jämföra sig med någon som fått samma utbildning, fast i Sverige.


