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VFörord
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huvudrapport.
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utbildningssystemetsbehandlasbilaganlvarit knutna.sionsavdelning,

förutsättningarförändradeUtbildningensperspektiv.i brettutveckling ett
omfattandebakgrundochdiskuteras50 åren motde av enunder senaste

i svenskadetgrundläggande problemdelbehandlasbelysningstatistisk en
strukturförändringarAvslutningsvis skisseras ut-utbildningsväsendet. av

svenskafor dennödvändigaförfattarna attbildningssystemet ansersom
krav.2000-taletsskallskolan motsvara

bedömningar deförbilagor och delångtidsutredningensförAnsvaret
framgår hurförfattare. huvudrapportenAvrespektivepåvilarinnehåller

arbete.utredningensianväntsbilagorna
Karl-varit kanslirådet UrbanharkontaktmanFinansdepartementets

ström.
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förordFörfattarnas

kraftiga"skolkriser",akutamycket80-talet talatsunderharDet omom
förslitnamedutbildningssystemetsvenskakostnadsstegringar i det parat

successivt tillsatts radhar ocksåoch lärare. Detläromedellokaler, en
avhjälpa dessa akutaför söka åtgärda ochkommittéerutredningar och att

utredningar.i sådanaskrift inte radenkrisproblem. ärDenna en av
utbildningsfrågoma förutsätt-diskuteraistället sökasyfteVårt är att

långsiktigt grundläggandeFinnsperspektiv. det äveniningslöst längreett
utbildning iför olTentligviformer valtoch demed detproblem sätt

utbild-efter våldsamma"växtvär " denbarahandlar detSverige eller om
skolmodellenefterkrigstiden den svenskaPassarningsexpansionen under

reformer skolaradikaladeteller behövsför 2000-talet en ny-
Även iutstakas långtmåste målensker i småreformer ettstegom

titta i backspegeln vadanledning pådärför bådefinnsperspektiv. Det att
lösa dagens akuta problemochhalvsekletunder dethänt attsenastesom

tänkas gälla 2000-kan påförutsättningar och kravsikte på demed som
långsiktigafokuserajustföljande på någraärAvsikten med dettalet. att

förför underlagutbildningsproblemochutbildningsmåltrender, att enge
inriktning.utbildningsreformersframtidakringprincipiell debatt

Viblygsammare.bidrag destoambitiöst vårtSyftet presenterarär men
mindre fullständigasysteminventeringar, änellerdataunderlaginga nya

informellafrån antalredovisas slutsatsernareforrnförslag. ärDet ettsom
lapidariskt ihalvåret. Dessadetdiskussioner under trepresenterassenaste

avsnitt.olika
i förutsätt-kortfattat elva punkter huravsnittetförstaI det summeras
förändrats under det gångnautbildningssystemetsvenskaningarna för det

"faktarutor"i diagram ochavsnittetandrahalvseklet. Det ettpresenterar
utbildnings-i svenskadagensstrukturfrågor och problemstrategiskaantal

vitredje avsnittet hur den svenskai detSlutligen skisseras trorsystem.
olikautformad för de krav2000-talet behöverskolan på att motsvaravara

ställas på den.kommer attsom
ofullständigt skissartat.nödvändighet ochmedviVad ärpresenterar
provokation och utgångs-förhoppningsvis tjänaändåkanDet ensom en

utbildnings-kring svenskadiskussion detlångsiktigaförpunkt den mera
offentlig debatt.i svenskalltför länge saknatssystemet, som

i maj 1990UppsalaLund och
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utbildningenstill 90-tal40-talFrån -
förutsättningarförändrade

svenska utbildningssituationen förändratsHur har den under det senaste
utvecklingslinjerhalvseklet välkända och samtidigtNågra är uppenbart

betydelsefulla.

från elitskolaUtbildningssystemet till enhetlig-
utbildning

gick flesta ifemtio sedan de barn 6 år skolan högre utbild-För år medan
förbehålleninklusive högskoleutbildning fåning några procentvar av

i formungdomskullama. Idag har samhället eller föransvareten annan
flertalet i 20 år.ungdomar närmare

viss dilferentiering i högstadium ifrågasker grundskolans ochEn om
utbildningen fortfarandegymnasiala det skillnader i utbild-den är stora

ningsinriktning mellan yrkesskolor, fackskolor gymnasier.och Det sker
successiva förändringar i syftedock bredda den kun-att gemensamma

formerskapsbasen mellan olika gymnasiala samtidigt till hög-vägensom
skoleutbildning för flera inom främst ungdomskullama. Utbild-öppnats

inteningens längd längre det huvudsakliga sorteringsinstrumentetär på de
differentieringen iarbetsmarknad sker ochutan termerungas mer mer av

kvalitet, inriktning påbyggnadsmöjlighetutbildningens och vid sidan av
redovisade personliga kompetensen.den

Tidigare isamhälle och arbetsmarknad hög skiktade eftergradvar
utbildningens nivå. Utbildningsreformer huvudinstrumentsågs ettsom

Ävendemokratisering.för mycket fortfarande återstår har den kvan-om
titativa" utjämningen i detta avseende redan nått så långt vi klarareatt nu

skönja för utbildningens möjlighetkan gränserna åstadkomma "de-att en
Utbildningsystemetmokratisering. kan i fallbästa åstadkomma varjeatt

individ möjlighet till fortlöpande kompetens- och personlighetsut-ges en
tillveckling anpassad hans eller hennes individuella förutsättningar. Det

andra politiskagäller sedan med medel skapa samhälle där männi-att ett
olikaskor med slag kompetens och egenskaper kan likvärdigspelaav en

kan ochroll respekteras värderas medborgare och arbetstagare.som-
innebär utjämning i meningDetta lika tillgång inte längre måsteatt av

huvudmål för utbildningspolitiken. möjligheternaBåde ochettses som
differentierakraven och utbildningen efter individuella förut-att anpassa

sättningar i väsentlig till förklaringenhar stället ökat. En del denattav
fortfarandesvenska skolan tycks tendera konservera sociala klasskillna-att



utbildningspolitikensder utjämningsambitionerkan fortfarande iattvara
alltför utsträckning tidershög gamla yrkesvärderingar i förställetstyrs av

inriktas skapa respekt och självrespekt för olika slagatt mot att av- -
kompetensutveckling.

Även utbildningssystemet erbjuder förbättrade möjligheter till indi-om
vidualiserade lösningar kommer det alltfort finnas många inte minstatt -
i arbetskraftenden äldre upplevs och sig själva iuppleversom som-
relativ mening korttidsutbildade med bristfälliga kulturella, sociala och
politiska utbildningssystemetJu snabbare utvecklas desto störreresurser.

in förkan behöva motverka utslagning.sättas detta slag Detattresurser av
vanligt politiskt formulerarär detta problem avvägningatt man som en

effektivitet. Särskiltmellan jämlikhet och i perspektivlängre torde detett
emellertid i fall samhällsekonomisktmånga lönsamt med stora ut-vara
bildningsinsatser för förhindra den misshushållning med mänskligtatt
kapital social utslagning innebär. viKan olika slagsom en genom av

individualiseradestödjande insatser och utbildningsvägar möjlighe-skapa
för utveckling i yrkeslivet förtidspensionering-halverar antaletter en som

för fördubbladetta lärarbudgeten i utbildningssystemeträcker attar,
utbildningspolitikhalvseklets har främstDet gångna präglats stor-av

Införkvantitativa reforrner. 2000-talet vi möjlighetslagna har inriktaatt
förbättringarambitionen kvalitativa för både tillgodosedärmedmot att

individuella samhällsekonomiskabehov och krav.

från förmyndarkontroll tillSamhället medborgarrätt-
demokratiska värderingamas genomslag i inneburitDe samhället har en

frigörelse från förmyndarkontroll i tillslutet samhälle hävdandetett av
demokratiskai samhälle. Det samhället ingenmedborgarrätt öppet ärett

självklar samhällsform.för genomförd och generationergång Nya mås-en
ständigt vinnas för demokratiskt samhälle. Demokratin harettte som en

förutsättning människorna sig imedborgare samhälls-att som engagerar
frågorna, ställning för värderingar ioch uttryck grundläggandetar ger
frågor.

demokratiseringsprocessen medför inte frihetpågående baraDen utan
enskilde välja förökade krav den medborgaren ochockså på att ta ansvar

sig själv i sin roll medborgare, konsument,och andra som som som
mening solidari-arbetsgivare och arbetstagare. I denna gäller ansvaret som

förbereda förtetsyttring miljön tredje världen.också såväl Att dessasom
förhållningssätt framstår vikti-uppgifter kunskaper och alltgenom som en

uppgifterutbildningens på alla nivåer och inom alla sektorer.delgare av
uppgiftåterstår mycket det gäller skolans och högskolansDet göra näratt

aktivera studenter till självständiga ställningstaganden ochelever ochatt
i kommunicera organisera.dem konsten och Med-öva att argumentera,

demokratiska inte handlingborgarrätt baserad på värden baraär utan
handling reflektion självtillitgrundad på och därmed på gören som
reflektion möjlig.

Utbildningens roll det gäller den ökade medborgarrättennär att ettge
enskilda individer ikonkret innehåll för allt och alltmeröppnareett



ll

krävsviktig svår. Det ärsamhällekomplicerat ärteknologiskt sommen
diskussioner eller kompe-politiska göramedkunskaperinte attersättaatt

behöveroklara. Tvärtomochi olika ämnentenskraven merasvagare
tydligare ochför och göraskompetenskraven ämnenantagligen etapper

samtidigt ioch ökainternationellt gångbara måttiformuleras termer av
kan skallinhämtade kunskaper. Dettillämpningsjälvständig manmanav

stimulanssjälvtillit och bas ochsäkerhet,ordentligt detkunna så att enger
emellertid samtidigtmöjligt måstevidareutveckling. Skall dettaför vara

individualiserade studievägar öka.tillmöjlighetenvalfriheten och
likfor-inte likriktning ellerutbildning innebärDemokrati i och genom

ochvarje individs söka nåistället rättinnebärmighet. Det att egenen
väldokumenterad dendefinierad ochkompetensproñl klartså attärsom

samhälle.identitet i arbetsliv ochbådesäkereller hennehonom enger
successivt ökatmål harutbildning med dettareformeradBehovet enav

skolreforrnerkvantitativaSamtidigt deharefterkrigstiden. storaunder
storskaligaofta framtvingattidunder dennagenomförts i vårt landsom

ytterligare från dessafaktovi avlägsnatgjort depaketlösningar att osssom
utmaningochfrämsta problemdetkanskekvalitativa mål. Detta är som

inför idag.utbildningspolitiken står

multikulturtillfrånKultur mono--
iolika avseendensig märkbar iintemationaliseringen görökadeDen

decenni-Invandringen under deliv.samhälletsmänniskornas och senaste
erfarenhe-kulturellasociala ochsamhällettillfört svenskadethar nyaerna

bidragitsina skilda kulturellasvenskar harNya arvter. genomgrupper av
i gradtidigare högsamhällemultikulturellttill skapa ettett mono-att av

kulturellt.
utveckling konsekvenser pådennafostran harutbildning ochFör --

komplext kultur-medför medborgarna möterolika Den ettsätt. att mera
socialisation in i mång-skerungdomenstidigare ochänmönster att mera

och derasandra kulturerkunskaperpåKravenfacetterade mönster. om
värderingar ochför ochförståelse andraInsikt ochinnebörder ökar. nya

bliinnehåll skall kunnakulturersnödvändiga andrablirbeteenden om
tillutbildning bidraocksåkraven påSamtidigt ökarberikande. att genom

för singrundenkulturell basutvecklarmänniskornaenskildadeatt somen
tilltagandesvårigheterriskerari sin mötaidentitet. Detta atttur genom en

kommunikationer ochökandeförstärksrelativisering genom resoravsom
kommersiellt styrd TV.oftareallten

periferifrånstyrningOffentlig motcentrum-
utvecklingområden skeroch styrdaoffentligt regleradeflestadeInom en

tendensansvarstagande. Dettalokalt ärdecentralisering och störremot en
minst iinte devärlden ocholika delarregistreras i mångakan avsom

västekonomiemaöstländema. Inomplanhushållningsinriktadetidigare
sig dettaland80-talet. I vårtsuccessivt förstärkts undertendensen tarhar

10-0594T2



i ibl. uttryck ökat kommunalt ansvarstagande, självständigtett etta. mera
förlångsiktigt statliga myndigheter regionalaoch budgetansvar och deras

utnyttjande privata föri ökat entreprenader funktionoch ett avorgan av
försök successivt minskaoffentliga tjänster den centrala reglering-samt att

jordbruks- finanssektorema. Skälen förbostads-, och dennat.ex.en av
styrningutveckling flera. Central i och pluralistisktöppet samhälleär ett
flexibilitet anpassningsförmågablir kraven på och inomallt svårare, den

följdoffentliga samhällsutvecklingsektorn ökar både ochstora som av
effektivitetsamtidigt och besparingskrav oftaomvärldstryck kräversom

nivå.omprioriteringar endast kan bedömas på lokal Samtidigt skersom
värdeförskjutningar inom i politik,samhället betonar det lokala bådesom
ekonomi och kultur.

förkonsekvenser utbildningen.Dessa tendenser har En sådan konse-
för utbildningsproduktionen förskjutskevens kan neråtatt ansvaretvara

för frånsamtidigt blir ökat konkurrenstryck sidoordnadeoch utsatt ett
offentliga utbildningsenheter. Utbildningenprivata kan bli led ioch också

bli profileradlokal mobilisering och kan komma lokalt änatt meren
utvecklingentidigare. pågående ställer också krav på medborgarnaDen att
företagsamhet aktivt iha både kunskaper och delta och delaatt ansvaret

för Blandlokalsamhällets verksamheter. kommer krävas kunska-annat att
förförtroendevalda klara uppgifter tidigarehos lokala sköttesattper som

centralt.

regleringar tillfrån nationellaEkonomin -
avregleringinternationell

varit liten ekonomi. Gradenekonomin har längesvenska öppenDen aven
successivt efterkrigs-emellertid stärkts underinternationellt beroende har

utveckling intryckdenna accelererat undertiden. Under 80-talet har av
främstintegrationssträvanden kännetecknatavreglering och deden som

80-talet. Speciellt har kravet påindustriländema under accentuerat om-
följd EG-integrationens slutförande medvärldsanpassning blivit som av

konkurrensförmågaför svenskomdiskuterade konsekvensermycketdess
handlingsfrihet. i vidare perspektiv kanekonomisk Settoch svensk ett

hittillsEG-integrationen, den utvecklats, sättäven ett attsom ses som
för tjänsteravreglering inom marknadernastadfástaregionalt varor,en

arbetskraft bliföretag kankapital. Svenska och svensk väntasoch utsatta
internationalisering ochkonkurrenstryck. Behovet ökadför ökatett enav

utbildningsnonner i svenskaanpassning till omvärldens detförbättrad
blirsnabbt. behovdärmed ökat mycket Dettautbildningssystemet har

internationaliseringtill EG-länder-den snabbamed hänsyndesto större av
90-talet.redan planerad underutbildningssystem ägaär att rumsomnas

Sverige bidrag till denvi också harSamtidigt skall klara över attatt gevara
utbildningsom-inte minst inomutvecklingen. gällerinternationella Detta

rådet.
nationell tillutvecklingen från arbetsmarknadarbetsmarknaden gårPå

förväntad ökadskill-marknad. därmedinternationell kunskaps- En
förstär-internationellt studieutbytearbetskraft ökatmigration och ettav
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förhållanden i främman-språkkunskaper och kunskaperker kraven på om
lönedif-Samtidigt vi anledning ökade individuellahar väntade länder. oss

avregleringen integrationen, vilket tillsam-följd ochferenser som en av
skattereforrner, kan öka "utbildningsräntoma ochförutseddamedmans

specialistutbildning.särskiltlönsamheten av

till mikro-chipsfrånTeknologin motorer-
i krigförande ländernavärldskriget medförde många deAndra enav

successiv offentligteknologisk forskning. ochsatsning Enforcerad på
för forskning utveckling har ocksåresursinsatsema ochökningprivat av

forsk-efterkrigstiden. spektakulärakaraktärisera Dekommit mestatt
kämfysiken, materielforsk-molekylärbiologin,gälltningsframstegen har

forskningsutvecklingmikroelektroniken. accelereradeDennaningen och
vardagsmiljö i formomformar människorspåtagligt ävenpå sättettsom

kommunikationsmöjligheterenergikällor, ochmaterial, nyanyaav nya -
forskningen och central-bidragit tillmiljöproblem har att ge en nynya -

Forskningscentra betraktassamhällsliv och samhällsdebatt.ställning iare
samhällsutvecklingen givnaför ochmotoreroftareallt ut-somsom

urbaniseringsmönster.regional utveckling och Kontras-förgångspunkter
glamoriseringtillsidan globala tendensdennamellan åten avena

påtagliga försäm-åtminstone i landsidan den vårtforskningen och å andra
speciellt grundutbildningenarbetsmiljö inomoch ärringen lärarstatusav

påfallande.
radikalt för-innovationema i flera avseendenteknologiska harDe nya

iögonfallandelevnadsförhållanden.arbetsvillkor och Deändrat våra mest
förvaltninginom näringslivdatoriseringen ochförändringarna torde vara

förmedlaskommunikationsmedlen satel-elektroniskaoch de avsomnya
litstationer.

förinnebär utmaningarteknologiska utvecklingen antalsnabbaDen ett
kunska-förberedas värld därEleverna måste påutbildningssystemet. en

Lika viktigt lära sig gårdagensständig förändring.istaddär attsompen
förstå ochi läroböckema kunnasystematiserats ärkunskaper attsom

arbetsförhållandenkunskaper ochsig till de synsätt, somnyaanpassa
successivt till. innebär blandforskningsutvecklingen upphov Dettager

mänskli-teknologin i sittbehandla denutbildningen behöverannat att nya
förhållnings-för reflekteratgrundläggasociala sammanhangoch ettattga

"människanrelationen och datom.ofta betecknastill vadsätt somsom
kommer alltden omvärldökade kunskaperkrävs ocksåDet om som
användning-kommunikationsmedlen träning iochdenärmare genom nya

kommunicerarutnyttjas vi meddatorspråk alltmer närde somen av
distribution nyttigheter.produktion ochrespektivevarandra styr av

från varuproduktion tillArbetsmarknaden -
servicejobb

post-industriella revolutionen, utvecklingen service-Den och kun-mot
skapsekonomin, kan medföra krav utbildningen.på Medväntas nya en

service finnsvid definition redan 70 den svenskaprocentav nu ca av
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arbetskraften i servicesektom, i USA, ofta utvecklingsriktning-som anger
80 iArbetare gammal mening blir krympandeprocent. restgruppen, ca en

på böndernasätt under 40- och 50-talen. Servicesektomsamma som
ställer krav inte sociala färdigheterpå bara och specifika kunskaper utan

förmåganockså initiativpå och handla självständigt.att ta
Även industriproduktionen blir alltmera kundanpassad och skräddar-

till följdsydd snabba datakommunikationer och ekonomiskt fram-av en
tvingad internationell arbetsfördelning där länder Sverige inte huvud-som
sakligen kommer iproducera långa serier. Liksom andraatt avancerade
industriländer kommer Sverige förhoppningsvis ha den högt utbildadeatt
arbetskraft medger snabb anpassning till teknologier ochsom nya som ger
förutsättningar för nödvändiga flexibilitetden kundanpassadesom pro-

fördukter kräver kundens varierande krav. Förutomatt nämn-motsvara
serviceorienteradeda kunskaper färdigheteroch kommer vikt liggastor att

på kunna samarbeta i och identifierakunna och lösaatt attgrupper
problem. En ökad vikt kommer därmed tillmätas förmågan kunnaatt att

utnyttja informationsöka och liksom planera sitt arbete enskilt och iatt
färdigheterKunskaper och detta slag krävs också för attgrupp. av svara

företagensde små behov initiativ, kreativitet,mot problemlös-upp av
ningsförmåga osv.

Dessa krav innebär inte bara kommer behöva utnyttja denatt attman
kunskapsmässiga och personliga potentialen hos yrkesutbildade arbetare

i fallbättre, också många det kommer behövas fortlöpandeatt attmen en
uppskolning. fortgåendeBehovet vidareutveckling yrkeskunskaper-av av

periodvisoch omskolning basispå grundlig generalistutbildningna av en
medförkommer öka. i sinDetta krav på nämnare samarbeteatt tur ett

företagsutbildningmellan och offentlig utbildning.

Arbetsorganisation från hierarkisk till horisontell-
organisation

utvecklingDagens pågående på arbetsmarknaden kommer åtföljasatt av
förändring enskildapå de arbetsplatserna. Dagens tayloristiskt inspire-en

arbetsorganisation med löpande band hierarkisk organisationrade och
för horisontelltorde allt komma plats organisation ävenattmer ge en

industrin organisation karakteriseradinom nätverk och självstän-en av-
digt fungerande arbetslag med ökande eget ansvar.

förändring finnsSkälen till denna delvis i förändrade frånsöka kravatt
i företag myndigheteranställda och sammanhänger samtidigtde medmen

konkurrensförrnågan produktiviteten.önskan öka ochatten
förändringarnafall följer i arbetsorganisationenI många attav nya

introduceras.arbetsredskap och Så tillleder exempel deprocessernya
mikroelektroniska innovationerna sin anpassbarhet och kom-storagenom
binationsfönnåga till flyttasmellan arbetsmoment ellergränserna redu-att

tjänstemänArbetare och systemerare och datoroperatörer blir alltceras.
får samtidigt förhållandeberoende varandra och ändrat tillettmer av

uppgifter.företaget/myndigheten och dess Kommunikation och samarbete
för arbetsprocesser och lösa blir viktigare.utveckla problem alltatt
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inteteknologier eller arbetsprocesserarbetsplatser därpåMen även nya
hierarkiska relationerförändringar i medintroduceras äger rum samma

därför företag mark-förändringar mångaägerresultat. Dessa attrum av
kritiskt sin interna organisationsstruktur.granskatvingatsnadskrav att

Även till personalreduktioner i andra lett tillofta har lett har detdettaom
ansträngningar uppgifteromformulera och attityder/kunskaper hosatt

i beslutshierarkinantalet nivåer harskettpersonalen. Vad är attsom
i varje fall nivå,fattas nivå, eller denminskats beslut på den närmareså att

till handling.ledadär de skall
vid början hänsyn till denindustrins behov seklets och medSom påsvar

arbetskraften tayloris-utbildade detdåligt eller inte allsvanligendå var
arbetsorganisationsmönstret adekvat. Det harinspirerade övattiskt stort

ledningsfilosoñer, utbildningsbehovföretagskultur,inflytande påpå osv.
förändring-tillverkningsindustri tillkom.där det Dagensdenlångt utöver

till lika genomgripande konse-arbetsorganisation kan ledaväntasar av
ledningsstrukturer-teknologiema, ocharbetsprocessemaDekvenser. nya

kreativitet, problemlösningstör-initiativförmåga,medför krav påex.na
kommunikationsförmåga flexibilitet. flera skalloch Närmåga, laganda,

förmåga beredskapfatta krävs också ökad ochoch beslutmed attvara
arbetsorganisation kräver sålun-fullfölja Enoch dettaacceptera ansvar. ny

färdigheter också kombinationerkunskaper ochinte barada utan nyanya
kräver såväl bredatyngd åt ansvarstagande. Denoch ökaddessa gerav

specialistkompetens, den ställer kravkompetensproñler nyamen omsom
möjligheter inlärning utveckling itill ochsamtidigt ocksåden nyager

arbetet.

till bristvarafrån överflödArbetskraft -
i indu-befolkningsutvecklingen hela denharhalvsekletUnder det gångna

medellivs-höjdkaraktäriserats bl. trenderstrialiserade världen motava.
uppsplittring hushållen. Denoch ökadminskad familjestorleklängd, av

tidigareungdomar lämnarmedsammanhängersistnämnda trenden att
pensionärer ivanligare och störreblivitskilsmässorhemmet, ut-attatt

hushåll.tidigare harsträckning än egna
flertaleti i andra länder,varit starkare vårt land äntrender,Dessa som

arbetsmarknadsutveckling.utveckling Desocial ochi gradpåverkar hög
uppgifter tidigare sköttessocialabidragit till lång radha bl. att somena.

social-olfentliga myndigheterhandhasinom storhushållen, genomavnu
offentligaomsorgsåtgärder.olika vård- och Denförsäkringar slagoch av

uppgiftersig avseendetvingats påtautbildningen har också ex.nya
tidigare sköta.familjernasocial träning antogssom

fort-sannoliktårtiondenaunder deland kommer närmastevårtFör en
20%, 14% 197565 årökning andelen över attsatt capersoner n.av

Även intensi-omfattningen ochminskade ungdomskullar.med omparas
överdrivet det uppenbartframställsålderschocken något äri denteten s.

förändringar påver-demografiska kommerskerför närvarande attatt som
minskat antal ungdomar påfungera. Medarbetsmarknadens sättka ettatt

kungarceteris paribus, vara påkommer dessa,arbetsmarknaden att
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marknad. blir säljarnadenna De på denna imarknad sådan grad de inteatt
varit falletpå tidigaresätt upplever incitament för utbildaattsamma som

sig. Marknaden ändå deras.är
Om beskrivasdetta kan problem på marknad, därett yttresom en

företag och myndigheter finnssöker personal, också inre marknaden
i tjänstbestående de äldre och varande. Dessa blir allt värdefullav en mera

tillgång för arbetsgivaren. Företagets eller myndighetens konkurrens på
den marknaden kommer öka och skapa behov blandyttre att att annatav

utbildning intressantarbetetgöra och utvecklande för fåattgenom mera
personalen att stanna.

Såväl på inre marknad kommer pensionärerna ingåyttre atten som en
idag.på Sett enskildessätt än den synpunkt kommer fleraalltett annat ur

pensionärer vilja kvar på arbetsmarknaden efteräven uppnåddatt vara
idag fastställd pensionsålder. fleraAllt behåller sin vitalitet och önskan
efter aktivitet allt längre, och ökade möjligheter till flexibilitet i såväl
anställningsformer tjänstgöringstider kommer sannolikt göra detattsom
möjligt bli kvar på arbetsmarknaden. Flexibel pensionsålder bliratt ett
krav också stöds samhällsekonomiska argument.som av

perspektivdetta kommer personalutbildningI inom företag och myn-
digheter blir viktigare.allt Ungdomar med vanligen tolvårig allmän-att en
utbildning och med tendens under längre tid hittillsän gå och inatt uten
på arbetsmarknaden och medförarbetsplatser behov kortare färdigut-av
bildningar. företagInom och myndigheter kommer utbildning att ettvara
konkurrensmedel dessutom kommer förändringar i arbete och arbets-men
organisation leda till omställningsproblem för den äldre arbetskraftenatt
vilka tillleder behov utbildning. Personalutbildning kommersamma av

alltmera strategisk funktion. Detta kommer i sin skapaatt tur atten
både behov och förutsättningar för låta personalutbildning inte baraattav

kortsiktigt inriktadoch elfektivitetshöjandesnävt utbildning, utanvara en
medel utbildandestärka de allmänt bildandeoch inslagen iett att persona-

lens kompetens. Skulle det inträffa utbildningsbenägenhetungdomarsatt
minskade, personalutbildningskulle dessutom behöva kompensera för
detta.

från brödföda till personligArbetet krav på-
utveckling

inteUngdomar idag attraherade industrin finnerär arbetsplats. Deav som
inte materiella belöningar.det med vidDe är ekono-attvara nog vana en

misk finns förgrundtrygghet och samboende och äktenskapmönsternya
fastskjuter tidpunkt då inkomst blir nödvändig. innebärden Dettaenupp

tid sig fram i sin frihet,de under längre kan fårpröva dettaatt egen men
samtidigt förkonsekvenser arbetsmarknaden.

värdeförskjutningarplan skerPå bland ungdomarna,ett annat som
beskrivas fjärmandebland kan från protestantisk arbets-annat ettsom en

imoral, där arbetet anletets hade egenvärde. förändringarDessasvett ett
ofta individualistisk framtoning liggerhar vari önskan efter självför-en

verkligande olika alternativ och livsmönster.pröva Kontrakts-attgenom
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dåfastamed mönster ärarbetenindustriarbete ellertillrelationermässiga
"koloni-sekularisering, med ökadgåendelängrealltMedinte lockande. en

fantasier och drömmar styr-tankevärldar,ungdomenssering genomav
tendens. Denfortgåendesannoliktdettautifrån kommer attning envara

tydligare blandblir också alltungdomeninte baraemellertid utangäller
fårkvantitativ innebördidagharsloganallaArbete åtäldre: menensom

jobb. Dessautvecklandeformibetydelsekvalitativ nyaalltmer avav
når högreartikulerade dagensnärblisuccessivtkan väntaskrav ungamer

i åldrarna.upp
arbetsgi-ställersamhällepost-modemaislag vårtdettaTendenser av

arbetsorganisation. Ar-ochbelöningsstrukturändradinför krav påvarna
försörjning eller iinte barai sig ochmeningsfulltmåste görasbetet sessom
förlängningenimmateriellt slag. lkriterierandrarelation till avyttre av

myndig-i företag ochutbildningkravocksåperspektiv ligger attettdetta
verksamheten. Förtotaladen statintegrerad delskallheter avensomses

samordninggälleruppgifter bl.dettainnebärsamhälle avoch a.som
minst kommer så-vuxenutbildning. Intemed dagenspersonalutbildning

myndigheterföretag ochförnödvändig de smärreblisamordningdan att
utvecklingomtänkande och stora,påinför kravställsvilka somsamma

förorganisationer göraandramed attsamverkamåste ex.sommen
möjlig.utbildning

ålderssam-befolkningensiförändringarnainnebördengenerellaDen av
till utbild-med hänsynvi måste,arbetepå äroch imansättning attsynen

Såväl barn-tidigare.änsättlivscykeln påbildning, ett annatochning se
förankring tillhistoriskasinharbegreppungdomochdom vuxen somsom

förutses, kommerkanutvecklingMed denknutits.utbildningvilken som
diffust detbli änvuxenutbildning ännuattsjälva begreppet merat.ex.

denpåsig till Svarenvänderutbildningenvilka devarit: är somvuxna
ungdomsutbild-ochpå barn-ocksåbestämmakommerfrågan att synen

bliutbildningenföljd för attattkommerkonkretaning. l termer en
i alla åldrar.utbildningsmöjligheterpåläggastyngd måsteytterligare

sysselsättningalternativtillarbetspausfrånFritid -
2/3mindre änidagarbetskraften utgörsvenskaför denMedelarbetstiden

arbetstidsförkort-påtyderMycket attkrigsslutet.vidtidmotsvarandeav
takt.väsentligt långsammareiocksåfortsättakommerningen att om

förtidomfördelningskerreducerasarbeteför avtidenSamtidigt ensom
ocksåvanligare begreppalltFlex"-tid är ett menicke-arbete.ocharbete

Deltidsar-vanligare.blir allttidsutnyttjandeförformericke-traditionella
ocksådeltid,självvaltalltidicke menoch det ärvi, somkännerbete

huvudsakligenuppgifternaanställning däriarbeteochveckoslutsarbete
blir änfritid störretilllederförändringar attdessaOmiutförs hemmet.

förutnyttjasföri tid arbete attflexibilitetenocharbetebetaltförtiden om
ickearbetefritid attdefinitionenbörjarförfå tid somavsiktligt annat, av

framtidenblir isamhälletaktivai detSysselsättningmening.sinförlora
meningvanligiarbetebetaltsåvälför sombeteckningadekvatmeraen

förocksåsig åt,väljer ägnaenskilde att ex.den menaktiviteterolika som
samhällstjänst.slagskilda av
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Om utvecklingsådan kan äga ställer det utbildningssyste-antasen rum
inför krav föroch omvälvandemet uppgifter.stora systemet Utbildningen
intekan längre ensidigt inriktas med hänsyn till fjärdedelden arbetsta-av

dygn respektive den åttondel hans eller hennes liv kanskegarens av som
betaltägnas arbete. Själva faktumdet arbetstagarna frivilligt väljeratt att

byta ökad lön fritidökad indikerar det allmän välfärdssynpunktmot att ur
olämpligt negligera fritidsaktivitetemaatt utbildningsuppgifter.vore som

gällerDetta vi i framtidenäven i högre utsträckning skulle kunnaom
integrera fritidsaktiviteter i yrkeslivet respektive möjliggöra för flera haatt
yrket hobby".som

innebärDetta givetvis inte vi skall ersätta skollektioner fiskeut-att med
flykter eller söka konkurrera bildningsförbundens specialiseradeut hobby-
kurser. Det understryker i stället måste söka varje individatt välge en
inövad och väldokumenterad baskompetens förgrund han ellerattsom
hon i livet intressemed och tillförsikt skall kunna tillämpa ochsenare
vidareutveckla kompetensen såväl i yrkesliv fritidsaktiviteter.som genom

i varjeKompetenskraven utbildningsetappvald måste därför ökas i
självständig och mångsidig tillämpning. En elev nöjt sigtermer av som

med enkel algebra och geometri blivit stimulerad vidareutvecklaattmen
dessa kunskaper förbåde programmering jobbet förpå och stjämnavige-
ring under havsseglingar enligtär detta väsentligtsynsätt bättreex.
rustad den elevän lämnar skolan med hälsosam förrespekt endastsom en

förståddadelvis integraler och förankradväl vilja hålla sig bort frånatten
formaliseradall argumentation.

till fritidsintressenaHänsyn innebär i denna mening endast ytterliga-en
förstärkning de krav redan anförts krav förbättradepåre av som ovan -

möjligheter till personlig utveckling, självförtroende och relation till sig
själv och andra, också krav individuelltpå bärkraftig och medborger-men
ligt relevant kunskap. motiverarDet också betoning etik och kulturen av

igrundläggande skola utbildning.ochsom



utbildningssystemetsvenskaDet -
ochfaktastiliseradenågra

problemperspektiv

genomlysning vissa aspekter det svenskavikapitel görI detta avaven
Vi finnerhjälp statistiskt material. det angelä-utbildningssystemet med av

ha krävtgrundligare genomgång skulleaspekter. Envissabetonaget att
förfogande. i Förening med någontill Dettavårttid ståttän attsommera

gjortfinns tillgå har det svårareutbildningsstatistik inte änsamlad att
statistisk bild.heltäckandenödvändigt att ge en mera

bildenstatistiska materialet främstnödvändighet detmedNärmast ger
till Förbund-karakteristika och dessastrukturellautbildningssystemetsav

Försökt få informationvarit möjligt har medeffekter. Så långt detna
visat sig möjligt kunnainte någonkvalitativ. Tyvärr har det attär gesom

formresultat i kunskaper ochutbildningssystemetsbildfylligare avav
färdigheter.

högersidoma statistiska data ikapitlet redovisas påfortsättningenl av
faktarutofvänstersidor vi imotståendediagram. På görtabeller och

innebörd.vissa diskussioner data och derastill förochkommentarer om
tillfället otillfredsstäl-i akt uttrycka detVi vill i detta sammanhang attta

för utbildningsväsendet saknas.statistik det svenskasamladilande att en
finns olika myndig-statistiska inom verk,blivit dataerfarenhet harVår att
ofta rudimentär form och oftafragmentiserad ochföretag iheter och men

till följddefinitionerkategoriseringar grundparametrarochskildamed av
syftenhaft olika med samla data. Enintressenterolika attatt meraav

utbildningsstatistik borde angelägetsammanhållenochtäckande attvara
väsentligt sådant påpe-vill framhållaVi ocksååstadkomma. ettsom om

statistikproduktion för utbildnings-framtidakande ad attnotamtogs en
inomoffentlig utbildning utbildningreguljärsåvältäckerområdet som

framtida statistikproduktionmyndigheter. Vidare bordeföretag och en
inom intematio-motsvarande verksamhetsamordnas medinom området

möjliggöraför ochOECD underlättaorganisationernella attt.ex.som
mellan länder.jämförelser

T3 l0-0594
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Åldersstruktur och utbildning

Studiedeltagande reguljär utbildningi

Studiedeltagandet kraftigthar ökat i åldrarna under 19 år, mattasmen
i åldersgrupper däröver. Studiebenägenheten i olika åldersgrupperav

effekt bl. individensär värderingar påverkasen av a. som av ex.
möjligheterna vidareläsa och de utbildningsmässiga, sociala,att kultu-
rella, ekonomiska och andra individen förfogar över. Detresurser som

sig ständigt föränderligrör process.Förändringarna blir svårareom en
förklara utbildningsnivåerpå högre än på lägre.att

börjarIdag omkring 90 ungdomarna utbildningpå iprocent av en
gymnasieskolan efter nioårig grundskoleutbildning. Studieaktivite-en

exempelvis likaär nästan hög bland 17-åringarten inumera som
åldersgruppema därunder se diagram kraftigtA. l Den ökade studi-
eaktiviteten i gymnasieskoleåldrama 16- l9 efterår 1950-talet kan
framför allt beskrivas effekt samhällets förändrade krav, ettsom en av

skolreformerantal och ändrade värderingsmönster.stort
den eftergymnasialaI utbildningen blir studiebenägenheten ännuen
komplex Det naturligtvisär inte möjligt pekaattmer utprocess. en

enskild faktor förklaringenenda till den väldiga expansionen inomsom
högskoleområdet, framför allt under l960-talet. utbildningspoliti-De
ska ambitionerna for olika i samhället och reformeringamagrupper av
högskolan under 1970- och 1980-talet har emellertid ofta syftat till att
påverka rekryteringsmönstret och utbildningsvolymerna. Därmed på-
verkas också studieaktiviteten i de olika åldersgruppema. När total-

infördes förspärr all högskoleutbildning i slutet 1970-talet dettaav var
troligen tillhuvudskälen studiedeltagandet genomsnittligtett att settav
upphörde öka i åldersintervallet 20-30 år, varieraratt mönstretmen
mellan åldrarna. efterfråganDen ökade på arbetskraft under 1980-talet

antagningsreglerna vilka främjar ger förpoäng några för-samt års
innanvärvsarbete börjar i högskolan viktigaär två tillorsaker attman

högskolestarten flyttatspå detta framsätt inågot åldrarna.
Kvinnornas studiedeltagande har varit expansivt än männens.mer

Expansionen vuxenstuderande skedde under 1970-talets förstaav som
hälft särskilt märkbar bland kvinnorna. kvinnogruppernaI mellanvar
21 -29 studiefrekvensenår har fortsatt öka vissävenatt avmatt-om en
ning har skett. Bland de något äldre kvinnorna 30- 34 år sker emeller-
tid inte längre ökningnågon alls studieaktiviteten.av

studiedeltagandeNär talar all reguljär skol- och högsko-om avses
leutbildning i landet inklusive högskolor, gymnasieskolor, KOMVUX,
folkhögskolor, grundskolor och andra allmänna utbildningsinstitutio-

för ungdomar Diagrammenoch A.l.-A.3. såledesner vuxna. ger en
bild förändringarnamycket generell i olikade åldersgrupperna.av
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utbildningi regulär allmän skola och högskolaDiagram DeltagareA.l.
i utbildningenrespektive åldersgrupp deltar Källa: SCBAndel somav

ÅldcrsgrupProcent
100 7-155 .
°° ° 16

17go
70%

l
50+

1aSO
40+

.ao 19t.1-. 1 -a- : j -..20-441_________20
ø "2549p-TIIIT10 .......------ ----"__./ 30-34-.--.r__.n_--_-__---- -___._.--_-_-: -..-nr-s--ø---r---á-f ------------o

1070 19501950 weo År19:00 1940

utbildning högskolai regulär allmän skola ochDiagram A.2. Deltagare
kvinnor 16-20 år Källa: SCBochMän

Ålaarsqrgp;ÅldersgruppPzocum. "nu,
á:Kvinnor 16-20 :e:1616-20 á:Man

M$gzlfa?.g.xxvw"

AX 1960 1965 1970 1975 19819751960 1965 1970 1980 A:

i utbildningDiagram A.3. Deltagare regulär allmän skola och högskola
och kvinnor 21 34 år Källa: SCBMän -

á:21-34KVINNORMÄN å2144 Axaersqrupp
Aiaersqrupn 21-27Procent25

23-24J

f 30-34
5

o.::.:::.::::::::.
1975 avr 1970196519601950197519701965vggo

Diagram reguljäraA.l.-A.3. det och allmänna utbildningssystemet.avser
ingår utbildningsådan anordnas arbetsgivare, fackförening,Här som av

studieförbund,AMS, korrespondensinstitut, radio/T FördelningenV. byg-
SCB-uppgifter Förpå åren 1929/30, 1939/40, 1949/50, 1960, 1963,ger

1966, 1969, 1975, 1982/83, 1984, 1988. Värdena interpole-däremellan är
inte faktiska uppgifter.rade och bygger således på
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utbildningsarrangörTyp av
reguljäraDen utbildningen i skolan ioch högskolan utgör densom ges
dominerande utbildningsforrnenhelt i ungdomsgruppema diagramse

mitten till börjanA.4.. Från 1970-talet 1980-talet har emellertidav av
viktiga förskjutningar iskett ungdomarnas studiemönster. Denett par

studieaktiviteten,totala dvs. åldersgruppen deltog iprocent av som
form utbildning,någon betydligt ihögre början 1980-taletav var av

l982.En viktig förändring arbetsgivarnasär fackför-ochattannan
eningamas utbildningsarrangörerbetydelse ökat markant. I ålders-som
intervallet 16-24 år andelen deltog i utbildning anord-var som som

arbetsgivare fackföreningaroch ungefär dubbelt så 1982nats storav
1974. Samtidigt studiedeltagandetändrades i reguljäradet utbild-som

ningssystemet lite. Efterganska 1982 har skett vissa mindre förändring-
i studiemönster,ungdomarnas detta redovisas inte i diagram-ar men

met.
Även bland äldre studerande har andelen deltagare i utbildningar

utanför den reguljära skolan och högskolan ökat. Nästan halva den
befolkningen i Sverige i åldersgruppen 25-44 brukar iår deltavuxna
form utbildningnågon under år och dominerar arbetsgi-ettav numera
och personalorganistionemas utbildningar och kurser. Däremotvarnas

användningen studieförbundenshar utbildningar minskat någotav om
vi jämför studiedeltagandedagens situationmed den iråddesom
mitten diagram1970-talet se A.5..av
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ochbland ungdomarDiagram utbildningsarrangörA.4. Deltagare per
respektive 25 3424Andel befolkningen i åldersgruppen 16 årvuxna av --

Källa: SCBår

70" 16-24 år

ü Arbetsgivare, Fack,AMS
Studieförbund mm

E Reguljär
skola/högskola

utbildningAnnan

1982197419821974

utbildning ochall längdinkluderarDiagram A.4. och A.5. oavsett om-
frånUppgifternadeltidsstuderande. har hämtatsfattar både hel- och

Individema nettoberäknadelevnadsnivåundersökningar. ärSCBs som
respektivei ålders-studiefrekvensentotala uppmättsandelar den somav

flera utbildningsområ-förekomma inomkanEftersom en persongrupp.
uttryckt i bruttoandelar, något högrestudiedeltagandet,samtidigtden är

framgår figurema.vadrespektive utbildningsarrangör än som avper
till:i utbildning skattades SCBdeltogtotala antaletDet avpersoner som

i BefolkningDeltog utb.i utb.Deltog

24-åringar16-
9780003970685809321974
10280003546606733401982
10490004535635954371986

44-åringar25 -
216500013747757902251974
2367000120243611645641982

1294613 239300010983871986
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högskolanoch nettoanzaletGymnasieexamination nyinskrivna i

Efter högskolereformen 1977 har övergångsfrekvensen från gymnasie-
varit stabil.skolan relativt Från gymnasieskolan helhet cirkaharsom

varje börjat27 avgångskull i inom femhögskolan år.procent av
fyraåriga linjernaFrån de och börjar mellan 55-60tre- procent

inom fem Eftersom intresset för högskoleförberedandeår. de gymnasie-
linjerna varit ovanligt under 1980-talet förväntakanstort nu oss

från fram tillrekordstora avgångskullar dessa mitten l990-talet.av
Övergången från tvååriga yrkesinriktadede linjerna medär några

framför allt vård-, konsumtions-undantag drift- och underhålls-samt
ofta fråganlinjen mycket låg. fortbildningDet är vidareutbild-ochom

efter fleraning års yrkesverksamhet grundläggande linjeut-änsnarare
bildning. reformeringDen gymnasieskolan just diskuterasav som nu

tillskottkan högskolebehöriga under l990-talet frånett stortge av
linjer vilket i falldessa så breddar högskolans rekryteringsbas ytterliga-

re.
stabilitet stagnation vidDen och under några år påvantsom oss

till1980-talet stark kontrast tidigare växlingarutgör års i övergångs-en
frånfrekvensema gymnasieskolan, vilka särskilt uttalade undervar

1960-talet 1970-talet. föroch Mycket talar stabilitet intedennaatt
dimensioneringskulle bestå högskolans tilläts följa ungdomar-attom

efterfrågan utbildningsplatserpå hittills under 1980-talet.ännas mer
Antagningsreglema har ganska starkt reglerande effekt studiedel-påen

och således på övergångsfrekvensernatagandet diagramäven se A.5..

Behörighezsbakgrunden bland nybörjare högskolani

till 1969 i principFram krävdes genomgånget gymnasium för att man
bedrivaskulle studier vid universitetet och högskolor med ett par

undantag. Under 1960-talet hade drygt 90 nybörjarnaprocent av en
behörighet. Se tabell Dispens frånsådan A1 fullständigkravet på

gymnasieutbildning i liten omfattning.mycket infördes1969/70gavs
vidgat tillträde för fylltregler dem 25 förvärvsarbetatår ochom som

minst 5 år "25:5-or. blev behöriga vissaDe studera vidämnen deatt
filosofiska fakulteterna. Resultatet blev massiv tillströmningsökningen

äldre studerande l970-talet. 1974under exempelvis hela 17antogsav
nybörjarna enligt reglerna vidgat tillträde. Under 1980-procent av om

talet minskat till förmån för flerhar denna andel åter frånstuderande
gymnasieskola fråntvåårig eller KOMVUX.

1991 antagningsreglerHösten planeras vi fåroch antagnings-trenya
grupper:

Sökande med gymnasiebetygenbart
Sökande genomgått högskoleprovsom
Övriga särskilda förkunskapsprovmed

vilka effekterDet svårt exakt detär säga kommeratt systemet attnya
få, för arbetslivserfarenhetemamycket talar kommeratt attmen en
kraftigt minskad betydelse.
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nyinskrivna inettoantaletGymnasieexaminationen ochA.5.Diagram
och UHASCBKälla:högskolan

120000--

100000

80000 GYHNASIEEXAMINATIO1TOTAL specJrurserlinklnetto .
-Gymnasleskolans60000 linje:höqskoletörberedande
-HoGsxoLaNvaORJARa"nya"hägskolebegreppet40000

20000--

0
1990/911930/811970/711950/61 ovaxqånqslzokvonseravqlnqn-ochvidoførlndnaefrån1989gallerPrognos

SCB ochi högskolan. Källa:nybörjareBehörighetsbakgrundenblandTabell A 1
UHA

Fri-Statlig Kommu-Nybörjare inom
nal hög- ståendeuniv högsko-Högskolaoch

kursskola"laföre 1977
86/8786/8774/75 86/8770/7164/65

gakgrund
gymnasium ochAldre

5564 236191 763/4-årig skolagymn.
Z-årigFackskola, gymn.

59 163 221och KOMVUXskola -
tillträdeVidgat

83170 52525/2514 -
från krav påDispens

523 llbehörighetallmän --
Behörig utländskvia

43 394examen -
Övrig 126 18565utbildning

100100 100100100 100Summa procent
9096223 25423 26 72427 563 2414715Totalt antal

tillämpas.behörighetallmänUtbildningslinjer reglerdär" om
linjer.Allmänna"

utbildning.i övrigUppgift ingårsaknas,- för skolpersonal.fortbildningskurserexklusivehögskolastatligkursFristående avser
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Övergångsfrekvenserna från och T-linjergymnasiets REAL-, N-

På 1950-talet gick omkring 80 de studerande examine-procent av som
rades på reallinjen vidare till universitetsstudier inom fem år. Ungefär

övergångsfrekvens har frånstudenterna N-linjen under 1980-samma
talet i dagens högskola. dåtidensFrån tekniska gymnasium över-var
gången till högskolan betydligt tilllägre, och med något mindre frånän

fyraårigade och tekniska linjerna i dagens gymnasieskola.tre-
Sammantaget har avgångskullama under 1970- och 1980-talet någoten

HÖG-lägre övergångsfrekvens tidigareän kullar jämför andelen "EJ
ÄvenSKOLA med andelen börjat i högskolan, diagram A.6..som

utbildningsvalen förändrats ihar tidsperspektivlängre beroendeett på
bland förändringar i högskolans utbildningsutbud.annat

övergångsfrekvensen från gymnasiets SAM- ochALLM.-,
linjerEKONOMISKA

iRedan 1955 universitetsutredningårs förutspåddes expansionen av
det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet och då inte enbart som

effekt de växande ungdomskullama. Man såg framfördå allten av
psykologutbildningen vissaäven andra ämnesområdenmen som exem-

intressantpel på nyorientering inom dåvarande humanistisk fakultet
.förutsågPrognoserna emellertid inta utbildningsexplosionalls den som

följdesedan inom fil. fak.hela
Totalt ökade övergångsfrekvensen till frånhögskolansett de längre

ekonomiska-, sociala- och samhällsvetenskapliga utbildningarna fram
till första åren 1970-taletpå har därefter minskat.åter Blandmen

års avgångskullar har bland tillövergången undervisnings-annatsenare
området minskat påtagligtganska diagramse A.7..

Övergångsfrekvensen från ochLATIN- UM-linjerH

Flertalet studenter från HUM börjar inom högskolans KI-sektor eller
språklärareutbildningpå inom U-sektom. En andel går ocksåstoren

vidare till utbildningar inom AES-området. börjarMånga bland annat
juristlinjen.på totala övergångsfrekvensen,Den från tidigare latin- och

humanistiska linjen,nuvarande förhållandevis hög mellan 70-80var
procent och uppvisade liten uppåtgående tendens till börjanen av
l970-talet, minskade därefter ganska kraftigt se diagram A.8.men

Vad inte framgår diagrammet är antalet studenter från deattsom av
renodlade längre språkutbildningarna i gymnasieskolan börjar isom
högskolan mindre för tjugoär än år sedan 1982 jämfört mednumera
1962. Det allmänna gymnasiets språkliga har här förtsdessutomgren
till SAM-området, diagram A.7., och ingår således i diagram A.8.,
vilket förstärker minskningen ytterligare.



Övergång gymnasiets T-linjerfrån real-, N- och Källa: SCBDiagram A.6.
Pro te
10
90-
80 El Ej högskola
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l AES30

1977 19820
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Gymnasieexamensár

Övergång ALLMÄNNA,Diagram frånA.7. gymnasiets SAM- och EKO-
NOMISKA linjer Källa: SCB
Procent

100
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80 3 Ej högskola70

La T60 .
50 KI+U+V
40- EABs
30-
20-
10
0

1957 1962 1967 19771 1982
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ÖvergångDiagram A.8. från gymnasiets LATIN- och HUM-linjer Källa:
SCB

Procent
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90-
ao- D Ej högskola70

, Teo-
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40- BARS
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ymnasieexame r

till ht 77 ingår skattninghögskolanI övergå en grov av ny-
fö fritidspedagog-uksköterskeg lärar-, vissabörjarna andrap

tillkommit i reformenlärarutbildningar och med 19som .

10059414
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Utbildningsinriktningar

Utbildningsinriktningar bland nybörjare högskolani

finns före efter refor-jämförelser högskolan ochstatistiskaDe avsom
ofta bristfälliga och svårtolkade, med måttl977 ärär men grovamen

få sammanfattande bildnaturligtvis möjligt högskolansdet att en av
omstrukturering.långsiktiga

information KI-sektornkultur- ochHumaniora,

i 1960-talet tillströmningen tillexpansionsåren slutet ökadeUnder av
samhällsvetenskapligahumanistiska området. Flertalet dehela det av
periodockså expanderade under denna hade ocksåämnena ur-som

fram inom humanistisk fakultet.sprungligen växt
tredjedel nybörja-Språkutbildningama omfattar idag drygt allaen av

fristående kraftigtinklusive kursområdet,inom KI-sektom ettmenre
linjerefter 1977 allmänna- och lokala blandtillskott har skett av nya

information, turism relativtinom reklam, denområdena samtannat
kulturvetarlinjen.stora

Matematik-naturvetenskap och teknik T-sektorn

idag fler nybörjare viTekniska har KI-sektom dåsektorn än även
förändringarnafristående påtagligain kurserna. Deräknar de mest

linjer framförframväxten antal alltinom T-sektorn är ett stortav -
linjer kontinuerlig utökningdatatekniska ochoch nästansystem- en-

matematiska-naturvetenskapligacivilingenjörsutbildningarna. Detav
fristående omfattar idaginklusive motsvarande kurserområdet

ungefär lika nybörjare i 1960-taletmånga slutetsammantaget som av
från andelen mindre. Iställetexklusive ämneslärare mat-nat, ärmen

fått fler Vidutbildningar inom T-sektorn allt studerande.har andra en
till inträdeskravlångsiktig jämförelse måste också hänsyn bådeattta

studiemönster har ändrats.och

Vård V-sektorn

dominerats utbildningar. kraf-alltid spärrade DenVårdområdet har av
1960-talet vid framför allt filosofiskexpansion skedde undertiga som

utökningbetydligt blygsammarefakultet motsvarades vård-avav en
sjuksköterskeutbild-mitten 1970-talet minskadesUndersektorn. av

högskolereformen haft mindre samtli-efter andelningen och har en av
1960-talet.nybörjare inom vårdsektom under del På deän storen avga

universitetsutbildningarna veterinär,läkare, tandläkare,traditionella
fl. nybörjare varitsjukgymnast har andelen ganska kon-apotekare, m.

l970-talet.sedan slutetstant av
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Nybörjare utbildningssektor inklusive fristående kursDiagram B.l. per
SCBKälla:
1964/65-0Index

250

200-
AES-sektorn

Dj5° T-sektorn"
KI-sektorn
V-sektorn"100.,

ü U-sektorn

50 -

i ä :E.0 : ...
84/8587/8879/8074/7569/7064/65

information Procentochhumaniora, kulturNybörjare inomDiagram B.2.
SCBKälla:motsvarandenybörjare inom KI-sektom,allaav

100
80 D SPRÅK-amncnkursero
59 nKI-ÃMNEN spzáuejKURSERo

H Övrigkulcur- infosekLar40 och
L I NJ ERNOLSV

20
0

I 84/85 87/8874/75 79/8059/60 64/65 69/70

teknikNybörjare inom matematik-naturvetenskap och Pro-B.3.Diagram
SCBnybörjare inom T-sektom, motsvarande Källa:allacent av

100
DT/Mar-narÅMNiiNoKllEääå-Ilå
D LINJERMat-nat
Civilingenjör
HÖVIJQteknisk sektor

LINJERmotsv

79/80 84/85 87/8864/65 89/70 74/75;59/60

nybörjareDiagram Nybörjare inom vårdområdet Procent allaB.4. av
inom Källa: SCBV

D Friståendekurser;acevárdomráde:
sjuxskozezsxeutniiuwicz;

Hovng várdsektorLXNJI-L-l

84/85 87/8874/75 79/8069/7064/65 j59/60



30

Samhällsvetenskap, administrativa-ekonomiska-sociala sektorn
AES-sektorn

för samhällsvetenskapliga studier framIntresset mycket snabbtväxte
därefterunder 1960-talet. AES-sektorn har förblivit utbild-den största

ningssektorn. utbildningsområde finnsInom detta flerockså studeran-
fristående inomde på kurser andra sektorer.än

Användningen emellertidämnesutbudet har ändrat karaktär del-av
inomvis skettpå sätt KI-sektorn. Andelen äldre studeran-samma som

betydligtde under 1960-taletär större än och delstörrenu en av
studierna socialt-, ekonomiskt-på de och samhällsadministrativt inrik-

i fortbildnings- vidareutbildningssyfte.tade kurserna sker eller Ett ut-
för ämnesfördjupande studier blivit mindre vanligt.tryck detta är att

Ekonomlinjen AES-sektoms linjer. Tillsammansär den största av
nybörjama friståendemed på motsvarande kurser ekonomgrup-utgör
för fjärdedelnärvarande drygt alla nybörjare inom AES-pen en av

tidigaresektorn, denna andel har varit ännu större.men

Undervisning U-sektorn

Lärarutbildningama kraftigahar under 1980-talet drabbats nedskär-av
ningar. Nybörjarmönstret inom denna liknar därför intesektor alls den
bild övriga framförsektorer Dagens debatt handlar allt hursom ger. om

utökningsbehovet inför 1990-talet och hur skall kommaärstort man
tillrätta med det sviktande intresse bland funnitsungdomar undersom

för vissa lärarutbildningar.1980-talet Bland förskollärarut-harannat
bildningen drabbats detta.av

Vidstående diagram B.6. bygger bland uppskattningpåannat en av
nybörjare inom filosofisk fakultet förväntades full-antalet som senare

följa ämneslärarutbildning. Andelen nybörjare lärarlinjerpå haren
enligt beräkning minskatdenna sedan 1960-talet samtidigtgrova som
förskollärarutbildningen blivit utbildningsområdetdet klart största
inom undervisningssektom.

Pedagogikstudier förknippas inte i förstakanske hand undervis-med
varitningssektorn har alltid fortbildningsäm-de populärasteettmen av

för redovisas därförlärare och här. minskningDen skettnena som om
jämför fristående i pedagogikkurser med motsvarande ämnesstu-

fil. fakdier inom skall samtidigt förr möjlig-lärare hadevägas mot att
heter läsa på B-avdrag idag erbjuds i första särskildahandatt men
fortbildningskurser inom högskolan.



samhällsvetenskap, administrativ-ekono-Nybörjare inomB.5.Diagram
nybörjare inomalla AES-sektom,misk-social Procentsektor motsva-av

Källa: SCBrande

Damm social,AMNENKURSERroekonome
AMNENEkonomm KURSERo

EkonomLINJER-
alarm-social LINJER4 motsv

79/80 84/85 87/8859/60 64/65 69/70 74/75:

undervisningsområdet allainom ProcentNybörjareDiagram B.6. av ny-
Källa: SCBmotsvarandeinombörjare U-sektom,

Cl AMNENPedagogik- Ko
Forskollarare

E ÖvrigundervisningçmoLsv

S69/70 74/75 79/80 84/85 87/8859/60 64/65

utbildningarsektorsindelningdendiagrammen bygger påUppgifterna i av
få jämförbarhetsyfte1977:1 medSCB 1977 IPFgjordes attavsom

utbildningar dessför-motsvarandeefter 77 ochhögskolan httotalamellan
tillfördes Vissadå högskolan.inklusive utbildningarinnan, dvs. grovasom

fristående/enstaka kur-tillgripas.fått Deharberäkningar och schabloner
dubbelregist-nettoberäknats"ämnesindelatsochhar sektors- samtserna

filosofiskaNybörjare vid de olikalinje-studerande.rerade räknas som
börjaberäknatsantalreducerats med detfakultetema har ensom senare

ämneslärarutbildning.
studiein-tillbyternybörjare inkluderarBegreppet en nypersoner som
tillström-totalabild deninte diagrammen någonDärförriktning. avger

förändrats.intresse-inriktningama"visar enbart hurningens storlek utan
sammanställningama.ingår iPábyggnadslinjer
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offentlig utbildning forskningPrivat och och

för inte omöjligt, jämföra offentligavanskligt, ochDet sägaär att att
privata utbildningskostnader. personalutbildning förFöretagens svarar

privataandelen den utbildningen. Kostnaden förden dennastörsta av
vanliga för dylikt,dels de lärare, lokaler, material och dels kostnaderär

för produktionsbortfall människor utbildas iställetdet uppstår närsom
för kostnadspost dominerande.producera. Denna heltäratt

jämförs produktionsbortfall företagdiagram C.1. värdet iI ochav
förvaltning personalutbildningoffentlig grund med samhälletspå av

utgifter för gymnasieskolagrundskola, och högskola. Värdet produk-av
tionsbortfallet självfallet timkostnaden. Därför alternativaberor på har

frånberäkningar gjorts utgångspunkt olika timpriser.med Företa-tre
hälften personalutbildningenför i mandagarstår något ängen mer av
offentliga för.räknat. den verksamheten BeräkningarnaResten svarar

gjortshar SCB.av
Eftersom företagen och betraktar utbildning lönsammer mer som en

förekommer i omfattning försökerinvestering, det ökande att man
utbildningens lönsamhet. finns emellertidkalkylera kostnader och Det

företagensinte beräkning sammanlagda utbildningskostna-någon av
utbildningen informell,Till detta bidrar delder. äratt storen av ex.

inskolning till arbetsuppgifter.nya
näringslivetsLite vi och FoU-satsningar.bättre reda har på statens

diagram privataframgår C.2. de kostnaderna högre deSom är änav
oifentliga. Storföretagen förstår den största delen de totala FoU-av

eller 65 de totala kostnaderna. forsk-kostnadema, Mestprocentca av
läkemedelsindustrinningsintensiv eller15är satsar runt procentsom

omsättning forskning.sin påavmer
Sverige till capita i Diagramhör de länder FoU.mestsatsar persom

förklaring till detta kan Sverige har hög andelC3. En attvara en
multinationella företag itenderar producera utlandet och be-attsom
driva i Sverige. vi kan slå till medFoU Frågan är vår högaossom ro
forskningsintensitet.

till "Kunskapsbildning för förnyelse"bilaga 13 LU strukturellI
Ohlsson kunskapsinvesteringamas betydelse för eko-utreder Lennart

utveckling.nomins strukturella En hans 1980-taletsärteser attav
stmkturutveckling förgått långsamt, snabbare struk-är atten annan en

tillturomvandling kräver övergång kunskapsintensivt ochetten mer
FoU-intensivt näringsliv. i sin utbildningenDetta betyder atttur av
framför högutbildade ekonomer teknikerallt och måste öka och att
forskarutbildningen byggasmåste ut.
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utbildningskostnader förPersonalutbildning 1987,vårenC.1.Diagram
jämförelseproduktionsbortfall och medförOlika beräkningarhelt år
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Miljonerkr

35000
250kl/lim

30000

25000

20000

15000

10000

5000

ä
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utfö-utvecklingsverksamhet påforsknings- ochUtgifter FörC.2.Diagram
SCBpriser Källa:löpandeMiljoner kronor,rande sektor
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Studiefinansiering och lönsamhet för högre utbildning

högreDen utbildningens lönsamhet

Huruvida högskoleutbildning lönar sig inteeller komplexär ochen
svårbesvarad fråga. Enligt OECDs finnsanalyser det emellertid på
lång sikt påvisbara orsakssamband mellan lands kunskapsnivåett och
dess ekonomiska tillväxt. Alla västerländska samhällen har historiskt

haft ständig expansionsett andelen eftergymnasialt utbildadeen påav
arbetsmarknaden och de länder uppvisat särskilt expansivsom en
marknadsekonomi t USA också jämförelsevissatsar delex storen av
de offentliga utgifterna på högre utbildning, dvs. det finns åtminstone

enkelt deskriptivt sambandett mellan ekonomisk tillväxt och offentliga
utgifter för högre utbildning.

Det ocksåär uppenbart den välfärdsnivå viatt iuppnått Sverigesom
bland beror på den kraftiga kompetenshöjningannat skett påsom
arbetsmarknaden efter 1950-talet, det naturligtvisär svårtmen att
urskilja just högskolans iroll denna utveckling.

Efter den väldiga expansionen den högre utbildningen i slutetav av
1960-talet har Sverige framför allt prioriterat gymnasieskolan och and-

utbildningsverksamheter utanför högskolan. På 1950-talet utgjordera
de offentligatotala utbildningskostnadema i Sverige förhållandevisen
låg andel bruttonationalprodukten BNP. På 1980-talet lägger viav

större andel BNP på utbildning än många andra länder,ner en av men
därav går fortfarandei mindresagt andel till högskolan se ligsom en
D.l..

På 1990-talet kommer den svenska utbildningspolitiken införståatt
viktiga frågeställningar. Skall tillväxten antalet högskoleutbildadeav
tilllåtas iupphöra samhället Kommeratt landet ha råd med ökadeatt
kostnader för den högre utbildningen

krafrgaDen tillväxt antalet högskoleutbildade vi haft sedanav som
1970-talet kommer se ñg D.2.. Nuvarandeatt avta dimensione-nu
ring, totalnivånpå varit i oförändradstort sett sedan börjansom av
1970-ta1et, hotar tillupphov bristatt vissa utbildningsgrupperpå påge
arbetsmarknaden i början århundrade.nästa Tillgången på högsko-av
leutbildade kan då komma bli besvärandeatt restriktion. Dettaen
gäller också i fråga antalet avlägger doktorsexamen.om personer som
Detta antal behöver öka drastiskt inom det samhällsvetenskapligaex.
området. Om så bidrarsker även detta till Sverige kan svårt attav
upprätthålla god konkurrensförmåga omvärlden och deten gentemot

många år hämta igen förloradtar kompetensatt arbetsmarknaden.på
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ifor utbildning BNP någrautgifter ProcentOffentligaDiagram D.l. av
OECDSCB ochKälla:länder

I 1980-talet
Därav högskolaBrd level

1950-talet

áø
Stor råt-Holland Sverige väuc-usa
cannlonçy.x1and

nsuisu NSI/limen/rus unna 1054/1934|954n9|4

Årlig högskoleutbildade underantalettillväxtprocentuellD.2.Diagram av
högskole-dimensionering1989nuvarandemedS-årsperiod65 år avper

SCBSverige Källa:iutbildningen

Procent

15-2000-0585-90 Å,70-75

H Längre högskoleutbildningarhögskoleutbildningAll

S l0-0594
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Studiefinansiering

för utbildning i Sverigeundersökning lönsamheten högre harNågon av
inte gjorts studie för U68.sedan Magnussons och Tychsens Det hade

varit värdefullt ha sådan för kunna bedöma studieme-kanske att atten
delssystemet.

tillbaka till riksdagsbeslutetNuvarande studiemedelssystem går
Maximibeloppet fastställdes till1964. läsår och studerande 140per

Studerandebasbelopp. med vårdnad barn ellerprocent ettav om
fåunderhâllsskyldighet barn kunde barntillägg. Studiemedelsbe-mot

återbetalningspliktig stipendiedel.bestod del ochloppet av en en
framgår diagram bidragsdelen minskat i tillSom D.3. har relationav

fram till studimedelssystemet infördeslånedelen 1987. Då bidrags-var
Därefter bidragsdelen inte höjts idelen 25 totalbeloppet. harprocent av

bidragsdelentakt med lånedelen. 1987 endast total-procentvar sex av
beloppet.

höjas till1988 beslöts totalbeloppet skulle 170 basbe-att procent av
bidragsdelen skulle 50loppet och basbeloppet.utgöraatt procent av

försäkrar sigLånedelen alltså 120 På dettaär sättprocent. attman om
följerlånedel bidragsdel den allmänna kostnadsutvecklingenbåde och

tidigare.bidragsdelen inte urholkas skettoch att som



postgymnasiala studiestödets utveckling 1965-1969D.3. DetDiagram
priser Källa: CSNLöpande

Mkr
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2500 Il Lån
2000 lCl studiebidrag
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0 87 7 856
studiestödets omfattning från 1965 tillvisar statligaDiagram D.3. det

fält bidragsdelen ljusare fältetmörka och det låne-1988. Staplamas anger
delen.

i postgymnasial utbildning erhållitAntal studerandeDiagram D.4. som
studiebidrag CSNstudielån Källa:och/eller
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0

fåttvisar studerande och andelen därav studi-Diagram D.4. antalet som
vita i diagrammetstudiebidrag. delen antalet studeran-elån och Den anger

erhållit studiebidrag. fältet i staplarnabara har Detde svarta angersom
fälteterhållit studielån. streckade plus det vita antaletantalet Det ärsom

egenñnansierat sina studier.studerande som
Källa: CSN/Gabriella Hansson
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Social rekrytering till utbildning

viktigt inslag i utbildningspolitikEtt svensk har varit ambitionen att
social utjämning hjälp utbildning.åstadkomma med Antalet arbe-av

gymnasieskolatarbam och högre utbildninggenomgår har ökatsom
kraftigt. emellertid inte tillDetta har lett social utjämning eftersom

till akademiker tjänstemänbarn och högre ökat proportionellt lika
Till vissa "prestigeutbildningarmycket. proportionelltänmer

klyftorMålet minska sociala har intealltså uppnåtts. Förskolanatt
utnyttjasoch daghemmen i högre grad akademiker tjänstemänochav

väljerarbetare. I grundskolan barnen särskildaän kurser och teore-av
tiska efter socialgruppstillhörighet. Arbetarbam väljer framförämnen

teknik ekonomi tillval. Samtidigtallt och de "problembam" iärsom
i utsträckningskolan andra, stödåtgärder riktasstörre än motmer

övriga.arbetarbam än mot
mindre till gymnasieskola, väljerEn andel arbetarbamen går ochav

omfattninginte teoretiska linjer i övriga.samma som
sig i högskolan. från akademikerhemMönstret Barn harupprepar

övergångsfrekvens,högre betyg i gymnasieskolan väljerochoavsett
framför "prestigeutbildningar" juridik,allt civilingenjörs- civil-och
ekonomutbildning, väljerm.m., medan arbetarbam de "nya" linjer-

utbildning till mellanstadielärare, förskollärare, sjuksköterska,dvs.na,
Akademikerbamen utbildas också i utsträckning vidstörre dem. m.

traditionella universiteten, mindremedan de och högskolornanya
förhållandevis rekryterar fler arbetarbam.

blirSom konsekvens detta det arbetarbam iså högreattaven ex.
akademiker utbildar sig till förskollärare igrad sinän handtur tarsom

tillandel barn akademiker högre tjänstemänstörre och barnänom en
till arbetare.

Diagram visar utvecklingen socialaE.l. den rekryteringen tillav
beträffande tillhögskolan barn arbetare och akademiker. diagrammetI

finns vitaoch punkter, dessa nivån för arbetarbar-tre svarta tre anger
akademikerbamens iandel alla barn riket. Punkterna förnens resp. av

1962 och 1968 skattade värden ochär andelen barn äranger av som
födda innebär1938 och 1943. Det dessa barn 24 25är år denäratt resp

universitetet. vid 1982går på Punkterna andelen barn äranger som
födda 1950- 1960 och då 22-33 år det läsåret. Uppgifternaär här är

från bildenhämtade FoB 70. Detta andelen barn tillattger oss av
högskola långt riksandelen, förarbetare går på är under medan detsom

akademikerbam riksandelen.andelär tvärtom över
Konstruktionen diagram försökE. lägga ihop statisti-är ett attav

föreför högskolan och efter högskolereforrnenken 1977. socialaDen
indelningsgrunden skiljer sig före efteråt och reformen. Därför har

ytterlighetsgruppema tagits ibara de med detta diagram. Dessas.
enligt SCBbedömdes på de stämde överensexperter mestvara som

efter reformenmed varandra före 1977.både och



nybörjareDiagram Andelen på högskolan korn frånE.l. arbetare-som
respektive akademikerhem 1962- l984 Källa: SCB
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Diagram E.2. Social för examinerade frånbakgrund allmänt, handels- och
tekniskt gymnasium 1957, 1962 och 1967 Källa: SCB

Tekniskt gymnasium

IIHIHHIIIIIIII
E °ä"°III|HHH|IIIIIII §§
ä ArbetareHandelsgymnasium

7////////////øiiiii|||immmmiiiismss==j
Hantverkare

7/////////////,I||lIIIIlIIIIIIIIIIII i
II Övriga tj.män|Il|lIlI|IIIIIIIIIIIII

Högre j mä"Allmänt gymnasium
/////////////////////ÅIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISiiåj I Akademiker

IIIIIIIIIIIIIIIIIs\\\\\W"

7//IIIIIIIIIIIIIêEE
| |
o 10 20 30 40 50 eo 70 ao 90 100%

för frånDiagram E.3. Social bakgrund avgångna grundskolan 1979 som
fullföljt gymnasieskollinje Källa: SCBen

2-áriga yrkesinriktade
Wállllllllllllll E Övriga arb

Arb. yrk utbm
Z-áriga teoretiska lll Övr. tj.män

IIIIIIIIIIIIIII|I|I§\\W-W///ál tj.mänHögre

I Akademiker
åriga3-0 4

||||||||||H|
Il 100%so 700 10 20 40 50 ao 9030



40

utbildningSvensk i internationellt perspektiv

Studiedeltagande andra länderi

vanligtDet svenska ungdomar skjuterär högskolestarten.att upp
Studiefrekvensen i Sverige ungefär lika iär hög åldersgruppen 22-24

i åldrarnaår därunder. Internationellt dettaär mönsterstrax settsom
unikt. frånganska andra länder vilka finnsl det publicerade uppgifter

studiedeltagandet i de allmänna utbildningsorganisationernaavtar suc-
cessivt och i stigandetakt med ålder diagram F.l..mer

bred rekryteringsbasEn och brett utbud utbildningar högett av ger
studieaktivitet. för sigDetta i och självklaraganska påstående viktigtär
därför det kan den grundläggande insiktsägas legat bakomatt vara som
efterkrigstidens utveckling samlad gymnasieskola, samordnatettav en
högskolesystem och regleringen övergången mellan utbildningsnivå-av
erna.

OECDs utbildningensanalyser den högre expansion efter-underav
krigstiden visade bland ökningen i antalet nyinskrivna i högreattannat
utbildning till delen berodde ökningstörsta på i antalet studerandeen

slutfört gymnasiala studier. skillnadenDen internationelltstorasom
l950-talet sidanlåg då på mellan å i huvudsak USA, Kanada ochena

där all gymnasial utbildningJapan, allmän behörighet för fortsattagav
studier, och sidan västeuropeiskaå andra de länderna i vilka bara vissa
linjer i gymnasieskolan tillträde till högre utbildning. I den förragav

länder andelen studerande i gymnasial utbildninggruppen av var som
gick vidare till universitet relativt låg. l950-taletPå över-t.ex.vara
gångsfrekvensen från gymnasieskolan dubbelt iså hög Sverige isom

eftergymnasialaUSA. Inräknat andra utbildningar emellertid denvar
totala studieaktiviteten betydligt högre i USA. Det breda utbudet av

eftergymnasialacollege- och andra utbildningar i USA dågav en sam-
manlagd studieaktivitet i högskoleåldrarna påminner da-som om

förhållande i Sverige och här ungefär lika dant sedansett utgens som
början 1970-talet diagramse F.2..av

Är högskolans vuxenutbildningssystem komparativt fördelaktigt in-
för inom1990-talet Analyser OECDs medlemsländer under 1980-
talet har påvisat ökninggenerell fortbildningen och vidareut-att en av
bildningen förväntasbland kan under l990-talet. I denna ut-vuxna
veckling organisatorisktutgångslägetär annorlunda i Sverige iän om-

Sverige uniktvärlden. Dels har samordnat högskolesystem därett
vuxenutbildningen integreratshar med grundutbildningen, dels har
framväxten heterogent utbud yrkesutbildningar och förmån-ettav av
liga tillträdesregler möjliggjort kraftig tillströmning äldre stude-en av
rande under l970- och l980-talen, diagramse F.3..

framförDen svenska debatten handlar allt hur avvägningen skallom
mellan grundutbildningen sidan fortbildningengöras å och ochena

vidareutbildningen å den andra. Vilken roll skall högskolan i fram-ges
tiden uppdragsutbildningenvad gäller och andra utbildnings-gentemot

KOMVUX arbetsgivarnaanordnare t ochex
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Studiedeltagande i åldrarna 18 24 år i fem iDiagram F. länder Europa-
Källa: OECD1984
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Personalutbildning

Kunskapsuppbyggnaden i företagen blir viktigareallt i ekonomien som
och kännetecknas ökad tjänsteproduktion, informations-mer mer av

teknologi internationalisering.och Vikten investeringar i kunskaps-av
kapital ökar jämfört med investeringar fysiskti kapital. Detta märks
inte minst på den ökande betydelsen personalutbildning ochav perso-

Ävennalutveckling i företag inomoch offentlig verksamhet. rekryte-
ring form kunskapsinvesteringär och följdriktigtägnas helt ocksåen av

tidigare.större änen omsorg
Överhuvudtaget kan företag förvaltningarochnotera att ten-man

derar tyngd åt personalfrågoma,större bl.att dematt tage a. genom
i sinmed strategiska planering, i omfattning inte förekommiten som

tidigare.
gjortSCB har undersökning hur många under våren 1987en av som

ideltog personalutbildning. visadeDet sig miljonöver männi-vara en
fjärde förvärvsarbetande.skor dvs. ca var

i flerRäknat absoluta tal deltog kvinnor. Eftersommän än finnsdet
fler kvinnor i arbetskraftenmän än är det emellertid intressant också

jämföra de relativa visartalen. Det sig då lika andelatt att stor av
kvinnorna deltar, dvs. fjärdemännen respektivesom av var man
kvinna i arbetskraften.

utbildningDe har högre deltar i utsträckning istörre personalut-som
bildning än de har lägre. Ca 40 dem hade eftergym-procentsom av som
nasial utbildning deltog våren 1987, drygt 15 dem medmot procent av
grundskola eller motsvarande mindreoch 15än dem medprocent av

skolutbildningkortare nio Diagramän år. G3.
framför människorDet allt i åldrarnaär 35 till 45 år deltar.som

Äldre och i mindre omfattning.deltar Andra skillnader ibeståryngre
LO-anslutna erhåller personalutbildning i mindre omfattningatt än

TCO-medlemmama, i sin får mindre de tillhörän SACO.tursom som
resultat fackligt initieradeDetta har även undersökningar kommit fram

till. finnsDet också tendens de tillhör LO-kollektivet inteatten som
får färre tillfällen,bara erhålleräven kortare utbildningar änutan

andra.
Statligt anställda ideltar personalutbildning i utsträckningstörre än

andra. 10 anställdaAv deltog 4 under 1987.våren Kommunalt anställ-
i primärkommunerda, både landsting,och ideltog något mindre

omfattning, knappt tredje anställd. Stora skillnader finns mellanvar
ÄvenMinstbranscher. "jord, fiskehar skog och "gruvor".samt

byggnadsverksamhef har låg andel, där sannolikt infor-är denmen
utbildningenmella arbetsplatsenpå betydelse. "El, ochstorav gas

vatten hade den andelen.största
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arbetskraften i åldern 16-64 ården totalaG.l. AndelDiagram somav
personalutbildning 1987 Källa: SCBvårenideltog
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kvinnor i 16-64och åldern årheltidsarbetande mänG.2. AntalDiagram
personalutbildning SCBdeltagit i Källa:1987under höstensom
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facklingarbetskraften tillhörande viss huvudorga-Diagram G.3. Andel av
SCBi personalutbildning våren 1987 Källa:nisation deltogsom
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Kvalitet ioch kostnad grundskolan

Grundskolan utveckling och lärartäthet-
Riksdagen beslöt 1842 socknarna skulle inrättaåläggas skolor ochatt

lärare. gickanställa Det trögt.
folkskola infördessexårig obligatorisk i praktikenEn mycket lång-
varit fullt genomfördoch kan inte ha förrän isägas och med 1919samt

undervisningsplan folkskolestadga.års och 1921 års Sedan dess har
förlängtsskolgången oavbrutet ökat,dels den harattgenom genom

folkskolan, dels allt fler gick tillpåbyggnad realskola,attav genom
Ökningentlickskola/fackskola.läroverk eller berodde dels ekono-på

utveckling flermins med behov och kompetenta individer iav mer
arbetslivet, individuell efterfrågandels på ökad på utbildning.en

Utvecklingen 1950-talet försöksverksam-under kännetecknas av en
9-årig enhetsskola. försöksverksamhet omfat-het med Denna blev så

riksdagentande, 1962 beslöt obligatorisk 9-årignär grund-att om en
fanns iskola redan 2/3 eleverna sådana 9-åriga försöksskolor.av

Grundskolan parallellskolsystemet, småningomså komersatte som
bli brokigare. reformeraallt Sedan det dags gymnasieskolan.att attvar

gymnasiereform innebar integrering tidigare1968 års gymnasie-en av
fackskola omfattatskola, och yrkesskolor. Från ha endast fånågraatt

årskull vi nivå praktisktelever närmar därprocent tagetav en oss nu en
får formalla gymnasieutbildning. nyligennågon Den avslutadeav

gymnasieskolan har dessutom resulterat i förslagöversynen därettav
linjer blir 3-åriga.alla

tillfredsställa ekonomins till-Förutom krav på kompetens ochatt
individer, skolreforrnemaräckligt antal utbildade har syftat till ökad

jämlikhet jämställdhet kvinna.och mellan ochman
i har ökat i fler utbildatsKostnaderna skolan mån alltsamma som

praktiken vilängre. har 12-årig, inte obligatoriskI änsnart en om
emellertid proportionellt.skolgång. Kostnaderna har ökat änmer

anledning folkskolansEn lärartätheten ökat. 1 barndom detär att var
inte ovanligt hade hand 60 finnslärare elever. 1988 drygt 9att en om
lärare 100 elever i grundskolan och knappt 8 100 i gymnasiesko-på per

Genomsnittligt ilan. har alltså lärare grundskolan hand 11en om
elever, spridningen undervisningsgmppemas storlek ärmen av avse-

förekomstenvärd på grund mycket i vissa fall.småav av grupper
Diagram H3.
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i grundskolanAntal elever 1949- 1987Diagram H.l. Källa: SCB
Antal elever
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i grundskolaneleverGenomsnittlig lärartäthet hundraDiagram H.3. per
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Elevkostnad och resultat

Kostnaden elev i grundskolan ungefär fördubblats, fastahar iper
priser, från Samtidigtl960-talet. med skolkostnadema kraftigtökatatt

finansieringen förändratshar så betalar 42att staten procentnumera ca
skolkostnaderna medan kommunerna förstår 58 Påprocent.av ca

i likal960-talet delade och kommun på kostnaderna.stat stort
förDe totala kostnaderna grundskolan har upphört underökaatt

eftersom1980-talet. antalet elever sjunkitMen med 150000 underca
perioden har ändå kostnaderna elevså räknat ökat. Mellan 1980per

fastaoch 1987 ökade per-elev-kostnaden med il årprocentca per
för undervisningpriser. Kostnader och förlokaler står delenstörsta av

ökning i absoluta tal, procentuellt det administrationskostna-ärmen
dema har ökat mest.som

i perspektivet från framåtSett det långa 1950-talet ochsäg är- -
förändringar inom skolan motivera kostnadshöj-det många kansom

fått delvisningarna. Skolan har uppgifter, tradi-delnya varav en som
tionellt vilat familjen. Resursstyrningpå missgynnade elever ärmot
kostnadsdrivande, hemspråksundervisning har tillkommit, Mångaosv.

samhällsklimatet vilket försvårarhävdar har hårdnat, undervisning-att
en.

skolans kvalitetDet har också hävdats har ökat på sättatt ett som
skulle motivera ökade kostnader. emellertidkunna Detta mycketär

bevisa motbevisa.svårt både och IEA, International Association foratt
Evaluation of Educational Achievement, jämfört ithe har skolresultat

antal länder 12- 20 beroende undersökningstillfálle.påstortett
flesta undersökningar Sverigede och har hamnatI ämnen på genom-

snittsprestationer. Huruvida kan tillfredsställandedetta äranses en
fråga ambitioner Vissavilka har. resultat har varit uppmunt-manom

i naturorienteranderande där både grundskoleelever ochämnen,ex.
i Sverige ligger i diagramgymnasieelever se matematikH.5.. Itopp

resultatet 1964 direkt dåligt fördäremot såväl 1980 tretton-var som
åringarna gymnasieeleverna klarade sigmedan någorlunda.
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nettokostnadsutvecklingenochBruttokostnads-Elevantals-,Diagram 11.4.
Kommunförbun-priser, l980l00 Källa: Svenskai 1980 års1980- 1987
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iKvalitet och kostnad högskolan

Uppgiften beskriva "får förvad pengama" särskiltär svår ochatt man
komplicerat blir vi vill belysa förändringar idet längre tidsper-ettom
spektiv. Utbildningsutbudet förnyas ständigt. Användningen hög-av

utbildningar frånskolans ändrar karaktär. Kraven de studerande,
förändras.forskningen och arbetsmarknaden Begreppen kunskapsb-

kunskapsdjupredd och har annorlunda innebörd för idag jäm-en oss
fört förr. indikatorer förmed Det krävs således mängd fåatten en
helhetsbelysning sambandet kvalitet.mellan kostnad ochav

översiktligthär belysa kostnadsutvecklingen iLåt bara högskolanoss
jämfört övriga skolformer diagrammed I.l. och 1.2. åskådliggö-samt

utflödet från högskolan harhur ändrat karaktär sedan 1960-taletra
diagram 1.3..

Driftkostnaderna skolformernade olikai

omkring miljarder1986/87 grundskolans kostnader 30 vilket utgörvar
ungefär hälften utgifter församhällets totala den reguljära utbild-av
ningen. i fasta priser 1986 nivåRäknat års denna andel någotvar

under mitten 1970-talet, nivå.något under 1970större är årsav men nu
miljarder1970/71 kostade grundskolan 20 drifts-51 totalaprocent av

cirkakostnaden. 1986/87 andelen 48 30 miljarder.procentvar
oförändradHögskolan har andel 12 procent totalkostnadenen av

perioden. fasta priser ökade kostnaden för högskolansunder I verksam-
miljarder miljarderfrån till 8 mellan 1979/71 1986/87.het 5 och

Relativt kostnadsökningama ihar de skett gymnasiesko-störstasett
formeri olika vuxenutbildningar.lan och av

Gymnasieskolans driftskostnad sinhar ökat andel samhälletsav
från till 20 cirkatotala kostnad 15 Detta motsvarade 12procent.

miljarder läsåret 1986/87.
fördubblatsVuxenutbildningskostnadema från 3 tillhar 6 procent.

Arbetsmarknadsutbildningen AMU kännetecknas mycket kraftigaav
svängningar och förklarar variationema i utbildningarden grupp av

redovisas i diagram emellertidI.l.. Under 1980-talet har AMU°ssom
varit ungefär i börjankostnad densamma 1970-talet mellansom av

miljarder.2 3-

Driftkostnaden studerandeper
Kostnaden studerande ordning utbildnings-omvänd mellanper ger en
formerna. Högskolan den klart dyraste verksamhetenär studerandeper

billigaste.och grundskolan den Alla utbildningsnivåema budgeterastre
till tillflö-med hänsyn elevantalen, sambandet mellan kostnad ochmen

inte entydigt.de studerande Högskolan totalspärrad sedanär ärav
haft tillflöde högskolenybörjare1979 och har konstantnärmastett av

1970. studerande varierat kraftigtsedan Kostnaden har däremotper
under perioden. Gymnasieskolan har expanderat och har någoten mer
harmonisk kostnadsutveckling i relation till studerandeantalet.
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exklusiveDriftkostnader skolform Löpande kostnaderDiagram 1.1. per
nettoprisindex SCBkapitalutgifter enligt 1986 Källa:omräknat års
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Ujlödet från högskolan

De examenskullama följde 60-taletspå kraftiga tillströmningstora som
till landets universitet högskoloroch ledde till vi fick rekordmångaatt

på arbetsmarknaden traditionellamed och längre utbildning-personer
Senare iexamenskullar har större utsträckning kortare högskole-ar. en

utbildning bakom sig.
Eftersom det totala antalet examina i högskolan ungefärär liks stort

i början 1970-talet kan hävda den kostnadsökningattsom av man som
skett inte i första hand lett till fler examinerade. Det kännetecknarsom
situationen under mitten 1980-talet är "uttlödesnarast ett stortav av

Många studerande läser i fortbildnings-utan ochpersoner examen.
vidareutbildningssyfte vilket rimligen huvudförklaringamaär tillen av
denna utveckling. Någon exakt beräkning utflödct harutanav examen
inte gjorts denna kurva i diagram 1.3. bara ochutan ger en grov
schablonmässig bild utvecklingen.av

Diagram 1.3. Utflödet från högskolan exklusive forskarutbildning Källa:
UHÄSCB och

Antal
20000
18000
60001

14000
:flöde utan examen12000 EXAHINA,traditionella"

rsitet h:gázzoleucbåldnåñgar10000 -
8000 ExAMINA enligt "nya"hogskolebegreppet6000
4000 Schablonberäknat

Högskolenybörjareminusexamine-2000 rade år underefterföljandeper
femársperiod.Prognosfråno
1983/841964/65 1969/70 1974/75 1979/80 1984/85



utbildning2000-talets en-
perspektivskiss

i föregående genomgripandeVi har det belyst några de samhällsföränd-av
ringar skett under det halvseklet och understrukit de delvissenastesom

utbildningssystemet förändringar medför.krav på dessa Dennya som
statistiska genomlysningen utbildningssystemdagens svenska i föregå-av

avsnitt visat omorientering utbildnings-ende har också det krävsatt en av
kraftfullapolitiken nysatsningar tillgodo-och dessa krav skall kunnaom

ses.
kunskapssamhälleframtidens och serviceekonomi förvandlasI talet om

livslång utbildning från till tvingandetalesätt nödvändighet företten en
och medborgare. "Att för livetbåde arbetstagare lära är ettoss som som

ungdomsutbildningen.gammalt talesätt det gäller framtidennär I kommer
"vi förmed kunna lever lära ochrätt sägaatt att att attman samma

ungdomsutbildningens kanske viktigaste uppgift förbereda förär att oss
fortgående inlämingsprocess.denna

ökade krav kompetensutvecklingParallellt med dessa på generell med-
forskningsutvecklingen,för internationella vi iden allt högre grad ärsom

vi kraftigtberoende måste koncentrera våra för grundforsk-attav, resurser
ning specialistutbildning för kunna lika villkor ioch på delta detatt
internationella kunskapsutbytet.

till integration medförglobala tendensen ökad och avregleringDen
samtidigt snabbt ökande internationaliseringkrav på den svenskaen av
utbildningen vi inte riskera ekonomiskskall stagnation och kulturellom
isolering.

utbildningspolitiska förändringarBehovet genomgripande understry-av
försvåras samtidigt befolkningsutvecklingkes och vår underav som- -

medförårtiondena ökad konkurrensde närmaste krympandeom ung-
pensionärskollektivetdomskullar samtidigt växer.som

ginteskola dagens utbildningsbehov mindreDagens änmotsvarar -
framtidens. efterkrigstidens utbildningsexpansionUnder harstora man
tvingats kvantitet kvalitet. Pedagogiken följer ipå påänsatsa stortmer

från tidigare skolformertraderade med undervisnings-mönster annan
undervisningspolicy. pedagogik tillstruktur och Att denna allaanpassa

nytillkommande elevtyper inom för uniformeradkrav och skol-ramen en
sig främsthar visat oerhört kostsamt i lärare ochgång skolledar-termer av

fört in ipersonal och har den svenska skolan långvarig ekonomisk ochen
pedagogisk kris. i fall nedslitnaDet konkreta resultatet många skol-är

Ävenmiljöer, och frustrerade lärare. erfaren-uttråkade elever detta ärom
heter Sverige delar med andra länder i påtagligavästvärlden deärsom
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inte i alla styckenbehållningen har hellerkunskapsmässigarealiteter. Den
fåtal uppfölj-detinsatser dömaambitioner ellersig attmotsvarat avvare

ofta kunska-genomförts. Allt för tyckselevkullartidigareningar somav
införobehagskänslaförbytts iefter några år havid skolslutet en vagperna

sig. ställetkunde tillgodogöra Iriktigt förstod elleraldrignågot mansom
stimu-ochtillämpning i vardagsliv och arbetepraktisktillför aktiveraatt

fortsattbarriäreri fall byggtskolan dessafördjupning hartill motlera
inlärning.

marginella förbätt-mening inteenligt vårförändringar krävs ärDe som
skola heltmedkrävsDet ärbararingar eller nyensom en nypengar.mera

förväntningar elever,organisation, påinriktning,pedagogisk nyanyany
karriärgång förochutbildning, målföräldrarna ochförroller nya nyen ny

lärarna.
hela det svenskaskola vi därmedvi talarhärNär avsernyom en

och via ungdomsskolaförankring i barnomsorgmedutbildningssystemet
Viuniversitet.till högskola ochvuxenutbildningtraditionell attoch menar

genomgåendekännetecknasi sin helhet måsteutbildningssystemet av
grundvilar påverksamhetorganisation ochprinciper för avensom

former. livslånga läran-inlärning i olika Dettillmöjlighetervalfrihet och
stadier ochprincipen allapåmening den styrandeenligt vårdet måste vara

nivåer.
fi-ställning tillutbildningspolitisk diskussion måsterealistiskVarje ta

de förslagförändring i linje medUtveckling ochnansieringsfrâgoma. som
finansieramöjlighetenfråganomedelbartdiskuterats ställer attomovan

nödvändiga. Vitillskottbefintliga eller ärinomgenomförandet ramar om
vissa finansi-antydningsvis peka påendastkortfattatvill mycket --

skattefinan-sammanhang däri sådanteringsforrner kan övervägas ettsom
tillräcklig.siering knappast är

planering måstebedömning ochekonomiskförUtgångspunkten en
möjligheteromdaningsprocessen och desspedagogiskaemellertid i dentas

användningen redanomdisponeraeventuelltanvända ochi sig av nuatt
reformenpedgagogiska ärSyftet med den tänkta atttillgängliga medel. i

profilering,medutbildningsstandard ilikvärdigupprätthålla systemetten
från alla med-individualisering och ökatanknytning,lokal engagemang
beskrivasutveckling kanpedagogiskaberörda. Dennaverkande och som

tillentusiasm därmedkrafter ochfrigöra ochstegvis kan tasomprocessen
idéerna ochmöjligheter ovannämndadeförverkliga mångaatt avvara

möjligtså långtstrukturomvandling dettaoch göratillförslagen som-
ekonomiskanuvarandeinom ramar.

förslag ellerutarbetadeformulerainte möjlighetVi härhar att program-
pekaVi får nöja medframtidens skola.förklaringar för denna attossnya

lösningsal-skissera tänkbaraochmåsteviktiga vägval göraspå några som
kringdiskussionfortsattförhoppning därmedtemativ i att enprovocera

framtidsfrågor.livsviktigaför samhälledessa vårt
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uppgifterUtbildningens
rimligtvis börja medutbildning måsteframtidens attdiskussionEn av

Är imåletåstadkomma.skolan skallvifastställa vad attväntarsöka attoss
utbildningshänseende ochindivider ilikställa allasökamöjligaste mån se

huvud-behörighet Eller ärmening nårformellitill de någonatt samma
specialistkompetensmed denförvaltningnäringsliv ochförseuppgiften att

olika arbeten ochför hanterakrävstillämpade kunskaper attoch de som
huvud-offentliga utbildningenspersonligen denVibefattningar atttror

annorlunda.radikaltskallsyfte vara

2000-taletpåSokrates

sigriktiga mål måste sökaåterfinna sittförskolanVi den attatttror nya
dig själv.imperativ: sökdesssokratiska metoden ochtill dentillbaka

finnasuccessivtförmöjliggöra elevenhuvudsyfteUtbildningens är attatt
intresseinriktning ochegentligafördelar sinkomparativa ochsinapårätt

individuellasinvidareutvecklahonom chansenellerhenne attattatt ge
utsträckning.möjligapotential i störstakreativa

personli-bidra till individensutbildningoffentlig börförMålet attvara
vidärkompetensuppbyggnad,individuellskerutveckling. Detta genomga

social förmåga. Detemotionell ochintellektuell,med kompetens avser
själv-självtillit förincitament och grundlägga attocksåsker att gegenom

medlemarbetstagare,vidareutvecklas ettständigt och avsomsomagera
enskildochpolitiskt nätverksocialt och person.som

harmlöstrivial ochprogramförklaring bådekansådanEn mensynas
pedagogiskallvar krav påpåmening denenligt närinnebär vår tas en--
innebärförverkliga.årtionden Den attrevolution kommer attatt tasom

liksom barnomsorgensutbildning ävenoffentligochskolans annan -
uppfattaselleri vadinte skall ske ärverksamhetpedagogiska somsom-

Examinationssystem ochstudieplanemässiga stu-strikt avgränsade pensa.
förverkligas.skallskolans målstyrmedel varmeddieplanläggning deär

inflexibla kurs- ochkunskapskontroll ochpassivinriktning påGenom
i grundskolan denofta tidigtidag redangrundläggsstudieplansschabloner

studieav-till för tidigalederinlärning för mångatillattitydpassiva som
itill passiva sorteringsapparaterhögskolorofta förvandlar ävenbrott och

självstu-fortsatta kritiskatillstimulerarmiljöerför till aktivastället som
praktik dra lärdomtill ochläraförmåga omsättadier och att avsom ger

betydelsestudieplan måstekurs ochdetta. Begrepp annanensom
nedifrån, från denutsträckning skerväsentligtstyrning i störreattgenom

utbild-ochviljeinriktning. Skolanförutsättningar ochenskilde elevens
hjälpaförinstrumentfrämstnivåeralla attningen skall på ettsomses

självför-möjligheter,skallintressen ochsina anlag ochfinnaeleven att ge
vidareutveck-successivtför eller henneincitament honomtroende och att

uppfatt-naivinteinnebär någonfärdigheter. Dettaochsina kunskaperla
val-utgångspunkt och elevensutbildning. Elevenelevstyrdning somav

utbildningspolitiskt bestäm-förinomfortfarandeliggermöjligheter ramen
utbildnings-likvärdiginnebördendefinierar den reellada avsomramar

utbildningsnivåer.allastandard på
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för varjeMålet skolstadium varjeoch utbildning skall lika mycketannan
skapa önskan och behov fortsatt utbildning och bildningatt ettvara en av

specifika mål i faktakunskapernå Inom dennaatt termer etc.som av ram
vissa minimikrav i fråga färdighetermåste baskunskaper och uppehål-om

får inte ifrågasättas.las. Dessa i första förutsättningDe stället förutgör en
vidgning utbildningsmålden alla vi för.här pläderar Vad det härav som

i stället höja kvalitetskravengäller är starkt skolapå och utbild-att annan
i fråga förmåganning viljanoch eleverna möjligheter själv-att attom ge

ständigt kritiskt utnyttjaoch dessa kunskaper fárdigheter.och Samtidigt är
frågadet bredda vad räknas socialt nyttigatten om menyn av som som

i sinkunskap. Detta kräver flexibelöppnare och studieplan-tur en mera
läggning och möjligheter för individualiserandestörre studier och omval

i förändraderedan grundskolan. krävs också attityderDet och i fallmånga
kunskapsmässig uppgradering lärarna fråga nedan skallen av en som-

till.återkomma
Kriteriet förstapå lyckad studiegång skall inte i hand atten vara man

sig igenom utbildning in i yrkesfacklyckas och/ellerta ett utan atten man
förmåga fortsättaoch vilja utbilda sig utifrån förändradehar bådeattatt

för självarbetsmarknadskrav och utveckla sig förochatt attsom person
fylla sin sociala politiska i förändratbättre och roll och föränderligtett

samhälle. pedagogiska revolution blir nödvändig frågaDen ärsom en om
form innehåll, metodik/arbetsorganisationbåde och dvs. och vadom

utbildningen kvalitetsdiskussionskall handla Den dominerat iom. som
allmänna debatten tagit traditionella krite-den har och därmed etablerade

rier för givna. Diskussionen blivit i reaktiv.har hög grad undvikitDen har
kriterier kvalitet förändratde på modernt och samhälleatt ta ettupp som

Vi diskussionen kvalitet föraskräver. skolans måsteattmenar om som en
fråga vilka kriterier framtiden.skall gälla idag och för I sådanom som en
diskussion framgåkommer då också det kulturarv och de andra kun-att

färdigheter och förhållningssätt frånskaper, skall traderas dagenssom
kriterieuppsättning.skola och

nationellt internationellt diskuteras idagSåväl utbildningens rollsom
instrument för politisk, social, ekonomisk personligoch utveckling.som

nödvändig införroll vikt framtiden iDetta är måste och destoren som ges
förändringar utbildningsker. Men skola och har också andra värdensom

förändringsfaktor i sig. Utbildningen sitt livoch harär eget atten genom
moraliska fårhävda intellektuella och värden. värden aldrigDessa under-

humanioravärderas. Detta betyder bl. måste plats i allatt stora. ges
utbildning. också kultur mänsklig odling historien iMen ochsom genom
skilda nationella internationella viktigaoch sammanhang bidrar tillär och
människors identitetsutveckling självförståelse. Humanioraoch och kul-

i vida betydelse förenas reflektion eftertankedenna måste med ochtur
principledande i undervisningen. principEn sådan måste ocksåsom

stödjas innehållet i undervisningen förändras också i denattgenom me-
ningen harmoniska beskrivningarneutrala och samhällen och rela-att av
tioner människa-samhälle-natur får för presentationerplats motsätt-ge av
ningar konflikter.och



55

samhällsutvecklingUtbildning och

enskilda individen.från Menvi skisserat utgår helt denmålDet ovan
ekonomiskstrategisk förockså viktig och rollutbildningssystemet har en

individenden enskildeför samhällsmålutveckling, dvs. går utöversom
utbildningensutveckling. brukar iblandhennes Man mätahans elleroch

ekonominhumankapital tillför ellerdeni detbetydelse termer somav
matchningutvecklingen möjliggör bättrevikten styrdrättbetona att enav

därförFinns detefterfrågan olika slag kompetens.utbud och påmellan av
föri viljeinriktningen denmotsättning vårt tecknainte inbyggd sätt atten

skolannya
motsättningar skenbarafallet. Vi eventuellainte ärVi så är tror atttror

torftiga kunskaper ellermått påsammanhänger med våraoch ytterst
självtvivelaktigt sig individenförsta det"kompetens". För det är om vare

påtvingatslångsiktig glädje kunskapersamhället har någoneller av som
kritisk förståel-därför inte tillelever och lett någonpassivt reagerande som

aktivt tillämpa och vidareutveckla kompetens.möjligheteller någon attse
incitamentsberoendesannolikt änUtbildningens resultat är t.o.m. mera

nyfikenhet intresse och med enbartochverksamhet. Utan egenannan
utbildningenmed säkerhetkurser" enda äravverkadeantal morot,som

Missvisningen ytterligaredålig investering. närlångsiktigt trappas uppen
humankapitaleti ekonomiska kalkyler, räknarofta sker somman, som

studieår därvid frånoch bortseri antalhomogent atttermer av ex.
i relationalltid redovisasFörutsättningar och resultat måsteutbildningens

begåvningsprofiler därförmångfasetterade ochindividuella ochtill att
harartskilt från antal avverkade kurser. Kompetens"kompetens" någotär

insikter färdigheteraktivt tillgodogöra sig och såsjälv lyckatsmanman om
utnyttja fördjupaoch kompetensen.självkänsla och lustdet attatt ger

fram arbetedärför inte drillas måste bygga påkanKompetens utan eget
förutsättningar.individuellaoch egna

kompetensuppfattning i fram-kommer ökadennaBetydelsen att enav
utbildning inriktas allmänna grund-offentlig allt måstetid, när motmer

privat utbildning ifärdigheter och där anordnadkunskaper ochläggande
och tids-utsträckning kommer för den snävareallt större att merasvara

successivaspecialutbildningen. ochNär samtidigt kraven påbundna om-
dramatisktlivstiden kan kommeruppskolningar under väntas öka uppen-

fortsatt utbildningslagordet: utbildningens målbarligen det gamla är att
viktigaste insatsför offentlig utbildning.i allt grad Denbesannas högre

flexibelför kompetens-offentliga skolan kan åstadkommaden göra att en
intesuccessivt förändrade arbetsmarknadskravi med äruppbyggnad takt

försöktvilket i redan ochförutsäga omgångarkraven mångaatt man-
allmänkompetenseleverna sådan säkermedmisslyckats utan att ge en-

specialisera-framgång olikatillförsikt och kan sig i kast medmeddeatt ge
inskolningsuppgifter.de

fråninvändning individinriktade skola kan utgåvårEn motannan
för utbildningsreformer.demokratiseringsmålens betydelse svenska Fram-

formell integrerad allmän grundsko-åtminstone i mening ochväxten av en
viktiga inslag i arbetetgymnasieskola har medla och rätta motsetts som

utbildningensarbete ochdemokratisera det svenska samhället. Dettaatt



56

inom alltfortuppgifter denna måste centrala. viMen måsteram vara
undvika demokratiska idealen utbildningsväsendetsde medver-att genom

få konservativ prägel där människovärde ikan kommer mätsatt termeren
utbildning.formell Detta ånyo det gamla klassamhäl-att accepteravoreav

kriterier. vi tillåta utbildningen återfålets stället bör kunna sinI attnu
ursprungliga instrument för självförverkligande för for-roll och intesom

kunskapsnivellering.mell
Demokrati innebär ständigt för olikheterlevande respekt hos andraen

rimligtvismänniskor. respekt sigDet är bör sträcka också därhänsomen
utifrånvi och välja sin sina förutsättningarväguppmuntrar attatt var en

stödjafortsätter särskilt individer med speciella förutsättningar,och att
handikapp.speciella problem eller kan sikt avkastning iDetta på storge

flera aktivaform och kreativa deltagare i samhällslivet. förutsätterDetav
fortsätter kraftsamtidigt med bekämpa gamla fördomaratt att som

fina mindre fina försökayrken i och eller mångdimensio-delar rangordna
människor i endimensionellnella skala begåvning eller arbetskapaci-en av

tet.
Enligt cynisk utbildningsekonomisk liggerskola värdet högreen av

utbildning inte i kunskapskapitalet i faktumdet reella helt enkelt detutan
får intyg klarapå är ochatt smart attatt man man nog examensproven

framtidaockså torde klara arbetsgivaresdärmed smart attvara nog en
utvecklingen den svenska skolankrav. Dessvärre under desynes av senas-

decennierna i riktning fallha gått besanna denna hypotes. sålmot attte
vi inte fullständigt kommit utanför de demokratiska idealenhar bara utan

förfärlig bliockså slösat bort Den skolan måsteen massa pengar. nya mera
meningsfull så.än

världen internationaliseringsuppgmenSkolan ismåttsom -
för utbildningproblem all världen gäller kraven påEtt övergemensamt en

internationalisering. inte träninglångtgående Denna gäller barasnabb och
olika former internationell kommunikation.i språk och Det gällerav

förståelse för människor iskapa ökad och kunskap kultur ochockså att om
flertalet exportföretagomvärld. våra kommer detvår Inom storaavex.

framtid finnas människori behov med kunskap och kontakteratt av omen
i också i olika delar Asien i särklassinte bara västvärlden denutan av -

för flertalet Sverigeexpanderande marknaden exportprodukter.snabbast
internationella utvecklingen, får intespeciellt beroende denär avsom

efter initierat omfattandehalka EG-ländema redan radt.ex. som en
för internationellt utbyte elever och lärare.program av

för utbildninginternationaliseringsprogram svensk måste gälla helaEtt
påutbildningssystemet. Ungdomsskolans språkprogram håller redan nu

förstärkas ytterligare i i grundskolan.måste synnerhetöveratt menses
oriente-för internationalisering gäller ungdomsskolansGrunden också

framför geografihistoria allt och religionskunskapringsämnen där men
förviktiga funktioner. elever utnyttjar sommarledighetenhar Många ut-

i utlandet skolan skulle skerlandsresor och kurser även änmen mera som
möjligheter minstför erbjuda till utlandsvistelser och intekunna arbeta att

utnyttja erfarenheter i skolarbetet.eleversatt
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för utbildning i Sverigeintemationaliseringsprogram högre måsteEtt
språkträning internationellt studie-såväl och och lärarutbyteinkludera

införande utbildningar speciellt riktade olikakurser och motavsom
Immigrantminoriteterna ifrämmande kulturer. vårt land utgör stor,en

förhittills dåligt utnyttjad sådant arbete. På sikt börviktig och resurs--
möjlighet förläggahögskolestuderande så önskar också havarje attsom

termin sin studietid till universitet.utländskt Detåtminstone ettaven
kontaktorganisationtid och kosta byggakommer att ta attpengar upp en

vi får draghjälp EG:s motsvarande organisation.för detta, även om av
i utsträckningspeciellt vi endast begränsad kan hoppasDetta attsom

hit därförlocka utländska studenter. Just detkunna betala att attgenom
väldigttid bråttom.detärtar nu

internationellt skall bli fragmentaris-utbytesprogramFör änettatt mera
i utbildningsvärld måste studierna i utlandetnedslagka en annan ges

i Sverige.motsvarande Omvänt gäller svenskavärde attsomsamma
universitet. Viutländska med andra 0rdkurser måste måsteaccepteras av

internationalisering ömsesidiga anpassningarfor gäller ock-arbeta somen
indirekta positiva effektenkurskrav. har också denkurser och Dettaså av

utbildning enligt internationellasker standards.våratt egen

handledningindividuellmandarinpedagogik tillFrån -
styrning metoderinre ochutbildningens

enskilde förutsättningarfrån elevensutgå denförverkliga måletVill att
valfrihetintefastställda mål krävs baraför politisktinom utanramen

sökprocess,Utbildningen och skallvälja. ärhjälpockså att menvara en
successiv studievägledningvalfriheti skola medkrävs störredet mer aven

inreerbjuds i dagens skola. Denämnesorienteringar vadänoch som
riktning frånförändras ii utbildningssystemet måstestyrningen atten

väljer ochvillkoren till elevenvälja ställererbjudseleven attsystemetmen
styrningen blir frågainre dåmöjligheterna. Denerbjudersystemet omen

utbildningssystemet.helametodik kännetecknarden som

Valfrihet
utbildningen redanvalfrihetenför ökade ärgrundförutsättning denEn att

KOMVUX-principerenligt nuvarandegrundskolenivå läggspå merupp
koncentrationspecialisering på valdasuccessiv ochtillmöjlighetermed

effektenpositiva krävsvalfriheten skall ha den avseddaFörämnen. att
tillförstärkning möjligheternakraftigutbildningssystemetinom hela aven

redovisning inhämtade kunskaper.aktivtillämpning ochoch kraven på av
i fallutveckling bästadet skeutbildningsystemet måstehela mot,Inom en

och iutbildningsbevis. betygssystem,Dagensgångbara,internationellt
Valfriheten behövablir kommerrelativa form, obsolet.synnerhet dess att

ämnesmässigaintedär bara denmoduluppbyggtförenas med systemett
erbjuds inom modulmöjligheter arbetavalfriheten även attutan enryms

utbild-blirdetta behovet göratid. konsekvensvarierande Enunder attav
årskursindelning.ningen obunden av
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fungeraFör detta skall kontinuerligmåste uppföljningatt elevensen av
prestationer och framsteg ske. Kraven på eleverna kommer inte bliatt
mindre frånutgå elevenstörre och elevens förutsättning-utan snarare men

i relation till mål och innehåll frånoch inte någon abstrakt föreställningar
kurs. Den ökade valfrihet här beskrivit främstmed grundskolanom en

exempel och KOMVUX modell skall gälla också nivåer.på andrasom som
gymnasieskolans förFör del sker närvarande utveckling i rikt-en samma

ning med de konsekvenser detta får. På visätt ocksåattsamma menar
inom valfrihetenhögskolan måste öka i fråga såväl möjligheten attom
välja inom utbildningar välja inom skilda utbildningar. Iatt momentsom
detta perspektiv kommer linjernuvarande visa sin otillräcklighet ochatt
försvinna i fallde då linjer förbundna legitimationär med i någonutom
form.

Därmed kommer vi in på de avvägningsproblem emellertid redansom
visats lösningar på och gäller de nödvändiga för valfriheten,gränsernasom

minimikravendvs kompetenskrav den sociala ochav gemensamma -
professionella referensramen liksom avvägningen mellangemensamma -
lektionsundervisning och handledning enskilt och i Detgrupp. senare
avvägningsproblemet får successivt förändrad innebörd skolperso-nären
nalens arbete i blirlag alltmera naturligt utvecklingen dengenom av
årskurslösa skolan. iDetta, sin innebär behovettur, grund-attav genom
läggande lärarutbildning, fortbildning och på andra bryta föreställ-sätt
ningen undervisning ensamarbete. Detta betyder i sin brytaom tur attsom

fast föreställningrotad delär deten nonnsystemsom ytterst styren av som
vad isker skolan. Den utveckling vi finner nödvändig ocksåsom men-
förutsebar kräver detta innehåll.ändratatt Dettanonnsystem ärettges-
svårt, och tid eftersomsmärtsamt det innebärocksåtar ändra grundenatt
för lärares och självförståelse.skolans

skolledare och denLärare inre styrningen-
attityder inlämingsmönsterDe och präglar studierna i idaghögskolansom

har grundlagts redan i början grundskolan ioch mycket depräglatsav av
erfarenheter dessa lärare haft sig. inremed Att ändra denegna som

styrningen i skolan kräver genomgripande förändring lärarnas attity-en av
Ävenarbetsrutinerder och på alla nivåer. vi genomförakunde dettaom

till i skulle förändringarna fåkanske inte kunna fullt igenomslagmorgon
förrän i generation.högskolan finnsnästa Det med andra ord betydan-en

tröghetskraft i utbildningssystemetde tid övervinna.det långtar attsom
viktigare vi börjarDesto det med diskutera förberedaär ochatt attnu en

pedagogisk nyorientering, förutsättningbl.a. har kunskaps-som som en
mässig, social och ekonomisk uppgradering läraryrket sådant. Detav som
gäller sätta skolan mitt i bynåter och återge lärarna deras traditionel-att

fostrareroll aktade kunskapsbärare, sociala frånoch entreprenörersom
i till relativtdag ha relegerats missaktat servicejobb.att ett

finna reformationAtt åstadkomma dennavägar lärarkåren, derasatt av
kompetens, viljeinriktning och kanske denär största och svårastestatus

förutmaningen utbildning införsvensk ZOOO-talet. Bland krävsannat en
lärarutbildning de krav förväntningaroch ställs ochmotsom svarar som

utbildningssystemet.kommer ställas påatt
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utbildningenetablerade skolledaremåste denPå sättsamma numera av
successivt tillfördjupas, bl. knytas högskolan.utvecklas och atta. genom

få väsentlig rollhar redan och kommer alltmeraSkolledama att somnu en
främsta uppgift förval-inte längrepedagogiska Deras ärentreprenörer. att

utbildning pedagogis-administrera skola elleroch öppnaattutanta enen
framkomliga dessutommöjligheter, visa på Detta skall skeka vägar. som

utbildningspolitiska mål och gällande regler till lokalaöversättningen av
förutsättningar.anpassning till lärares och elevers behov ochbehov och I

framhållas vikten i utbildningssys-ocksåsammanhanget måste att ettav
politikerna förutomkommunalt de lokalamed allt störretem ansvar

förpolitisk övertygelse har de kunskaper de behöver kunna dettataatt
respektive från klåfingrighetavstå på sättett motsvararsomansvar --

samtidigt effektivt.ochlokala behov är

utbildningensUndervisningsmönstret 22moment-
utbildningens inre styrning undervis-fråga detgällandeEn avserannan

nivåer utbildningen.ningsmönster skall grundläggande på allavara avsom
inom kurser blir vanliga,individuella val såväl mellan ämnen ochNär som

vanligare förhållningssättreflektion eftertanke blir allt ochoch närnär ett
konflikter förutsättningarmotsättningar och ocksåinnehållet tar gesupp

efterkrigstidens reform-förändring i utbildningen.för metodisk Underen
haft framträdandeorganisation och metodik platsperiod har änen mera

undervisningens innehåll. Organisatoriskt reformer-utbildningens haroch
metodisk förändringfråga har resultatenlett till avsedda resultat. I omna

väsentligavarit oftast skälen till detta och detblygsamma. Ett mestav -
metodik, innehållvad undervisningen handlar och dess dvs.är att om-

traditio-form, intimt till varandra i undervisning. Skolansoch knutnaär
till innehåll iundervisningsmönster knutet huvudsaknella är ett som

vanligentraderats kursplaner och läromedel åren ochgenom genom som
form uppsättningfunktionell beskrivning samhället igivit en av ex. av en

sanningar. blir frågor naturligalärarens och elevernas detDå mönst-svar
blir dialogen torftig kunskapen enkel kontrolleraDå medattret. men

Reflektion eftertanke förkunskapsprov. och och större motsätt-utrymme
till kritiskt förhållningssätt till innehållet.ningar leder däremot Närett

insteg metodiken liksomförhållningssätt vinner måste också ändrasdetta
förändringVad det gäller härelevernas kunskaper.pröva ärsättet att av

grundläggande undervisningsmönster.
pedagogik vi förespråkar vanligen inteindividualiseradeDen sägs vara

bedrivs fåmöjlig undervisningen med elev ellerän ytterstannat om en
Såtillvida individualisering intetorde detelever klass. rätt ärattvaraper

oförändrade villkorbedrivs inom i övrigt ochmöjlig den ramar,om
Varjeemellertid dessa brytas och ändras.Det måsteär som uppnormer.

individ inteoch visas respekt och delelev måste mötas ettsom som en av
Färdigheter läsa och skriva inte målbestäm-kollektiv. räkna, kanattsom

åtföljande till hinder ii för giltiga kurser med bliralla elever prov sommas
skrivaför stimulans. läsa och skall utvecklas påstället Förmågan att vars

tillåter. innebära vissavillkor långt dessa Detta kanoch så attsomens
för lågstadiet färdigheten deelever långt den normala nårhar nått över när



innebära deför andra kan detåldern skolstart. Föridag gällandeden att
till tillskolanbörja sig läsa de kommerinte skall lära näralls utan en

för få 0rd ochuppläsningar upptäcka vadfå lyssna tillbörjan enbart att
vidläsa gällerinsikt alla skall kunnaoch trygghet. Attböcker kan avge

nödvändigtvis efter måsteinte år. På sättslut ochgrundskolans ett samma
fria olika eleverdefinieras iorienteringsämnena såinnehållet i attramar

i historiaskilda problemmöjlighet sig åt mycketfår ägnaatt menex.
riktpunkt.speciella världsbild Deochmed ämnets storaegenart som

förla-förestår blir ifrån idagreform komma detiproblemen den attsom
finnasde skall kvaroch betygkursen sättamande begreppet att om --

betygsfrågan diskuterasskallkvalitativa. Vi vill understrykaär attsom
skalleller påfrån frågan kontroll sättfristående annatprovom genom

självklarhet läraren på allauppfattning detEnligt ärförekomma. vår atten
också adekvataskaffa sig eleverna, såkunskapermåstesätt genomom

kontrollåtgärder.
vi nödvändiga ligger den års-förändringarförlängningen deI anserav

social ochfinns kvar enhetkanske klassskolan. Elevgruppkurslösa som
undervis-undervisningen imöjligt skermed så stor mensompermanens
för olikaför innehållsbeskrivningarmål- ochinomningsgruppen ramen

utformade. "Likvärdigblir individuelltstudiegångarnaochämnesetapper
intefortfarande centralt begrepp. Det harutbildningsstandard är ett

utbildning skolorslika tillgång till eller allamedfrämst göra attatt resurser
för undervisningen lika betyderhjälpmedel ärform ochi lärare utanav -

riktlinjerinom för läroplanens mål ochvarje elevliksom idag att ramen-
utifrånförutsättningar med kravenligt sina och sättsfår utvecklas som

dessa.
Även sigvälkänt låterförändringar vi förespråkar lättast ochde mestom

principi-vi de påfrån grundskolanmed exempelillustreras att ettmenar
skolanutbildningssystemet i dess helhet. Förgiltiga för göraplanellt är att

föränd-givna metodikeninommeningsfull för eleverna måste ramar --
individu-ökade inslaggymnasieskola och högskolainomockså mot avras

inriktning betoningoch ökadsjälvvalt arbeteochellt motanpassat aven
ofta självaeleverna talareftertanke bekostnad vadinsikt påoch omav -

arbetsorganisation ochsåvälkorvstoppning. Därmed måste ocksåsom -
för planeringtill utgångspunkterinnehållexaminationsformer görassom

undervisning.genomförandeoch av

till studielabbklassrumFrån

förprincipen eleven i låtkonkretiseraförsöka ettFör centrumatt oss--
hartittar in i skola och vadögonblick tänka att somseren nyoss

skola.jämfört med dagensförändrats
individualiseradeutifrån denredanSkillnaden ut-genom merasyns

skolled-utformats medverkanunderformningen skollokalema, avsomav
samhället.olika enskilda i det lokalabiståndningen och med grupperav

dagensliknar privat vardagsrum änskolans allrum,I ettmerasom
samling elevgruppema. Dessai veckansker några gångerklassrum, aven

dagenssociala enheterna,de närmastsåutgör säga motsvararatt som
skiftandeför ha högsti synnerhet högre åldrar kanårsklasser, ensommen

för deelevgruppssamlingama lägetålderssammansättning. I avrapporteras
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ämnesin-studieorientering ocholika slagsamtidigtolika eleverna som av
gruppföreståndare.fungerar Före-troduktion den lärare som somges av

elevernasgäller underlättanyckelroll dethar närståndaren att succes-en
miljö för skolarbe-socialsamtidigt skapaochsiva sökprocess tryggatt en-

delsföreståndaren elevrapport,terminsslutVid varjetet. en somavger
karakteriseraframför vadåstadkommit allt sökervad elevennämner men

förslagfördelar kommer medkomparativa ochelevens omsyns varasom
fortsatta vägval.

inredda labb. Detskollokalemadelen ärhelt övervägandeDen somav
huvuddelenrättvisande klassrumbeteckningen labb än ärgör attmersom

arbetsstationer, inredda med labo-för individuellaärutrymmet avsattav
PCnaturvetenskapliga och med ochratorieutrustning för ämnen ex.

ilabbtidensamhällskunskap. En delför humaniora ochreferensböcker av
principer. hu-vanligt allmänna Mengenomgångägnasämneett avsom

individuellaavrapporteringtill genomförande ochvuddelen går åt av
förutsättningar ochenskilda speciellatill elevensuppgifter, anpassade den

Ämnesläraren främsti fungerar alltsålag,normalt arbetarintressen. som
olikahjälper till lösaanvisar hjälpmedel ochhandledare, attsomsom

labbutrustning-nödvändigt komplement tillproblem. Somuppkomna ett
officiellauppkoppling tillreferensbibliotek och störremåste höra ett enen
muntligutformningen skriftlig ochvikt vidläggsdataregister. En stor av

uppgifterna.enskildaavrapportering deav
Ämnesstudiema studieetapper moduler. labbgruppi Enuppdeladeär -

vitt skilda förutsätt-i övrigt hastudieetapp, kanmedarbetar mensamma
varjeämneskunskaper Förfråga ålder, andraningar i etappm.m.om

finns angi-klartkompetensbevis, den krävda kompetensendärutfärdas
beskrivas ikanmindre denna kompetensdelEndast termer avavenven.

förmågagällerkompetensenHuvuddelenkunskapsprovcentrala avm. m.
uppgifter, utnyttja etableradeindividuellasjälvständigt bearbeta meto-att

resul-skriftligt muntligtochstandardlitteraturoch avrapporterader samt
huvudsakligendokumenteras såledesdel kompetensenDennataten. av

fårkompetenskontrollenuppgifter den centralaredovisade ochgenom
för stickprovskontroll.underlagutnyttja dessabl. soma.

icke årsklass.varjeför etappkompetens,ämneUtbildningsstegen är
tid Iså långelev gångerkan såledesSamma tretaetapp annan.som enen

sannolikt innebä-omläggningentill kommerförhållande dagens attsystem
täckningsgrad inomkunskapsstoñ ochreducering allmänt avavra en
aktiv förståelse ochkraven påstudietid. gengäld kommerIämnet per

etappvisa studievägenkraftigt höjas. Dentillämpningsförmåga mycketatt
studieval.för successivaunderlagförbättratockså ettger

föri ställetdrastiskt annorlunda den skolan. Iblirroll attLärarens nya
ofta föråldrade läro-programmerade påutlämingsautomaterfungera som

lärar-förvaringsanstalter, kommerfall väktare påiböcker och värsta som
befryndade meduppgifterha är närmastfrån de lägsta åldrarnaatt somna
kommer deför gamlaforskarhandledning. stället återgeI attatt svar
pedagogiskt ochständigt frågor. bådeDetta ärtvingas söka besvara ennya

kommer krävakrävande roll,kunskapsmässigt mycket att ensommera
lärarkategorier. histo-flertalet Enuppskolningomskolning ochradikal av

i allmän-förlita sig till sina kunskapertidigare kunnatrielärare ex. som
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historia kommer konfronteras med helt krav det gällernäratt attnya
handleda teknikhistorisk anknuten till massafabrikuppsats ortens etc.en

Så långt vårt exempel. Vi tänker det hämtat från grundskolansoss
högstadium eller, företrädesvis, teoretiska linjer eller utbildningsmoment i
gymnasiet. detMen kan, exemplet något, förgälla ocksåtransponerasom

utbildningsnivåer.andra
Om vi tittar in i lågstadieskola kommer vi däräven mötasatten av en

lokalmässig utformning hemkänsla på helt vadsätt änannatsom ger
dagens skola Lärarna samverkar i fördelargör. lag och ioch samarbetar
uppgifter gäller allsidigaelevernas utveckling. Ibland medverkar ock-som

förskollärareså i laget därför dels del elever sjuär än år ochatten en yngre
fortfarandedels eleverna behöver förskolans pedagogik. Vidmöta under-

visning i läsning, skrivning och räkning arbetssättet laborativtär och
eleverna grupperade efter hur långt kommitde i sina färdigheter. Framsteg
kontrolleras i exemplet och samlingar isker elev-permanentasom ovan
grupper-

Eleven och elevens individuella framsteg utgångspunkten förär arbetet
för flexiblaoch den placeringen i arbetsgrupper. Detsamma gäller i vuxen-

utbildningen, redan idag arbetar med andra förutsättningar änsom ung-
domsskolan, och högskolan. Egentligen det akademisk utbildning iär god
mening kan stå ochmönster exempel princips tillämp-på vårsom som ge
ning i praktiken växlingen mellan undervisningsformer semi-medgenom
nariet kärnan. ställs krav intellektuell,Där på emotionell och socialsom
disciplin och där den reflektion insikt förståelse.ochuppmuntras som ger

Med laget och individen i laget utgångspunkt kunde grundprin-vårsom
cip illustrerasockså med personalutbildning. iDenna kommer hög grad att
knytas till laget arbetsorganisatorisk grundbult möjlighet tillmedsom
uppgiftsstyrda specialiseringar. principAtt vår också skulle kunna illustre-

studieförbundensmed verksamhet trivialitetär studiecirkelnras en om-
något elevstyrd och premierarär deltagarnas individuellt iarbete ocheget
gruppen/cirkeln.

Organisatoriska principer
Om den inre styrning vi diskuterat skall kunna förverkligas krävs attovan
vi samtidigt får form för den styrningen och organisationenyttreen som

både möjlighet incitamentoch för lärare och elever fullföljager att ett
förändrat pedagogiskt Den styrningen måste ocksåyttreprogram. ut-ge

för inflytandelokalt utbildningenöverett och underlättarymme en sam-
ordning mellan olika utbildningar och utbildningsformer. För kunnaatt
skapa sammanhållet utbildningssystemett måste detta genomsyras av

organisatoriska principer olikapå nivåer och i olika utbildnings-samma
former.

kontra ofentligPrivat utbildning

framtidensI samhälle kommer arbete och utbildning sammanväv-att vara
da med varandra och "skolan" kommer livet Det sigatt ärut.vara vare
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sigmedför offentliga sektorn påtardendettamöjligt önskvärteller attatt
utbildningsuppgift. Detständigt vidgandesigför dennahela ansvaret

utbildning ochoffentligarbetsfördelning mellanske någonmåste typ av
utbildning.annan

offentlig utbildning.medprecisera vad viförsökaförstLåt menaross
har särskiltoch kommunutbildningsådanhärDärmed statsomavses

dedärför också kontrollerar ochdeplikt utbjuda ochlagfást att somsom
offentligoffentlig utbildning hör såledesför. Tillhuvudansvarhar ex.

bundnaoffentliga myndigheter skullepersonalutbildning även avvaraom
arbetsgivaransvar.sitt Begreppetdelgenomföra sådanlag att avsom

finansieringsig till ellerinteheller knytasutbildning behöveroffentlig vare
finansieringstillskott tillprivataanledning hindrafinns ingenregi. Det att

frånhindra skattemedelbörutbildning lika lite någotoffentlig attsom
utbildning.privat anordnad På"upphandlastödja ellerföranvändas att

utsträckningsig i änanledning störreha väntaocksåsikt torde attman
utbildningorganisation vissfördylikt stårstiftelser ellerhittills privata av

offentlig finansi-därföroffentlig erhållerfortfarande ochärehuru denna
offentligtvikriteriet för här räknar ärvadavgörandeering. Det som

särskildenlighetmyndigheter i medoffentligaförhållandesåledes det att
innehållsmässigtkontrollerar ochtillhandahåller,lagstiftning tar ansvar

utbildningen.för
naturligförefallertidigare gällt ocharbetsfördelning attDen varasom

offent-innebärrenodla,till och medfortsättningsvis uppehålla och attatt
och grund-generella baskunskaperdels sådanautbildning inriktaslig mot

branschspecifikalltförfárdighetsträning ärochmetod-läggande som
tillspecialistutbildning knutennäraärdels sådaneller tidsbunden, ensom

respektivenämligen grundforskningenuppgifter,statsmakternasannan av
hälsovård.för ochkollektiva ansvarstagandet rättsväseniled detutgör ett

principyrkesträning förutsätts iinriktadkortsiktigtspecifik ochAll mera
företag,enskilda aktörer på marknadenanordnadinitierad och av -

tillfackföreningar ocksåkooperativ,enskilda myndigheter, somm. m. -
uppdelningforskning.tillämpad Dennaförhuvudansvaretdel harstor

vuxenutbildningen. Som redanungdomsutbildningensåvälgäller som
hindraarbetsfördelning integrundläggandesådanunderströks börovan

olfentliga ochfinansieringsstöd mellantjänster ochsuccessivt byteett av
utbildningsanordnare.privata

decentraliseringochValfrihet, incitament

utbildning i väsentligt utsträck-störreochskolanParallellt med att annan
förutsättningar intresse-ochenskilde elevensutifrån denning skall styras

iorganisationsansvaretuppenbarligen detäveninriktning måste yttre
för differentiering ochdecentraliseras ochmöjligaste mån utrymme enges

ungdomsskola ochdecentraliserade enheter. Inomspecialiseringför av
principenförinombetydavuxenutbildning kan detta att, omramen

förpå skolan ochutbildningsstandard kravlikvärdig ett gemensammasom
för tillvalkompetenskrav, ökatkontrolleradeoffentligtoch utrymmeges

social profile-estetisk ellersärskild intellektuell,utbildningarför medoch
ring.



nödvändiga mellan pedagogisk omdaning organisa-Det sambandet och
intetorisk decentralisering kan understrykas. viktigasteEn våranog av

erfarenheter från ekonomiska1900-talets utveckling just detta: byråkra-är
dåliga inte förenascentral styrning kan med lokalär entreprenörer,ter

dynamik. speciellaDetsamma gäller vårt problem här: läraren äm-som
framgångsrikaldrig ha incitament blibetsman kommer pedago-att att en

gisk entreprenör.
radikal decentralisering väsentligdetta krävs där del bådeFör en en av

ekonomiska pedagogiska besluten ligger i enskildade och händerna på den
ledning. deskolans Inom den centrala kompetenskontrollenramar som

utlagda långsiktiga budgetramarna inklusive lokalanslag skalloch de anger
fria utforma undervisningenskolledningen ha händer så ändamålsen-att

rationellt möjligt. få tillligt och Moroten skolan kanär överattsom pengar
förverkliga får Piskanönskedrömmar, och goda elever. äratt gott namn

risken studieresultaten inte klarar den centrala kontrollen ochatt att
i ekonomisk pedagogisk kris.skolan hamnar och Det handlar såledesen

visst risktagande. vi antagligen aldrig fåMen detta kommerutan attettom
skola till föränderligvår anpassad värld.en

organisationsforrnen förnormala skolor skildaDen slag kan tänkasav
stiftelserbli privata, kommunala eller statliga med lekmannastyrelser- -

stiftelsens direktörermed rektorer verkställande medoch storasom
befogenheter. statlig byråkrati politiskexekutiva bara byta ochAtt styr-

byråkrati politisk styrning ingen garanti förning kommunal och är attmot
decentraliseringsvinstema materialiseras. säkerställaFör elever,att att

incitament tillskolledning får dynamiskt utvecklingsar-lärare och ett eget
kring radikal privatisering.och samspel den egna" skolan krävsbete en
vi inte offentlig kontrollMed detta då skolan skall undandragasattmenar

föräldrar och lärare skall upplevasskolan elever,att som enmen av
inte opersonlig offentlig serviceinrätt-privat angelägenhet, bara som en

stiftelsefor-ning för vilken ingen behöver personligt Vita tror attansvar.
därför lämplig organisationsforrn, specielltkan styrelser-ommen vara en

i huvudsak opolitiska sakkunniga lekmannarepre-sammansätts av menna
sentanter.

för utbildning i lagstiftar-Huvudansvaret överensstämmelse medatt en
intentioner erbjuds alla medborgare skall ifråga åvilagrundskolannas om

ifråga regionala sid.kommunerna, college se 68 landsting eller mot-om
regionalasvarande respektive ifråga universitet Dessastaten.organ om

offentliga instanser efter diverse internaockså transferering-svarar om-
kostnadsfördelningar föroch klumpanslag inomelev och ämnear per-

sina respektive Utbildningsproducenterna,ansvarsområden. utifrånsom
offentliga basfmansieringdenna konkret för skolans uppbygg-tar ansvar

nad och utbildningens utformning kan däremot priva-närmare bådevara
kooperativa, statliga. Distinktionenkommunala eller mellan privatata,
offentligaoch skolor blir mindre intressant och skolstyrelsemanär harom

föremållikartad sammansättning, för offentligaär kontroll ochen samma
konkurrenstryck har basfinansiering.och Att på detta sättsamma samma

skilja skattefmansiering från of-producentansvar och därmed bryta upp
fentliga servicemonopol hittillshar inte ingått i "svenska modellenden

nödvändigt itorde det redan pågående arbetet med "denett stegmen vara
offentliga förnyelse.sektorns
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decentraliseringen samtidigtorganisatoriska kräverantyddaDen ovan
möjligheter föroch förstärkta central kompetenskontroll.annorlunda

Även regional sikt avslöja kvali-lokal och konkurrens kan påväntasom
föruppenbarligen instrument kontrolleratetsbrister krävs också att att

regionerverkligen i olika kommuner ochelevernaskattepengama ger
utbildningsmöjligheter.likvärdiga centrala kontrollDenna av meraen

säkerligen sig formerindividcentrerad skola kommer behöva andraatt ta
bli fråga stickprovs-centrala kan centraladagens Detän omprov. ex.

enskilda skillnader imässiga utvärderingar skolenheter eller ut-av av
viss ämnesundervisning vid olikafonnningen skolor.av

och konkurrens eleverLokal profilering om
möjliga realiseraförändringar vi föreslår skall måsteFör de attatt envara

införas utbildningssystemet. energidynamik ioch starkare Dess egenny
energi tillföraskreativitet kunna och utlopp ochoch måste utrymmeges ny

utifrån.
möjligheternadecentraliseringen följer alla nivåerMed den pågående på

utbildningarprofilera differentiera enskilda skolor ochochatt genom
lokalmässig utformning, studiespecialiseringpedagogisk uppläggning, ge-

särskild estetisk, yrkesmässig profilering.utbildning med eller annannom
tillförs viktigt incitament för pedagogiskaDärmed entreprenörer attett ge

karakteristikaidentitet och utbildningen sina medskolan egnaen egen
möjligheter meningsfullattraktionsvärde och med ökade skapaattstort en

skolledning får handlings-undervisning. Såväl lärare och elever ökatsom
utrymme.

förändringen styrning med bl.a. rektoremapågående skolansDen av
och med ändrat pedagogiskt påverksamheten ärnärmare ett stegansvar

försök i administra-pågår landet med central kommunalDevägen. som
för platscheferpedagogiskt skolornastion och längre gåendeännu ansvar

frirum förstödjas och utvecklas. dessa ligger också skolornasbör I större
vidareutveckla försök medpersonal de på många håll pågår års-att som

undervisning stadier organiserade i lag.på lägre och lärarnakurslös
linjeupplösningen i ytterligaregymnasieskolan kommer föreslagnadenI

incitament till förändringar inom givnaförlängning också deatt ramar-ge
förändras styrfor-Handlingsutrymmet därökar och även genom nyana.

mer.
energi dynamik kan tillförasVi och större attatt genommenar ny

i övergripandetillvarata föräldrarnas bör delta skolansDeengagemang.
förocksåstyrning bidra till skolverksamheten på sådana skolanoch sätt att

får möjligheter för kännaidentitet andra elevernadem attsom geren
samhörighet Profilering skolor bör ske medverkanmed skolan. av genom

iföräldrar. sammanhang vi också närsamhälletl sådana attmenarav
aktivt. främst högstadiet,övrigt skall medverka Grundskolan, genom men

framför gymnasieskolan vital i lokal mobili-allt skall kunna delutgöra en
undervisning förankras i förhållanden: lokal indu-sering lokalaattgenom

historia, miljöproblem gymnasieskolans del mås-stri, lokal lokala Företc.
näringslivet syfteske lokala isamverkan med detnärmare attte ex.en

linjer. tillförs incitament energiinrätta särskilda Därmed ochkunna ut-
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gymnasieskolans alltblir ytterligare när-ifrån. Detta accentuerat genom
nödvändigadenKOMVUX ochsamarbete med ännu mera genommare

gymnasieskolan formerförutser och andravi mellansamverkan av vuxen-
tillpersonalutbildningsprojekt leder behoviutbildning. Samverkan attav

arbetsorganisation.frågor metod ochigenom såväl innehållarbeta som om
såväl mellan kom-proñleringar detta uppståkommer på sättLokala att

tillutvecklas sådanmellan skolor ochinom kommuner enmuner som
möjligheter för ochidentitet eleverväletableradfasthet och nå sådan att

gymnasieskola.för välja skola grundskola ochföräldrar kan Öppnas att -
pedagogiskalångsiktiga incitament förverkligen finnasskalldetFör att

möjlig-profiler identiteter kan ocksåochskolanentreprenörer att ge egna
föräldrar. ioch En tankeför konkurrens eleverlokalheten öppnas somom

utnyttja voucher-möjlighetenofta diskuteratsolika sammanhang är ettatt
tillgodoräkna sig deföräldrar möjlighetelever och attsystem, som ger

väljer till. Tan-vilken skola de sökaoffentliga klumpanslagen attoavsett
sig inom centralstyrdrealistiskinte varit så länge rörtharken enman

blir däremotkraftigt decentraliserat skolsystemskolbyråkrati. Med ett
nödvändig-föttemaför rösta medmöjlighet elever närmastdenna att en

reformen syftar till.decentraliserade incitamentför åstadkomma dehet att
för"vouchers" öppnaemellertid krävas någratorde knappastDet att

självklarhet inom högreför valfrihet, redandenna ärdörren ensom
utbildning.

Viinom skolans värld.främmande klangord medKonkurrens är ett
marknadsmekanis-till kortsiktigaskall knytasinte konkurrensattmenar

följd. Vad konkurrens ärutslagning skolormed geavsessomavmer
indika-inom högskolan,valfrihet, självklarförutom ökad redan ärsomen

gymnasieskolorfortsatt grund- ochvilket utbyggnadtioner hållpå åt aven
prioriteraspedagogiska och valutrymmen börvilkaske, mönsterbör som

stimu-särskilt stöd ochutbildningarvilka skolor och måsteoch som ges
fortsattincitament tillform vi skalli den denKonkurrensenlans. geser

förinomutveckling måste skeutveckling det är ramensomenmen
sin begränsning.därmed harutbildningspolitiska intentioner och som

inte med centralmellan skolor kankonkurrensenDärmed är sagt att -
pedagogtrick ellerytliga publikfriandeskolorna skekontroll genomav -

emellertid kravställer påtraditionsbundenhet. Dettabakåtsträvande stora
politikerna.också de lokalakontrollorganen påde centrala men

behovetvad vikonkurrensmotiv sammanhänger medviktigtEtt sagt om
elever ochutsträckning hittills bådeväsentligti änstörreatt engagera

skolanunderlättasi utvecklingen skolan. Dettaföräldrar att ges enavav
framgångsrik i skolkonkurrensenidentitet, betraktas med stolthetklar som

frivilligt medvetet.uppfattas ochskolvaletoch att som
problemkämpa medförtalar ungdomsskolan kommerStarka skäl attatt

Relativt kom-skattefinansiering.ekonomi tillräckliggäller ochdet settnär
vuxenutbildning itillgåöverskådlig tidunder större attresursermer

privatisering delarinnebäraformer. kan krav påskilda Detta av aven
förförutsättningarvi skaparskolutgiftema. Om på sätt antyttsovansom

föräldrar kanelever ochskolidentitet såväl personalprofilerad hos somen
föräldrarsutnyttja ocheleversidentitetskänsla förstärkasdenna attgenom

sigresursförstärkning. kanför Dennauppslutning kring skolan taen
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former. utnyttjas förEleverna kan klara städnings-många ochattex.
mathållningsfunktionema. Föräldrarna och andra lokala intressenter kan

i olika specialaktiviteter imedverka skolan också "sponsra speciellamen
utgifter.

Även avgiftsfinansieringövervägande skäl talar offentligmotom en av
utbildning föräldrasparandekan motsvarande krav på eller lån realiseras

minskade studiebidrag matbidrag.och Det låga hushålls-extremtgenom
liksomsparandet den överhängande risken för löneskillnader förökade

högutbildade följd internationelladen avregleringen samhälls-som av ger
ekonomiska i riktning.talar viss marginellEnargument som samma
omfördelning skatteñnansiering privatfmansieringmellan och i denna
mening naturlig lyckasär återskapa ansvarskänslaom man en gemensam
för den skolan.egna

vanlig slentrianmässig invändningEn decentraliserad konkur-mot en
inom idag "offentlig"vad betraktas service riskernagällerrens som som

för social segregering och kvalitetsskillnaderökade mellan serviceenhe-en
olika tillgång tillberoende på ekonomiska Vi inte dennaten trorresurser.

invändning tillämplig förslagpå de vi skisserat. viär Vad härtyp av ovan
inte återgång till utbildningschansertalar ransoneraär medattom en

offentligtbörsen". All understödd undervisning fortsättningsvisskall även
gratis tillgänglig föroch alla. Vad naturligtvis inte kan utesluta ärvara man

vissa rikare kommuner understöd de obligatoriskautöver anslagenatt ger
till sina falletskolor. Så idag frågaär redan och detta kommu-är en om

skattekraftsutjämning,nal och vid sidan utbild-går utöver vårasom av
ningsorganisatoriska diskussioner.

Utbildningensstruktur

bild framträder framtidensDen våra krav beskriverpå skola ettsom ur
utbildningssystem rika valmöjlighetermed inflytande frånoch stortsom
kommuner, skolor, elever och föräldrar skildatäcker kunskapsbehov i
olika livscykeln.skeden Det den organisatoriska för reelltettav ger ramen
förverkligande principen återkommande utbildning. någonsinInteav om
tidigare har förutsättningarna för åstadkomma förverkligan-sådantatt ett

varitde så goda som nu.
Återkommande utbildning får inteemellertid ha slentrianmässigen

betydelse vuxenutbildning kompensation och komplement tillav som
ungdomsutbildning viktighur den uppgiften Vuxenutbildningän är.- -

högre utbildning i perspektivoch måste vikt ochsamma ges samma-
värde ungdomsutbildning. Tillsammans täcker de utbildningsbehovsom

skilda livscykeln förunder delar olika ändamål.av
Med den utgångspunkten kommer räkna med denatt attman

olfentliganödvändiga ökningen till utbildning främstmedel tillkommerav
Ävenvuxenutbildningen. detta bidra tillkommer former behö-att att nya

för finansierasökas ungdomsskolan. Från utgångspunktattver samma
bli nödvändigtkommer det omformulera uppgifteroch mål,överatt att se

innehåll i ungdomsutbildningen.och idagRedan skulle grundskolans läro-
reviderasplan behöva med hänsyn till fleraallt ungdomar går tillöveratt

gymnasieskolan liksom gymnasieskolans mål innehålloch måste överses
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slagoch högskola. Detta över-position mellan grundskolasinutifrån av
till skeskolforms relationer andra måstevissbetingas enavsomsyner

snarast.
organisatoriskaåtföljandeliksom denförespråkaromdaningDen som

övergripandedenanledning också överdecentraliseringen att upp-seger
9-årigdennalivet. Idag bestårskolgångenläggningen av engenomav

gymnasie-3-årigföljd 2- ellerpåbörjad vid 7-årsåldemgrundskola av en
eventuelltyrkesinriktad,mindreellerkan samtskola, enmervarasom

ellervid olika högskolorvarierande längdutbildning högstfortsatt av
universitet.

påställskravenutveckling och deutbildningssystemetsBåde nya som
studieuppläggning.organisatoriskmotiveraskolan kanden en annannya

framti-ikommerstudieorganisation tänker"årskurslösa"Med den oss
täckagenomsnittlig mening kunnai sägasskolformer endastolikaden

pedagogik förespråkar änd-individualiseradeDenvissa åldersgrupper.
föromprövning åldern skolstar-förförutsättningarradikaltockså avenrar

återkommandei allt högre gradutbildningpå högreVårten. ensomsyn
nuvarandeinte delifrågasätta någonanledningutbildning avomger

livets gång återkomman-i den undergymnasieutbildning inkorporerasbör
incitamentseffekterdecentraliseringenshögskoleutbildningen. Förde att

vidareskolenheternasammanhållnafullt kan detillvaratasskall kunna ut,
undervisnings-ioch homogenaavgränsadebehöva göras termer avmera

studieetapper.ochmönster
offentligorganisationalternativexemplifiera möjlighärLåt avenoss

utbildning.
9-åriga grundskola,nuvarandeinnebäraorganisation skulleDenna att

i13-årig grundskolautvidgas till7 till 15 år,åldrarnatäcker somensom
i sin indelad igrundskola ärtill 17 år. Denna5 turtäcker åldrarna enstort

fråninkorporerar 2 årtill 8 år,småskola för åldrarna 5normalt som
tillgenomsnitt 9 14 årmellanskola för i åldrarna samtbarnomsorgen, en

inkorporerar 2till 17genomsnittligt 15 år,storskola för åldrarna avsomen
gymnasieåren.nuvarandede

sin utbildningfortsätterflestadegrundskolan kommer attFrån som
vicollege"-utbildning, varmedellerregional högskole-till avser en orga-

tredje ochnuvarande årgymnasieskolanssamordning mellannisatorisk
enstaka kurser,kan läsahögskoleutbildningens första. Där ta enman

magisterexa-studier ellerårstvåkandidatexamen motsvarar ex. ensom
för college,studier. Karakteristiskt dessafyra årsmotsvarande sommen

utbildning, ärframtidens återkommandeviktig länk iskall utgöra en
Studie-studierna.föroch utgångarolika ingångarexistensen mångaav

innefattar såledeshögskoleutbildningarna ävenregionalai degångarna
gymnasielinjer-3-årigaför dei gymnasieskolantredjeidag åretärvad som

regio-för motsvarandefåruniversiteten ocksånuvarandeDe ansvarana.
för längreuniversitethögskoleutbildning,nala namnet reserverasmen

forskning.anknytning tillspecialistutbildningar med nära
lagfástandeorganisation endasttänktainnebär dennaviss del ettTill av

genomgårårskullNittiofemförhållanden.befintligaredan procent av en
gymnasieskolan.utbildning iformidag någonredan av

organisationsexem-iolika delarna dettatitta på delite närmareLåt oss
pel.
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Grundskolan

organisationsförändringarbörja diskutera demedLåt närmareatt avoss
exemplifierat börja med alltsåvi och småskolangrundskolan somsom

barnomsorg och skolaför för åldrarna 5 till 8 år.skulle svara
viktigt vi inteunderstryka vad här talaroerhört ärDet är att att om en

i vanlig mening, tidigare introducera barn iskolålder dvs. änsänkt att nu
traditionella vi talar skapa skola, därskolan. Detden är att sortsenom ny

till undervisning sker mjukare utifrånfrån barnomsorg ochövergången
utnyttjarenskilde individens förutsättningar och där undervisningenden

pedagogiska principer.nuvarande barnomsorgens Detdel denstor aven
förlänga sänka skolål-således barnomsorgenhandlar än attattommer

vikt vid estetiskskall särskild läggas ochdem. den småskolanI nya en
social träning olika slag.av

haftförespråkama for sänkt skolålderdebatten harden allmännaI som
utnyttja receptivitetdenfrämsta "skolan borde storaargument att som

före skolböijarålder intenuvarande ochhar under årenbarn som-
i frånhögre åldrar. hämtas psyko-kommer Dettastörre argumentatt vara

neurologisk forskning. konstatera neurolo-logisk Denna har kunnatoch en
plasticitet psykologisk flexibilitet och mottaglighet degisk och görsom

väsentliga för utvecklingutomordentligt barns såvälaktuella åldrarna så
socialt. forskningsresultatemotionellt och Samma harintellektuellt som

populistiska tolkning i intellektuell receptivitetemellertid fått sin dels att
intellektuell receptivitetgrad bördet centrala och dels denna högaär att av

mening får utnyttja förtill i allmän den lära ochleda skolan attatt en
sigfärdigheter skolan tradition åt.befästa kunskaper och ägnatde som av

tolkning neurologiskariktigare deoch det ärEn attsom synsannan --
förutsättningar föreligger i 3-6psykologiska åldrarna åroch som avser

kognitiva, emotionella socialaochmöjligheten grundlägga de generellaatt
optimal utveckling individen. struk-definierar Dessastrukturer avsom en

förutsättningarnai meningen deockså grundläggande denär attturer ger
följer i utbildningssystemet ochriktade påverkanför den som senaremera

nyfikenhet utbildningenför självförtroende och dengrunden det somger
ochbåde utveckla bygga på.måste

tradition för närvarande inte förutsättningarsinSkolan med tunga ger
möjligheter tillvetenskapligt manifesterade bredd iför behovetdet av

ideologiska grund ochutveckling. med sin tradition ochBamomsorgen
pedagogiska det i grad.utvecklingen högreden pågående görav program

jämförtsmåskolan medradikalt annorlunda karaktären denDen av nya
organisatorisktlågstadieklasser motiverar hålles åt-den ävendagens att

övriga grundskolan.skild från den
för storskolan.motiv gäller grundskolans avslutande delliknandeEtt -

högstadium och gymnasieskola har detgrundskolansnuvarandeDen
möjligheter till speci-valmöjlighetema radikaltökargemensamt att genom

studier färdighetsträ-yrkesförberedande elleralisering och val av mera
föri tjäna föredöme storsko-KOMVUX kan mycketNuvarandening. som

organi-sikt väl tänka sig ocksåstudieplanläggning och på kanlans enman
Vi inte detoch KOMVUX.satorisk samordning mellan storskola ärtror

gymnasielinjer skallnyligen föreslagits allasjälvklart att varasom --
därföringet självändamål. bättreutbildning Dettreåriga. är ärLång att,
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föreslår, fortsättning efter andravi låta valet det året varaav ensom
viss arbetslivser-möjligt uppskjuta tillfrivilligt och dess samlatatt man

fortsattfarenhet behov uppskolning.och känner av
nyligen i reforinförslag gymnasieskolanSkolöverstyrelsen har gällande

studieförberedande yrkesförberedande studievägamade och deangett att
helhetsperspektiv minska skillna-i och det angelägetbör är attett attses

studieförberedande studievägama bör det ledamellan dem. För dederna
praktiskkoppling ämnesstudier och tillämpningtill ökad mellan genomen
linjernasyrkesförberedande del bör dettaolika För de när-arrangemang.

SÖ, förstärkningenligt sig uttryck i viss de allmännamande, ta en av
ämnena.

SÖföreslår i timplanema för studie-ändringar deMot denna bakgrund
enligt direktiven, minskningförberedande linjema och, stark antaleten av

linjer. iyrkesförberedande Dessa block kompe-motgrupperas som svarar
möjligheterna för tillval och flexibilitetDärmedtensområden. öppnas som

arbetsmarknadsutveckling innebär tidigareden yrkes-attmot somsvarar
funktionklassificeringar blir blir eller rollobsoleta yrkenär mera av

myndighet.inom företag ellerandra ettgentemot
innehåll enligt timplane-i detalj diskutera sig struktur ellerUtan att vare

SÖs förslag föreliggerförslagen finner vi de behov ochatt motsvarar som
första för närvarandevad kan ochdet representerar ettatt som vara

Vi emellertid andra kanmöjligt redanatt ett stegsteg att ta. menar nu
flexibilitet i hela storskolans struk-förberedas längre gåendeännumot en
främst för studieförberedandeFinland erbjuder, så länge deännutur.

gymnasium uppdelning linjer. Genomlinjernas exempel på pådel, ett utan
utifråni studieprogram skapas basobligatoriska kurser ett gemensamt en

enskilde individens studiein-successiva leder tillvilken val dengörs som
moduluppdelningriktning. och årskurslöshetGenom ämnena storav ges

Ävenfråga innehåll ivalfrihet såväl i arbetstakt. Norge har ettom som
för "videregående skole erbjuder valfrihet.storsystem som

finns idagyrkesutbildande linjerna redan modulsy-de svenskaInom ett
för reorganisation enligt finska model-strukturell denöppnarstem som en

till individens till arbetsmarknadensSåväl med hänsyn önskemållen. som
emellertid viss initial inriktning kompetensom-behov att motmenar en

Utifrån i fortsatta studiernaförekomma. skall det deskall dessaråden vara
tillmöjligt sneddningar och omval andra kompetensområdengöraatt som

samtidigt unika utveckla vidare igrundläggande kompetenser attger men
arbetet.

från börjanbeskrivit ungdomsskola årskurs-sålunda ärVad är en som
utbildningens innehåll ochtillval modulindelningarochlös, avgenomsom

profilering för såvälanknytning och ökat elever,lokal utrymmegergenom
offentligainom för utbild-skolledning handla denlärare att ramensom

Vi vill avslutningsvis betydelsen skolansningens mål. betona attav
möjligt åtminstonevidgas tidigast val andraspråkprogram och att ettav

främmande erbjuds eleverna.språk
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Regionala högskoleenheter och universitet

ditferentierings-idén årsklasslösa skolan och alltAv den störregenomom
specialiseringsmöjligheter tenderar mellan storskolansoch gränserna stu-

metodik pedagogiskadieprogram och högskolorna suddas Den ochatt ut.
arbetsorganisation förordat sitt fulla uttryck i högskolansmåste också

studieförberedande linjernaIfråga samordningstudier. de är dennaom
framtidenmotsvarande samordning kommer i ocksåsjälvklar. Men att

yrkesutbildande utbildningarna.förkrävas de mera
blitidigare kommer nuvarande yrkesnomenklatur allt-Som sagt att

för styrning yrkesutbildning. Vi finnerinadekvat också redanavmera
utbildningarnabevis för hur läggs breda kompetensområdenmotupp -

processindustri jord- skogsbruk. framtidenvård, och och I kommerex.
olika nivåersannolikt möjligt avbryta studierna pådet också att attvara

för eventuellt återkomma. sådant kommer kravet påI ett systematt senare
visst tillgodosesolika teoretisk nivå inom kompetensområde kunnaett att

successiva valmöjligheter flexiblaoch utgångar Inomsystemet.urgenom
processindustri variationerna liggakompetensområde kan mellan vadsom

huvudsakligen handläggarfunktionförkrävs operatöratt vara somsom
systemerings- teoretisktingenjör olika grader med och andraoch meraav

uppgifter. för finns i principkvalificerade sådan modell strukturenEn
vårdutbildningama vårdlinjen förstainom där kanredan steget motvara

läkarexamen.
bidrar skillna-fördel den till minskamed sådan modellEn är att atten

studieförberedande yrkesinriktade studievägar.i värdering och Dender av
bidra till yrkesutbildningslinje blir positivtvalkommer också att att ettav

framtidaandra skäl lön.val även än enav
samordning högskola ocksåmellan storskola och uppnåsEn attgenom

första i fortsatt utbild-gymnasieskolans sista blir åretnuvarande ården en
vill college"-utbildning.i vi arbetsnamn betecknaning vad somsom

förutomcollegenivå omfattar normaltStudierna på nuvarande gymna-
första enligtsista högskolestudiemas dagens På dessasieskolans år system.

ytterligare studier vid i organi-läggas högskolan ellerkan sedantvå annan
för första försation. de två åren bör beredasInom utrymme ettramen

tillsammanfattande kursinslag studievalen relaterasdär deslags egna
i relation till forskning istudievägar integreras och samhälleandra och

nutid. Vi betydelsefull avslutning förhistorisk tid och detta denser som en
utbildningsystemet efter collegeåren och väsentliglämnar som ensom

studierna för vidare.till fortsatta dem omedelbart går Deinledning de som
kandidatexamen.studieåren avslutas medtvå en

kandidatexamenteknikområdet kommer denInom t.ex. att motsvara
idag vid 4-åriga tekniska linjer. vårdområdetInom ärkompetens som ges

förväntamotsvarigheten sjuksköterskeexamen. kandagens Mannärmast
väljer sitthögskolestuderandesig mycket del de göraattstoratt en av

emellertidarbetsmarknadsinträde efter collegeåret. Det skalldet andra
för fördjup-finnas möjlighet önskar eller tvåockså dem att ettgenomsom

förbättradtillägna sig dokumenteradningsår kompetens genom enen
utbildningsområdetmagisterexamen. det ekonomiska kommerInom ex.

magisterexamensådan meddagens ekonomer närmastatt motsvaras av en
efter fyra högskolestudier.ekonomisk inriktning års
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Vihögskolan begrepp.Så har talatlångt ett ensartat menarom som
dilferentieringanledning ytterligareemellertid finnsdet övervägaatt en

differentieringför utbildning. slag kaninom högre Ettsystemet varaav
collegeutbildning. för college-universitetsutbildning och Ansvaretmellan

universitetens särskil-åvila delsutbildningen och dess påbyggnad skall då
mindre och medelstora högskolor-regionala enheter, dels de nuvarandeda

"Universiteten", givetvis icke nöd-regionalamed deras somansvar.na
idag kallas universitet, inriktasvändigtvis de enhetermåste motsvara som

specialistutbild-grundforskning, forskarutbildning och längrefrämst mot
Intagningama tillanknytning till grundforskningen. den-ningar med nära

tilluniversitetens utbildning således dembegränsasdel som avserna av
börjanspecialistutbildningar från kan ämnes-redan göraslängre merasom

for utbildnings-metodinriktade närvarande. Dennasammanhållna och än
förvidareutbilda forskare lärare bådeuppgift främst utbilda och ochär att

forskningstunga"för näringslivetoffentliga sektorn ochden samt att ge
"universi-civilingenjörspecialistutbildningar och läkare. Antalettypav

därför i fortsättningen bli starkt begränsati lilla ocksåtet" vårt land måste
får forskningsspecialiteter ochi fall räkna medoch många motsva-attman

erbjudas på enda ellerutbildningsmoment endast kanrande ett ett par
forskningsresursemakraftfull koncentration äri landet.ställen En av

intematio-fortsätta ivillkor vi skall kunna delta detnämligen attett om
vetenskapssamarbetet.nella

ocksåutbildning vid regionala högskoleenheter,övrig högre skerAll som
finnasförutsätts i princip inom allainom universiteten ochfinns som

erbjuder utbildningar med bredarelandstingsområden. kortareDe men en
flera ingångarflesta fall tillämpad De har ocksåi kursmeny.och de mera

möjliggöruniversitetens specialistutbildningar ochoch utgångar än
samtidigt möjliggör valexamenskombinationer deheterogena sommera

särskilda behörighetsstyrda kombinationer.av
enligtinkl. universitetens regionala enheterRegionala högskoleenheter

inte fördel-får förbättrade möjligheter spela baraalltmervår modell att en
regionalpolitiska/utvecklingspolitiska rollningspolitisk denroll ocksåutan
sin regionalpolitiska roll högskolanstarkare krav på. I måsteställs alltsom

utnyttjande möjligheterdistributionsformer demedockså pröva avnya
idag erbjuder.olika kommunikationssystemsom

gällti offentliga utbildningsdebatten haråterkommande denEtt tema
utbild-arbetsmarknadsanpassningarbetsmarknadsplanering högreoch av

erfarenheter i land och i andraårtiondenas både vårtning. De senaste
förförsvagat argumentationen centralstyrdhaOECD-länder torde ar-en

i fall visatutbildningen. Eleverna har mångabetsmarknadsanpassning av
strukturellamarknadsavkänning och snabbare påsig bättreha reageraen

utbildningsplanerama.sysselsättningsförändringarkonjunkturellaoch än
uppforstora arbetsmarknads-anledningar intefinns också andraDet att

anpassning igivetvisanledning dennaanpassningens problem. En är att
viyrkesträningbranschspecifika kortsiktigaförsta gäller ochhand den som

finansieradfrämst initierad ochframtiden tänker avnämamai avoss
företag myndigheter, kan medvetnasjälva, ochdvs. antas omvarasomav

respektive offentliga medelsysselsättningsläget inom sitt område. Att av
för köpa sådanaarbetsmarknadspolitiska skäl kan användasbl. ut-atta.
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via förändrar inte denna bild. Enbildningstjänster AMU,t.ex. annan
förstaanpassningskraven i hand kan gälla deanledning väntasär att

förank-utbildning, sinför högre lokalaregionala enheterna som genom
för-sina vuxenutbildningseleversin interregionala konkurrens ochring,

utbild-får relativt avkänning förändringar ihoppningsvis snabb aven
ningsfrågan.

tillför anpassningen också skall komma ståndkrävs ärVad att ensom
möjligheterflexibel organisation, med snabbt växlatillräckligt och attstor

utbildning. förefaller ytterligareolika Dettamellan typer av vararesurser
integration utbildning inom regionala högsko-för dedenargumentett av

förordat.viloma som ovan
förändringarUtbildningsmarknadsanpassning de kompetens-och mot

specifika yrkesutbildningar liksom individemas alltområden änsnarare
förvalfrihet i innehåll i studievägar talar också destarkare krav på att

intelinjeutbildningarna successivt avvecklas. gäller dockDettanuvarande
läkarutbildning tillutbildningar psykolog- och lederför de typ somav

legitimation.statlig
flera medregionala högskoleenheterna på sammanknutnaär sättDe

vid univer-förutsätts forskningsutbildadeuniversiteten. lärareDeras vara
vidareutbildning liksom fördit försiteten regelbundet återvändaoch
universitetens skyldighetfråga forskning.i Det börsamarbete attvara
forskning skallstödja i huvudsak tillämpadefrämja och den ägasom rum

forskningsanknytnings-regionala högskolorna både läraresvid de som
från regio-Eleverna deprojekt de studerandes examensarbeten.och som

efter sedvanlig prövningdärför studieval skallenheterna med lämpatnala
universitetens forsknings- specialist-fortsätta vid ochkompetens kunnaav

utbildning.
sig däriDecentralisering vi berört uttryckkommer också att tasom ovan

organisatoriska formen allmän-regionala högskolorna kan dendeatt av
ansvarigakommunalt kannyttiga stiftelser i lekmannastyrelser ävenvars

definierade iFinansieringen i form klumpanslag, års-ingå. termer avav
ämnesinriktning, tänkas delas och kommunför olika kanplatser statav

uppdragsavgifter.bidragprivata donationer, ochkompletteras medoch
de olikaprofilering och konkurrens mellanskulle underlättaDetta en

Även universiteten vissi fråga statliga kanregionala deenheterna. enom
omorganisation aktuell.decentraliseringytterligare intern och vara

Vuxenutbildning

vi i framtidsperspektivetVi redan upprepade gånger betonathar ettatt ser
vuxenutbildning. dennaständigt behov Den delväxande vuxenut-av av

ifrån företagenkortsiktigt yrkesinriktad vibildning utgårär attmerasom
för. väsentligi framtiden skall delförvaltningarna också Enoch svara av

framgent uppskol-vuxenutbildningen emellertid gällakommer även att en
allmängiltig där såledesuppdatering kunskaperning eller artav meraav

Önske-naturligaoffentliga utbildningsapparaten den producenten.den är
frånvuxenutbildning kommer dels kommamål denna atttyp avom

sig offentliga utbildningentillgodogöra denenskilda individer, då kansom
hjälpfrån företag önskarvillkor ungdomar, delspå somsomsamma
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viss uppskolning sinmed personal och då förutsätts ocksåav som vara
förvilliga betala den.att

Vuxenutbildningsbehoven kan gälla såväl storskolanväntas college-som
utbildningen. Vi har redan tidigare möjlighetenberört samordnaatt

siktKOMVUX med storskolan. Den på efterfråganstörsta kommer antag-
ligen riktas regionalade högskolorna, måste bereddamotatt attsom vara

flera olikartadesamtidigt helt möjligaelever. I störstatyperserva av
utsträckning vuxenutbildningen inombör ske studieor-ochsamma ramar
ganisation ungdomsutbildningen vilken imed den fallmånga helt kansom
integreras. Utsikten arbeta med elever med kompetens vitt skildaatt av
årgångar understryker betydelsen kompetensen allmäntär ochatt meto-
diskt inriktad aktivt tillägnadoch och inte bevisenbart gällande sedan

fakta.länge glömda
finns idag mångfald olikaDet redan vuxenutbildare i vårt land:en

KOMVUX sina primärt fördelningspolitiskamed mål motiv,och
Arbetsmarknadsutbildning AMU sinamed arbetsmarknadspolitiska

motiv,mål och
Folkhögskoleutbildning sina fördelningspolitiskamed framför alltmen
individuellt personlighetsutvecklande motiv,mål och
Studieförbunden folkhögskolanmed mål med starkare folkrö-som men
relseprofilering samt
Personalutbildning i företag inom myndigheteroch primärt effek-med
tivitetsorienterade mål motiv.och

Motiven för olika utbildningar alltfortdessa kommer aktuella.att vara
fördelningspolitiska motivet fåDet kommer kvalitativ änatt en mera

kvantitativ betydelse och individens forma och leva riktattavse resurser
sitt liv liksom sigi samhället, såväl lilladet deteget att stora,engagera som

nationelladet lokala det och globala. och med sådan utvecklingIsom en
individuelltkommer de personlighetsutvecklande målen och motiven som

privata livet förstärkas.det Genom utvecklingen lokala behovattavser av
individuella intressen folkhögskoloroch kommer såväl studieförbundsom

allt viktigare roll spela. ekonomiskDe utveckling inrikta-att att moten
motiven finnasde kommer på kvar och fåsätt ökad betydelse.attsamma

vuxenutbildning i offentligtUtbudet skall ha basen målbestämd ochav
kontrollerad utbildning inom variationer kan och före-skallvars ramar

för självklarhetkomma. Det KOMVUX bedrivaär skall sinattoss en
premisser i fastställdaverksamhet på gällande med läroplan mål.nu

KOMVUX skall fortsättningsvis kunna verka på uppdragsbasäven men
faktisktmed beaktande mål gäller. fördessa Detsamma gällerattav

folkhögskolor studieförbund fungeraoch bör möjlighet iatt ettsom ges
omfattandelivslångt lärande på sätt änett mer nu.

Beträffande vi inte diskutera ställningAMU dess och ekono-attavser
miska förutsättningar. Vi vill endast understryka dess uppgifter måsteatt

till förändringar i organisationrelateras arbete och inom företag och
myndigheter. Med tanke förändringarpå hur dessa ställer krav gmnd-på

kvalifikationer, särskildläggande på träning möjlighetenoch på lära iatt
utnyttja organisationenarbete och bör tidigareAMU arbeta medatt som

i sikte inom statligtbreda mål och beslutade ramar.
Utanför den statligt finansierade kontrollerade utbildningen liggeroch
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myndigheter. Redan idag ii företag och är denpersonalutbildningen
omfattning jämförel-den tålsådanekonomiska och deltagartermer attav

ytterligare öka. Skälenutbildning och den kommeroffentligmed attser
framhållit.därtill har redan

arbetsorganisationförändrad och allt-kompetensbredareDen som en
produktion stäl-customized" kräver, kommerkundorienterad attmera

Utbildningen kommer påpersonalutbildning inför problem. att ettnya
i verksamhetenidag integreras andra delarskerhelt sätt änannat avsom

projektarbeten formeroch andraarbetsrotation, smågrupps- ochgenom
japanskaorganisationen. uttrycketinom Det ärför kunskaperdelatt ta av

grund-vilket utveckla kompetensskill formation betyderidag att genom
utnyttjande erfarenheter ifortbildningutbildning, ochläggande avgenom

såväl breda kunskaper-utbildning kommer gälla deBehovetarbetet. attav
unika behövernivåer kunskapernaolika teoretiska depå somsomna

bärs kanske baraföretaget/myndigheten och därtillföras upp ensom av
tillförasunika också behövakunskaper kommerDessaenda attperson.

transportekonomisktin time begreppJustviss snabbhet.med som
tillämpligt inom vissa delarblii högre grad kunnakommer allt att av

personalutbildningen.
denöverordnat behov ochkompetens dock ärbredareDen ettsom

uppgraderingen grundläggande kompeten-nödvändiga denförutsebara av
inför rekryteringsproblem.personalutbildningenställakommer attsen

myndigheter olikasig olika i företag ochgestaltaproblem kanDetta av
för personalutbildning den inte koncen-därför viktblirstorlek. Det attav
kunskapsintensiva företag rekryterings-resursrika därochtilltreras stora

företaget.inom lilla Varken medmöjligheter andra detoch helt änläge är
individuella be-företaget/myndigheten eller till de anställdastillhänsyn

organisationen i kläm.får lilla kommadenhov
beskrivit efterfrå-utveckling vi och denuppfattning leder denEnligt vår

utbild-samordning mellan olikatill behov ökadgebild vi tecknat av en
samordningsgruppsamordning kan ske lokaltningsgivare. En genom en

Uppgiften förför olika lokala intressenter. denna ärmed representanter
samordningprioritera ocksåoch behovanalysera, kartläggaatt av men av

utbildningutveckling lokalt.av
vuxenutbildningarna sinolikalösning behåller de särart,dennaGenom

i med varandraskilda och verkar konkurrenssig tillvänder grupper
utnyttjasolika komparativa fördelar Intesamtidigt deras gemensamt.som

lösning för personalutbildningen. Genomfördel i dennaminst ser en
utbildningsbehov i företagoch småmed KOMVUX AMU kansamverkan

tillgodoses.i flera företag myndigheterutbildningsbehov ochliksom udda
studieförbundfolkhögskolor ellersamverkan med KOMVUX,Genom

far-personalutbildningen komplexabreddningen såvälkan mot meraav
till realitet.aktivt medborgarskap görasdigheter mot ettsom

nivå. Vi emellertidkommunallokal samverkan påSå långt attmenar
regional nivåocksåvi skall ha bas påsamverkanden attgenomenavser

finnasfortsättningsvisutbildningsnämnder kommertillknytas de attsom
Även finnas finansielltnivå skallpå dennainom länsstyrelserna. ett ansvar

samtidigt nämndernakommunala behovmöjligheteroch vägaatt gersom
vuxenutbildningställningstaganden beslutför statliga ochunderlag om



76

därvid för regionalaoch bland avvägningar. Vuxenutbildningspla-annat
nering del samhällsplanering.utgör Därmed skapas också deen av
nödvändiga Förutsättningarna för samverkan också mellan vuxenutbild-
ning i konventionella meningenden och högskolan tidiga-såsom antytt
re.

Vi har redan behovet statliga insatser såväl centraltantytt av som
regionalt liksom behovet kommunala för tillvarata möjlighe-attav organ

till profileringar.lokala Härigenom undvikakan utbild-terna attman nya
ningsklyftor skapas mellan dem har anställning inom företag ochsom
myndigheter och skilda anledningar utanfördem står arbetskraftensom av

inte får stimulans till fortsattaoch studier och i arbetet. Församma genom
den avsedda nödvändiga blioch samverkan skall komma till stånd ochatt

framgångsrik arbetsgivare fackligamåste och organisationer viktigaspela
for meningsfullroller och verka utveckling.en
förutsättningar förSom centrala breddad personalutbildningen som

i avtal vi frågorna utbildningens inriktning,regleras dess innehållser om
rekrytering deltagare. Utöver detta bör ingå i finnaavtalsamt attav ex.

former för arbetstid förkortashur kan för villden studera och attsom
möjliggöra för fackliga studieorganisatörer på betald arbetstid enskiltatt

tillsammanseller med medverkande stimulera till utbildning.externa
Avslutningsvis vill vi samordning olika vuxenutbild-peka på denatt av

ningsutbud Föreslår vidareför idén återkommande utbildningsom om
ingångarmånga och utgångar, möjligheter till valmångagenom genom

omval. förslag betonar utbildningsplanerarens samtidigtoch Vårt ansvar
möjligheterna för individuelladet de önskemålen. Genomöppnarsom

samordning ansträngningarutbud och skapas förbättrade förutsättning-av
också bryta instrumentell inställning till tillsåväl arbeteattar en som

studier i arbetsorganisation utbildning förverk-och samverkan mellan och
liga ett lärande samhälle".

skolans lärareDen nya
sig diskuterar utbildning idag i framtidenVare eller aktiva, motivera-är

utbildade förutsättningde och väl lärare grundläggande för skalldenatten
syften. Varjesina fungerande samhälle fungerande ekonominå väl och väl

tillräckligt tillräckligt förmåste ha många och kompetenta lärare kunnaatt
uppgifter. aldriglösa sina Kvantitet kan kvalitet och idag ochersätta redan

inför framtiden blir frågorna skallkanske de avgörande hur detän mera
möjligt tillräckligt lärarkandidaterrekrytera många med bådeattvara nya

intellektuella andra förutsättningar för blioch och godaattengagemang
lärare.

skall iDetta är problem lösas konkurrens med andra yrkesområ-ett som
erbjuda arbetsvillkor framförden kanske kan andra allt skolanänsom

fråga arbetsmiljö. varitbåde i lön och Hittills i skolan kvinnornaharom
räddningen manliga i förändradeoch de lärare den arbetsmark-ersatt som

utanförtill arbeten högre lön i eller utbildningen.naden gått med Den
lösningen finns anledning inte tillden kommer stå buds näranta att att
kvinnornas andel arbetskraften sig fleranärmar och alltmännens närav
kvinnor, högutbildar sig för individuellaliksom karriärer.männen,
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finnsdet hela västvärldenkonstatera överGenerellt kan att enman
har många orsaker.otillfredsställelse hos många lärare. Dennakänsla av

emellertidminskat i relation till andra Lönen ärEn lönenär grupper.som
flera central. Andra gäller arbets-faktor bland denäven ärendast omen

nyligen diskuterats. alltmeraförmåner Ilovenvillkor och ensom som-
finns emellertid riskarbetssituation för lärarna detkomplicerad ochskola

ensamarbetet, kan lösas medfaktorer glöms bort:för andra t.ex.att som
faktiskt slitsamtfaktum lärararbeteteller det ärlagarbete, attavmera

skoldagen ochhållas aktuella underimpulser måstealla de attsomgenom
lärarkarriären.sig likt helai gradså hög ärarbetet genom

det gång.också änanseende och ärLäraryrkets status var enen annan
det allmännaorsak har medtill många. En göraOrsakerna detta är att

till utbildningbristande tilltron skola ochdenifrågasättandet och somav
drabbar ocksåi debatt under år. Dentill allmänkommit uttryck senare

Varjestorlek. yrkes-orsak lärarkårensEn ärlärarna annangrupp.som
världskrigetgjort sedan andrai antal lärargruppernaväxer somsomgrupp

för Tillförutsättning dettaexklusivitet högminskar i är status.status: en
nivå ellerutbildade lärarnaantalet påblandkommer attannat samma som

iminst alla gåttInte harmarkant under år.högre har ökat numerasenare
kan skolan".ochskolan allt längre

utbildningsnivå uppehållasför skall kunnahögLäraryrket måste att en
därtill endast ochmedelattraktivt. Högre lön är ettgöras ett menmera

problematiskt lärarna många. Arbets-samhällsekonomiskt är såattgenom
möjligheterförbättras. Karriärrnöjligheter och därmedvillkoren måste att

inteDetta behöverförhindra utbrändhet måste prövas.slentrian ochbryta
positionerkarriärvägar inom skolanskapasbetyda att avgenom nyanya

utveckling förutses medkanutbildningsadministratörer. Dentyp som
inkluderande företagutbildningsarrangörerolikasamverkan mellanökad

möjligheterna till utbyte lärareinnehållamyndigheter kan ocksåoch av
tillmöjligheternautbildningsnivåer ocksåutbildningar ochmellan men

utbildning olikaplanering slagläraruppgifterbyte attutanmot av avav
irektorsuppgifter. Man kanigåinnebär överdet permanentatt ex.

utbild-i offentligsig mellan lärareökat utbyteframtiden också vänta ett
vidareutbildning.privatning och i

Åtgärder iemellertid sin grund allmänt högrehasådant slag måste enav
stadium ochoch lärareuppskattning lärares arbete oavsettatt varaavav

innebär kunskaperdettaallmännaste planetutbildningsområde. På det att
italasskolan skall ochfärdigheter och alltoch annat omge gersom

följdframhåller det ärpositiva ordalag och på sätt engageratatt avsom en
utfört lärare.kunnigt antalarbeteoch ett stortav

rättmätigtstödjer ökarmyndigheter ochansvariga på detta sättOm
emellertid ocksåoch deras arbete harlegitimiteten hos lärarna samma

dei sin kräva lärarnasamhället helhet rättmyndigheter och attatt av
utbildninginödvändigheten förändringar skola ocherkänner annanav

förändringar liksomekonomiska kulturellaföljd sociala, och avavsom en
från föräldrar.inflytande inflytande Denkommunalt ochökat mera ren-

utbildning.lärarfrågan lärarnas Dennakvalitativa sidan gällerodlat av
former utbildning. Detstadier i äralla och allagäller lärare på enav

ikunskaper ochlärarutbildningen skall goda ämnensjälvklarhet att ge



78

inom ämnesområden också pedagogiska metodiskaoch kunskaper.men
uppgiftväsentlig förEn lärarutbildningen i fortsättningenmåste attvara

också de kunskaper förmår läraren skolan och utbildningen iattsomge se
sitt vidare sammanhang och kunna motivera både skolans och sinaatt

syften med utbildning och undervisning. Skolan inte förtroen-kan fåegna
legitimitet intede och den kan motivera sin existens. För lärarut-attom

bildningen skall kunna fylla dessa uppgifter måste i framtiden ställas andra
krav på dem skall utbilda lärarna. Att skicklig och kunnigsom vara en
lärare sak,är lika skicklig kunnigoch lärarutbildareatt ären men vara en

Någon reguljär föreskrivenoch utbildning för lärarutbildareen annan.
lärarutbildning finns inte idag.utöver

Våra förslag anvisar olikarad förbättravägar lärarsitua-attovan en
tionen. Vi har aviserat ökade framtidenkrav i både ifråga lärarnasom
ämneskompetens och deras pedagogiska kompetens. Våra organisations-
förslag förhållandeinnebär i till dagsläget radikal förändring lärarnasen av
arbetsmiljö, arbetssituation möjligheteroch till självständigt pedagogiskt
utvecklingsarbete. fåFör dessa krav tillgodosedda krävs organisatoriskatt
förnyelse. Refonnema lärarutbildninggällande och skolorganisation mås-

därför genomföras parallellt.te

Sammanfattande slutsatser

Alla idagtalar den svenska skolans kris i förstaoch tänker då hand påom
faktum fortgåendedet reala kostnadsstegringar inom utbildningsyste-att
inte förhindralyckats nedslitning skollokaler, undervisnings-met en av av

materiel och lärare.av
vi visa krisen djupareVad sökt är går så. Trots ökadeänatt resurssats-

utbildningsresultatenningar i allt mindre egentligengrad vadmotsvarar
vill fordraha och har skolan.rätt Den pedagogik överta-att av som- -
gits från tiden före de kvantitativa skolreformerna inte elevernastora ger

tillfredsställande förberedelse för deras insatser i iarbetsliven senare -
samhällsliv i vidareutbildning.och Trots alla försök till pedagogiskt-
utvecklingsarbete det sig huvudsakligen fortfaranderör massutspis-om en
ning sanningar fakta.traderade och Risken dagens skolaär stor attav
istället för utveckla elevernas kreativitet och tankeförmåga,att taregen

nyfikenheten i tilltagandedöd på och resulterar passivitet och skolleda.en
inteSkolan därmed de krav ställs eleverna själva ochmotsvarar som av av

framtida arbetsliv och samhälle. individuelll kompetensutveck-termer av
ling del de satsadeär bortkastade.storen av resurserna

Vi därför det krävs pedagogisk revolution, frånutgår dentror en som
enskilde förutsättningarelevens och behov. Vi skisserahar sökt hur ett

individualiseratsådant undervisningsmönster skulle kunna och deutse
helt annorlunda krav därmed ställs lärarna.på Skolan skall förvandlassom
från relativt mekanisk sorteringsapparat till instrument för denetten
enskilda successivaelevens sök- och utvecklingsprocess. innebärDetta
bl.a. relativadagens betygssystem skrotas och med i absolutaersättsatt

förangivna kompetenskrav olika ämnesetapper. I konsekvens där-termer
årsklassindelningmed med indelning iersätts socialt sammanhållnaen
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undervisningsgrupperstudiegrupper respektive för skilda ämnesetapper,
sköts siglärarlag. Man kan vänta detgemensamt att gemensamtsom av

redovisade läroboksstolfet reduceras, samtidigt kompetenskraven isom
självständig tillämpning kraftigt Valfrihetenökas. ökar redantermer av

från tidiga samtidigt möjlighetenåldrar till successiva kom-som senare
pletteringar ökar i utsträckning.motsvarande Den skolan förutsätternya

betydligtockså samverkan mellan skola föräldrar.närmare ochen
för pedagogisk tulipanaros.Detta låter säkert många Vi harsom en

varit kraftigtockså angelägna understryka intedenna skolaatt att nya
förverkligadnågonsin kan tänkas centrala inom fördekretgenom ramen

byråkratiska skolorganisation.dagens Det krävs radikal decentralise-en
ring omorganisation för incitamentoch skapa de attityderoch hosatt nya

lärare föräldrar, den förutsätter.elever, och skolan Vi måstesom nya
vända och på hela den monolitiska utbildningskolossen och återgeupp ner
den enskilda skolan beslutanderätten det gäller utbildningensnär närmare
utformning. Ett detta, lika aktuellt försätt göra kan grundsko-att som vara
lor för regionala respektive universitet,college är låta skolornaattsom
drivas stiftelser privata, kommunala eller statliga harsom som- -
kommunala statligaeller klumpanslag elev grundfinansiering,per som

i övrigt kan och konkurrera självständigt inom förmen agera ramen
utbildningspolitiskt fastställda Vimål. har också skisserat alternativen
utbildningsstruktur låter grundskolan för ungdomar i ål-som ansvara

fortsatta studierdern 5- 18 år, medan kan ske vid regionala college eller
vid specialiserade forskningsanknutnaoch universitet.

Vi har framhållitockså hur de grundläggande skolstadierna skall lägga
för livet förgrund lärande hela olika syften visatocksåetten genom men

utbildningssystemethur organisation skulle kunna Den organi-ut.en av se
satoriska skall möjligheter tillstrukturen många val och omvalge men

erbjuda ingångarockså många och utgångar Utvecklingen isystemet.ur
i arbetslivsamhälle och och på arbetsmarknad ställer allt krav påstörre

utbildning i ålder och vi räknar med vuxenutbildningsorganisa-attvuxen
viktigare.tionen blir allt vuxenutbildningen inkluderandeFör ocksåatt -

högskoleutbildning fylla sina uppgifterskall kunna krävs, vi,menar en-
ökad mellan olika församverkan anordnare och ansvariga utbildning-av
en.

förändringar vi förutser viDe och måste komma sker inomsom menar
för utbildningspolitiska ambitioner individemasramen som avser person-

liga utveckling demokratiskaoch det samhällets inkluderarbehov och som
fördelningspolitiksåväl ekonomi. Vi inte enkel marknadsstyr-som ser en

ning utbildningen framför stället vi viktenI med ökadattav oss. ser av
decentralisering föroch ökat kommuner, skolor, lärare, föräldraransvar

för företagoch elever, också och myndigheterandra skolan,änmen
fårundvika vi vissa orättfärdigtdär påatt ett system grupper gynnas

Framtidens utbildningssystem fårandras bekostnad. inte bli dualtett
förutsättningardär vissa sina fåroch arbetsvillkorsystem t.ex.genom

utbildning inte dualismoch andra eller igäller dem ären som som
arbetskraften och dem olika anledningar inte Utbildningendet.ärsom av
får inte medverka till utslagning. Också denna bakgrund skall våramot
förslag vi för pedagogisk revolution frånnär utgårargumenterarses en som
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individen förutsättningar i utbildning undervisning. Vioch dennes och
inte förslag återfinnas inågot våra kommer årsnästaatt atttror av

budgetproposition just därför tidMen nytänkande bådeatt ett tar att
börja frittförankra förverkliga bråttom tänka tänka ochoch är det att om,

till visionär utbildningsdebattvisionärt. medverka sådan harAtt en mera
skrift,varit avsikten vi bråttommed denna också det är atttror attmen

utbildningsorganisationen realisera reformeradbörja förändra och att en
lärarutbildning till innehåll form.också och
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