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Till statsrådet Beatrice Ask SOU 1993 23

Genom beslut 23 april 1992den bemyndigade regeringen statsrådet Ask
tillkalla enmansutredare med uppdrag dels föreslå huratt en att statens

roll beställare utbildning för för distansut-metodernasom samtav vuxna
bildning kan utvecklas, dels kostnadsjämförelser mellan olikapresentera
utbildningsformer. Med stöd detta bemyndigande förordnadesav samma
dag riksdagsledamoten Larz Johansson särskild utredare.att vara

Utredaren Utredningen effektivare vuxenutbildning.antog namnet om
24Den april 1992 förordnades sakkunnig Anders Franzén sek-att vara

Åströmfil kand Eva biträdandereterare sekreterare utred-samt åtatt vara
ningen. 24Den augusti 1992 förordnades byradirektör Annika Hellberg

biträdande sekreterare. Som sakkunniga i utredningenatt förordna-vara
des den 15 juni 1992 rektor Jan Kraft, rektor Elsie Nordén, programchef

ÅkeSten Pettersson, utredningschef Sven Salin och utbildningsdirektör
Levi Svenningsson. Ett flertal har medverkat iexperterpersoner ut-som
redningsarbetet. förteckningEn sakkunnigaöver och redovisas iexperter
bilaga

För arbetet med kostnadsjämförelser utbildningsformermellan har ett
omfattande datamaterial inhämtats från 25-tal kommuner, AMU-ett
Gruppen, Folkbildningsrådet Statens skolor för Sådantsamt mate-vuxna.
rial har ställts till förfogande Försvarets forvaltningshögskolaäven ochav
Sveriges utbildningsradio AB. Det har inte varit möjligt inom i di-denatt
rektiven tidsramen bearbeta och analysera hela materialutsatta det som

in.samlats Ytterligare data och kompletterande analyser kommer därför
redovisas i kommande delbetänkande.att ett

fårJag härmed överlämna utredningens huvudbetänkande Kunskapens
krona. Särskilda yttranden har avgivits de sakkunniga Nordén och Sa-av
lin.

Stockholm i 1993mars

Larz Johansson

Anders Franzén
Annika Hellberg

ÅströmEva
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Sammanfattning SOU 1993 23
Sammanfattning

förslagenSåväl betänkandet de konkreta har utgångspunkt be-som som
hovet höja den svenska arbetskraftens kompetens. inledningska-Iattav
pitlet Vuxenutbildningens i studierutmaningar återges korthet de och de

för behovet kompetensutvecklingtalar allmän ochargument som av en
tidigare redovisats bl dåvarande Statens Industriverk, Kompe-som av a

tensutredningen, Produktivitetsdelegationen och förExpertgruppen stu-
dier i offentlig ekonomi.

framåtsyftandeTyngdpunkten hos kompetensutveckling liggamåsteen
i arbetslivet.dem Problemet alltför långtids-på med lågt antalär ettsom

utbildade inom industrinbl lösas erbjuda utbild-måste att.a. genom nu
ningsmöjligheter de inte gick igenom utbildningåt längrevuxna som som

insatser iDessa ske form vidareutbildning i företagen och så nä-unga. av
möjligt till Användning distansmetoderknytas arbetet. kanra som av va-

dit. Samtidigt det strategisk betydelse inå denväg att attra en av nu-
varande lågkonjunkturen erbjuda arbetslösa möjligtså många ut-som
bildning. Genom utbildningsväsendetpå det reguljära kanatt satsa man
minska behovet arbetsmarknadspolitiska samtidigtåtgärder och skapaav
förutsättningar för konkurrenskraft.stärkt

Vid sidan Vuxenutbildningens betydelse för konkurrenskraft ochav
ekonomisk tillväxt betonas folkbildningens och Vuxenutbildningens bety-

för förankra förstärkadelse och demokratiskt förhållnings- ochatt ett ar-
betssätt. Händelser under det visar uppgift föråret dennasenaste att vux-
enutbildningen inte förlorat i aktualitet.

rubrikenUnder Vem skall utbilda väcks förslag ändring i vikti-treom
principfrågor. tillBakgrunden alla förslagen den drama-ärtre ytterstga

tiskt försvagadeökade arbetslösheten och den ekonomin,kommunala
vuxenutbildning.bl.a. utbudet första frågangått Den gäl-överutsom av

ler enskilda möjlighet utbildning,köpa kommun anordnaratt attge som
distanskurser. finnsMotsvarande utbud hos privata anordnaresom som

Liber Hermods och strategier utvecklas redan förbi förbudet. Dengåatt
andra frågan gäller alla 25till ålder,års arbetslösa,ävenatt vuxna upp

igenomskall allmän utbildning,gå kompetenshöjande påt.ex.som en
gymnasienivå, skall detta inom frågankomvux. Den tredje gällergöra att
förändra praxis komvuxstudier förenasså kan med arbetslöshetsersätt-att
ning.

Samtliga förslag innebär från välgrundade principer. I tvåtre avsteg av
fallen finns risk för missbruk orättvisor.och I det rådande konjunkturlä-

emellertid nödvändigtdet principer vissaär och ris-omprövaget att att ta
ker för minska misshushållningen mänskligamedatt resurser.

avsnittet 2I Vuxenutbildningens aktörer beskrivning vissaochges en
kvantitativa data viktigarede vuxenutbildning.anordnarna Avsnit-om av

3 Effektivitet vuxenutbildningen syftari till in de huvudfrå-sättatet att tre
i direktiven i helhetsperspektiv. Beställarkompetens, kostnads-ettgorna

jämförelser vidgad användningoch distansmetoder bara någraär ettav av



faktorerantalstort påverkar vuxenutbildningens effektivitet. Efter SOUsom 1993 23en
diskussion effektivitetsbegreppet och dess tillämpning utbildnings-om på Sammanfattning
området behandlas följande områden

Utbildningens tillgänglighet geografiskt, fysiskt, psykologiskt tids-och
mässigt; Pedagogik och metod dvs. utbildningens vuxenanpassning; Ut-
bildningsutbudet dvs. vilken utbildning erbjuds vilkenoch kunskapssyn,
vilket stoffurval och vilket präglar den;angreppssätt Rekryteringen till
utbildning; Vem är anordnaresamt utbildningen.som av

Genom direktiven riktar intressetatt upphandlingen utbildningmot av
faktor betydelse för vuxenutbildningens effektivitetsom en av markeras

det delade mellan beställareansvaret och anordnare för utbildningens
kvalitet. avsnittI 4 Beställarkonzpeterzs beskrivs inledningsvis innebörden

begreppet beställarkompetens under fyra rubriker,av nämligen
Allmän zzppharzdlirzgskompetens Hit hör grundläggande kunskap om

upphandlingsförordningen och lagstiftning kan beröra offent-annan som
lig upphandling. Till den allmänna upphandlingskompetensen hör vidare

känna till innebördenatt och handla efter god upphandlingssed.av
Kunskap marknaden kallas ibland den kommersiella kompetensenom

och handlar känna till utbudatt och säljare. En viktigom delannan av
den kommersiella kompetensen överblick kostnads-över och pris-
strukturen inom utbildningsområdet.

Sakkompetens handlar formellt förmågan underlagupprätta förom att
upphandlingen. Den djupare innebörden i begreppet sakkompetens inne-
bär krav tillpå den formella och tekniskaatt delen beställarkom-mer av

foga förmåganpetensen, ställa krav utbildningarnaspåatt inriktning och
utformning.

Förmåga bedöma kvalitet Det krävsart den köper utbild-att som
ning i förväg kan göra kvalitativ bedömning såväl den utbildningen av

skulle det aktuella kunskapsbehovet,som motsvara den utbildningsom
anordnare erbjuder i samband med upphandlingen.en

Dialogen mellan köpare och säljare beskrivs ofta kärnan isom upp-
handlingsprocessen. Utvecklingen beställarens kompetens bör därförav
inriktas på skapa förutsättningar föratt denne genomföra dialogatt en om
utbildningarnas inriktning, utformning och kvalitet. viktigasteDen förut-
sättningen för framgångsrik dialog köparenär haren klart för sig vil-att
ken utbildning han efterfrågar.

De konkreta förslagen i betänkandet, detnär gäller stärka iatt staten
dess roll beställare utbildning, i första hand fastasom förmågantarav på

i förväg bedöma utbildningsatt kvalitet. Inom sekretariateten har med
utgångspunkt i främst pedagogisk forskning rörande utvärdering utveck-
lats modell for hur kvalitetsvärderingen utbildning kan till.en gå Denav
teoretiska grunden for denna, liksom utförlig beskrivning, redovi-en mer

i bilagasas
En utbildnings kvalitet inte absolut.är Det relevant vidsom upp-

handling utbildningensär ivärde förhållande till den funktion den skall
iha samhället i förhållandeoch till deltagaren eller deltagarna. Ett första

i kvalitetsbedörnningensteg blir därför analysera de behov utbildning-att

10



skall tillgodose. Det kan ske med olika utgångspunkter SOUtvå makro- 1993 23etten
mikroperspektiv.och Sammanfattningett

Syftet med makroanalysen utbildningsäkerställa denär att att som
upphandlas kravde samhället, arbetsmarknaden och denmotsvarar upp-

myndighetenhandlande kan ställa på den. För kunna dennagöraatt ana-
den upphandlingenlys för sigmåste ha klart målen för myndig-görsom

utbildningenhetens verksamhet och hur tänkt bidra till dessaär att att
förverkligas. insiktmål Denna kan söka fyra frågornås pågenom svaren

Vilka1 samhällets övergripande mål för verksamheten 2 Vilkenär
utbildningens funktion 3 förhåller sigHur utbildning tillär andra åt-

gärder 4 Vilka för minmålen verksamhetär egen
Milqoanalysen handlar den enskilde förutsättningardeltagarensom

Samtidigtoch behov. utbildning har vissa mål och funktioner i ettsom
samhällsperspektiv den tillmåste relateras olika deltagargrupper och en-
skilda Utbildarensdeltagare. förmåga utbildningen tillatt anpassa grup-

individensoch förväntningar förutsättningaroch och tillgodose be-pens
hoven kunskap i praktiken kvalitet.utgör mått på dessav

Det tredje i kvalitetsbedömningen de insiktersteget är vägaatt samman
och slutsatser givit.analyserna Inte sällan leder denna sammanväg-som
ning till målkonflikt. De har förännu ställningstagandenen som ansvar

detta slag policydiskussionermåste skapa värde-av genom gemensamma
och riktlinjer för sittmönster agerande. Utan dem kan långsiktig ochen

utbildningsstrategikonsekvent inte förverkligas.
insikter ochDe den medvetenhet, tillämpning modellensom en av ger,

möjligheternaökar offensivt vid upphandling utbildning. Denatt agera av
skall utbildningupphandla har definierat vilken utbildning börsom som

köpas in, både dess mål och innehåll. Som köpare har då ökat sinaman
möjligheter dialogenleda konkreta krav innehållet, undervis-påatt om
ningen, lärarkompetensen, organisationen och de förväntade resultaten.

Frågan beställarkompetens intekan reduceras till fråga denom en om
enskilde inköparens kunskap och förmåga. I stället bör talaman om en
beställarkompetent organisation, där den genomför upphandlingensom

organisatoriskthar kunskapsmässigtoch istöd organisationen. Ut-ett
formningen detta stöd behöver efter den ansvarsfördelningav anpassas

fast.lagtssom
Det stöd organisationen finna formermåste för handlar kompen-attom

brister kunskap insiktpå och hos dem utför upphandlingen. Vidsera som
odelat lokalt för upphandlingen främst frågadet analysenett äransvar om
samhällets och den verksamhetens mål och prioriteringar. Vidav egna

central upphandling individperspektivet.det viktigtär Det helaär att or-
ganisationen för ställningstagandena i de målkonfliktertar ansvar som

Enuppstår. sådantväg regelbundet allaär berörda iatt ta ett att engagera
policydiskussioner.

viktigtEtt underlag för utveckling uppföljning och utvärdering.är Det
behöver ske nivåer.på Detta gäller dels resultatet den upphandlingtre av

genomförts, dels hur upphandlingsprocessen verkligen ochsom sett ut
fungerat, dels ock medarbetarnas kompetens och insikter i gällande poli-

11



Uppföljningen kan antingen utföras särskild inomenhetetc. SOU 1993 23cy av en or-
ganisationen integreraseller i upphandlingsarbetet. Sammanfattning

Avslutningsvis förs i detta avsnitt diskussion behovet för-en om av en
marknadsinformation.bättrad En förgenomgång ochargument emotav

slutar i ställningstagandet inte förslagväcka statligtatt ettnu om engage-
i databas med någorlunda heltäckande information anord-mang en en om

personalutbildning och deras utbud. förordasDäremot uppfölj-nare av att
ning förkostnader utbildning det slag redovisas i avsnitt 5av av som
skall ske kontinuerligt exempelvis i Skolverkets regi.

utbildningsanordnareDe behandlas i avsnitt 5 Kostnadsjänyförel-som
komvux, AMU-Gruppen,är SSV folkhögskolan.och Visst jämförel-ser

sematerial rörande den AMV upphandlade arbetsmarknadsutbildning-av
redovisas också. Som exempel kostnader vid distansutbildningpåetten

vidslag SSV beskrivs kursän anordnad Utbildningsradionannatav en av
och vidkurs Försvarets förvaltningshögskola. Kostnaderna för olikaen
former studiestöd redovisas särskilt.av

De anordnare berörs kostnadsjämförelsen bedriver sin verk-som av
samhet olika förhållanden.under Målen för verksamheterna varierar. De
vänder sig till olika målgrupper och pedagogiken har till derasanpassats
förutsättningar. Vid jämförelse viktigtdet hänsyn till dessaatten ta
skillnader ioch ha åtanke anordnarna inte erbjuder identiska tjäns-att att

intressantaDen frågan dock skillnadernaärter. mellan de erbjudnaom
tjänsterna motiverar skillnaderna i pris.

Kostnaderna har beräknats för veckas heltidsstudier i reguljär utbild-en
ning under budgetåret 199192 hos komvux, AMU-Gruppen, SSVresp.

folkhögskoloma.och Data har insamlats och bearbetats på sätt såsom
långt möjligt uppgifterna beräkningsteknisktgör jämförbara. Undersök-
ningen komvux baseras uppgifter frånpå 26urval kommuner,av ett av

speglar samtliga kommuntyper. För AMU-Gruppen valdes de åttasom
kommuner i komvuxurvalet, också hade AMU-center. För fyraettsom

kunde kostnaderna dock inte särredovisasorterna kommunnivå,påav
varför uppgifterna fyra läns-AMU fyraoch AMU-centrer. Beräk-avser
ningarna avseende verksamheten vid SSV totalundersökning. Upp-en
gifterna folkhögskolanrörande bygger data frånpå 116 131 folkhög-av
skolor inhämtade Folkbildningsrådet särskild enkät.av genom en

För jämförbarhetskapa mellan utbildningsformernaatt har deltidsstu-
dier omräknats till heltid. Därvid har för komvux och SSV CSNs studie-
poängsystem Studiepoängsystemetanvänts. har i detta sammanhang
svagheter, har varit den framkomligaenda beakta denvägenmen att stora
andelen deltidsstuderande.

Som deltagare har räknats alla ideltagit kurs längesåpersoner, som en
plats tagits i anspråk,att vederbörande slutfört utbildning-oavsetten om

eller inte. Beräkningarna sålunda kostnader för studieplatser ochen avser
inte kostnaden utbildad.per

Kostnadsberäkningarna for AMU bygger samtliga direktapå indi-och
rekta förkostnader utbildningen, minus intäkter i denna verksamhet,ev.

uppgifter antalet köpta kursdeltagarveckor.samt För komvux utgårom
beräkningarna från interkommunaladen ersättningen för viss kursen
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rekommendationer, SOU 1993 23enligt Kommunförbundetsframräknad Svenska en
Sammanfattningindirekta kostnader för verk-samtliga direkta ochersättning beaktarsom

vuxenutbildningstatsbidrag till kommunalidentiñerbartsamheten. Något
ligger tillriksstatsanslaget grundinte aktuella budgetåret. Helautgick det

urskiljbaraharavseende SSV. För folkhögskolornaför beräkningarna
bokslutsuppgifterfrånför internatverksarnheten räknats bortkostnader

199192.budgetåret
utbildningens inriktning i de fyraskillnaderna ihänsynFör kunnaatt ta
deltagaruppgifterna långt möj-kostnads- och såutbildningsformerna har
tio yrkesinriktningar enligt Nor-teoretiska kurser ochligt påseparerats

indelning in-yrkesklassifrcering. folkhögskolan sådandisk För har någon
deltagarvo-kostnadsjämförelserna används begreppetmöjlig.varit Ite

studie-multiplicerat med antaletbeteckning antal deltagarelym, påsom
för varje kurs.poäng

folk-Uppgifter uppdragsverksamheten vid komvux, SSV ochrörande
redovisas i delbetänkande under våren.högskolan kommer ettatt senare

från beskrivningberäkningsresultatenRedovisningen utgår en avav
utbildningsform. redovisade medelvärdenakaraktäristika för varje De

försttill innehåll ochi första hand relateras verksamhetens mål ochmåste
utbildningsformer och med beaktandei till andra då endastandra hand av

och innehåll.deras målresp.
teoretiska för 70 deltagarvo-komvux de kursernaInom står procent av

yrkesinriktade60 kostnaderna. För deendastlymen ärprocent avmen
40. i30 Kostnaden veckaförhållandet det ärmotsatta procent mot ge-per

för varierar450 650 Genomsnittet alla kurser mellannomsnitt kr.resp.
till 950från 370 kr.kommunerna kr

dominerar utbildningar inom tillverk-frånurvalet AMU-GruppenI
58 In-ningsområdet volymen kursdeltagarveckor.starkt med procent av

2800genomsnittskostnaden vecka drygt kr. Deområdedetta är perom
18huvudsakligen teoretiska s.k. X-kursema, voly-utgör procentsom av

genomsnitt 1 560 kr. Inom volymmässigt områdenkostade i småmen,
4 360 kostnadsuppgifterförkommer högre kr och lägresåväl mycket

1 350 kr.
brevdistansutbildningför anordnar såväl s.k.Statens skolor vuxna som

förra, för 77 deltagarvolymen iintervallkurser. De procentsom avsvarar
100Norrköping, genomsnittskostnad motsvarande kr veckahar påen per

heltidsstudier. för 97 deltagarvolymen iDen procentsvarar avsenare
däri genomsnitt för 270 förHärnösand och kostar alla kurser kr motsva-

veckas heltidsstudier.rande en
varierar kraftigt frånFolkhögskolans kostnader mellan skolorna, ca

000 1 4001 000 till 4 kr elevvecka, vanligen dock mellan ochca per
400 Vissa för internaten för fastigheter,2 kr. kostnader kostnader lo-som

viss inte särskiljas,kalvård och personal, kunnat påverkar resultaten.som
Vidare flera särskilt statsbidrag förhar skolor höga kostnader och ut-- -
bildning för handikappade. 11 internatFör skolor saknarsom var genom-

650 Landstingsfolkhögskoloma redovisar isnittskostnaden 1 kr. genom-
3 rörelsefolkhögsko-snitt obetydligt lägre procent veckokostnad änen

lorna.
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I avslutande diskussion konstateras kosmadsskillnadema SOU 1993 23måsteatten
bedömas bakgrund bl.a. utbildningarnas olika tradition, Sammanfattningmot pedago-av
gisk målsättning och sammansättning målgruppen. Viktiga faktorer förav

förklara skillnaderna omfattningenär den lärarledda undervisning-att av
och sammansättningen kursutbudet hos olikade anordnarna.en av

Utredningens tredje huvudfråga enligt direktiven, behovet och utforrn-
ningen statligt stöd för utvecklingen distansutbildning behandlasettav av
i avsnitt 6 Vidgad användning distansmetoder. Också i detta avsnitt ärav
utgångspunkten det behovet kompetensutveckling i arbetslivet.stora av

förverkligaFör sådan måste huratt ompröva anordnar, di-en man man
stribuerar organiseraroch utbildning hur organiserar arbetetsamt man
och arbetsplatsen. vidgadEn användning distansmetoder år ett stegav

lösningar. Ett förhållande distansmetodermot tillgör slag-sånya ettsom
kraftigt instrument mångfalden kombinationsmöjligheterär med skildaav
slag och traditionella undervisningsformer. Utbildningen kan byggas upp

kombination fleraeller distansmetoder och andra undervis-som en av en
ningsformer med iutgångspunkt utbildningens innehåll och deltagarnas
förutsättningar.

Övervägandena statligt stöd till utvecklingen distansutbild-ettom av
ning bygger på det arbete utförts Utredningen distansutbild-som av om
ning och Universiteten i Umeå Linköping.och Detta underlag och re-
missyttrandena distansutredningensöver betänkande starkt stödettger
för vidgad användningen distansmetoder forochen att statenav tar an-

för stödja utvecklingen.attsvar
Utredningsarbetet visar tyngdpunkterna i stöd bör liggaatt påstatens

följande områden
pedagogiskt, metodiskt teknisktoch utvecklingsarbete°
utvärdering och forskning
dokumentation, information och erfarenhetsåtertöring°
nationell internationelloch samverkan.°

Under rubrikerna Kompetensuppbyggnad, Dokumentation, Erfaren-
hetsåtertöring och Kursutveckling konkretiseras vad statligt stödettmm
skulle innefatta.kunna Särskilda insatser inriktade kompetensutveck-mot
ling i de ochsmå medelstora företagen förordas också.

I avsnitt 6.2 föreslås särskilt skapas med uppgift främjaatt ett attorgan
vidgad användning distansmetoder inom all utbildning oberoendeen av
utbildningsgivare och utbildningsnivå. Statens tillstöd utvecklingav av

distansutbildningen bör inte splittras flerapå ellertvå med utgångs-organ
punkt i utbildningsgivarnas karaktär. uppgifterDe skisserats inteärsom

det slaget, utbildningens karaktär eller nivåatt särskiljandeutgör någotav
kriterium för avgränsning mellan dem. Däremot har alla utbildningsfor-

särdrag måste i Mångfaldenutrymmemer som ettges gemensamt organ.
och bredden i problematiken bidrakan till nytänkande och gränsöverskri-
danden, skyndar utvecklingenpå distansmetoderna. En uppbygg-som av
nad eller fleratvå parallella med snarlika uppgifter skulle med-av organ
föra risker för ineffektivt resursutnyttjande.ett

Ett replieramåste allpå den kompetensnytt ñnns inom ochorgan som
högskolan. Insatserna i fråga forskning,utom utvärdering och utveck-om
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SOU 1993vid uppdrag 23lingsarbete formen finansiering projekt ellerskall ha avav
utvecklingsmiljöema. forskare från flera forsk- Sammanfattningtill vitalade Enmest av

bilda kreativpraktiker kan dockningsområden och sammansatt engrupp
gränsöverskridandenmiljö, inom sig stimulerar nytänkande och påsom

premieras universitetsmiljön.inte alltid isätt,ett som
isolering petriñeringfristående skall undvika och krävsOm ett organ

distansutbildning,samspelar med anordnama med dem be-detatt somav
forskning utvecklingsarbete, hård-driver och med leverantörer ochav

fungerarmed användarna de studerande. samspeletmjukvara och en--
viktigt och befruktande.dast alla dessa upplever samarbetet Ettom som

överlevnadsvillkor viljan till samverkan bygger harpåär att organetatt
förunik och driver verksamhet har hög relevanskompetens en som an-

feed-back från anordnarnaordnarna. Då kan räkna med den ärman som
förhömpelare verksamheten.en

fråga verksamhetsformen skisserade arbetetkonstateras detI attom
dokumentation, information erfarenhetsåterföring inte organise-med och

rationellt särskild inrättning skapas. För denna skallattutan att enras
bedriva sin trovärdighetverksamhet med medarbetarna hakunna måste

forskningsinstitutionerbör rekryteras från såvälhög kompetens. De som
utbildningsanordnare olika nivåer. utsträckning visstidsför-I börpå stor

3 6 tilllämpas.ordnanden på å år
viktigt fristående ställning i förhållande tillDet har så-är att organet en

presumtiva finansielltväl de uppdrag och stöd, anord-mottagarna av som
distansutbildning. Verksamhetsformen bör väljas så näraattnarna av

privata utbildningsanordnare nödvändigtsamarbete med främjas. Det är
ingen särskilt fristå-anordnare skall kunna upplevas gynnad. Ettatt som

institut bildas. institutets integritetende bör därför Det skulle stärka och
ställning vid sidan ytterligare intressenter kundestatenom av engageras

intresse härför redovisats från företrä-huvudmän. Ett har underhandsom
utbildningsanordnare.för icke-statligadare

inte för institutetsLokaliseringen avgörande möjligheter arbeta.är att
institut utnyttja teknik möjliggör distansarbe-detta slagEtt måsteav som

fysiskt människor till kreativ arbetsmiljö, förfelas in-Idén samlate. att en
periodvis vistaseller medarbetare Dennågon några påatt ort.te av annan

lokaliseringen fasta institutetslutliga bedömningen skall tjä-påtar attav
utbildningsanordnare.alla Det grundläggande detärtyper attna av upp-

självständigt i förhållande till intressen det skalllevs desom som samver-
i föreningka med. regionalpolitiska hänsynstaganden lederDetta med
föreliggandefram till det riksdagsbeslutet lokalisering till Här-att om en

inte rivasnösand bör upp.
institut kunna fullgöra skisserade uppgifternaFör skall de krävsatt ett

inomkompetens antal områden. Sammantaget bedöms behovetett av re-
tiotal kvalificeradeårsarbeten personal. Denna be-motsvara ettsurser av

manning förutsätts fördelas till forsknings-kompletterad med medel som
utvecklingsprojekt.och Kostnaden för basorganisationen kan uppskattas

till 8 milj vartill för finansieringkr kommer medel uppdragår,ca per av
vilka successivt. Satsningen föreslås blioch projekt, bör ökas budgetmäs-

sigt finansierad besparingar följer förslagende rörandegenom som av
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SSV. En mycket försiktig skattning visar de samhällsekonomiska be- SOU 1993 23att
sparingarna eller produktivitetsvinsterna blirsnabbt mycket Sammanfattningstörre än
driftkostnaderna.

Som tillämpningkonkret distansmetodernas möjligheter med-en attav
tillverka kompetensutveckling i arbetslivet föreslås i avsnitt 6.3 natio-ett

nellt projekt syftar till med användning distansmetoder höja kom-attsom
petensnivån bland det antal svenskar saknar grundläggandestora som
basfärdigheter. Med basfärdigheter då kunskaper färdigheteroch iavses
slcrivning, räkning och läsning grundskolenivå,på viss orientering ien
samhälls- och naturorienterande ämnen kunskaper i engelska.samt

Grundtanken i projektidén utnyttja olika distansmetoder i kombi-att
nation folkbildningensmed arbetssätt för brett studiearbete i förstaett
hand på arbetsplatserna, integrerat i arbetet åtminstonegärna imen an-
slutning till det. Projektet bygger använda olika distansmetoderpå iatt
samverkan mellan antal aktörer. Utbildningsradionett med-stort avses
verka dels med rekryteringsfrämjande och attitydpåverkande program
dels med utveckling kunskapsformedlande material, kan sändasav som

radioöver eller TV och distribueras i form.bandad Folkbildningen kan,
liksom komvux och AMU, medverka med rekrytering, handledning, stu-
dievägledning och praktiska Arbetsgivare fackligaocharrangemang. or-
ganisationer kan skapa faktiskade förutsättningarna den enskildapå ar-
betsplatsen. Folkhögskolan och komvux kan den formella certifieringge

enskilda deltagare kan önska. Folkhögskolan kan också, liksom and-som
utbildningsanordnare, erbjuda studietillfallen för dem inte kan fåra som

dem sin arbetsplats.på
Kostnaderna för projeketet till betydande inomdel täckas deavses en

medverkande anordnarnas reguljära Projektets karaktär natio-ramar. av
satsningnell särskild medel behövergör skjutas till för vissbl.a.att TV-
radioproduktion,och för utveckling distansmaterial och läromedel ochav

för utvecklingsinsatser hos de medverkande. En 50 miljpå kr underram
femårsperiod föreslås för dessa ändamål.en

Utredningsuppdraget omfattade den framtida ställningen föräven Sta-
skolor för i Härnösand och Norrköping.tens Förslaget prin-harvuxna tre

cipiella utgångspunkter.
För första innebardet omläggningen statsbidragssystemet för skol-av

väsendet 1991år ansvarsfördelningen mellan och kommunatt renod-stat
lades. Det sektorsbidraget, skatteutjämnningsbidraget, tillnya numera
kommunerna beaktar behovet och för statligt stöd tillutrymmetav gym-
nasial utbildning inom komvux. För det andra har kommunerna ansvar
för anordna utbildning på gymnasial nivå föratt ungdomar och vuxna.
Specialskolan undantagen inte utbildningsanordnareär dennastaten på
nivå. För det fyllertredje verksamheten vid SSV viktig funktionen som

komplement till komvux och bör därför finnasett kvar, också ut-men
vecklas.

innebärFörslagen utbildningen vid SSV skall betalasatt de stude-av
randes hemkommuner interkommunal ersättning på sättgenom samma

utbildning i komvux. Kostnadsberäkningarna i avsnitt 5 visarsom att
SSVs distansutbildning ekonomiskt konkurrenskraftig. Distansutbild-
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ning i kombination med handledning hemortenpå bör ekono- SOU 1993 23ettvara
miskt och pedagogiskt intressant alternativ till studier vid komvux i Sammanfattningan-

kommun. En modell med ramavtal mellan SSVnan och olika kommuner
skisseras.

Vidare förordas verksamheten förs iatt kommunaltöver huvudmanna-
skap. Kontakter med de båda kommunerna har klarlagt uppriktigt in-ett

för sådant övertagande.tresse Statenett bör övergángsvis berördage
kommuner bidrag till utvecklingsinsatserett och för överbrygga denatt
svacka i efterfrågan utbildningenpá kan viduppstå omläggning.som en

Förslagen institut för distansutbildningett och förändringarom om av
föreslåsSSV bli genomförda den 1juli 1993 1januari 1994.resp.
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l Vuxenutbildningens utmaningar 5091993123
Kapitel 1

Inledning

I sin granskning det svenska utbildningssystemet 1992 konstaterarav
OECD Sverige har varit föregångsland i frågaatt vuxenutbildning,ett om
såväl det gällernär erbjuda alternativa studiemöjligheteratt ivuxna som
fråga nivån på deltagande i formella och informella utbild-om vuxnas
ningsaktiviteter. I granskamas framhålls, inte något landrapport att annat
har så starkt betonat Vuxenutbildningens i utbildningspoliken.roll Vid si-
dan vuxenutbildningens bredd och omfattning är skapa län-strävanav att
kar mellan denna och det reguljära utbildningssystemet det framträ-mest

Återkommandedande draget i svensk vuxenutbildningspolitik. utbildning
har i få andra länder varit ledstjärna vid utformningen ochsom en sats-av
ningen på såväl vuxenutbildning högskoleutbildning.som

OECDs granskare drar i sin slutsatsen såväl de demograñs-rapport att
förändringarnaka den ekonomiska utvecklingen upphov tillsom ger nya

behov återkommande lärande, vilket under 1990-talet görav vuxenut-
bildningen viktigareännu den varit.än De pekar också behovetpå att
uppmärksamma sambandet mellan gymnasieskolans utbildningar och
fortbildning vidareutbildningoch för och föreslår helaatt vuxenut-vuxna
bildningsområdet och förhållandedess till personalutbildningen utreds.

Jag har konstaterat, den ekonomiska åtstramningen nationellt iatt och
kommunerna i förening med ändrade politiska prioriteringar under de se-

förändrattvå åren har denna bild. Regeringennaste har klart markerat, att
i läge där prioriteringar nödvändigaett är utbildning försätts barn och

framförungdomar utbildning. I regeringens kommentar tillvuxnas
OECDs granskningsrapport anvisas ökade möjligheter till samläsning
mellan ungdomar och gymnasialpå nivå effektiverasättettvuxna attsom
vuxenutbildningen. Den enda del vuxenutbildningen tillåtits växaav som

den huvudsakligen stabiliserings-är och sysselsättningspolitiskt motive-
rade arbetsmarknadsutbildningen. Samtidigt det, enligt min mening,är
uppenbart ökad satsning allmänpå vuxenutbildning,att framför allten
komvux, skulle minskatha trycket arbetsmarknadsutbildningen. Detta
ömsesidiga beroende mellan vuxenutbildningens olika delar och mellan
vuxenutbildning och rekryteringsbasen för högskolan måste ut-vara

vidgångspunkter formuleringen de delar politiken bestämmerav av som
studiemöjligheter. Att fullständigt belysa dessa frågor krävervuxnas mer

dock bredareavsevärt minavad direktivett angreppssätt än medger. In-
ledningsvis vill jag emellertid, tidigarepå grundval redovisat utred-av
ningsmaterial, översiktligt beröra antal faktorer ochett utgörsom var en

för utökning möjlighet till utbildning.argument en av vuxnas

Ulbildningsniván -lägre troddeän

Flera utredningar har under de åren pekat utbildningsnivånpåsenaste att
i arbetskraften i Sverige ligger ilågt förhållande till främ-många våraav
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SOU 1993 23kumrkazivsanzhälletkvar tillLångtkonkurrentländer. I rapportensta
Kapitel 1utbildningsnivån iindustriverk,19912 konstaterade StatensSIND att

konkurrenskraftigtför företagenhöjasindustrin behöver ut-ettatt ge
i främstai Sverige och deutbildningsnivånJämförelsergångsläge. av

industri harvisar svensk sämre änkonkurrentländerna att en ensnarare
iindustrisektorema dessa länder.arbetskraftutbildadbättre än

industriinom svenskhälften anställdavisar, destudierFlera näraatt av
inne-utbildning. Dettaformellgrundskolafolkskola ellerenbart har som

matematik engelskaochi svenska, ärbasämnenkunskapernabär att som
anställda.dehos delarstora avsvaga

i förstaarbetskraften påverkar handinombreddenpåEn låg kompetens
teknologisk nivåmedelhögindustri låg ellerkonkurrenskraften hos på en

Bristindustrisektorn.dominerande delindustrieroch dessa utgör aven
högteknologiskaförhinder denarbetskraft ocksåvälutbildad utgörpå ett

studie,utbildningsnivan, enligt S1NDsEftersomindustrins utveckling.
regioneri flera omstruktu-olika regioner skullesig mellanskiljer mycket

underlät-kunskapsintensiva verksamheterreringen industrin mot merav
högskolenivå kundegymnasie- ochutbildningsutbudet både påtas om

finnsflesta branscher sambandi dekonstaterar detbreddas. Man ettatt
vidarepekarutbildningsnivå lönsamhet. SINDoch bättremellan högre

industri-ifler högutbildade tjänstemänfinns behovocksådetpå ettatt av
företagen.

fördelning1987, procentuellUtbildningsniväer i arbetskraftenTabell]
199283 beskrivningbranscher. Källa OECDDs Förpå ut-av

fotnot.bildningsnivåerna, se
ÖvrTillv Hotell FörsJord- TranspLand ByggnTot

bankind ind handel kommu-brukUtb nivå serv
nikation m mm m

Japan
10 1723 2829,2 66 32 44l

5863 6356 47 6456,3 332
2513 9 2712 914,53 1

Kanada
1824 24 949 31 3623,81
5769 68 7361,5 47 61 602
258 188 73 14,7 4 4

Storbritannien
63 50 4758 47 7256,2 751
30 25 202226,8 19 32 442
7 25 3317,0 6 10 9 63

Sverige
52 3650 53 3144,1 68 461

42 52 4430 45 52 442 44,8
17 202 5 42 53 11,1

Västtyskland
20 162422,5 51 27 24 l 11

6974 79 8171,2 48 70 752
152 86,3 3 13 1 1

USA
12 5 1225 2216,4 33 211
70 65 5366 6560,2 57 612
18 30 3523,4 10 18 9 133

20



En studie med inriktning likartatoch med resultat utförtshar SOU 1993 23samma av
Åsa Sohlman för förExpertgruppen studier i offentlig ekonomi ESO Kapitel 1-
Hur bra vi Den svenska arbetskraftens kompetensär internationell be-i

Dslysning 199283. I Tabell 1 redovisas jämförelse mellan utbild-en
ningsnivåemal i Sverige och andranågra OECD-länder, hämtatssom
från denna Av tabellen framgår Sverige jämte Storbritannienrapport. att
bland de länderna har den andelen arbetskraftenstörsta den läg-påsex av

utbildningsnivån. Andelen arbetskraften mellannivånpå lägresta är änav
i de andra länderna med undantag för Storbritannien. Andelen med en
längre högskoleutbildning ligger också ganska lågt.

visarSohlman också utbildningsnivån i den svenska arbetskraftenatt är
ungefär densamma hos hela den befolkningen. I andramångasom vuxna
länder arbetskraften bättre utbildadär befolkningen skillnadän totalt, en

hänger med sysselsättningsgraden bland kvinnoma, of-som samman som
har utbildningsämre än männen.ta

internationellaDe jämförelserna har svagheter eftersom intede hän-tar
till utbildningens imiktning, kvalitet eller relevans för den valdasyn yr-

kesverkamheten. Utformningen nivåindelningen kan också spelaav en
roll. I denna sammanställning skär nivågränserna igenomrakt det svens-

Ävenutbildningssystemetska stadier. med dessa reservationer kvarstår
dock bilden arbetskraftens kompetensnivå inte fördelar iatt någrage oss
jämförelse med viktiganågra konkurrentländer.

SÖ beslyste i sin fördjupade anslagsframställning för vuxenutbildning-
SÖhösten 1990 199025R viktig aspekt detta problemkom-en en av

plex I arbetskraften finns fortfarande uppskattningsvis 850 000 personer
har kortare formell utbildning 9 Vidår. sekelskiftetän beräknassom an-

talet hälftennågot så Antalet iän arbetskraften,stort.vara mer personer
inte förfogar de krmskaper, färdigheteröver och begrepp, da-som som
grundskola däremot inte känt. Viär dock nästangens vet attavses ge, var

femte invandrare i grundvux inte har tidigarenågon utbildning och att var
tredje har högst års skolgång bakom sig. Antalet med bety-tre vuxna mer
dande läs- skrivsvårigheteroch heller inte känt, iär antalet skolaårmen

för denna ingetär kriterium.avgörande Hur många sak-grupp vuxna som
nödvändiga kunskaper och färdigheter för effektivtpå kun-sättattnar ett

sinahävda rättigheter i samhället tillgodogöraeller sig kvalificeradna en
vidareutbildning är svårareännu avgöra.att

Sambanden mellan arbetskraftens, dvs. befolkningens,den ut-vuxna
bildningsnivå förutsättningarnaoch för industriell och ekonomisk tillväxt

enskildaoch de företagens lönsamhet ovedersägliga.Enligt min meningär
insatser främjar förär lärande och ktmskapssökande avgö-som vuxnas av

rande strategisk betydelse för landets utveckling.

1Utbildningsnivåema deñnieratshar följandepå sätt
mindrel sekundärutbildninghögst gymnasialän års utbildningett

2 sektmdärutbildninghögst eftergymnasialtvå års utbildning
3 minst universitetsexarneneftergymnasial utbildning längre två åränen
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1993 23SOUproduktionsmetoderNy arbetsorganisation nya-
Kapitel 1

199156Kompetensutredningen i sin SOU Kompetens-pekar delrapport
produktionsförhål-utvecklingenutveckling bl.a.utmaning, på att aven-

arbetslivet.decenniet krav Inter-landena under det ställer påsenaste nya
sker alltnationaliseringen ländernas ekonomier ökar. I Europa enav

asiatisk ekonomiintegration. Amerikansk harekonomisk ochsnabbare
konkurrenstryck inom al-kommit Sverige. Detta medför ökatnärmare ett

la sektorer.
inteutredningar efterfrågan och tjänsterFlera pekar på påatt varor

huvudsakligen standardisera-tillfredsställs massproducerade,längre med
blivit komplexa och konsumenternade produkter. Behoven har mermer

teknik möjligt kundanpas-kunniga kvalitetsmedvetna. Ny detoch gör att
produktionstekniktill rimliga kostnader. ställer ocksåprodukter Nysa

instruktioner, för-arbetskraften tidigare. kunna läsaandra krav Attpå än
ritningar, maskiner ochkunnastå våga störreta ett ansvarprogrammera

blivit förblir viktigare. Kvalitetsutvecklingen har alltmer avgörandeallt
kunskapsinnehåll både iföretagens överlevnad och förutsätter ökatett

i produktionsprocessen.produkterna och
produktionsenhetemavaruproduktionen klara mycketInom mäste ex-

bristkvalitets- leveransprecision, eftersom kund, iakt och varje på egen
i produktionskedjanlagerhållning, helt beroende alla led hållerär attav

produktionsprocess kunniga, aktivasina avtal. sådan kräver och krea-En
improviserativa för lösa de problemmedarbetare, kan attsom som upp-

produktionsvillkoren i sin till ändringar iFörändringarna lederstår. turav
arbetsorganisationen, förutsätter kompetensnivä ihög allmännasom en

tekniska arbetsstyrkan.och hos helaämnen
sitt Open distanceEG-kommissionen pekar i memorandum learning in

inomthe Community framstegen vetenskap teknolo-European ochpå att
medför arbetskraftens och färdigheter blirkunskaper snabbt obsole-att

utbildning. medförmedför återkommande De ocksåoch behovta ettav
takt näringslivet iktmskapsinnehåll i i med ökande gradökat arbetet att

blir kunskapsbaserat.
standardiseradetraditionella, massproduktionenInom den kunska-är

och till tekniskatill maskinkapitalet de blirknuten Nusystemen.pen
i organisationen.kunskapen stället alltmer bunden anställda ochtill de

ofta underförstått i Insik-Detta kunnande integrerat verksamheten.ochär
humankapital flitigt.härom har resulterat i begreppet användsten att

Villkoren för produktion blivit likartade ioch tjänster harav varor mer
blivittakt med de kunskapsintensiva. Arbetet får tjänstekaraktäratt mer

näringsgren.oavsett
Mot förden antydda bakgrunden behövs utbildningsinsatser stärkaatt

baskunskaperna bland många industrins anställda, för de skall kun-attav
till sig yrkesspecifik utbildning. Investeringar i kompetens-tana en mer

utveckling nödvändiga kvalitet ioch inte bara produktemaär avkastar
Produktivitetsdelegatio-produktionsprocesser.ävenutan generarar nya

för sin i produktivitetkonstaterar del Drivkrafter för ochrapportennen
välstånd 199182,SOU förändrad arbetsorganisation, snabb tek-att en
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nisk utveckling och inriktning på kundernas krav SOUmöta ställer 1993 23attmer per-
sonalutbildningen inför krav, ibåde privat och offentlig sektor.stora Sto- Kapitel I

insatser kommer krävas, både vad gäller bred teoretisk vidareutbild-attra
ning och specifik kunskapsuppbyggnad, i olika företag förvalt-ochmer
ningar. Det viktigt personalutbildningenär också till dem haratt ges som
den formellalägsta utbildningsnivån.

Förnyelse krävs

Statens industriverk konstaterar i den nämnda industrinsrapporten, att
tillgång till arbetskraft med kunnande och kompetens kva-motsvararsom
lifikationskraven väsentlig för företagensär konkurrensförmåga och de-

möjligheter till utveckling. Den ökande internationaliseringen medras
tilltagande konkurrens för de svenska industriföretagen innebär beho-att

höjd kompetens blir allt Omvärldsvillkorenstörre. förändras ochven av
ställer krav på produktionen organiseras effektivtså möjligtatt ochsom

teknik i bruk.att tasny
Enligt kompetensutredningens bedömning kommer i alla verk-nästan

samheter frågan förnyelse viktigasteden under deatt närmasteom vara
åren. Att ompröva, söka experimenteravägar, och stimuleraatt attnya
kreativitet blir allt nödvändigare, både i arbetslivet ioch samhället i sin
helhet. Konkurrenskraft, trygghet och arbetstillfredsställelse mycketär
beroende kompetensutvecklingen sikt.långpå För arbetsgivare,av sam-
hälle och anställda kompetensutveckling iär arbetslivet ett gemensamt
intresse.

sittI slutbetänkande SOU 19927 Kompetensutveckling nationellen-
drar kommitténstrategi slutsatsen, det krävs mycket omfattandeatt sats-

ningar på kunskap och kompetens hela arbetsmarknadenöver för att an-
svensk ekonomi till villkoren.de Arbetskraftens utbildningpassa ärnya

otillräcklig för de framtida kraven i arbetslivet. Det finns mycket stora
behov det gäller förbättranär baskunskaperna hosatt delarstora av ar-
betskraften. Samhället måste, kommittén, huvudansvaret förtaanser att
förbättra människors utbildning. Utbildningen bör idock bety-av vuxna
dande grad kunna ske i samverkan bl med företag eftersom braa ut-en
bildning nödvändigär förutsättning för förnyelse arbetsorganisationen av
och kompetensutveckling de enskildapå arbetsplatserna. Kommittén läg-

därför fram förslagrad syftar till insatsersamordna inomger en attsom
närings- och regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik och utbildningspoli-
tik till nationell politik för kompetensutveckling.en

ÅsaI sin studie konstaterar Sohlman, faktorermånga förtalaratt att
anpassningslcraven Sverigepå kommer bli istörre än andra länder ochatt
därmed efterfrågan flexibilitetpå i arbetskraften. Jämfört med andra län-
der kommer inte arbetskraften särskilt mycket iväxa Sverige ochatt
kommer inte heller ha särskilt imånga arbetskraften.att Sammanta-unga

Åsa Sohlman, finnsdetget, all anledning för Sverigeatt sökamenar att
höja arbetskraftens utbildning och kompetens för det bidrag detta kan ge
till ökad anpassningsförmåga.
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SOU 1993 23förnyelseförändring och skapasförutsättningarna förOckså ut-genom
före Kapitel Jskeförändring och förnyelsebildningsinsatser. måsteDet är se-som

utbildadinte bättrekelskiftet. alltså påDet går vänta attatt yngre ge-en
Äventeoretiska kunskaper. demedneration skall den äldre sämreersätta

sti-möjlighet ochutbildningsystemetlämnat måstesedan länge gessom
sinmuleras höja kompetens.att

chans till förnyelseArbetslöshet -

tidigare ef-Sverige f.n. underi gångAntalet arbetslösa någonär större än
arbetsmarknadspolitikterkrigstiden. linje traditionell svenskI med är ut-

arbets-viktigaste insatserna för begränsa denbildning de öppnaatten av
sysselsättning,för fåmöjligheterna de arbetslösalösheten, öka attatt ny

smikturförändringar i näringslivet och begränsa arbets-underlätta attatt
iskadeverkningar.sociala mänskliga Antaletlöshetens och personer ar-

000januari 1993 till 78betsmarknadsutbildning uppgick i drygt personer.
medfört ökat tryck såväl högsko-har starkt påArbetsmarknadsläget ett

vuxenutbildning. Riks-vuxenutbildningkommunal ochlan på annansom
ytterligarevid flera tillfällen ställt medeldetdagen har under åretsenaste

utbildningskapaciteten.ökningtill förfogande för en av
studier attrak-enskilde möjligheten till förkovranFör den är ettgenom

visararbetslöshet. Det bl.a.tivt alternativ vid arbetslöshet eller hot om
befintliga utbildningsplatser i högskolan ochtilldet antalet sökandestora
uppföljningsundersökningar arbetsmark-komvux. AMS regelbundna av

enskilde inadsutbildningen visar utbildning den konkurrensenstärkeratt
meningsfullt inne-Utbildningen sådanarbetsmarknaden.på ettgersom

tvingats i arbetslöshet. Utbildninghåll tillvaron för denåt ettut somsom
i uppgradering kunskapsnivån hos de redan yrkes-led fortgåendeen av

ekonomiska tillväxten.för den Genomverksamma betydelseär attstorav
kompetensnivå bidrar enskilde till skapainitiativ höja sin denpå atteget

introduktion teknik höjning den teknolo-förutsättningar för ochav ny av
ställningindustrin samtidigt singiska nivån inom och stärka påegen ar-

betsmarknaden.
långsiktig strategisk i djupEnligt min mening det betydelseär att enav

förutbildningsmöjligheterlågkonjunktur den nuvarande erbjuda såsom
möjligt. utbildningsväsendetGenom det reguljäramånga påsatsaattsom

arbetsmarknadspolitiska samtidigtminska åtgärderkan behovetman av
sinförutsättning för konkurrenskraft iskapar den stärkta somsom man

återhämtning krisen.förutsättning förärtur uren

Tyngdpunkten på vuxna

Kompetensutredningens fram-En slutsatser tyngdpunkten påär attav en
åtsyftande kompetensutveckling ligga alla redanpå demmåste är utesom
i arbetslivet. har ofta begränsad grundutbildning och har haftDe småen
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eller inga möjligheter uppdatera baskunskaperna litenoch tillgång till SOU 1993att 23
kompetensutveckling i arbetet. Kapitel I

Samtidigt finns i arbetskraften många, såväl äldre nyli-som yngre som
lämnat skolan, inte har tillräckliga grundläggande färdigheter förgen som
vidareutbildningden och det kontinuerliga lärande ofrånkomligtärsom

Ännuunder hela arbetslivet. fler saknar de grundläggande kunskaper och
färdigheter förutsättning förär behörighet förnå högskolestu-attsom en
dier. Bristen högskoleutbildadepå inom tillverkningsindustrin kant.ex.
minskas endast också basen för rekrytering till högskoleutbildningom
vidgas.

Även direktövergången från gymnasiet till högskolan ökades kraf-om
tigt och alla dessa fullföljde högskoleutbildningen skulle det årliga till-
skottet ändå bara marginellt påverka den genomsnittliga utbildningsni-

kraftigvån. En ökning tillövergången högskolan skulle dessutom ska-av
problem för rekryteringen nyutbildad arbetskraft till andra de-pa av ung

lar arbetsmarknaden. Under 1980-talets högkonjunktur hade både till-av
verkningsindustrin och vårdsektom problem rekrytera kompetentstora att
personal.

Problemet med i internationellt perspektiv alltför lågt antalett ett lång-
tidsutsbildade, framför inomallt industrin, kan sökas i utvecklingen un-
der 1960-, 70- 80-talen.och Sålunda tillövergången högskolan lägrevar

vad framstårän önskvärt. Detta gäller särskilt de längresom nu som ut-
bildningarna. En del kapaciteten utbildningavsåg för vård-stor ochav
undervisningsyrken och kortare utbildningar inom olika områden. En be-
tydande del förberedde försålunda verksamhet inom den expanderande
offentliga sektorn.

Den viktigaste, och enligt min mening enda möjliga, kom-vägen att nu
till med detta förhållanderätta går erbjudaöver utbildningsmöj-ma att nu

ligheter deåt åldersgrupper inte fick tillfälle till eller avstod frånsom
längre utbildning i 25ungdomen. årskullar ochutgör utomordent-storen
ligt viktig rekryteringsbas vi villsnabbt höja den genomsnittligaom ut-
bildningsnivån. Det handlar både locka dem redan erfor-harattom som
derliga förkunskaper till högskoleutbildning och andra möjlighetatt attge
skaffa sig denna behörighet. SCBs uppföljningsundersökning visar att
komvux fungerar viktig rekryteringsväg till högskolan. De be-som en
sparingar drabbat främståren de gymnasiala kurserna i kom-senastesom

motverkar således direkt strävandena öka andelen långtidsutbilda-vux att
de bl i industrin..a.

De söker sig till utbildning med sig de erfarenheter ochvuxna som tar
kunskaper de förvärvat under yrkesverksamhet befruktande ele-ettsom

till utbildningen. Det finns anledningment många dem ef-att anta att av
utbildningen fortsätter inom yrkesområdeter före utbildning-samma som

med möjligheter till personlig utveckling och karriär. Deen, men nya
kommer därvid förena praktisk teoretiskoch förtrogenhet inomatt sitten
yrkesområde.
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SOU 1993 23vuxenutbildningenSammansatta mälför
Kapitel 1

vuxenutbildningen förskjutitsBetoningen olika för harde målen överav
hälften 1900-taletfolkbildningens framväxt förstatiden. Under under av

betoningen individuell demokratisk fostran stark.utveckling ochpåvar
bristen kvalificerad arbetskraft1950- och 1960-talen präglades påav

1970-talet domine-årtiondets första hälftenmedan det slut och avsenare
åttiotaletfördelningspolitiskt Under det ochrades synsätt.ett senareav

ensidigtnittiotalet Vuxenutbildningens tillväxtpolitiska aspekterunder har
erinra fördominerat. finns därför anledning den betydelseDet att om

livskvalitet välbefinnande och därmed de-samhällsengagemangoch samt
vuxenutbildningen haft alltidmokratins vitalitet har och kommer attsom

ha.
vitalt folkbildnings- bildningsarbete beprövat ka-Ett och sättär ett att

nalisera frustration i konstruktiva Nedbrytande och siktoch banor. på0r0
missförhållanden imycket kostsamma motsättningar, klyftor och samhäl-

ideella studieorganisationer-kan förebyggas och delet begränsas genom
dominerarinsatser. ekonomiska problemenNär de behoven ochnas var-

särskiltdagen dessa aspekter lärande och kunskapssökandepåär vuxnas
viktiga. studieverksamhe-Det finns anledning erinra inte minstatt attom

ideellai de folkrörelserna grund för det demokratiska samhälls-ladeten
viskick har idag. inte mansålder. HändelserDetta dock äldreär än en un-

visat inte finns immunitetder det har det någon allmänåret attsenaste
rasistiska odemokratiska idéer i samhället.och det svenskamot

Vuxenutbildningens demolcratimål decennier alltidhar under senare
kommit i fordelnings- tillväxtpolitiskaskuggan de eller strävandena.av

vuxenutbildningIcke desto mindre har folkbildning spelatoch annan en
viktig förhållnings-roll för förankra och förstärka demokratisktatt ett

bildningsorganisationernas för-och arbetssätt. Detta har skett bl .a. genom
ankring i demokratiskade folkrörelserna och läroplanernas starkagenom
markering vuxenutbildning.demokratiskt arbetssätt i skola ochettav

uppgift för vuxenutbildningen inte förlorat i aktualitet.Denna har

Utbildning arbetsplatsenpå

Produktivitetsdelegationen sinadrar slutsatser arbetsmark-attsom en av
nads- och vuxenutbildning vidareutbildning företa-bör handla imer om

utbildning perioder Delegationenunder då byter arbete.ängen man anser
viktigt utbildningsinsatsernaockså det möjligt knytsär så näraatt att som

till arbetet inte ledighetoch blir eller dold konsumtion.
Också kompetenskommittén i för förnyel-arbetsplatsensätter centrum
och utveckling förkompetens. Grunden kunnande och kompetensse av

skapas visserligen inom utbildningssystemet mycket talar för attmen
kompetensutvecklingen i omfattningökande ske imåste den reguljära
verksamheten arbetsplatsen. skall möjligtpå För detta krävsatt vara en-
ligt kommittén arbetsorganisationen förändras.ytterst att

26



Det handlar enligt min mening också utnyttja medier och teknik SOU 1993 23attom
för ställa inlärningsmöjligheter och läromedel tillatt förfogande Kapitelpå 1ar-
betsplatsen. Jag återkommer till detta i anslutning till mina förslag i av-
snitt 6 vidgad användning distansmetoder i utbildningen. Detom av
handlar vidare stimulera till utbildning tid föratt lärandeom attgenom ge
och möjligheter sig inlärning.ostört ägna åt Ansvaret föratt detta skeratt
ligger det enskildapå företaget, i den enskildaute förvaltningen. Statens
roll kan skapa förståelse intresseoch föratt utvecklingvara mot atten se
lärande självklar integreradoch del arbetet allapå arbetsplat-som en av

Den svenska traditionen utbildning och lärandeattser. någotse som som
isker skolliknande former, på kurs, härvidlag hinder.utgör Ett led iett

insatser för främja kompetensutvecklingstatens i arbetslivetatt bör utgö-
tillstöd attitydpåverkan i dettaett avseende.ras av

Den enskildes ansvar

En sådan attitydpåverkan bör ha arbetsgivare och medpersoner ansvar
för arbetsledning naturlig målgrupp. Utan aktivtsom en ett engagemang
från ledningens sida intedet möjligt fåär den önskade utvecklingenatt
till stånd.

En lika viktig förändring emellertid,är AlVlU-kommittén på-t.ex.som
pekat i sitt betänkande SOU 1992 123 Ett hav möjligheter denär attav
enskilde inser betydelsen sitt för sin fortlöpande kompe-egetav ansvar
tensutveckling. Till skillnad från AMU-kommittén vill jag emellertid be-

detta ansvarstagandetona redanatt Denär helt övervägande delenstort.
deltagarna i komvux, folkhögskolekurser och studiecirklarav desamt

äldre studerandena vid universitet och högskolor väljaatt attger genom
studera aktivt uttryck för sådant ansvarstagande. Särskiltett tydligt blir
detta studierna finansierasnär skuldsättning. Det sigrörde budget-genom

199192året uppskattningsvis 165 000 förom togpersoner som ansvar
sin kompetensutveckling delta i formaliserande studieregen attgenom
inom komvux. Härtill kom 25 000 ielever grundvux och 25 000 delta-ca

i folkhögskolans långa kurseLDet inte bristen viljaär intressegare på och
hos den enskilde, under det decenniet varit begränsande fak-senastesom

bristen utbildningsplatser.påtor utan
Det självstyrda, målmedvetna informella lärandet vik-ärmen en annan

tig form för detta ansvarstagande. Detta kan vi inte kvantiñera i siffror,
endast få uppfattning studera statistik från bibliotek,en vag av genom
bokhandel Man kan intedetetc. oviktigt bidraganta att det samla-ettger
de kunnandet i samhället.

Icke desto mindre delar jag AMU-kommitténs uppfattning denatt en-
skildes föransvarstagande sin kompetensutveckling behöver stärkas.
Egen teoretisk eller praktisk förkovran borde självklart inslag iettvara
både arbete fritidoch under hela livet. Som jag redan gäller dettaantytt
redan för många svenskar. Utmaningen gäller vidga insikten till fler.att
Vi ställs därvid inför problem 1970-talets vuxenutbildnings-samma som
reformer avsåg bemästra.att
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SOU 1993 23försöksverksamheten underomfattandetydlig erfarenhet denEn av
Kapitelutbild- 1kortastförutsättningarna rekrytera dem med1970-talet attattvar

omedelbarutbildningen hadening till studier förbättrades avsevärt enom
vuxenutbildningför alldärför möjligt dentillkoppling arbetet. Det är att

bemästras,fördelningsproblematiken i skulle kunnanågon månvälkända
intei innebärinslag arbetet. Dettatill självklartlärande görs ettattgenom

förutsätterlärandeenskilde från sitt Alltfritar den ett egetatt ansvar.man
Där-för inteaktivt detta kan någon över.handlande. Ansvaret taannan

arbetsgivareoch i arbetet ocksåinnebär arbetsplatsenlärande på attemot
möjligt.bliför lärandet skallarbetsledning haroch attett ansvar

betydelsefulla i sammanhang. Belö-flera faktorer dettaNaturligvis är
för utbildningutformning ställetningssystemens dem. Iär att somen av

utbildningen debelöningssystemetdel måstesådan utgör avvara enen av
praktiska möjligheternadebelöningarna. Enfaktorer ärstyr annansom
utbildningstillfällen. Ef-sitt tillgångenindividen dvs. påför att ta ansvar,

möjlighet tillenskildes vilja och eko-vi räkna med denmåste atttersom
utbild-samhället ställeruppoffring gäller detnomisk begränsad,är att

till förfogande.studiefmansieringsmöjligheterochellerningsplatser
för sin fortlöpande kompetensut-enskildes viljaDen egetatt ta ansvar

arbetsgivare och samhälleförverkligas endastveckling kan sålunda om
förutsättningarna.samtidigt sitt skapaatttar genomansvar

skall utbildaVem

Sverige inomutbildning i skerviss förenkling kan hävdaMed attmanen
fmansie-åtskilda få kontakter dem emellan. Detmedtvå system ena som

förför ungdom ochbarn ochoch kommun står öppetstat vuxnaras av
drivsinitiativ sig till utbildning. Det andrasöker påpå eget somsom

i huvudsaksig till arbetsgivare och erbjuderkommersiell bas vänder per-
speciella villkor.finns undersonalutbildning. avvikelser arbetarDe som

friståendeförutsättning för flertalet skolor.bidragKommunala är en
90 AMV. Kommu-domineras till kund,AMU-Gruppen procentca av en

anslagsfi-förutsätter denuppdragsverksamhetoch högskolornasnernas
utbildningsanordnare erbjudernansierade bas.verksamheten De somsom

utbildningar kommersiell bas och jäm-enskilda heltlängre på ärvuxna
förelsevis små.

utbildningsverksarnheten hål-för uppdelningMycket talar dennaatt av
ochhos kommuner hög-ler luckras Uppdragsverksamhetenpå att upp.

givitssjälvständiga harutvecklas till verksamheter. Kommunernaskolor
utbildningsanord-utbildning kommersiellamöjlighet köpa reguljäratt av

efterföljare och AMV kanBanden mellan AMU-Gruppen eller dessnare.
tillförutses Resursbristen leder redanbli hos kommunerna nusvagare.

Oli-utbildningsplats.enskilda skall kumia köpakrav studerandepå att en
förordningenkringgå förbudet istrategier utvecklats förka har att

anslutning till1985903 uppdragsutbildning i kommunal vuxenut-om
utbildningsplats.bildning enskilda köpermot att en
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Jag har delar den ideologiska grundsyn ligger bakom ställningsta- SOU 1993 23som
gandet i förordningen. Utvecklingen allt utpräglad utbild-mot Kapitel Ien mer
ningsmarknad det emellertidgör ofrånkomligt fråganväcka inteatt om
enskilda också kommuner borde kunna köpa sådan utbildning,av som er-
bjuds privata utbildningsföretag. ÄrEllerav det rimligtomvänt att
tvinga den betalning vill läsa komvuxkursmot distans tillsom på Li-en
ber Hermods, kommunnågon ändå erbjuder kursen tillom invånare i
andra kommuner interkommunal ersättning.mot

Enligt vad jag erfarit upplever Liber Hermods f.n. påtaglig ökningen
förfrågningar-na från enskilda, inte fått inomav plats komvux. Enligtsom

min mening bör medge kommuner, anordnar distanskurser,attman som
erbjuds studerande i andra kommuner interkommunalsom mot ersätt-

ning, fårockså sälja dem till enskilda studerande. I studiesocialt hänseen-
de bör dessa studerande behandlas på sätt deltagare i densamma som ut-
bildning SSV f.n. anordnar med distansmetoder. I konsekvens härmed
bör förmåner kunna tillutgå deltagare i likvärdigasamma kurser hos Li-
ber Hermods.

Det aktuella konjunkturläget med efterfrågan och för svenskasvag en
förhållanden unikt hög arbetslöshet ställer den samlade vuxenutbildning-

i situation. Parallellt med oerhörten kraftigen ny expansion arbets-en av
marknadsutbildningen har besparingar drabbat både kommunal vuxenut-
bildning och folkbildning på såväl nationell kommunal nivå. Detsom re-
guljära utbudet utbildning för krympt. Effekternaav besparing-vuxna av

har dämpats riksdagen i anslutning tillarna att beslutav sysselsätt-om
ningspolitiska åtgärder tillfört till det reguljära utbildningsväsen-resurser
det.

Det finns tydligt samband mellan tillgångenett utbildningsplatserpå i
komvux efterfråganoch på arbetsmarknadsutbildning. Många föredrar
uppenbarligen självvalda studier i komvux framför arbetslöshet och de
utbildningmöjligheter AMV kan erbjuda. När möjligheterna till komvux-
studier minskar ökar efterfrågan på arbetsmarknadsutbildning.

Situationen på arbetsmarknaden, där yrkesinriktad arbetsmarknads-en
utbildning inte längre leder till arbetslöshetän för fjärdedelarannat tre av
deltagarna, medför utbildningen allt oftare inriktasatt kompetens-mot en
höjning i allmänna oftaämnen, på gymnasial nivå. Samtidigt ökar ande-
len under 25 kraftigår i arbetsmarknadsutbildningen.unga I detta läge
bör enligt min mening pröva denman rådande ansvarfördelningenom
bör bestå.

Enligt min mening det naturligt i alla fallvore att underyngre personer
25 förår allmän kompetensstärkandet.ex. utbildning deltog i reguljära

komvuxkurser. Att skilja arbetslösa i särskildut utbildningsorganisa-en
tion förefaller inte rationellt. Komvuxstudier innebär visserligen mindre
undervisning och lcravstörre enskiltpå arbete arbetsmarknadsutbild-än
ning, med den struktur arbetslösheten har börmen detta inte någotutgöra
hinder Ävenför förändring. grundläggande högskoleutbildningen kan

aktuell för många demvara arbetslösa.ärav som nu
De ekonomiska villkoren emellertidär dåligt anpassade till föränd-en

rad ansvarsfördelning. Förordningen 19881400 arbetslöshetsför-om
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1993 23SOUutbild-underersättning från A-kassatillmöjlighetervissasäkring ger
Kapitel Iemellertid i praktikenförhindrarf.n. tillämpasriktlinjer attning. De som

komvuxstudier. Jagomfattandeförenas medersättning från A-kassa mer
människor fårsåförändring regelsystemet görs,förordar attatt aven

konstruktivt ochtilltiden arbetslös någotutnyttjamöjlighet sam-att som
förfo-arbetsmarknadenstillståKravetvärdefullt för samhället.tidigt att

bedriver komvuxstu-denuppfyllassjälvfalletgande ävenkan somav
deltidstu-tillunderlätta övergångkunnaUtbildningsanordnama bördier.

föränd-En sådanfår arbete.förstudier distans denpådier eller ettsom
sysselsättningsläge ochtill rådandeanpassningring skulle utgöra nuen

principielltDeefter konjunkturuppgång.naturligtviskan omprövas en
studier inom detutbildningsbidrag vidinskräkningarnabetingade att ge

behövakan också omprövas.utbildningsväsendetreguljära
bidra till bättreskapaskullepraxis områdendessaändrad på attEn en

vuxenutbildning. Såväl förslagextraordinärochreguljärmellanbalans
arbetslöshetsunderstödbibehålletstudiertill medmöjlighetervidgadeom

in-kommundistanskurserenskilda köperförslaget medge att avattsom
funnitsfallen har detprinciper. I bådavälgrundadefrånnebär up-avsteg

situationen medorättvisor. rådandeI denför missbruk ochriskerpenbara
ekonomi det dockkankommunalmycketarbetslöshet ochextrem svag

ställningstagande ochprincipiellt grundademodifieranödvändigt attvara
mänskligamisshushållningen medminskavissa risker för resurser.attta

-isocialbidraginom socialvården därfinnsproblemmotsvarandeEtt
Även i fall finnsstudier. detta-inte förenas medkanvissa kommuner en

arbets-mening stötandemin detenligtnrissbrulcmöjlighet, är att enmen
socialbidrag, ifårfrån A-kassautförsäkratsefter halös attsomperson,

utbildning.tilltidenförhindras användaarbetepåväntan nytt

förändringKomvux i

förändringstrycki princip påskaparkrympandeDe ettresursramarna
förnivå. Mycket talarkommunalminstvuxenutbildningen, inte på att

i allmänhet,nytänkandeförnyelse ochfrämjatinte i första handdetta utan
traditionellatill dels denverksamhetenkoncentrationtilloftare lett aven

villkoraffärsmässigadrivas påverksamhet kansådankärnan, dels som
ochperifer, experimentellnedläggning.fall Merieller extrema ny-t.o.m.

prioriterats ned.verksamhet har inte sällandanande
ersättning för komvuxstu-interkommunalinte medgeMöjligheten att

i vidgad omfattning.utnyttjasgymnasial nivå i kommundier på annan
beslut,generellt verkandefattatExempel finns på kommuner somsom

normala yrkesut-i fall där denorimligt hånenskilda studerandedrabbat
lagstadga-förts till komvux. Deninnfattar kurser,bildningen numerasom

vuxenutbildning för demgrundläggandeskyldigheten anordnade att som
gymnasiekurser. Deprioritera borttill intäkt fördetbegär att gymna-tas

prioriteras framför medborgarnasi regi öns-siekurser egnaegenman ger
utbildning i kommun.kemål annanom
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Anslagsñnansierade verksamhetsvolymer avvecklats hari del SOU 1993som 23en
kommuner och f.ö. vid del folkhögskolor meden uppdragsutbild-ersatts Kapitel 1
ning finansierad med frånmedel arbetsmarknadshuvudtiteln. Samhällets
insatser för kompetensutveckling har sålundavuxnas förskjutits från
kommun till frånoch utbildnings-stat till arbetsmarknadssektorn. Denna
utveckling enligtstår min mening inte i samklang med strävandena mot

allmän kompetenshöjning helaen arbetskraften och ökatav ansvarstagan-
de hos de enskilda medborgarna för denna kompetenshöjning.

Förändringstrycket inom komvux har alltså inte alltid föranvänts att
justera det, under lång period god eller i allasom fall säkraden av resurs-
tillgång, blivit onödigt dyrt eller inadekvat i förhållande till framtidens
behov. Något tillräckligt starkt tryck skapa utbildning föratt mer pengar-

har uppenbarligen inte existerat. Mindrena har resulterat i mindrepengar
utbildning.

Slutsats

Uttrycket effektivare vuxenutbildning har givits till utredning-som namn
impliceraroch högre graden måluppfyllelse, inteen nödvändigtvisav en

högre produktivitet. Jag har tolkat uppdraget så jag bl.a. skall söka bi-att
dra till förnyelse i sin medfören fårtursom utbildningatt förman mer

De åtgärder jag föreslagit ipengarna. det föregående skullesom ha så-en
dan effekt. Mina förslag i det följande förbättrad upphandlarkompe-om

distansutbildningochtens bör leda i riktning. Jämförelsemasamma av
kostnaderna för utbildning hos olika anordnare bör kunna incita-utgöra

för bättre kostnadseffektivitet.ment
Jag refererade inledningsvis OECDs granskning det svenska utbild-av

ningssystemet. Jag har i fortsättningen sökt peka på rad förhållandenen
och omständigheter, för sig förtalat fortsattsom stark satsningvar påen

lärande och kompetensutveckling.vuxnas Förutsättningarna för sådanen
satsning goda.är Den folkbildrringstraditionensvenska har bidragit till en
grundläggande positiv attityd till utveckling lärande och till insik-genom

betydelsenten personligtom ett ansvarstagande. Det viktigtav är att ut-
nyttja denna grund dennär samhällsekonomiska utvecklingen samtidigt
ställer krav på återhållsamhet med allmänna medel och kraftfullen sats-
ning utbildning.på

I sådan satsning ingåmåste formeren för distribution utbild-nya av
ning, roller för utbildningsanordnarna, förändringnya arbetsinnehållav
och arbetsorgar1isation, förskjutning balansen mellan reguljär ochav ex-
traordinär utbildning fördelningsamt mellanen de enskildaansvaretav

,medborgarna, samhället och arbetsgivarna.
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2 Vuxenutbildningens aktörer 5091993
2Kapitel

2.1 Inledning

Utredningsuppdraget berör åtskilda speciellaoch ganska aspektertre av
vuxenutbildningen, kan friståendebehandlas från varandra,som men som
också har vissa beröringspunkter. Flera för vuxenutbildning-centrala och

övergripande frågor faller utanför uppdraget. Mot denna bakgrund haren
intejag valt traditionell,någon heltäckande, statistisktgöra grundadatt

nulägesbeskrivning vuxenutbildningsområdet förbakgrund denav som
fortsatta framställningen. Jag har emellertid bedömt det ändamålsen-som
ligt inledningsvis överblicksbild det sakområde utred-att ge en av som
ningen berör.

Utöver den beskrivning innehållerhär, avsnitt 5 uppgiftersom ges om
fyra utbildningsformerde berörs kostnadsjämförelserna, be-som av som

hövs för in kostnadsuppgifterna i sittsätta sammanhang. Enrättaatt ut-
förlig beskrivning distansutbildningen i Sverige i betänkandet Dsav gavs
923 Långt borta och mycket översikt distansutbildningenEn inära. av

iNorden redovisas bilaga
Avgränsningen begreppet vuxenutbildning skiftathar tiden ochöverav

delvis påverkats hur statsmakten valt bygga administration ochattav upp
bidragssystem. Efter 1991 förändringar iårs dessa avseenden någonär
sådan koppling inte möjlig. Enligt min mening bör vid avgräns-man en
ning från den enskildeutgå medborgaren och de olika möjlighetervuxne
till lärande, honom eller henne tillstår buds kunskapssökandesom som
medborgare, anställd eller klient. Huvudmannaskap, administra-som som
tiv gränsdragning eller bidragssystem i detta sammanhangäretcev. un-

faktorer.derordnande I begreppet vuxenutbildning innefattar jag sålunda
alla former organiserat lärande riktar sig tillav som vuxna.

Följande beskrivning aktörerna följer konventionell indelning,av en
från utbildningensutgår karaktär. Jag har valt beskriva ochsom att var en

dem i det sammanhang där huvuddelen deras liggerverksamhetav av
också olikaäven de har roller och den enskilde kan i olikademmötaom

utbildningsformer. Av det faktum framställningen fokuseras aktö-påatt
följer informella,det självstyrda lärandet lämnas utanför.attrerna

2.2 Folkbildningen

historisktDen äldsta och kvantitativt omfattandesett delen denmest av
organiserade vuxenutbildningen folkbildningen.är Den åtnjuter sedan år
1991 mycket hög grad autonomi och privaträttsligtär reglerad. Statenav
anvisar bidrag till folkbildningen, innevarandeett budgetår uppgårsom
till 9421 milj kr och disponeras Folkbildningsrådet. Detta bilda-som av

1991des Folkbildningsförbundet,år Rörelsefolkhögskolomas riksor-av
ganisation Landstingsförbundetoch för uppgifter bidrags-överatt ta som
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fördelning, normgivning och utvärdering, vilka tidigare fullgjordes SOU 1993 23av re-
geringen, Skolöverstyrelsen och Statens kulturråd. Kapitel 2

Inom Folkbildningsrådets ansvarsområde finns 11 studieförbund, som
anordnar studiecirklar, kulturgrupper, kulturprogram folkbild-och annan
ningsverksamhet. Tillsammans 199192svarade de budgetåret för bi-en
dragsberättigad verksamhet omfattande 420 000 med to-ca arrangemang
talt 13 milj deltagare. Av dessa 323 000 studiecirklar medca var sam-
manlagt 2,8 milj deltagare, tillsammans genomförde 10,8 milj stu-som
dietimmar. studietimmarAntalet och deltagare inom olikade studieför-
bundens cirkelverksamhet framgår tabell II.av

Tabell Antal studietimmar och deltagare i studiecirklar budgetåret
199192. Källa Folkbildningsnytt 892

Studieförbund Antal Antal
studietimar deltagare

Arbetarnas Bildningsförbund ABF 2133 406 845 025
Studieförbundet Vuxenskolan SV 746 761 489 8101
Medborgarskolan 153 657 279 672l
Studiefrämjandet l 142 449 215 233
Tjänstemännens Bildningsverksamhet T BV 825 073 205 872
Folkuniversitetet 657 405 160 304
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV 581 376 136 768
Sveriges Kyrkliga Studieförbund SKS 527 039 180 453
Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund SISU 409 854 143 253
Frikyrkliga Studieförbundet FS 403 254 139 853

Utöver den med statsbidrag stödda bedriververksamheten flera studie-
förbund verksamhet kommersiellpå bas. fallI har dennanågra delrent av
verksamheten lyfts i fristående företagöver Eductus frånsåsom TBV
och ABL-konsult från ABF.

Till Folkbildningsrådets ansvarsområde hör också folkhögskoloma.
Budgetåret 199192 fanns 131 självständiga folkhögskolor 49 hadevarav
landsting eller kommun huvudman 82och rörelse- eller stödför-som var
eningsskolor. Inom folkhögskolan anordnas dels längre kurser omfattan-
de fleraeller terminer, dels omfattandekorta kurser till någon el-en upp
ler några veckor. Totalt uppgick budgetåret 199192 antalet deltagare i
statsbidragsstödd verksamhet till 200 000, tillantalet kurser 11 000ca ca
och antalet deltagarveckor till 765 000. De långa kurserna för 82svarade

antalet deltagaweckor.procent av
Också folkhögskolormånga bedriver uppdragsverksamhet. Omfatt-

ningen denna och ytterligare uppgifter verksamheten redovisas iav om
avsnitt

2.3 Utbildningsradion

Utbildningsradions programverksamhet inom vuxenutbildningen skall
enligt främstavtalet med inriktas förstärka,på bredda och kom-staten att
plettera insatserde inom högskolan, vuxenutbildningengörs och detsom
fria folkbildningsarbetet. UR producerar radio- och TV-program samt
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SOU 1993 23inom områden. Programproduktionen finansieras medtrycksaker dessa
Kapitel 2licensmedel. För särskilda insatser tilldelats särskilda medel,har UR så

i insatser för lärarfortbildning. Förlagsprodulctionensamband medt.ex.
sinaskall bära kostnader.egna

Omfattningen för 1993verksamheten betydande. Planen årärav om-
fattar 50 programserier riksprogrammen. 20-talprojekt och för Ett ärca

material.flermediaprojekt omfattar radiosåväl TV och trycktsom som
distanskurser 1993Sex dem högskolenivå. Under kommer URpåärav
127 timmar 130 timmar radio för rikssändningnyproducera TV, ochatt

425 timmar för regional sändning.
genomsnitt 600 000I ieller någranågotser ca vuxna program vuxen-

utbildningsseriema. Variationerna dock från 1,5 milj förär stora, en po-
folkbildningsserie 300pulär till 000 för programserier.smalare Underca

1980-talet årligen 100 000 registreratshela har deltagare i studiecirk-ca
lar, arbetat med UR-material grundmaterial.som som

Ur samverkar universitet folkbildningenmed och högskolor, och den
övriga vuxenutbildningen vid initiering vidsåväl utformning -iochsom
vissa fall genomförande programverksamheten.av-

2.4 offentliga skolväsendet forDet vuxna

offentligaDet skolväsendet för innefattar grundläggande vuxenut-vuxna
bildning, gymnasial komvux föroch skolor förAnsvaretstatens vuxna.
denna skolväsendet,del SSV, ligger Utbild-hos kommunerna.utomav
ningen anordnas skolhuvudmärmen, dvs. kommuner landsting.ochav
Verksamheten finansieras formellt kommunerna statligt stödettav men
ingår i beräkningsunderlaget för det skatteutjämningssystem ersattsom
tidigare specialdestinerade bidrag.

Intill budgetåret 199192 fanns sålunda särskilt anslag under åttondeett
huvudtitel till bidrag till kommunal vuxenutbildning. Medlen fördelades

SÖ mellan länen vissapå grundval riksdagen angivna lditerier.av av av
fördelade bidragetLänsskolnämnden mellan kommunerna i huvudsakpå

innebargrund. Det viss omfördelning mellan kommunernasamma en
tidigarejämfört med verksamhetsstyrda bidragssystem. Genom statsbi-

draget omfattningenbestämdes komvux och igrundvux varje kom-av
mun.

Vid omläggningen 1992 till sektorsbidrag till skolväsendet i kom-ett
övergick bidraget från tillstöd den anordnande kommunenettmunerna

till bidrag till hemkommunen, därmed det ekonomiskaett som gavs an-
bl.a. för medborgarnas vuxenutbildning. Vid fördelningen sek-svaret av

torsbidraget mellan kommunerna kriterieranvändes hänsyn tilltogsom
skillnaderna i befolkningens sammansättning, sysselsättningsgrad etc.

tidigare statligaDen styrningen verksamhetsvolymen i varje kommunav
förklarar emellertid fortfarande del skillnaderna mellan kommuneren av

det gäller komvux omfattning inriktningnär och
Den grundläggande vuxenutbildningen, grundskolansmotsvararsom

stadier, obligatorisk verksamhet för kommunerna iär så denmåtto,en att
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saknar kunskaper färdigheteroch motsvarande grundskolans årskurs SOU 1993 23som
nio till utbildninghar i hemkommunen eller irätt kommun. Kapitel 2Bud-annan

199091getåret deltog 60sammanlagt knappt 000 ielever grundvux och
komvux nivåerde läsåret 199293två med denetapp ersattessom sam-
manhållna grundläggande vuxenutbildningen. Av dessa 29 000 in-var ca
vandrare. Den planerade sammanlagda undervisningsvolymen på dessa
nivåer uppgick 199192budgetåret till 1,9 milj lärartimmar.

Gymnasial komvux omfattar ämneskurser utbildningmotsvararsom
inom gymnasieskolans linjer och Volymmässigt dominerar härprogram.
sådana inom de teoretiska linjerna, krävs förämnen allmän eller sär-som
skild behörighet för högskolestudier kurser med inriktningsamt mot
vård, social service Vidareoch ADB. anordnas vissa specialkur-numera

och påbyggnadsutbildningar, tidigare hörde till gymnasieskolan,ser som
inom Slutligenkomvux. finns inom komvux särskilda yrkesinriktade kur-

inte direkthar motsvarighet inomnågon gymnasieskolan.ser som
199091Läsåret antalet elever i 2-4 81 000,komvux etappvar ca varav

00011 invandrare, och i yrkesinriktade 51 000,kurser 6 000 in-ca varav
vandrare. Undervisningsvolymen 199192läsåret planerades tilluppgå

1,3 milj 0,8 miljoch lärartirnmar.resp.
Verksamheten inom den kommunala vuxenutbildningen har under de

kraftigatvå åren förändringar. Omläggningengenomgåttsenaste av an-
slags- och regelsystemen i tidhar sammanfallit kraftigmed åtstram-en
ning kommunernas ekonomi ökningoch arbetsmarknadsverketsav av
upphandling arbetsmarknadsutbildning frånbl kommunerna. Aktuellav a
statistik kan belysa förändringardessa föreligger inte. Deännusom upp-
gifter redovisas i avsnitt 5 budgetåret 199192 förändringar-dåsom avser

inte fått genomslag.ännuna
Verksamheten vid iSSV Norrköping och Härnösand beskrivs närmare

i avsnitt 6.3 i bilagaoch
Kommuner landstingskommuneroch liksomhar, SSV, 1986sedan år

anordna uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningenrått i frågaskallatt
nivå anknytningoch ha till den reguljära verksamheten utbild-artom

ningshuvudmannen inteanordnar, får linje i gymnasieskolan el-men avse
ler utbildningslinje inom tillgängligahögskolan. Senast uppgifter, som

insamlades Skolöverstyrelsen och budgetåret 198990, visar påav avser
undervisningsvolymsammanlagd 1 040 000 timmarpå och totalten ca ca

70 000 44deltagare. Närmare kommunernas uppdragsverk-procent av
samhet, 453 000 undervisningstimmar, utbildning inomavsåg vård och
social service. Språk svarade för 129 000 timmar 13 procent och tek-ca

Övrigtnik utom 82 000data och ADB timmar 8 procent. Gruppen in-
nefattande bl.a. svenska för invandrare utgjorde femtedelca en av upp-
dragsverksamheten.

Av den samlade uppdragsverksamheten i kommunerna budgetåret
198990 upphandlades 49 länsarbetsnänmderna, 41procent procentav av
andra statliga eller kommunala beställare 10 privata före-samt procent av

kraftiga ökningenDen mycket den upphandlade arbetsmarknads-tag. av
utbildningen 1991 1992,under och i hög kommitgrad kommunernasom
till del, dock siffrordessa obsoleta.gör
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2.5 Högskolan SOU 1993 23
Kapitel 2

Med det redovisat viktigjag högskolan försynsätt ärsom nyss en resurs
utbildning. Det gäller i första möjligheter till vidareut-hand devuxnas

bildning fortbildning främst friståendeoch kurser erbjuder demsom som
yrkesverksamma. Mina förslag i följandedet berör dock endast margi-är

nellt högskolan. därför inteJag har bedömt det nödvändigt eller än-som
damålsenligt med tid till förfogandeden begränsade stått sättaatt som av
tid för beskrivning vuxenutbildningen inom högskolan. Jag får ien av

UHÄzs Årettillstället hänvisa ex.vis. sista verksamhetsberättelse som
gick.

2.6 Arbetsmarknadsutbildningen

arbetsmarknadsutbildning utbildningMed enskild, äravses som en som
arbetslös eller hotas arbetslöshet kan få efter beslutgenomgåav av ar-
betsmarknadsverket. Arbetsmarknadsutbildning inomkan ske det reguljä-

utbildningsväsendet inom utbildningeller upphandlas särskiltra som av
AMV. Den anordnas utbild-såväl AMU-Gruppen andrasenare av som
ningsanordnare.

Även detta avsnitt i första syftar till beskrivahand aktörerna villattom
jag i redovisa vissasammanhanget allmänna uppgifter arbetsmark-om
nadsutbildningen. Under 199192 000budgetåret påbörjade 143ca perso-

arbetsmarknadsutbildning, 21 000 i reguljär utbildning. Dener varav ca
påbörjat arbetsmarknadsutbildningupphandlad fördelar sigpersoner som

kursanordnare enligtpå tabell III.

Tabell påbörjatIII Personer upphandlad arbetsmarknadsutbildningsom
fördelade utbildningsgivarepå budgetåret 199192. Källa AMS,
Utbildningsenhetens 892rapport

Kursanordnare Personer
Antal Procent

AMU-Gruppen 67 406 55
Kommun 24 538 20
Folkhögskola 6252 2
Högskola 243l 1
Studieförbund 7934 4
Övriga 22 414 18

De budgetåret 199192 påbörjade arbetsmarknadsutbild-personer som
ning, i isåväl upphandlad utbildning, fördelade sigreguljär yrkes-påsom
områden framgår tabell IV.som av
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arbetsmarknadsutbildning fördeladeTabell påbörjat påIV Personer SOU 1993; 23som
1991192. Utbildnings-yrkesinriktning budgetåret Källa AMS,

enhetens 892rapport

Yrkesinriktning Personer
Antal Procent

Tekniskt, vetenskaplig 8 960 6
Vårdarbete 12 487 9
Administration, kontor 183 1724
Samfärdsel 4 229 3
Tillverkning 29 650 21
Service 10 363 7
Övrigt 6 103 4

yrkesinriktad utbildning 63847 33
uppgift 33 0

genomsnittliga utbildningstiden uppgick tillDen detta budgetår resp.
145 dagar i upphandlad utbildning 231 i utbildning.och dagar reguljär
Utvecklingen har sedan 1980-talet karaktäriserats minskandeslutet avav
utbildningstider.

De 199192 arbetsmarknadsutbild-budgetåret påbörjadepersoner som
ning fördelades framgårkön och ålder tabell V.pâ som av

Tabell V påbörjade arbetsmarknadsutbildning budgetåretPersoner som
199192 fördelade Utbildningsen-på ålder och kön. Källa AMS,
hetens 892rapport

Ålder Kön .Kvinnor TotaltMän

-19 6 127 6 463 12 590
20-24 15 876 22 922 38 798
25-34 19 724 28 784 48 508
35-44 12 745 15 410 28 155
45-54 6 099 3867 13 485
55-60 790 171 9611 1
61- 58 91 149

Jämfört föregåendemed det budgetåret hade for-det skettnärmast en
yngring utvecklingkursdeltagarna. Denna fortsatthar budgetåretav
199293.

2.7 AMU-Gruppen

AMU-Gruppen bildades 1986 intäktsñnansieradår uppdrags-som en
myndighet. AMU-Gruppen organiseratshar central myndighetsom en

23och länsmyndigheter läns-AMU. främstaAMU-Gruppens uppgift
anordna arbetsmarknadsutbildningär uppdragpa AMV. Därutöveratt av

får anordna utbildning för andra uppdragsgivare, företagt.ex.gruppen
och kommuner. Myndigheterna inom får också sälja andra tjäns-gruppen

och produkter följer utbildningsverksamheten.ter som av
Riksdagen har fattat principbeslut AMU-Gruppen skall ombil-attom

till aktiebolagdas prop. 1991911100 bil. 11. För förbereda bolagise-att
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ringen tillkallade regeringen i juni 1992 kommitté. Denna SOU 1993 23överlämna-en
de i november sitt betänkandeår SOU 1992 123 Ett hav Kapitel 2möj-samma av
ligheter. uppgifterDe redovisas i följandedet i huvudsak hämtadeärsom
från detta betänkande. Ett konkret förslag till bolagisering ihar januari
1993 till riksdagenöverlämnats prop. 199293l52 ombildningom av

till aktiebolag.AMU-Gruppen

lantbr

ford-mek II//á

el-tele

Vmek - tkr

°VT r/// llll//l//I///l//l//l///A r veckorA. | . . . | J I I0 5 10 15 20 25 30
procent

Diagram 1 AMU-Gruppen Verksamhet fördelad på verksamhetsområden
i intäkter och deltagarveckor.mätt Källa AMU-Gruppens års-

redovisning budgetåret 199192

AMU-Gruppens omsättning uppgick budgetåret 199192 till 4 400 milj
kr. Försäljningen arbetsmarknadsutbildning till AMV, 3 700 miljav ca
kr, svarade för 85 intäkterna, medan försäljningen utbild-procent av av
ning till företag, 387 milj varav 100kr milj i formkr rehabilite-ca av
ringsutbildning upphandlats försäkringskassan, svarade för 10som av

Övriga intäkter verksamheten, 270 mkr, hänför sig tillprocent. kon-av ca
sultverksamhet försäljning i och legotillverkning.samt restaurangeregna
Verksamheten domineras utbildningar inriktningmed tillverk-motav

Övrigtningsindustrin. Det enskilda verksamhetsområdetstörsta dockär
huvudsakligen ickebestår yrkesinriktade, allmänteoretiska kurser.som av

Förhållandet mellan de olika verksamhetsområdena uttryckta andelsom
intäkter och antalet deltagarveckor framgår diagram diagramIav av av

2 redovisas intäkterna deltagarvecka inom olikade verksamhetsområ-per
dena.

AMU-gruppen 1hade den juli 1992 7 300 anställda motsvarandeca
6 700 årsarbeten, 72 utbildare lärare.procentvarav var
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Intäkter
krvecka

2000 50001000 3000 4000 6000O

Diagram2 AMU-Gruppen Intäkter deltagarvecka inom olika verk-per
samhetsområden Källa AMU-Gruppens årsredovisning bud-

199192getåret

2.8 Personalutbildningen

I begreppet personalutbildning innefattas utbildningall sådan bekos-som
arbetsgivare för sina anställda. Det näraliggandetas begreppet fore-av

tagsutbildning utbildning, bedrivs för öka kompetensen hosavser attsom
dem iredan arbete. Personalutbildningensär omfattning inrikt-ochsom
ning naturliga mindreär, skäl, väl känd arbetsmarknadsutbild-änav t.ex.
ningens. Uppgifterna i det följande hämtade från SCB,är sedan någ-som

innefattarår mätningar personalutbildningen i arbetskraftsundersök-ra av
ningarna AKU.

Enligt tillgängliga uppgifter, 1992,våren deltogsenast som avser
l 485 900 35eller knappt antalet isysselsatta Sveri-procentpersoner av

i personalutbildning första 1992.halvåret Flertalet dessa, l 133 400ge av
ideltog studiedagar eller utbildning omfattande mindre fempersoner, än

dagar. Omfattningen varierar starkt mellan olika näringsgrenar och med
de anställdas utbildningsbakgrund. följandeAv utdrag SCBs materialur
framgår detta tydligt Tabell VI och VII.
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Tabell Andel sysselsatta deltagit i personalutbildning 1992VI våren SOU 1993; 23som
fördelade efter näringsgren och kurslängd. Källa SCB Kapitel 2

Näringsgren 5 dagar 6 dagar Summa
antal procent

400Jordbruk 25 11,67 5,27 16,93
Industri 267 100 23,33 7,34 30,67
Byggnads 62 300 18,01 4,57 22,57
Handel 128 800 16,25 5,04 21,29
Samfärdsel 96 100 22,84 7,86 30,70
Banker 150 800 29,43 8,28 37,70
Off.sektor service 755 400 33,83 10,58 44,41+

485 900 26,26Summa 1 8,17 34,43

Tabell Personalutbildning fördelad efterVII tidigare utbildning och kurs-
längd. Punktskattning första halvåret 1990. Källa SCB

Tidigare utbildningdagar deltagit 5 dagar 6 dagar
procent

9 år 83 16 3
Grundskola 78 18 4
Gymn 1 69 25år 6
Gymn 2 70år 24 6
Gymn 2 63år 28 7
Efter 2 52år 38 10gymn
Efter 2 år 44 45 11gymn
Forskarutbildning 57 31 12
Samtliga 67 26 7
Antal 3 005 400 1 194 700 298 300

förKostnaderna personalutbildningen uppskattas till 23SCB drygtav
miljarder kr. Om in samtligaräknar kostnader, inklusive produk-man
tionsbortfallet, uppskattas till 60 100kostnaderna mellan och miljarder
lcr.

Personalutbildning bedrivs till övervägande delen företagsinternsom
utbildning. Cirka 72 alla utbildade ihar SCBs undersökningprocent av

1990 uppgivitavseende det företagetvåren Nästarrangör. stör-egna som
kategori företag, varmed företagavsâgs hadesta annatvar som annan

verksamhet utbildning huvudsaklig uppgift, maskinleveran-än t.ex.som
1992123I SOU AMU-Gruppenstörer. andel marknadenattuppges av

för företagsutbildning 0,7 till 0,7komvux andel ocksåär procent, pro-
universitet och högskolor 3 och andra utbildningsföretagcent, procentca

2,7 procent.

Utbildningsföretagen

finnsDet mycket antal företag försäljninghar utbildningett stort som av
huvudsaklig verksamhet. För ytterligare betydande företagantalettsom

försäljning utbildning väsentligtutgör inslag i verksamheten. Detettav
integäller minst företag inom informationsteknologi- och dataom-senare

râdena.
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Till utbildningstöretagende Lexicon, SOUhör Eductus, avknop- 1993 23större som
från sistnämndaTBV, och M-gruppen. De samverkar Kapitel 2två och harpats
koppling till TCO. SIFU, Business tillhörnära Lärdata och IBM School

också de utbildningsföretagen. Ingenjörsutbildning,STF Edume-största
dia, Företagsuniversitetet, Utbildningshuset och Hermods andra.någraär

De utbildningsföretagen omsättning 100har mellanstörsta páav en
150och milj kr, flertalet betydligt mindre. 1992123dock I SOU redovi-

40-tal företag 1991 10 milj i omsättning.är har Antaletöverettsas som
i flertalet fallanställda tiotal,något ellerär några uppgår någon gångmen

till 200.ca
Tillsammans täcker utbildningsföretagen mycket brett spektrumett av

utbildningsimiktningar. dominerarNågra områden dock verksamheten.
Det gäller utbildning inom företagsekonomi, försäljning, dataADB, tek-
nik och språk.
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3 Effektivitet i vuxenutbildningen 20V1993 23
apzzel 3

3.1 Inledning

Mina direktiv for utredningsarbete Dirdetta 1992 248 rubriken ef-bär
fektivare vuxenutbildning. Utredningen namngivitshar utifrån denna ru-
brik. särskilda direktivenDe frågor beställarkompe-tar statenssom upp

olikakostnaden för utbildningar utvecklingen distansutbild-ochtens, av
ning för Vuxenutbildningens effektivitet.har uppenbar betydelse De är

inte faktorer villdäremot de enda påverkar denna. I detta avsnitt jagsom
i försökakorthet helhetsbild faktorerde kan ha betydelsege en av som
för effektivitet i vuxenutbildningen.graden av

vill först redovisa minJag dock begreppet effektivitet. Effektivi-påsyn
har med graden måluppfyllelse. inom flestaDet degöra ärtet att av sam-

hällsområden mycket komplext begrepp, eftersom flertalet aktiviteter iett
det moderna samhället har komplexa, ibland motstridiga, mål. Målen kan
i sin kvantitativsåväl kvalitativ ekonomiskeller karaktär.tur vara av som

iDetta gäller hög grad vuxenutbildningen. inte identiskaMålen hellerär
för vuxenutbildningen intehela systemnivå i inte förpå och synnerhet
enskilda aktörer eller deltagare.

effektivVad vuxenutbildning intekan därmedutgör avgörassom en
entydigt. Det värderas måluppfyllelse, ef-hög och därmedsom som som
fektivt, hos utbildningsanordnare kan ifrågasättas host.o.m.en en annan.

finnsDet med andra ord inte heller effektivitetskriteriumnågot ärsom
allmängiltigt inom vuxenutbildningen.

rimlig för diskussionEn utgångspunkt effekti-vad påverkaren om som
viteten i vuxenutbildningen dock de allmänna för vuxenutbild-målär
ningen riksdagen vid olika tillfällen signågra ställt bakom. Man harsom

angivit fördå fyra all vuxenutbildning nämligenmål,gemensamma
fördelningspolitiskadet målet,
tillväxtpolitiskadet målet,

demokratimålet och
servicepolitiskadet målet.

Betoningen rangordningenoch mellan varieratdessa mål har överav
tid. i avsnitt iJag har 1 korthet tyngdpunktsförskjutningarna underantytt
1900-talet. Betoningen skiljer sig också mellan olika formernade av
vuxenutbildning olikaoch mellan de anordnarna. Föredragande statsrådet
konstaterade i propositionensålunda organisation för arbets-om en ny
marknadsutbildningen prop. 19848559 i fråga arbetsmarknads-att om
utbildningen tillväxtpolitiskahade det målet särskild framförtyngd de
andra.

De och övergripande målen i dagligadet arbetetmåstegemensamma
ibrytas operationella Det blir då ofta uppenbart, mås-termer. attner man

det före det eftersom inteandra de förenas isätta kan ochte ena en sam-
âtgärd. En de faktorer vuxenutbildning hos olika anordna-ma av som ger

därförsärprägel hur irangordnar delmålen de fall priorite-ärre man en
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ring nödvändig.blir Rangordningen viktigtsådan blir styrinstru- SOU 1993 23ettsom
får föroch betydelse bedömningen effektivi- Kapitelvad skapar hög 3ment av som

tet.
Denna mål skolformsnivå får inte förväxlaspå ellertyp system-av

med studiemälen för enskilda individer. effektivitetenEtt matt påyttersta
skulle eljest den enskilde vuxenstuderande studiemål.når sittvara om

HagaDenna naturligtvis för utbildningsanordnare,central allaär be-men
inte i detta sammanhang.rörs närmare

Effektivitet förväxlas ibland produktivitet,med rela-måttär påettsom
tionen insattamellan och resultatet verksamheten. Inom ut-resurser av
bildningsområdet skulle det kunna kostnad avlagd ellervara per examen
liknande. inteJag dock in frågor,går på dessa allmäntnärmare men mer
gäller för effektivitetåtgärder ökad produktivitet iblandatt resp. samver-

iblandkar, motverkar varandra.
Jag i följandeskall det belysa faktorerhur antal kan ha betydelse förett

effektiviteten inom vuxenutbildningen.

3.2 Tillgänglighet

Vuxenutbildningens tillgänglighet har med hur den organiserasgöraatt
och distribueras. Praktisk, fysisk tillgänglighet naturligtvis avgörandeär
för utbildningsanordnare skall sina elever. sinanå Att presumti-nåatt en

deltagare truistiskt kriterium effektivitet.är närmast päettva
Utformningen högskola, komvux, AMU folkbildning ioch Sverigeav

1960-talethar sedan präglats högt ambitionerställda det gäller dennärav
geografiska spridningen. En högskola i varje län, kommunal vuxenutbild-
ning i varje kommun, arbetsmarknadsutbildning dagpendlingsavståndpå
i hela landet studiecirklaroch i varje stadsdel eller varje uttrycktätort är
för den betydelse geografisk tillmätts förnärhet säkerställa rekryte-att
ringen elever.av

Synen geografiskpå närhet faktoravgörande för utbildningenssom en
tillgänglighet, har sannolikt hållit tillbaka utvecklingen distansmetoderav
i Sverige. Sambandet illustreras Hermods korrespondensundervis-attav
ning nådde sin omfattning i 1960-taletslutetstörsta och minskadeav
kraftigt komvux byggdes under 1970-talets första hälft.när Attut geo-
grafisk intenärhet tillräcklig för människorü alla skall kunna deltaatt
bekräftas SSV har 20 000 deltagare i sina kurser. Mina förslagnäraattav

utveckling distansmetoder i avsnitt 6 har syfte ökaettom attav ut-som
bildningens tillgänglighet.

Tillgänglighet har också praktiskmed åtkomlighet förgöraatt t.ex.
handikappade. Fysiska hinder för vissa i utbildningendeltaattpersoner
främjar naturligtvis inte effektiviteten. folkbildningenInom har in-stora

gjorts för eliminera dessa. situationenInom komvuxsatser att är sämre
bl.a. följd verksamheten ofta inryms i äldre skollokaler.attsom en av

Det finns också psykologiska faktorer, kan lika oöverstigli-utgörasom
hinder för den rullstolsbundne. Bam- och ungdomenstrappaga som en

alltförskola för människormånga traumatisk upplevelse, le-var en som
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Även 23SOU 1993såda-skolmässiga former.ilärandekvar utanspärr motenver som
3Kapitelstudier.inse Attkortutbildade svårthar många nyttanatt avtraumanna

delblinytta uppenbar,dennautbildningenutforma så t.ex.att som en
effektivitetsfräm-viktigkan dåarbetsplatsen,verksamheten på vara enav

6.3 tillavsnitt anknyterprojekt inationelltåtgärd. Förslagetjande ettom
problematik.denna

förhållanden ochtill socialarelateradtillgänglighet ocksåFrågan ärom
personalutbildning kurs-påägerlivsmönster. Det har mänssagts att rum

för utbildninggivarnas stöd påkvinnor får arbetsmedangårdar och hotell
arbetsfördelningen i hemmen avgörsocialaVårakomvux. mönster som

för-utbildningenstudier, inte minstförförutsättningarna närde reella
tydliga i synnerhetblirnegativa konsekvensernatill Deläggs ort.annan

utbildningsplaneringenvidrealiteter ärdessakvinnor. beaktaför Att en
vuxenutbildning.effektivarefördel arbetet enav

intei räckerförläggning tid. DetTillgänglighet handlar också attom
förlika avgörande många-tidpunktenutbildning plats ärerbjuds på rätt

tidpunkten påförsta dettaEn aspekt på ärmänniskors möjlighet delta.att
ibarnbarn ellerförvärvsarbetande med småSärskilti veckan.dagen eller

i utbildning pårestriktioner för sitt deltagandestarkaskolåldem har t ex
föromöjligtellerarbetstider detArbetsorganisation och svårtfritiden. gör

distansmeto-Erfarenhetenfast lektionsschema.följa sägerandra attettatt
i tidskillnaderuppgiften överbrygga över-lika oftader har attatt som

utbildningensarbetstidi eller ökarUtbildning arbetet påavstånd.brygga
arbete.för dem hartillgänglighet i gradhög som-

i avsnittiberörde korthettill fråga jagsistnämnda anknyterDet en som
kompetensutveckling koncentrerasförinsatsersamhälletsSkall vuxnas

arbetslöshet Ut-drabbasenskilde hotas ellerperioder då dentill de av
situationinsats dennaviktig värdefullnaturligtvis ochbildning närär en

kompetensutvecklingarbetskraftensför ärinstrumentinträffar, men som
vuxenutbildning förutsätter kompetensut-effektivotillräcklig. Enden att

fortlöpande underutbildningsmöjligheter erbjudsveckling summeras och
ligger idrivkrafttill denyrkeslivet. Endast då kanhela ta somman vara

alternativet idåligainte minstpositivt och detstudierna valär ett enatt
tvångssituation.

Pedagogik och metod3.3

effektivitet handlar hurutbildningensfaktor påverkarEn omsomannan
studievillkor.förutsättningar ochtillutbildningen deltagarnasanpassas

Bar-för och ungdomar.viktigare barnFör kan detta änännuvaravuxna
hahos dennyfikenhet vetgirighet kannaturliga och ersattsnets vuxne

vilkaskillnad mellanfinns detresignation. Allmäntmisstro ochmed en
barn ochtillämpasför inlärning,strategier vuxna.resp.avsom

inerfarenheter,sinaigen sättaviktigt kännadetFör är att egnavuxna
Studiernasfördjupa dem.vidga ochochi sammanhanget på sådem sätt

förviktigareblir därmedverklighetentill upplevdaanknytning den egna
erfarenheter ochtidigareDenför och ungdomar.bamän vuxnesvuxna
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kunskaper också vad han eller hon verkligen sig.styr lär Genom val SOU 1993 23av
innehåll, exempelangreppssätt, och arbetsformer kan anordnaren anting- Kapitel 3

förmedla sina värderingar och sin verklighetsbild eller skapa förutsätt-en
ningar för effektiv inlärning.en

Deltagarnas medverkan vid planering och utformning utbildningenav
betonas inomstarkt den kommunala vuxenutbildningen. Beredskap att
flexibelt lcursinnehållet till deltagarnas förväntningar erfaren-ochanpassa
heter känneteckenär på god och därmed effektiv vuxenutbildning.

Vuxenanpassning utbildning innebär särskilda krav ställs depåav att
lärare Utbildning alla berörda lärare i vuxenpedagogiksom engageras. av
borde villkor för medverkan i vuxenutbildning,ett ivara det prak-ärmen
tiken inte. Många har vuxenundervisning utfyllnad i itjänstsom en ung-
domsskolan. Ytterst borde prioritering vuxenutbildningen återverkaen av

utformningenpå lärarutbildning och lärarfortbildning.av
Vuxenanpassning borde också villkorsättas för de studierna-upp som

terial och andra läromedel skall användas i vuxenutbildningen. Be-som
hovet anknyta utbildningen till deltagarnasatt erfarenheter och kunskaper
gör grundskolans och ungdomsskolansatt läroböcker många kangånger

sittmotverka syfte de används inom vuxenutbildning.om
Slutligen skulle konsekvent Vuxenanpassning utbildningen fåen av ge-

nomslag vid utformningen läroplaner och studieprogram. Den starkaav
betoning komvux särart, kom till uttryck i LVux82, förverkliga-av som
des visserligen inte alltid i klassrummen, utgjorde tydligt ställ-ettmen
ningstagande för till utbildningrätt sina villkor.på Dennavuxnas grund-

kontrasterar skarpt dagens strävandensyn utforma förmot allatt gymna-
sial utbildning enhetliga läroplaner, skall kunna tillämpas vidsom sam-
läsning mellan ungdomar och Komvux ställning självständigvuxna. som
skolform reduceras f.n. påtagligt ekonomiskt betingade krav pågenom
samordning med ungdomsskolan. Detta torde i hög grad återverka på
Vuxenutbildningens effektivitet.

Det minär övertygelse graden Vuxenanpassningatt utbildningav av
har betydelse för det effektivitetsmåttstor handlar studieavbrottsom om
och fullföljandegrad. Det inte denär enda faktor har betydelse,som men
sannolikt den dominerande. Genom adekvat Vuxenanpassning kanen

stimulera det och den motivationman engagemang är avgö-ytterstsom
förrande studieframgången.

Mina förslag i följandedet berör inte detta område på sätt änannat att
brett utbud distanskurserett riktade till ökar tillgänglighetenav påvuxna

vuxenanpassad utbildning.

3.4 Utbildningsutbud

Frågan vilken utbildning erbjuds eller tillgängligom är för harsom vuxna
i avseende belysts i avsnittetett beställarkompetens. Perspektivetom var
då den studerande klient. Jag konstaterade, det krävdessom balan-att en
serad avvägning mellan de övergripande samhällsmålen och individper-
spektivet för få till stånd braatt upphandling, i sin för-en tursom var en
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1993 23SOUkriterierna på be-utbildningsinsats. Ettframgångsrikutsättning för aven
Kapitel 3upphandlingvidförmågan erövradeñnieradesställarkompetens attsom

till erbjudan-hänvisad derasinteochframför anordnarnainitiativet vara
den.

betydelsen deutbildning iutbudetanledningfinnsDet attatt anta av
ellerpå sättstudieinriktningar anordnarna annateller ettkurser som

till stånd.studier kommerför vilkabetydelsemarknadsför har stor som
utbudetmöjligheter påverkaenskilde medborgare småhar attDen som

upphandlararbetsgivarei folkhögskolan. Enkomvux ellerhos perso-som
förut-dettahan önskarnaturligtvis specificera vadnalutbildning kan men

arbetsmarknadsutbild-upphandlingvid statligprecis t.ex.sätter, avsom
bedrivs, vilkastudiearbeteVilketbeställarkompetens.ning, hög somen

naturligtvis betydelse-sig,tillägnarslutligen ärmedborgarnakunskaper
effektivitetenförocheffektivitet i allmänhetVuxenutbildningensfullt för

tillställsekonomiskamänskliga ochanvändningen dei somresurserav
förfogande.dess

tillgängligt för bestämsallmäntutbildningDet utbud är vuxnasomav
i växelverkanefterfråganochdär behovfortlöpande processgenom en

beslutFörändringar skersammansättningen.successivt påverkar genom
organisato-ñnns betydandeanordnare. Detantalhos mycket stortett en

befintliga utbu-dettenderar bevarai dennarisk tröghet attsomprocess,
ochlokaleri form personal,organisationentillgängliga ut-det. Den av

ef-efterfrågan. Entill behov ochanpassningoftarustning motverkar en
utbildnings-och såldatill fylldaledaförutsesterfrågan kan gruppersom

ellerför utbudet påkortsiktigt betydelse änsannolikt ettplatser har större
definierade behov.sättannat

kvanti-identifiera ochoftakompliceras det svårtärProblemet attattav
försökErfarenheternasikt.särskilt längreutbildningsbehov, påfiera av

harutbildningar styrd behovsprognoservissadimensioneringmed avav
utbildnings-antagandenUtbildningsanordnarnasvarit positiva.sällan om

förutformning. Grunden dessaviss för utbudetsrollspelar dockbehov en
planeringsarbeteresultatofta devarierar,antaganden är ett somavmen

arbetsmarknadensmedbedrivs i samarbete parter.nära
för stude-fram detta denarbetatsutbildningsutbudethur utgörOavsett

inte.ellerstuderastudievalet och valet mellanutbudrande attstyrett som
medborgare,klient, anställd ellerdetgällerDet är somoavsett somom

utbuds-innehållutbildningensOckså ärinför detta val.honhan eller står
ofta-meningen detivuxenutbildningen deninom huvuddelen attstyrt av
kun-deltagarnasbehörighetsregler och läroplaner än egetstyrs avre av

i begränsaddärfolkbildningen ochEndast inom ävenskapssökande. -
utbildningen.deltagarstymingtilllämpas långtgåendeomfattning aven-

ocksågivnainom deenskilda ärUtfomningen den kursen ramarnaav
ktmskapssyn harStoffurval, ocheffektivitetsfaktor.viktig angreppssätten

tillgodogöromfattning deltagarnai vilkeninte för hur ochbetydelse bara
för de kim-utbildningens relevansocksåsig innehållet. Det handlar om

utbildningExempelvis har påhar.den deltagarenskapsbehov som vuxne
behöverfunktion för och någotgrundskolenivå olika barn somvuxna,

arbetsgi-Brister iutbildningen.utformningentill uttryck vidkomma av
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beställarkompetens i kombination med aggressivvarnas marknadsföring SOU 1993 23
från anordnamas sida kan leda till inadekvata utbildningsinsatser. Kapitel 3

Den leder den enskilde fram till beslut iprocess deltasom ett att en
viss utbildning bör också uppmärksammas vill helhetsbildom man ge en

Vuxenutbildningens effektivitet. Studievägledning och studiehandled-av
ning utomordentligt viktigautgör inslag i framgångsrik vuxenutbild-en
ning. Jag har redan den grundläggande skillnad finnsantytt mellansom

sidanå medborgareatt själv välja studier heltidpåena eller deltidsom på
vid sidan yrkesverksamhet, och å den andraav arbetsmarknads-acceptera
utbildning det minst onda vid arbetslöshet. Andra särprägladesom valsi-
tuationer utbildningär iled rehabiliteringatt ta sjukskrivningettsom ur
eller förtidspension och delta i personalutbildning,att utgören som en
förutsättning för karriär eller arbetsplatsens överlevnad. Att i dessa situa-
tioner kunna erbjuda de studerande kompetent och relevantett stöd har
avgörande betydelse för minimera felval och studiemisslyckanden.att

3.5 Rekrytering

Vuxenutbildning alla nivåerpå präglas de redan har längreattav som ut-
bildning tenderar efterfråga och få ytterligareatt utbildning i större ut-
sträckning deän har kortare utbildning. Detta har kallats Matteussom
princip efter Matt. 1312 Ty den har, honom skalldt givet. Isom vara
avsnitt 2 har jag redovisat vissa data tabell VI och VII rörande personal-
utbildningen, i hög grad bekräftar detta talesätt. På varje utbildnings-som
nivå med undantag för de forskarutbildade andelenär deltagare i- per--
sonalutbildning ochstörre den genomsnittliga utbildningstiden längre än
på underliggandenärmast nivå.

1970-talets vuxenutbildningsreformer präglades vuxenutbüd-attav
ningens fördelningspolitiska prioriteradesmål de i ungdomen intesom
fått eller tagit tillvara möjligheten till utbildning skulle som vuxna ges
möjlighet hämta in andras försprång.att Senare utvärderingar visade på

svårigheter förverkligastora ambitionerna. Effektiviteten,att i betydelsen
de fördelningspolitiskanå Ävenatt målen, begränsad. medvar om man

olika insatser lyckades rekrytera många med kort formell utbildning till
studier, ökade deltagandet bland dem redan relativt bättresom settvar ut-
bildade ärmu mer.

Mitt förslag i avsnitt 6.3 nationellt projekt för basfärdigheterettom på
distans initiativär för iett mötet mellan moderna distansmetoder,att for-
mellt kompetensgivande vuxenutbildning och det ibästa folkbildningstra-
ditionen söka brytavägar traditionella relcryteringsmönster.attnya Jag

ihar det föregående refererat till rad pekar på nödvän-rapporteren som
digheten höja den allmänna kompetensnivånatt i landet. Detta måste ske

många människoratt på alla kompetensnivåergenom ellertar ett ett par
uppför kompetenstrappan.steg Denna strategi nödvändig eftersomär

varje utbildningsnivå förutsäter rekrytering elever från den närmastav
underliggande. Den ocksåär nödvändig för förhindra utslagningatt av ar-
betskraft. En samlad insats för kunskapsutveckling, intevuxnas tarsom
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hänsyn till dessa förhållanden, kommer inte särskilt effektiv SOUatt 1993 23vara om
syftet hävda och förbättraär internationellavåratt konkurrenskraft. Kapitel 3

3.6 Anordnare

I avsnitt 2 har jag kortfattat aktörerna inom vuxenutbildning-presenterat
Ansvars- och rollfördelningen mellan dem inte alltiden. är klar. Det

finns inslag såväl samverkan och uppgiftsfördelning överlappningav som
och konkurrens. Utvecklingen under de 25 åren har dock gåttsenaste mot
tydligare målpreciseringar, klarare rollfördelning och därmed ökad ef-en
fektivitet. Sedan något tycksår dock utvecklingen i riktning,gå motsatt
dvs. ökad konkurrens och utsuddningmot och profiler.särarter Dennaav

utveckling kan enligt min mening ifrågasättas.senare
De skillnader finns vad gäller mål och arbetssätt valetgörsom att av

utbildningsanordnare för utbildningsinsats kan ha betydelse fören stor re-
sultatet insatsen. Faktorer pedagogik, studieorganisationav och lä-som
rarkompetens behöver till målet och målgruppen för den speciñ-anpassas
ka utbildningsinsatsen. Varje seriös utbildningsanordnare utvecklar en

profil dessapå områden vilket dem olika förutsättningaregen ger att ge-
nomföra viss utbildningsinsats.en

För deltagaren föreligger inte alltid möjligheten till val mellanett an-
ordnare. Det oftaavgörs hans eller hennes situation; detär med-av som
borgare, anställd eller klient utbildningsvalet sker. I alla situationema
finns inskränkningari valmöjligheterna. För den enskilde medborgaren är
normalt endast det offentliga skolväsendet folkbildningenoch tillgänglig.
Den anställde är normalt hänvisad till arbetsgivarens beslut anordnareom
och klient hos AMV eller RFV den enskildeär hänvisad tillsom myndig-
heternas beslut. Möjligheterna finansiera studierna påverkasatt också av
såväl valsituationen valet anordnare.som av av

De olika aktörerna kännetecknas sålunda olika ktmskapssyn, peda-av
gogisk grundsyn, metodval och utbudsproñl för faktorernämna någraatt

betydelse. Detta försvårar givetvis jämförelserav mellan dem pri-t.ex. av
kostnader och kvalitet. Man erbjuder ofta tjänster,ser, identiskatrotssom

beteckningar inte helt jämförbara.är Det innebär den väljeratt måstesom
ha analyserat vilka tjänster han eller hon önskar.noga Avsnitten 4 och 5
belyser detta problem från olikatvå utgångspunkter dels beställarens
möjligheter i förväg bedöma utbildningensatt kvalitet, dels skillnaderna i
kostnader mellan olika offentliga anordnare gymnasial vuxenutbild-av
ning.
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4 Beställarkompetens 50V 199 23
Kapitel 4

4.1 Inledning

I direktiven för utredningarbetet framhålls har inflytan-att staten ett stort
de användningenöver utbildningsresurserna i egenskap domineran-av av
de beställare och upphandlare utbildning. Jag har i föregående avsnittav
pekat på kompetensen hos dem upphandlaratt utbildning har bety-som
delse för Vuxenutbildningens effektivitet. Den vilken utbildningavgör

upphandlas, vilken utbildningsanordnare anlitas och därmedsom vil-som
ken kunskapssyn och pedagogik präglar verksamheten. Den enskil-som
des, kursdeltagarens, möjligheter tillgodogöra sig utbildningen iatt är
hög grad beroende hur upphandlingen genomförts.av

Genom fokusera intresset på upphandlingenatt utbildning markerarav
direktiven det delade för arbetsmarknadsutbildningensansvaret t.ex. eller
personalutbildningens kvalitet. Det i likaär hög grad beställarens som an-
ordnarens kursdeltagarens tidatt används på meningsfulltansvar ochett
effektivt sätt.

Arbetsmarknadsverket riksförsäkringsverketoch helt dominerandeär
aktörer det gäller statlignär upphandling utbildning för Till-av vuxna.

disponerar innevarandede budgetår 6mellan 7sammans och miljarder
kronor för arbetsmarknadsutbildning och rehabiliteringsutbildning. Den
följande framställningen kommer hög grad präglas de villkoratt av som
gäller för dessa gigantertvå utbildningsmarknaden.på För den enskilde
handläggaren på arbetsförmedlingen eller försäkringskassan någonsom
eller några gånger år upphandlar litet antal utbildningsplatser skil-ettper
jer sig inte situationen på något avgörande från vadsätt gäller försom
handläggare på personalavdelning, för myndighets räkningen som en
skall förverkliga personalutbildningsprogram.ett Många exemplen,av

hämtade frånär AMV torde därför vissha allmän giltighet.som
Utvecklingen inom den offentliga sektorn i riktninggår decentrali-mot

sering befogenheter och Ambitionen tillvara initiativav äransvar. att ta
och kunskap lokal nivå Över-på för öka effektiviteten i verksamheten.att

frångången regelstyrning till målstyrning i förening med förbättraden
allmän kompetens inom myndigheterna har gjort utvecklingen möjlig.
Den har påtagligt förändrat förutsättningarna för upphandlingstatens av
utbildning. Många anställda med helt yrkesidentitet har fåtten annan an-

för frågor tidigare skötts centralt eller regionalt. Frågansvar som sta-om
beställarkompetens har därmedtens innebörd för fåän några åren annan

sedan.

4.2 Vad beställarkompetensär

Beställarkompetens inte absolutär begrepp. Det i högett är grad beroen-
de såväl vilka eller tjänster skall beställasav eller köpas in ochvaror som
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1993 23SOUTjänsteupphandling skiljer siginköp sker.i vilken situation dessa mar-
Kapitel 4specifikutbildningUpphandlingupphandling ärfrånkant enavvaror.av

finns ochdet kunskapertjänsteupphandling. innebärform Detta attav
finnsupphandling och det detvid allfärdigheter centralaär somsom

inaturliga kommer jagutbildning. skälför upphandling Avspecifikt av
främst vidupphålla mig detföljandedet att senare.

konstitute-identifieraförsökt vadutredningsarbetet har jagUnder som
utbildningsområdet. Sominomtillbidrar god beställarkompetensellerrar

oberoende konsultledningi genomfördes underled det arbetetett av en
utbildnings-gruppdiskussioner företrädare för aktörernamed pånågra

kimskapsöversikt tillligger tillsammans medmarknaden. Dessa samtal en
för mina överväganden och slutsatser.grund

upphandlingskompetensAllmän

upphandlingsiörordningen ochHit hör grundläggande kunskap annanom
upphandling. till EG in-offentlig Närmandetlagstiftning kan berörasom

blir omfattande och därmed svåraredetta regelsystemnebär attatt mer
Till frågor kontroll leverantörensöverblicka. detta område hör se-avom

skattskyldighet fullgjorts ochliksom avgifts-riositet kontroll ochattav
inte obestånd.leverantören påärattav

tillupphandlingskompetensen hör vidare kännaTill allmännaden att
upphandlingssed. Grundläggande iinnebörden handla efter godochav

i fråga behandlaskan kommadet sammanhanget de anordnareär att som
likvärdigtoch värderas på sätt.ett

i förupphandlingskomptensen huvudsak allDenna del är gemensamav
eller sigupphandling vilka tjänster detoberoende rörsom om.av varor

i sig motiv för centrali-komplexiteten iRedan detta regelsystem utgör att
professionellupphandlingen inom organisation till upphand-ensera en

decentraliserad organisation ställerlingsenhet. Om ändå väljerman en
särskilda organisationen medarbetare.det krav och desspå på

Kunskap marknadenom

kommersiellaKunskapen marknaden, ibland kallas den kompe-om som
till Utbildningsmarknadenhandlar känna utbud och säljare.tensen, attom

därvid finns litet natio-präglas det mycket antal anordnare medatt ettav
täckning utbildning inomnell eller med kompetens änatt ettannatge re-

lativt finnsbegränsat område. Vid sidan dem mycket antalstortettav
utbildningsföretag relativteller mycket med smal kompetenssmå små

huvudsakligenoch arbetar lokalt.som
viktig överblickEn del den kommersiella kompetensen ärannan av

prisstrukturen följandekostnads- och inom utbildningsområdet. Avöver
avsnitt i framgår jämförelser priser förbetänkandet och kostnaderatt av
utbildning förenade med problem.är stora
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Sakkompetens SOU 1993 23
Kapitel 4

Sakkompetens handlar formellt förmågan underlag förupprättaattom
upphandlingen, dvs. kunna beskriva den tjänst skall köpas inatt påsom

entydigt sig dettasätt, sker formaliserat förfarandeett ettvare genom
med skriftlig anbudsförfrågan eller underhandskontakter. Deten genom
krävs insiktsådan såväl pedagogiskt ämnesmässigt kvalitets-en attsom
krav restriktioneroch andra utbildningenställs på kan deklareras isom
samband med upphandling. Det gäller vidare kunna anordnarengöraatt

vilkauppmärksam på krav följer lag eller förordning vilkasamtsom av
ytterligare krav ställs.som

Den djupare innebörden i begreppet sakkompetens innebär krav på att
till den formella tekniskaoch delen beställarkompetensen, fogamer av
förmågan ställa krav utbildningarnas inriktningpå och utformning.att

I RRVs Effektivitetsproblem i arbetsmarknadsutbildningen Frapport
199215 diskuteras vikten statligeden beställaren vet villvad hanattav
ha. Kunskapen deltagarnas och arbetsmarknadens behov, utbild-om om
ningsmarknaden innehålletoch i olika utbildningar i första ledär ettom
nödvändig för vid anbudsförfarande kunna jämförelser mellanatt ett göra
olika utbildningsanordnare. Den krävs förockså beställarenatt genom-

ställa krav skall kunna bidra till stimulera utvecklingenatt att ut-av nya-
bildningar och kursplaner.

Förmåga bedöma kvalitetatt

Det krävs den köper utbildning i förväg kan kvalitativatt görasom en
bedömning såväl den utbildning skulle det aktuellamotav som svara
kunskapsbehovet, utbildningden anordnare erbjuder i sambandsom en
med upphandlingen.

Förmågan till sådan förhandsbedömning initiativköparen viden ettger
upphandlingen. Genom i förväg kunna specificera krav och önskemålatt

utbildningenpå och kunna kritiskt granska utbildningsplan blir han el-en
ler hon inte hänvisad till välja färdigamellan alternativ. I stället kanatt

i dialoghan med anordnaren lägga utbildningen.en upp

Sammanfattning

I de samtal företrädaremellan för utbildningsanordnare och utbildnings-
köpare jag låtit genomföra, framställs dialogen mellan säljare ochsom
köpare egentligaden kärnan i inköpssituationen. Köparens förmågasom

påverka ofta avgörande förär affäratt god ska kunna genomföras.att en
Utvecklingen beställarens kompetens bör därför inriktas skapapåav att
förutsättningar för denne genomföra dialog utbildningarnas in-att en om
riktning, utformning kvalitet.och viktigasteDen förutsättningen för en
framgångsrik dialog köparen förär har klart sig vilken utbildning hanatt
efterfrågar.
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Om dialog inte till finns påtaglig risk SOU 1993detta slag kommer stånd 23en av en
utbildning utbildningsanordnarevalet och sker slentrianmässigt el- Kapitel 4att av

ler slumpmässigt. utbildning igenSamma kan och komma attom om
upphandlas kvalitetanordnare och relevans iprövasattutansammaav
tillräcklig utsträckning. Anordnarens utbud kan få genomslagstörre än

individens bli utbildningsinsatsersamhällets eller behov. Resultatet kan
innebär misshushållning mänskliga ekonomiskamed både ochsom resur-

ser.
Det handlar med andra ord inte rutinmässiga inköpgöraatt t.ex.om

automatiskt innehåll innan och innanåret dess.åretsom ges samma som
handlar personligaDet också eventuella och väletablerade kontak-attom

utbildningsproducentenmed inte får i för kravspeci-reellstå vägenter en
ñcering från inköparens sida. inköpssituationVarje unik utbild-och deär
ningsplatser skiftandeupphandlas skall hela tiden behov.motsom svara
Oavsett kompetens erfarenhet ingen ioch kan anordnare förväg erbjuda
utbildning i tillgodoseralla lägen varierandedessa behov.som

4.3 förutsättningarNågra

Diskussionen kompetens beställare utbildning fokuse-statensom som av
naturliga skäl kring upphandlingen arbetsmark-nämnts,ras, som av av

nadsutbildning ioch kring Försäkringskassornasnågon mån och RFVs
upphandling utbildning för rehablitering. finnsDet därför anledningav

kort förutsättningarberöra de gäller för verksam-några dennaav av som
het.

Inom arbetsmarknadsverket upphandlingensker dels regionalt läns-av
arbetsnämnderna LAN, dels arbetsförmedlingenlokalt Af. An-av

och uppgiftsfördelningen mellan de nivåerna varierartvå mellansvars-
länen. genomsnittI för hela disponerarlandet länsarbetsnämnderna ca en
tredjedel medlen för inköp länsnivå. Ansvarsfördelning be-på ochav
slutsnivå inom förmedlingsorganisationen varierar också.

Inom AMV upphandlingsker flera I flertaletpå län docksätt. görs en
basupphandling utbildningsplaner olika yrkesinriktning införmedav var-

budgetår. Denna basupphandling omfattakan huvuddelen det för-av
väntade behovet utbildningsplatser. Under löpande budgetår såvälgörav
LAN Af-kontoren kompletterande utbildningsplatserköp i månsom av

behov tillgångoch Arbetsförmedlingen fortlöpandepå medel. anvisarav
deltagare till dessa Slutligenplatser. upphandlar främst förmedlingskon-

i omfattningbegränsad utbildningsplatser vissenstaka avsedda förtoren
deltagare under lopp.årets

Inom disponeradeRFV försäkringskassans lokalkontor budgetåret
199192 ungefär 50 anvisatsde medel till yrkesinriktadprocent av som
rehabilitering. RFV har väsentligt erfarenhetkortare denna verksamhetav

AMV. Anslaget har från 0 700än på ökat till milj Intillår kr. budget-tre
199091 fullgjordeåret LAN tillsammans med AMI dessa uppgifter på

uppdrag Försäkringskassan.av
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Inom AMV och RFVs ansvarsområden gäller utbildning alltför SOU 1993 23atts
sällan entydigt positivtär val den enskilde, kunden. Utbildningenett Kapitel 4av
erbjuds möjlighet få fotfäste arbetsmarknaden,påatt nyttsom en ut-men
gångsläget, arbetslösheten eller sjukdomen, sällan självvalt.är Med da-

mycket höga arbetslöshet kan utbildning tillreducerasgens t.o.m. att
uppfattas kvalificera försätt period med ersättning frånett attsom en ny
A-kassa. Detta har naturligtvis betydelse för såväl upphandlingenstor

genomförandet utbildningen. Det bär vidare arbets-nämnassom av att
marknadsutbildningen i första hand skall tillgodose arbetsmarknadens be-
hov arbetskraft. iFörst inomandra hand och den detta givnapå sättav ra-

skall den enskildes tillgodoses.önskemålmen

4.4 Kvalitetsbedömning utbildningav

Inledning

Mina konkreta förslag det gäller stärka inär dess roll be-att staten som
ställare utbildning tari första hand fasta förmåganpå i förväg bedö-av att

utbildnings kvalitet. Inom sekretariatet har med iutgångspunktma en
främst pedagogisk forskning rörande utvärdering utvecklats modell fören
hur kvalitetsvärdering utbildning kan till.gå Den teoretiskaen av grun-
den för modellen, liksom utförlig beskrivning denna, redovisasen mer av
i bilaga I avsnittdetta modellen på relativt handfast ochpresenteras ett
förenklat Min förhoppningsätt. den skall kunnaär användasatt som un-
derlag vid personalutbildning inom AMV.t.ex.

En utbildnings kvalitet intekan åsättas absolut värde ellerett mätas
med given skala. Det intressant och möjligtär bedöma viden attsom -
upphandling eller i något sammanhang utbildningens ivärdeannat är-
förhållande till den funktion den iskall ha samhället i förhållandeoch till
deltagaren eller deltagarna. Kvalitetsbedömningen alltsåmåste frånutgå
de behov, hos samhället individen,och hos utbildningen skall till-som
fredsställa.

Ett första i kvalitetsbedömningen blir därförsteg analysera de behovatt
utbildningen tillgodose.skall Det kan ske med olikatvå utgångspunkter,

perspektiv,två samhälls- eller myndighetsperspektiv makroper-ettur
spektivet och deltagarperspektiv mikroperspektiv.ett

Makroperspekrivet

Syftet med analysen på malcronivå säkerställaär den utbildningatt att
upphandlas de krav samhället, arbetsmarknadensom motsvarar och den

upphandlande myndigheten kan ställa den. Förpå kunna dennagöraatt
analys måste den upphandlingengör ha klan för sig förmålensom myn-
dighetens verksamhet och hur utbildningen tänkt bidra tillär dessaatt att

förverkligas.mål Denna insikt kan nås söka fyra frågorpågenom svaren
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övergipande sig oftast denSamhällets mål sträcker långt bortom enstaka
utbildningsinsatsen. formuleras riktlinjer för arbetsmarknadspoli-De som

utbildningtik, invandrarpolitik personalpolitikeller Denetc. som upp-
flera förverkliga politik.handlas då medel denna Målutgör ett att somav

övergripande nivå blir entydigaformuleras denna sällan och klarapå utan
oftare oprecisa. följd komplexitet kanallmänna och Som samhälletsen av

motstridiga.också olika delmål för och verksamhet I deten samma vara
dagliga sammanvägning innebärarbetet ändå ske, detmåste atten som

framför prioriteringdelmålet det andra. Hur denna skallsätts görasena
ofta till fram tillöverlämnas förvaltningen komma själv.att

2 Vilken utbildningens funktionär

Utbildning förverkliga vissa övergripande mål. Vil-alltså medelär ett att
utbildningens funktion, syftet utbildningen.ken då vilket med Sva-är är

frågan kan inte övergripande målen, detpå enbart härledas de mås-ret ur
utformas i aktuella verkligheten.också med utgångspunkt dente

Ärarbetsmarknadssituationen rim-Den aktuella bra exempel. detär ett
ligt fast vid arbetsmarknadsutbildningen tillbakahålla skall ledaatt att
till arbete möjligt 70 direktdeltagarnaså gårnärsnart procent avsom
från utbildningen till utbildaarbetslöshet. Gagnar det samhället bäst att
till inte efterfrågasyrken eller allmän kompetenshöjandepåatt satsasom
utbildning i matematik, individenssvenska, engelska stärkeretc., som
ställning arbetsmarknaden sikt.längrepå på

3 Hur förhåller sig utbildning till andra åtgärder

Utbildning flera förkan medel, kan utnyttjas denåett attsomvara av
Är utbildning alltid åtgärd Vilken funktionuppställda målen. har derätt

andra möjliga utbildningsin-åtgärderna och hur kan dessa samspela med
Utbildning tidsfördriv bidrar inte till för-förvaring ellersatserna. attsom

verkliga mål.några

4 Vilka förmålen min verksamhetär egen

Övergripande Verksamhetsmål ned och tolkas de kanbrytas såmåste att
tillämpas till uppgift utbildning.den har upphandla Dett.ex. attav som
handlar prioriteringar motstridigadå bl.a. de mellan målgöraattom som
fordras. inte myndighetenOm och i arbetslaget denna analyspå görman

det inte möjligt upphandling utbildningarbeta med eller medär att av -
frågor efter policy.andranågra en gemensam-
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Mikroperspektivet handlar den enskilde deltagarens förutsättningarom
och behov. Samtidigt utbildning vissahar mål fuktioneroch isom ett
samhällspcrspektiv denmåste relateras till olika deltagargmpper och en-
skilda deltagare. Förställningarna vad utbildning hur den tillär, gårom
och vad den ska syfta till varierar mellan och individer. Utbilda-grupper

förmåga utbildningen till individensochatt för-rens anpassa gruppens
väntningar och förutsättningar tillgodoseoch behoven kunskap iutgörav
praktiken mått dess kvalitet.på

bristandeEn anpassning till deltagarnas förutsättningar och behov är
dålig hushållning med såväl samhällets såväl ekonomisktresurser, som
mänskligt. Det bli för kanavsett att snabbtavstampsom var nystarten en
förvandlas till misslyckande och bekräftelse oförmågaett på ochen egen
studiers meningslöshet.

En långtgående individanpassning i många fall inteär praktiskt möjlig,
finnsdet alltid gmpprelaterade förhållningssätt till utbildningmen som

kan beaktas. Att och kvinnors förhållandemäns till utbildning skiljer sig
åt väl känt. Kortutbildade,är invandrare och vissa handikappade utgör
andra flestade kan ha särskilda behov anpassningvetgrupper som av av
utbildningen. Många andra har det också. Analysen i mikroper-grupper
spektivet handlar säkerställa dessa särskildaatt behov kan tillgo-attom
doses.

Mikroperspektivet handlar också hos den enskilde skapa förut-attom
sättningar för utbildning skall bli meningsfull insats.att Detta kan inteen
alltid iske anslutning till upphandlingen, urvalet deltagare sker oftaav
långt därefter. Insatsema höja kvaliteten på upphandlingenatt kan emel-
lertid bli bortkastade inte förenasde insatser,med syftar tillom attsom
hjälpa deltagaren klargöra hans eller hennesatt avsikter och ambi-egna
tioner och hur utbildningen kan bidra till förverkliga dessa.att

Sammanvägningen mellan mikro- och makroperspektiven

Det tredje i kvalitetsbedömningensteget är de insiktervägaatt samman
och slutsatser analyserna givit. Inte sällan leder dennasom sammanväg-
ning till målkonflikt.ännu Hur skall individens intressen ien tungt väga
förhållande till samhällets i fallde intede kan förenas Hur långt kan

driva samhällsintresset innan det sittmotverkar syfteman eget attgenom
utbildningsinsatsen misslyckas

Frågorna kan inte enkelt De har för ställnings-ettges svar. som ansvar
taganden detta slag måste policydiskussioner skapaav genom gemensam-

värdemönster och riktlinjer för sitt agerande. Utan demma kan lång-en
siktig och konsekvent utbildningsstrategi inte förverkligas.
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tillämpning enkladennainsikter den medvetenhet,ochDe mo-en avsom
upphandling utbild-offensivt vidmöjligheternadell ökar att avagerager,

angivna frågorna har denanalyserat dening. ha bearbetat ochGenom att
vilken utbildning bör kö-utbildning definieratupphandlaskall somsom

sinainnehåll. har då ökatSom köparein, både dess mål och manpas
dia-utbildningsanordnare. Dennadialogen med olikamöjligheter ledaatt

undervisningen,innehållet, lärar-konkreta kravlog skall handla påom
förväntade resultaten.organisationen och dekompetensen,

pris tid.sig föra in faktorer och DetdetMer konkret rör att somom
utrustning. Vidareoch peda-läromedel, lärarkompetens,handlar omom

studieresultat studieavbrott.ochgogisk arbetsformergrundsyn, samt om
i för-insikt analysernafördjupade och medvetenhetMed den ger,som

fönitsättning-pedagogisk insikt,viss grundläggande skapasening med en
kvalitativt god utbildning.upphandlaattar

beställarkonzpeterztEn organisation

förrealistiskt harinte begära varjeDet är attatt person som ansvar upp-
erfarenhetbesitta ochhandling utbildning skall den kompetensensamav

inte tillnödvändig. kan reducerasFrågan beställarkompetensär omsom
enskilde inköparens förmåga. stället börfråga kunskap och Idenomen

genomförorganisation, där dentala beställarkompetent somman om en
kunskapsmässigt i organi-upphandlingen organisatoriskt stödhar ochett

eftersationen. Utformningen dendetta stöd behöver ansvars-anpassasav
fördelning lagts fast.som

fördelas olikaprincip för upphandlingenI kan på sätttreansvaret
lokaltodelat ansvar,
centraltregionalt ochodelat ansvar,

inom organisationen.delat ansvar
fråninnebär upphandlingsprocedurenEtt odelat lokalt helaattansvar

genomförstill faktiskaden grundläggande analysen det beslut köpom av
individâirenden nivå,flera handläggare, arbetar med lokaleller påen som

centralaregionalaarbetsformedlingskontor. odeladeDet ansvarett.ex. ett
innebär genomförs tjänstemän LANmotsvarande procedur heltatt av

nivå. innebär tilleller motsvarande Det delade taransvaret att varaman
skilda olika nivåer i organisa-och förenar de kompetenser finns påsom

nivåns makroperspektivet,tionen. centrala insikt dessDen större om
i upphandlingsfrå-marknadsöverblick formellt-tekniska kompetensoch

förenas nivåns enskildamed den lokala kunskap de delta-störregor om
behov och önskemål.garnas

organisationen för i oli-Det stöd finna former handlar demåste attom
alternativen brister insikt i fråga detka kompensera kunskap ochpä om

perspektiv inte Vid frågadet odelat lokalt detär ärettsom egna. ansvar
priori-oochanalysen samhällets och den verksamhetens målom av egna

individperspektivetteringar. Vid upphandlingenden centrala detär som
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behöver stärkas. bada fallenI viktigtdetär hela organisationen SOUatt 1993 23tar an-
för ställningstagandena i de målkonfliktersvar Enuppstår. Kapitelväg 4som att ta

sådant är regelbundetett allaatt berörda i diskussioner -i all-engagera
männa och med utgångspunkt itermer aktuella fall syftar till attsom-
lägga fast policy.en gemensam

För det skall möjligt föra dialogenatt utbildningensatt kon-vara om
kreta utformning krävs, ansvarsfördelning, grundläggande insik-oavsett

hur olika utformater sätt och genomföra utbildningattom påverkar olika
deltagares förutsättningar och möjligheter framgångsrikt fullföljaatt stu-
diema och hävda sig på arbetsmarknaden efteratt avslutad utbildning. I

flestade fall behöver kompetens på detta område tillföras organisationen
i form expertstöd eller vidareutbildning berörda tjänstemän.av av

Uppföljning

Ett viktigt underlag för utveckling all verksamhet uppföljningär ochav
utvärdering. För utveckling beställarkompetensen hos enskilda medar-av
betare ioch organisationen helhet den återkoppligär uppföljning ochsom
utvärdering kan förutsättning. Uppföljningen behöver ske oli-ge en på tre
ka nivåer.

Den första gäller resultatet den upphandling genomförts, dvs.av som
vilka kurser har köps till vilka priser för vilka målgrupper. Särskilt i en
decentraliserad organisation, där fattarmånga beslut upphandling, ärom
det viktigt analysera helhetsbilden, dvsatt stämmaatt av om summan av
medarbetarnas beslut ligger i linje med de allmänna mål och riktlinjer

lagt fast.som man
Den andra gäller hur upphandlingsprocessen faktiskt och funge-sett ut

Frågor ansvarsfördelning,rat. organisation rutineroch behöverom alltid
omprövas bakgrund erfarenheter.mot Fördelningen befogen-av vunna av
heter och behöver kontinuerligt till kompetensenansvar anpassas var
finns i oilka avseenden. Till rutiner hör också de omfattande formella och
praktiska upphandlingsfrågoma. De berörs förbigåendeendast i detta be-
tänkande, naturligtvismåste fungera.men

Det tredje gäller de berörda medarbetarnas kompetens för uppgifterna
insikteroch i den policy gäller i olika frågor. Hit hör sålunda frågansom

förmår använda sig analysschemaom man det slagettav av som nyss
Det handlar också förmåganpresenterats. översätta analysresulta-attom

till konkreta och praktiskatet lcrav utbildningenpå innehåll och utform-
ning, dvs. den pedagogiska kompetensen.

Syftet med sådan uppföljning skall inte Kontrollerandeen ellervara re-
pressivt inriktas få framutan underlag för fortsattmot att utveckling.

Uppföljningsansvaret kan antingen institutionaliseras inom myndighe-
på så särskildten sätt utväderingsenhetatt skapas. Eller kan in-en så det

i upphandlingsarbetet.tegreras Det innebär uppföljningenattsenare ge-
nomförs de själva arbetar medav upphandlingen.personer Densom
förstnämnda modellen kan uppföljningen högre professionalitetge en
medan den underlättar återföring resultaten tillsenare dem det berör.av
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kunskap marknaden,avsnitt pekatinledningsvis i detta påharJag att om
viktig del beställarkompe-prisnivåer,såväl dess aktörer utgör avensom

Åtgärder utbild-statliga upphandlareförunderlättaskulletensen. avsom
i högoch kostnader skulleutbudningen få överblick kompetens,överatt

upphand-relativt sällansärskilt för demarbetet, görgrad underlätta som
lingar.

Inflödet till bl.a. LANsvåröverblickbar.Marknaden är nämnts avsom
omfattande,falli vissafrån anordnare såoch reklamsäljbrev är att man
blir handlarinformationen. Resultatetsiginte tillgodogörakan att man

erfarenheter Bl.a.godaharlitet antal anordnare,med ett av.som man
tid med LAN,lång samarbetatsedan mycket näraAMU-Gruppen, som

mindreframför kän-situation försteg konkurrenteri ärhar denna ett som
da.

sig för möjligheternaintresseratinom näringslivet harOckså attman
informationssystemheltäckandekontinuerlig någorlundaochskapa ett

utbildningsfö-personalutbildning deras utbud. Inomfor ochanordnare av
branschorganisatio-möjligheterna inomförening diskuteras attretagen

liknande inriktning.informationssystem medbygga ettnens ram upp
för informa-databasmöjligheterna skapaJag har övervägt att t.ex. en

sig till Svårighetemariktartion utbildningsutbud ärdet vuxna.somom
aktuell och järn-sitt syfte behöver denemellertid tjänaFörstora. att vara

Önskemål innehållaframförts den skulleförelsevis hardetaljerad. attom
emellertiddetaljeringsnivå ställerpriser. sådankursstarter och Enkurser,

komplicerasjourföringen. sådan dess-utomordentligt Enkrav på åstora
för litetin varsel grundsälls med kort påkursermångautom att an-avav

tal deltagare.
ambitionsnivå, bararegister med lägredatorbaseratEtt tarsom uppen

driftsynpunkthuvudsaklig skulleoch kompetens,anordnare vara merur
Samtidigtmindre värde.samtidigt i vissa avseenden harealistiskt men

offensiv upphand-förenligt med förslagenskulle det om merenvara mer
förslagen upphandla-ling avsnitt. Mitt syfte med dei föregående är att

utformningenvidinte i givet utbud medverkaskall söka utanett avren
utbildningen.

förslag statligtinte väckahar denna bakgrund valtJag ettattmot nu om
institut föri avsnitt 6 föreslår jagsådan databas. I att ettengagemang en

uppgift databasdistansutbildning skapas med bl.a. byggaskall att upp en
kring distansutbildning. Ipedagogisk teknisk informationfrämst ochmed

i den rikt-perspektiv möjligen kunna byggaslängre skulle denna utett
ning här åsyftas.som

marknadsinformation prisjämförelser. sådani EnDet andra ledet avser
of-utbildningsverksamheten hos fyrajämförelse reguljäraavseende den

uppgifter förfentliga redovisas i avsnitt Motsvarande denanordnare
redovisasbedriveruppdragsverksamhet dessa anordnare kommer attsom

i särskild uppgifter dock budgetåreti vår. Dessarapport avseren senare
199192 valutakrisinnan arbetslöshet och drabbade landetlågkonjunktur,

full kraft. värde mark-med De har denna bakgrund begränsatmot som
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nadsinformation. Enligt min mening skulle det ha allmänt värde SOU 1993 23ett att
uppgifter detta slag samlades in kontinuerligt och redovisade med Kapitelav sa 4
liten fördröjning möjligt. Vad gäller det allmänna skolväsendet ochsom
likvärdiga utbildningsformer AMU-Gruppen folkhögskolanochsom vo-

Ävendet naturligt Skolverket sådantatt AMS omfattan-re tog ett ansvar.
statistikde kostnaderna föröver upphandlad arbetsmarknadsutbildning

borde kunna tillgänglig för vidaregöras läsekrets.en
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De utbildningsanordnare berörs jämförelsen komvux,är AMU-som av
Gruppen, SSV och folkhögskolan. Med hjälp underlag från AMS harav

jämförelsematerialäven hämtats rörande den AMV upphandladeav ar-
betsmarknadsutbildningen. Som distansundervisningexempel påett av

slag beskrivs inomkursannat Utbildningsradion och tvåen anord-som
vid Försvarets förvaltningshögskola.nats

Av praktiska och undersökningstekniska skäl valde jag inte medatt ta
högskolan i undersökningen, den med folkhögskolan.utan ersatte Möjlig-
heterna få fram adekvat materialatt bedömde jagett för folk-störresom
högskolan. Vidare folkhögskolanär gymnasial utbildningsom en mer
jämförbar med de övriga utbildningsformerna.

Gymnasieskolan ingår, i enlighet direktiven,med inte i kostnadsjämfö-
relserna.

Kostnadsjämförelserna inriktadeär studium utbildningsanord-mot av
kostnader. Till dessa kommer kostnaderna förnarnas studiestöd. En över-

siktlig redovisning de olika former studiestöd tillämpas inomav av som
vuxenutbildningen i avsnitt 5.8.presenteras

De anordnare berörs kostnadsjämförelsen bedriver sinsom verk-av
samhet under olika förhållanden. Målen för verksamheterna varierar. De
vänder sig till olika målgrupper och pedagogiken har till dessasanpassats
förutsättningar. Vid jämförelse mellan anordnarna det viktigtären att ta
hänsyn till sådana skillnader och ha i åtanke anordnarnaatt erbjuderatt
olika tjänster. intressantaDen frågan handlar inte skillnaderna mellanom
anordnarnas kostnader skillnaderna mellanutan de erbjudna tjänster-om

motiverar kostnadsskillnaderna. Medna utgångspunkt i sammanväg-en
ning skillnaderna i tjänster och kostnader gällerav det priorite-göraatt
ringar och överväga eventuella möjligheteratt få utbildning föratt ut mer

mängdsamma resurser.
Jag vill fästa uppmärksamheten på de studerade utbildningsanord-att

komplementutgör till varandra fyllerochnarna olika funktion i samhäl-
let. De därför inteär helt jämförbara. De förutsättningar gäller försom re-
spektive anordnare och resultaten kostnadsstudierna kommer därförav att
redovisas för varje anordnare för sig. Det finns dock vissa samband mel-
lan anordnarna jag viktiga belysa.som attanser

Jag har eftersträvat i undersökningen elimineraatt sådana skillnader
mellan anordnarna vanligen omöjliggör rättvisande jämförelse.som en
Materialinsamling, beräkningsprinciper och definitioner redovisas i me-
todavsnittet. För grundläggande beskrivning anordnarnaen hänvisasav
till avsnitt 2 Vuxenutbildningens aktörer.
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avgränsning under-definition ochmedinleddesUndersökningen aven
för vilketbudgetårdetstuderavalde senastesökningsornrådet. Jag att

in-199192. Detbudgetåretnämligentillgängliga,finnsekonomiska data
mycketaktuella. Denheltavseendeninte i alla äruppgifternanebär att

arbetsmarknadsutbildningupphandlingAMVökningenkraftiga avsav
inte.såledesåterspeglashäravkonsekvenseroch

förbearbetatsinsamlats ochmaterial har attbeskrivs hurföljandeI det
AMU-Gruppen,komvux,heltidsstudier hosveckasförkostnaderna en

beräknas.skall kunnafolkhögskolornaSSV och

materialinsamlingUrval samt av

26uppgifter frånpåbaserasför komvuxkostnadernaUndersökningen av
Kommunförbundet.Svenskamedi samarbetevaltskommuner, utsom

de kommungrupperåttalandet ochhelaspridda representerarDe överär
jämförelsetalKommunalaideñnieratharKommunförbundetsom

företrä-innehållerUrvalet1991.skolväsendetförJämförelsetal19922
elevregistrering,försärskilttillämpardelsevis systemkommuner ettsom

kommuner.200 landetstillämpasDettaUmeå-systemet.det s.k. ca avav
i vissaharuppgiftsinsamlingen detför underlättahar gjortsvalDetta att -

kvalitetsgranskningar. Detmedregisterutdragtillreduceratsfall kunnat
urvalskriterium skulledettaanledninginte gynnafinns någon tro attatt

förutsättningarspecifikahar någramissgynna kommuner, someller som
kostnadsjämförelsen.påverkaskulle

ingick iockså8urvalgjordesAMU-Gruppen orter,För ett somav
uppgiftersärredovisaintedockkundeVissa läns-ANIUkomvuxurvalet.

därför be-Urvalet komlänet.uppgifter for hela attendastför utanorter,
44 och län.stå orterav

arbetsmarknadsutbildningiuppdeladverksamhetAMU-Gruppens är
inteutbildning köptsallföretagsutbildning. Den äroch avsomsenare

upphandladutbildningarbetsmarknadsutbildning,AMV t.ex. avsom
länenor-studeradedeföretag. TvåochKriminalvårdsstyrelsenRFV, av

före-arbetsmarknads- ochförkostnadernainte kunnatharterna separera
före-arbetsmarknadsutbildningen ochBeräkningarna förtagsutbildning.

lånenövrigafrånuppgifter dedärför endast påtagsutbildningen baseras
orterna.

i Härnösandvid SSVverksamhetentotalundersökning gjortsharEn av
Norrköping.och

utnyttjajag kunnatFolkbildningsrådet harfråntillmötesgåendeGenom
folkhögskolor under131samtligatilluppgifter från deras enkätvissa

utformningenkätenspåverkamöjlighetenfick också1992. Jaghösten att
förbehövdeFolkbildningsrådetdemuppgifterfå framför utöver egenatt

199192 ochför budgetåretbokslutetuppgifternainsamlade avsågdel. De
inte nedbrutna påochi helhetfolkhögskola dessrespektiverörde var

kursnivå.
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Heltidsstudier SOU 1993 23
Kapitel 5

Ett grundläggande problem i undersökningen har varit jämföra studieratt
olikahos anordnare olika omfattning, olikaär har krav på själv-som av

studier och förutsätter olika studietakt. Genom undersöka kostna-attsom
derna för heltidsstudier och deltidsstudier till heltidsstudieromräknat
kommer jämförelsen studiergälla imed huvudsak lika utbildningsin-att
tensitet. Detta innebär dock inte undervisningsintensiteten densam-äratt
ma.

Jag har valt de vedertagna definitioner heltidsstudieratt acceptera av
tillämpas för respektive anordnare. För utbildningsformvarje finnssom

heltidsstudiernas omfattning definierad. Denna ligger till grund för olika
former studiestöd, utbildningsbidrag eller motsvarande.av

studierDå inom komvux bedrivaskan både heltid deltidpå och har det
varit vikt hitta omvandla kurserna tillsätt hela studie-stor att ett attav
veckor. Att basera beräkningarna kursenspå studiepoäng har varit sättett

detta möjligt.göraatt
Inom komvux SSVoch studiepoängantalet definieratär för varje kurs.

Studiepoängssystemet grunden förutgör CSNs beslut studiestöd ochom
CSN fastställthar antalet poäng lägsta förutgör studiestödgränssom en
för heltidsstudier. Denna definition heltidsstudier har i under-använtsav
sökningen för kunna räkna korta kurser och kurser med långsamatt om
studietakt till heltidsstudier.

Studiepoängsystemet har den bristen det bygger antalet undervis-påatt
ningstimmar. Kurser med antal undervisningstimmar kan varierasamma
såväl med avseende svårighetsgradpå den omfattning självstudiersom av

de förutsätter. Två kurser med studiepoäng kan sålunda lcrä-som samma
olika insatser från deltagarna, studiepoängen ändåva utgörmen ett gene-

rellt och studieomfattningen.mått påaccepterat
finnsDet deltagare studerar kurser med poängtal totaltsom ett som

dubbla heltidsstudierän enligtmotsvarar CSN definition. Mot denmer s
bakgrunden kan CSNs förgränsvärde heltidsstudiestöd sägas motsvara

förgolv vad betrakta heltidsstudier.ärett CSN föratt närva-som som ser
rande studiepoängsystemet,över då kraven för till studiestöd i vissarätt
fall har för lågt ställda. Jag återkommeransetts till detta.vara senare

Med dessa reservationer har jag dock gjort den bedömningen defini-att
tionen det antal studiepoäng heltid vedertagenär ochav motsvararsom
har utgjort den enda jämföravägen komvuxkurser olika omfattningatt av
med andra utbildningar. Det framkomligär för operationaliseraväg atten
begreppet heltidsstudier. Kostnaderna för kursen har således relaterats tiH
antalet studiepoäng för få fram kostnaden för veckas heltidsstudier.att en

Definitionen heltidsstudier inom AMU-Gruppen bestäms detav av an-
tal närvarotimmar berättigar till utbildningsbidrag. Inom AMU-som
Gruppen, AMV och folkhögskoloma används begreppet kursdeltagar-
vecka, vilket veckas heltidsstudier.utgör Detta begrepp ligger tillen

förgrund kostnadsberäkningarna.
Beräkningarna baseras alltså olika definitionerpå heltidsstudier,av

omräkningen till heltidsstudier elimineraär sättmen grundläg-ett att en
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skillnad Heltidsstudier SOU 1993 23gande mellan komvux övriga anordnarna.och de
innebär inte lika olika Kapiteldock studievillkor råder hos de anordnarna. En 5att
kursdeltagarvecka inom arbetsmarknadsutbildningen har mycket hög-en

undervisningsintensitet heltidsstudievecka inom den reguljäraänre en
kommunala vuxenutbildningen. Vid distansundervisning antalet lärar-är
ledda undervisningstimmar ofta ingår i respektivelägre. Dettaännu an-
ordnares pedagogik i kursuppläggningen. skillnaderoch del Dessaär en

viktiga observera beskrivas föroch kommer varjeär närmareatt att an-
ordnare.

Deltagare

definieraJag har valt samtliga delta-antal deltagareatt personer somsom
git i slutfört inte.kurs, de kursen eller Antalet deltagare haroavsetten om
således definierats samtliga påbörjat studierna och där-som personer som

tidigtmed plats och inte avbrutit studierna såupptar atten som reserv
rimligt fördelakunnat kallas. Jag har gjort bedömningen det äratt att

kostnaderna samtliga upptagit därmeddeltagare plats ochpå som en som
tagit samhällets i anspråk.resurser

tillämparAMU-Gruppen rullande kursstarter. Kursernamedett system
kan i princip in deltagare i veckan. De platsergångta nya en som upp-
handlats förutsättning tillhandahållerAMV kan, under AMV delta-attav

därigenom alltid finnas skillnadfyllda. Det kan alltså mel-gare, vara en
lan antalet antalet faktisktAMV upphandlade kursdeltagarveckor ochav
genomförda. Beräkningarna baseras det totala antalet kursdeltagar-på
veckor AMV upphandlat. Beräkningarna innehåller visst måttettsom av
outnyttjade veckor. jämföras deltagarbegreppet inomDetta kan med
komvux, innehåller visstockså outnyttjade veckor. I demåttettsom av
fall studier avbrutitsdär kallas kommer deltagarenkunnatutan att reserv

ingå i beräkningarna inte fullföljt studiema.han eller honatt trots att
definition förFör SSV har komvux. SSVH ochanväntssamma som

definitioner, uppgifternaSSVN tidigare olika varförhar andra ochanvänt
här avviker kraftigt från tidigare publicerade.

beräkningarna produktionenDet betonas inte antalbör att avser av
examinerade antalet slutförda Kostnaden deltagare behö-eller kurser. per

därför i relation till uppgifter studieavbrott, vill hasättas omver om man
produktivitetsmått.ett

Kostnadsberäkningarna

heltidsstu-Beräkningen den genomsnittliga kostnaden för veckasenav
definitionen heltidsstudierdier en kursdeltagarvecka baseras dels på av

följande kostnadsuppgifter.och deltagare, dels på
för länort redovisat uppgifter det totalaAMU-Gruppen har varje om

Uppgifternaantalet kursdeltagarveckor och den totala kostnaden. är upp-
i yrkesinriktning.delade yrkesområden med utgångspunkt kursemaspå
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Arbetsmarknadsutbildning SOU 1993 23och företagsutbildning, utbildningdvs. såld
till kunder i fall Kapitelandra AMV, har flesta särredovisats. Kostnaderna 5än de
innehåller samtliga direkta och indirekta hänföra tillkostnader, är attsom
verksamheten i fråga, sålunda lokalkostnader, andel ochcentraläven av
regional administration, utvecklingskostnader etc.

Inom den kommunala vuxenutbildningen tillämpas med in-ett system
terkommunala ersättningar. lill grund för dessa liggerbelopp kalkyler

inkluderar samtliga direkta och indirekta kostnader. Kommunför-som
bundet har givit rekommendationer för hur beloppdessa bör beräknas.ut

falll de kommun uppgivit inte följer kommunförbundetshelt be-att man
räkningsmodell har ändå modeller inkluderar samtligaanväntman som
kostnader.

Ett flertal de undersökta kommunerna fastställt för inter-har beloppav
erättningkommunal detaljberäkningargrundas för olikapå kurser el-som

ler kurser. vissa fall, främst iI de minsta kommunerna, hargrupper av
dock schablonbelopp fastställs för samtliga inomkurser kommunen.ett

beräkningsprincipDenna tillämpades fåtal litenkommuner medettav en
verksamhetsvolym och få studerande från andra kommuner. Eftersom
schablonbeloppet fastställt timkostnad kommer kostnadenär som en per
kurs variera med antalet undervisningstimmar.lärarleddaatt

Skillnaderna mellan kurser bliskulle samtligastörregrupper av om
kommuner tillämpat finfördeladehade kostnadsberäkningar. Använd-
ningen schablonbelopp intepåverkar dock resultaten be-nämnvärtav av
räkningen den genomsnittliga kostnaden för samtligavecka kurserav per
inom komvux.

Budgetåret 199192 utgick statsbidrag till driften of-det kommunalaav
fentliga iskolväsendet form sektorsbidrag till skolan. Statsbidragetettav
beräknades, i den del det vuxenutbildning,avsåg med utgångspunkt i in-
vånarantalet vissa korrigeringsfaktorermed utbildnings-tätortsgrad,som
struktur hade formen belopp för hela skolväsendet tilletc. ettmen av
kommunens disposition. Den kommun fråndeltagaretog emotsom an-

förutsatteskommun erättningsåledes få samtligatäckte kostna-nan som
der för verksamheten. Statsbidragssystemet innebar kommunerna själ-att

avgjorde hur de statliga medlen skulle användas. Det gick intedärmedva
i tidigare hur del utgifternaavgöra täcktessystem att storsom av som- -

statsbidrag.av
Den interkommunala ersättningen fastställs sålunda under trycket attav

få täckning för samtliga kostnader. Beloppet föremålockså för kon-är en
troll eftersom den betalande kommunen knappast villig iär att ge mer er-
sättning vad utbildningen faktisktän kostar. Enligt Skolverkets beräk-
ningar för budgetåret 199091 fick 19 eleverna inom kom-procentca av

sin utbildning i kommun hemkommunen.än Systemet in-medvux annan
terkommunala ersättningar därför omfattande.är ganska

Den interkommunala ersättningen har bedömts tillräckligt rättvi-ge en
bildsande kostnaderna inom den kommunala vuxenutbildningen förav

ligga till förgrund utredningens kostnadsjämförelser.att
I kostnadsberäkningarna för AMU-Gruppen ingår kostnader för

AMU-Gruppens huvudkontor. Den statliga skoladministrationen ingår
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inte i kostnadsjämförelserna. Det bör dock observeras kostnaderna för SOU 1993 23att
Statens skolverk och kostnaderna för utveckling Kapitelskolväsendet 5av m.m.
endast litenmycket del de totala kostnaderna för offentli-utgör deten av

skolväsendet.ga
De statliga för offenligakostnaderna det skolväsendet uppgick under

199192budgetåret till 33,5 miljarder exklusivekronor, SSV och Sta-ca
institut för handikappfrägor i Utgifterna förskolan. Statens skolverktens
utvecklingoch uppgick till 0,5skolväsendet miljarder kr, vil-av m.m. ca

mindreket 2 statligade totala kostnaderna. Därtillär än kom-procent av
de kommunala kostnaderna för det offentliga skolväsendet. Dessamer

ungefär lika statliga vilket innebärde kostnaderna, kostna-stora attsom
förderna den centrala skoladministrationen mindreutgör än procenten

de förtotala kostnaderna det offentliga skolväsendet.av
SSV har gjort särskilda beräkningar för kunna kostnaden föratt ange

varje kurs. De totala kostnaderna för fördelatsverksamheten har såldes
olikade kurserna.pä Ett problem vid jämförelsen med övriga anordnare
SSVs lokalkostnader subventioneras Norrköpingsär och Härnö-att av

sands kommuner. Jag har frän fått uppgiftkommunerna subventio-om
storlek. möjliggöra övrigaFör jämförelse med anordnare har sub-attnens

ventionen inkluderats i beräkningen genomsnittliga förden kostnadenav
vidvecka SSV. inte möjligtDet har dock varit fördela lokalkostna-atten

derna mellan teoretiska kurser och yrkesorienterade kurser.

Bearbetningar

Vissa bearbetningar förhar gjorts få jämförbara kostnadsuppgif-att mer
Inom AMU-Gruppen finns utbildning intäktermed försäljningter. av av

producerade Beräkningarna baseras här nettoredovisningenpåvaror. av
kostnaderna.

Folkhögskolorna bedriver intematverksamhet finansieras del-medsom
tagaravgifter. förKostnaderna denna i möjligasteverksamhet har mån ex-

beräkningarna.kluderats Vissa för fastighets-kostnader lokaler ochur
skötsel har dock inte särskiljas ingår i beräkningarna,kunnat ochm.m.

de hänföra till intematverksamheten, blirtotalkostnadenärtrots att att
därmed för få ytterligare huruvida inter-något hög. För kunskapatt om
natverksamheten påverkar jämförelsen särskilda beräkningarhar gjorts
för de folkhögskolor inte internat.harsom

Specialstudier

Undersökningen inriktatshar främst studium den reguljäramot ett av
verksamheten hos varje anordnare. förInom arbetet har dock ävenramen
uppgifter kostnaderna för uppdragsutbildning vid komvux, SSV ochom
folkhögskolorna in.samlats Detta material kommer redovisas iatt senare

särskild rapport.en
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De uppgifter sekretariatet insamlat komvux för kostnads- SOU 1993 23göraattom
jämförelser omfattningendenär och karaktären de kan användas Kapitel 5attav

för beräkningaräven andragöra och redovisningar. Resultatenatt des-av
bearbetningar, bl.a. deltagarnas studieomfattning,rör ålder ochsa som

kön, kommer publiceras i den särskildaatt rapporten.

Utbildningsinriktningar

Utbildningsverksamheten hos de olika anordnarna har olika fördelning
teoretiskamellan och yrkesinriktade kurser och mellan olika yrkesinrikt-

ningar. Kostnaderna för yrkesutbildningar med höga krav specialut-på
rustning givetvis högre teoretisk utbildning.är Mixenän kurser påver-av
kar därigenom den genomsnittliga kostnaden för respektive anordnare.
För kunna studera skillnaderdessa har kostnadsuppgiftemaatt delats upp
mellan teoretiska och yrkesinriktade kurser. Därtill har de yrkesinriktade
kurserna förstuderats varje yrkesområde för sig. AMV och AMU-Grup-

använder indelning i yrkesgrupper, följer Nordisk Yrkesklas-pen en som
siñcering. För kunna jämförelsergöra mellan anordnarna haratt de yr-
kesinriktade kurserna vid komvux och SSV klassiñcerats enligt samma
standard.

Uppgifterna från folkhögskoloma inteär uppdelade på kurser, vilket
innebär specialstudiemotsvarande olika yrkesområden inteatt harav va-
rit möjlig. Den har mindreockså förrelevans folkhögskolans verksamhet.

Begrepp

Vid kostnadsjämförelsen behövs mått visar hur omfattningett storsom
verksamheten har med avseende antal deltagarepå och där hänsyn tilltas
kursernas längd. Inom AMU-Gruppen och folkhögskolan används be-

kursdeltagarvecka. Som kurslängdenmått igreppet på komvux och SSV
har antalet studiepoäng Deltagarvolymenanvänts. har fastställts som an-
tal deltagare multiplicerat med antal studiepoäng för varje kurs. Detta

harmått används för visa relationen mellan teoretiskaatt kurser och yr-
kesinriktade kurser inom komvux och SSV.m.m.

Undersökningen kostnader budgetåret 199192. Vissa andraav avser
uppgifter studieavbrott, undervisningsintensitet, kursmix häm-om äretc
tade från olika publikationer. Dessa undersökningar har gjorts företrädel-
sevis under 1991året och budgetåret 199091. Vissa uppgifter har bara
funnits tillgå från tidigareännu år.att

Tabellteknik

I de tabeller redovisas används symboler följer SCBs standard.som som
Dessa symboler följandeär

intet finns redovisaatt-
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SOU 1993 230 mindre 0,5 enhetenän av
Kapiteltillgänglig alltför för 5uppgift eller osäker att anges.

uppgift förekomma.kan
varförvärden,belopp redovisas i tabellerna avrundadeDe är sum-som

i vissa fall misstämmer.morna

5.2 Komvux

gymnasienivå iUndersökningen utbildning komvux.reguljär påavser
1vuxenutbildningen tidigare grundvux ochDen grundläggande etapp

redovisning-ingår inte i kostnadsjämförelserna. bör också betonasDet att
uppdragsutbildninginte denden reguljära verksamheten ochen avser

uppgifter redovisasi anslutning till base-anordnas komvux. De somsom
nämligen26 Borås, Botkyrka,urval kommunernämnts ettras som av

Hällefors,Eskilstuna, Huddinge, Härjedalen,Gävle, Göteborg, Halmstad,
Norrköping,Jönköping, Mellerud, Os-Härnösand, Järfälla, Kungsbacka,

Tidaholm, Tingsryd,by, Partille, Söderköping, Upplands-Stenungssund,
Östhammar.ÖrnsköldsvikVilhelmina, Västervik, och En allmänVäsby,

beskrivning återfinns i avsnitt 2 Vuxenutbildningens aktörer.komvuxav
teoreti-kursutbud gymnasial nivå till delenKomvux bestårpå större av

2-4,ska studieförberedande kurser. dvs.De kurser, motsvararetapp som
igymnasieskolans teoretiska linjer 70 deltagarvolymenutgör procent av

44inom 2 dominerar med deltagarvo-urvalet. Kurserna etapp procent av
visar viktade efterlymen. Deltagarvolymen deltagarnamåttär ett som

studiepoäng. vidare metodavsnittet.kursens Se
utbildningutbildningKomvux erbjuder påäven motsvarar gymna-som

sieskolans yrkesinriktade linjer specialkurser. Komvux skall ocksåoch
erbjuda påbyggnadsutbildning syftar till högre kom-att ge vuxna ensom

i yrkesinriktadeyrket till kursernaeller leda yrke. De utgörpetens ett nytt
föri urvalet tillsammans 30 deltagarvolymen ochprocent svararav

40knappt kostnaderna.procent av
Skolverket i beskrivande och jämförande datahar Någrarapporten om

Augusti 1992svensk skola, vissa data rörande komvux. I denpresenterat
undersökningen ingår tio vanligaste in-Där de kursernaetapp attanges

komvux, från inom engelskabortsett kurser ärtre etapp etappom
matematik yrkesutbildning,ADB-grundkurs svenskaetapp etapp

3samhällskunskap matematik engelskaetapp etapp samt etapp
Utbildningen inom bedrivs kvällskurser.komvux både dagä ochsom

tillUnder läsåret 199091 70 kurserna förlagda dag-drygt procent avvar
tid. hälften dagtid,Av det totala antalet elever läste knappt deras stu-men
dier omfattade i genomsnitt kvällsstu-kurser degånger så mångatre som
derandes.

Deltagarna i ofta motive-komvux har själva valt studera och väläratt
rade. Etappkurserna till studieförberedande delta-del och mångaär stor

fortsätter sina studier inom har studerat samtligahögskolan. SCBgare
i från höstterminen till vårterminen 1991,nybörjare komvux 1979 SM

19923 samtligaKomvux läsår. 13 elever gick till-tolv överprocent av
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studier inom högskolan. För de studerande inom 2-4 SOUdet 1993 23etapp natur-var
ligt genomsnittligt fler gick till studier inomöver högskolan Kapitelsett 5nog som
jämfört med de studerande inom yrkeskurserna och etapp

Enligt Skolverket hade eleverna i komvux under läsåret 199091 en
medelålder 32 Elevernapå år. till del kvinnor. Inom de teoretiskastorvar
kurserna 60drygt kvinnor inomoch de yrkesinriktade kurser-procentvar

70drygt kvinnor.procentna var
Vid jämförelsen mellan olika anordnare det betydelsefulltär hän-att ta

till utbildningsintensiteten. CSNs heltidsstudiermått på inom kom-syn
frånutgår minimum 10 lärarledda undervisningstimmarettvux av per

vecka. Studier inom komvux kräver därmed hög grad självstudier.en av
Ytterligare intressant faktor i jämförelsen mellan olika utbildnings-en

anordnare gruppstorleken. Enligtär Skolverkets redovisning denvar ge-
nomsnittliga gruppstorleken i komvux 16,3 kursdeltagare budgetåret
199091. Det bör dock observeras gruppstorleken varierar kraftigtatt
mellan kommunerna. I glesbygdskommuner tillräckligtsaknas befolk-
ningsunderlag för fylla undervisningsgmpperna.att

Utbildningsproduktionen inom komvux kan studeras utifrån uppgifter
srudieavbrott. Senaste tillgängliga data budgetåret 199091.rörom Inom

2-4 slutförde 65 deltagarnaetapp kursen under läsåret 13ochprocent av
fortsatte sina studier läsår. Studieavbrottenprocent nästa uppgick till 22
För de yrkesinriktade utbildningarnaprocent. siffrormotsvarande 82var
slutförde kursen, 7 fortsatte studiernaprocent under läsårprocent nästa

11och avbröt studierna.procent
Vid jämförelse mellan anordnama bör beaktas de olika faktoreren som

påverkar varför deltagarna avbryter studierna. Studieavbrotten är av-
hängiga deltagarnas motivation, också beroendeär detav ärmen av om
lätt eller svårt återuppta studierna. Det viktigtocksåatt är att notera om
deltagarna studerar heltid ellerpå studierna bedrivs parallellt medom an-

sysselsättning. Därtill kommer finansiellade förutsättningarna förnan
studierna.

Kostnaden komvuxinom

I urvalet den genomsnittligaär kostnaden 510 förkr heltidsstudie-en
vecka inom komvux. Den varierar mellan kommunerna så den kom-att

har lägst kostnad vecka ligger 370på kr och denmun med högstsom per
har genomsnittlig kostnad 950på kr vecka. Det antaleten störstaper
kommuner, 20 26de utvalda, har genomsnittliga kostnader liggerav som

400mellan 600och kr vecka. Dessa kostnader reguljär utbild-per avser
ning inom komvux. Uppdragsutbildningen kommer beskrivas i sär-att en
skild Uppdragsutbildningenrapport. vanligen utbildning medavser en

högreavsevärt andel undervisningstimmar. Denna utbildning jäm-är mer
förbar med AMU-Gruppen.t.ex.

Bland de kommuner har relativt liten verksamhetsomfattrtingsom en
finns både de med högst och de med lägst genomsnittliga kostnader. Va-
riationen såledesär mycket för de små kommunerna.stor Materialet i öv-
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1993kring genomsnittliga SOU 23rigt väl samlat den kostnaden. Enmycketär regres-
genomsnittliga för Kapitel 5sionsanalys kommunernas kostnader etappkurserav

till inte påvisa statis-yrkeskurser leder slutsatsen, detoch går någotatt att
tiskt samband mellan verksamhetens volym och kostnaderna.

förredovisas genomsnittliga kostnaderna komvuxI tabell VIII de upp-
teoretiska yrkesinriktade Genomsnittet beräknatdelade och kurser.på är

genomsnitt för samtliga utvalda kommuner. I tabellenvägtett angessom
visar förminimi- maximivärden, kostnaden vecka denockså och som per

genomsnittligrespektive kostnad.kommun hade lägst högstsom
skiljer sig teoretiska och de yrkesim-iktade kur-Kostnaderna mellan de

70Etappkursemas deltagarvolymen deandel är procent, menserna. av
60har andel kostnaderna, Kostnaden veckalägre drygt procent.av peren

genomsnitt 450 kommungenomsnittet 360i kr, det lägsta kr ochär är
800högsta kr vecka.per

30yrkesimiktade förhållandet detFör de kurserna är motsatta pro--
40 kostnaderna.deltagarvolymen Dennära procentcent men av ge-av

360 1160nomsnittliga 650 lägst högst krkostnaden vecka kr, ochärper
yrkesinriktade kostnadskrävande berorvecka. Att de kurserna är merper

mindrebl.a. det utrustning, deltagargrupperna ochbehövspå äratt mer
undervisningen omfattande. jämförelsenden lärarledda I bör ock-är mer

fullföljandegrad. 82beaktas yrkeskurserna har högreså att procenten av
65slutförde i jämförelse med fördeltagarna kursen etappkurser-procent

na.
yrkesinriktade inriktade främstinom kon-De kurserna komvux är mot

jämförelse få in-torsområdet. I med andra anordnare har komvux kurser
tekniska utrustning. förkla-de områdena kräver dyr Dettatungaom som

varför kostnadsskillnadema relativt mellan de teoretiska ochsmåärrar
yrkesimiktade inom Därtill kostnadernade kurserna komvux. kommer att

från för interkommunalaberäknade med utgångspunkt beloppen deär er-
schabloniseradesättningarna. Dessa belopp i vissa fall och kostnads-är

skillnaderna teoretiska yrkesinriktademellan de och de kurserna kan där-
för bli något underskattade.
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Tabell Vlll Komvux reguljär utbildning Deltagarvolym och kostnad SOU 1993; 23per
deltagare och vecka i urvalet kommungenomsnitt Kapitel 5

Kurstyp Deltagarvolym Kostnadvecka
Procent Kr

min snitt max

Teoretiska 70 360 450 800
varav
Etapp 2 44 340 440 800
Etapp 3 20 350 480 800
Etapp 4 5 360 480 900

Yrkesinriktade 30 360 650 I 160
varav
0 Teknik 1 580 910 980mm.
l Vard 7 170 600 0201
2 Kontor 15 470 660 180l
3 Kommersiellt 2 510 570 990
4 Jordbruk

.. .. ..5 Gruvarbete - - - -6 Transport .. .. .. ..78 Tillverkning 3 460 790 220l
9 Service 2 550 620 1050

orienteringskurserX 0mm. 370 450 960
Totalt 100 370 510 950

OBS Avrundade värden

Inom det teoretiska området 2 billigastär och har volym.etapp störst
4Etapp dyrast och har litenär volym.

Komvux-kursema har indelats i teoretiska etapp 2-4 yrkesinrik-och
tade kurser. Vid bearbetning har yrkeskurserna indelats i olika yrkesom-
råden för öka jämtörbarhetcn bl.a. med AMU-Gruppen.att

Bland de kurser inom komvux benämns yrkesinriktade ñnnssom som
vissa kurser, främst orienteringskurser, närmast betraktaär attsom som
teoretiska. Dessa har hänförts till omradet X-kurser. Vid jämförelseen
bör det observeras området X-kurser för andra anordnare innehålleratt
allmänteoretiska kurser, orienteringskurser och preparandkurser. X-kur-

för andra anordnare därförkan jämföras med etappkurserna och X-serna
kursema vid komvux. X-kursema vid komvux mycket liten omfatt-är av
ning och mindre halvutgör än deltagarvolymen.procenten av

Det dominerande blandområdet de yrkesinriktade kurserna undervar
läsåret 199192 kontor. Det innehåller bl.a. ekonomiadministrativa kurser
och ADB. Detta område har genomsnittlig kostnad 660 kr, vilketpåen
överensstämmer med yrkeskurserna helhet. Inom komvux bedrivssom en
omfattande utbildning inom vârdområdet. Vårdkursema för 7svarar pro-

deltagarvolymen och har genomsnittligcent kostnad 600 kr förpåav en
hel studievecka.en

De dyrare yrkeskursema finns inom teknik och tillverkning. Den ge-
nomsnittliga kostnaden till 910uppgår respektive 790 kr hel studie-per
vecka. Dessa områden dock endast litenutgör del den totala verk-en av
samheten.

Vid de studerade kommunerna har det inte funnits komvuxkurser inom
gruvomrâdet. Därtill fanns det bara inomkurs vardera jordbruksområ-en
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1993ringa omfattningen SOU 23det och transponområdet och beroende denpå presen-
Kapitelinte i 5kostnaderna för dessa områden tabellen.teras

CSNs krav heltidsstudierpå

studiepoängssyste-Kostnadsberäkningarna gällandebaserade detpåär nu
föreslå höjdaCSN för närvarande detta och kommeröver attmet. ser

studieomfattningen. kursernakrav Detta kommer skepå att attgenom
Omläggningen sannolikttilldelas mindre studiepoäng. kommerantalett

genomsnittinnebära studieomfattning ökar med ikraven påattatt en
heltidsstudievecka innehöll enligt innevarandetredjedel. En det systemet

i genomsnitt lO undervisningstimmar. Enligt förslagCSNs skall kravet
heltidsstudier till i genomsnitt 12-15 undervisningstimmarökapå ca per

vidinom 2-4 for heltidsstudiestödvecka. För kurser sätts gränsenetapp
genomsnitt 12 undervisningstimmar yrkesinrikta-vecka. För depåett per

undervisningstimmarde högre.kurserna kravetär på
Effekterna förutsä-förslagna dock mycketdet svåraär attsystemetav

undervismngstimmarKommunerna bestämmer själva hur mångaga. som
skall läggas terminer. därföroch också antalet Det svårtäravgörut att

genomsnittliga undervisningstimmar vecka. Detuppskatta det antalet per
föreslagna likar-innebär i högre grad generell ochocksåsystemet en mer

poängsättning f.n. förändring studiepoängsyste-tad kurserna Enänav av
relationen föreslagnakommer ändra mellan kurserna. I detmet att syste-

till skillnader i självstudierkommer hänsyn graden på såmet att tas av
studiepoäng undervisningstimmeteoretisk tilldelas flerkurssätt att en per

yrkesinriktad får, teoretiskavad kurs då de kurserna kräverän en mer
omfattande självstudier.

förslag innebärCSNs till studiepoängsystemet ökade krav depånytt
Studieomfattningen forstuderande. öka eleven skall berät-måste att vara

tigad till heltidsstudiestöd. därför rimligt de studerandesDet är att anta att
beteenden bli berättigade till studiestödkommer ändras. För kanatt att
eleverna kombinationer flerakomma välja andra kurser eller läsaatt av

i fall minska studieomfattningenkurser. Eleverna kan andra välja ochatt
i idagstället finansiera studierna deltidsarbete. finns dockDetgenom

studiernaelever omfattning vadmånga har på är större änsom en som
krävs for heltidsstudiestöd i innevarande föreslag-det Detsystemet.som

innebär därför delvis anpassning till deras studievanor.systemetna en
Det därför utifrån studiebeteenden studie-dagens ochär svårt att

för heltids-med säkerhet skatta kostnadenpoängssystem någon större en
definierad viktigt visavecka enligt det Det ändåärsystemet. att attnya

kostnadsberäkningarna vilken definition heltidsstudierberoendeär av av
används. Med utgångspunkt från studerandes beteenden underdesom

förutsättningar relationennuvarande och den mellan kursernanuvarande
skulle kostnaden för golvet för heltid till 15vecka, undersättsen om
visningstimmar till 770kunna uppskattas kr.ca

förändringEn studiepoängsystemet innebära läserkan deltagarnaattav
fler kurser. Om då antalet deltagare kurs kan öka behö-utan attper man
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bilda klasser kan de totala kostnaderna för utbildningen bli SOU 1993kon- 23ver nya
Det därför inte säkertär höjda studieomfattningkrav påstant. leder till Kapitel 5att

högre kostnad deltagarvecka.en per
En förändring studiepoängsystemet förändrar också kostnaderna in-av

SSV på motsvarande eftersom beräkningarna försätt, SSV också harom
baserats heltidsstudiebegreppetpå enligt det nuvarande studiepoängsyste-

Det relativa kostnadsläget i förhållande till komvux påverkasmet. dock
knappast.

Tidigare beräkningar

Svenska Kommunförbundet, Skolverket och SCB har under antal årett
publikationen Jämförelsetal för skolväsendet Kommunalapresenterat

jämförelsetal 19922. Denna bygger omfattandepå enkät kommu-en om
kostnader för skolväsendet. Den genomsnittliga bruttokostnadennernas

ielev komvux 1991under har där beräknats till 19 046 kr. Skolverketper
uppskattar det genomsnittliga antalet undervisningsveckor till 36.årper
Omräknat till kostnad blirvecka detta 530 kr elev.per per

Detta genomsnitt baseras kommunernaspå beräknade kostnader för
komvux inklusive grundvux. Kostnaden beräknad elev inteär och tarper
hänsyn till skiftandeelevernas studieomfattningen. Medelvärdet beräk-är

medelvärde förovägt kommunerna. Detta innebärnat ett litensom att en
kommun har ityngd genomsnittet kommun. Median-storsamma som en
värdet till 17 469uppgår kr. Detta veckokostnad 490på krmotsvarar en

elev.per
Detta genomsnittliga intevärde kan jämföras med resultaten beräk-av

ningarna i denna undersökning, bygger faktiska uppgifterpåsom om an-
talet kursdeltagare och deras studieaktivitet. På så har det varitsätt möj-
ligt beräkna kostnaden heltidsstuderande. Vidareatt har genomsnittetper
för de utvalda kommunerna beräknats med hänsyn till antalet kur-tagen

Överensstäm-och kursernas omfattning inom respektive kommun.ser
melsen mellan medelvärdena i de två undersökningarna därförär mest en
tillfällighet.

Med iutgångspunkt den nämnda kostnadsenkäten har Skolverket skat-
de totala kostnaderna för komvux till 2 400tat milj kr under 1991. Skol-

verket vidareuppskattar det totala antalet undervisningstimmar till 3,991
milj. Under antagandet heltidsstudier omfattar 10 undervisningstim-att

CSNsvecka golv för heltidsstudier och den genomsnittligamar per
gruppstorleken 16,3 deltagareär kurs, skulle detta beloppper motsvara en
genomsnittlig kostnad 370 krpå vecka. Då CSN föreslår höjaattper

för heltidsstudiergränsen intressantdetär göra ovanstående beräkningatt
utifrån andra antaganden studieomfattningen. Enligt CSNs förslagom
kommer antalet undervisningstimmar i genomsnitt till 15uppgåatt ca un-
der heltidsvecka. Om övriga antaganden oförändradeär det-en motsvarar

kostnad 560på kr. Inte hellerta detta mått kan dock direkt jämförasen
med resultaten i min undersökning.
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Även 1993 23översiktliga beräkningar SOUi kostnadernaandra sammanhang har av
Kapitelberäkningar uppskattningar 5inom genomförts. byggerkomvux Dessa på

kostnadsstudier,inom komvuxkostnaderna då några utövernoggrannaav
inte genomförts tidigare.Kommunförbundets ovannämnda enkät, har

Översiktliga beräkningar bygger endast raddetta slag på antagan-av en
genomsnittligagenomsnittssiffror. Antagandena antaletden och om un-

fördervisningstimmar har avgörande betydelse denoch gruppstorlek
heltidsstudierbegreppenuppskattade veckokostnaden. Dessutom måste
deltids-definieras entydigt. finns antal ochoch deltagare Det ett stort

i kostnadsstudien.viktigt beaktakvällsstuderande det kunnaär attsom

5.3 AMU-Gruppen

beskrivningavsnitt 2 Vuxenutbildningens allmänI aktörer ges en av
AMU-Gruppen.

arbetsmarknadsutbildninghuvudsakligenAMU-Gruppen anordnar på
199192 arbetsmarknadsutbild-Budgetåret motsvaradeuppdrag AMV.av

ningen intäkterna. i övrigt85 AMU-Gruppen anordnarprocent perso-av
tillnalutbildning rehabiliteringsutbildning säljs bl.a. RFV ochoch som

vissa krinrinalvårds-enskilda företag utbildning genomförs påsamt som
anstalter.

utbildning.anordnar framför allt yrkesinriktad Fördel-AMU-Gruppen
ningen Diagram i avsnittyrkesområdena framgår l Undermellan av

199192 arbetsmarknadsutbildningen 1,45 miljonerbudgetåret omfattade
hälften inom områdena Verkstadsme-kursdeltagarveckor. Drygt bedrevs

kanik, admi-och industri, och fordon. Områdetel, plåt svets, transport
nistration för 12 serviceonrrådet 9och utgjordestod procentprocent av

Övriga utbildningar svarade för fjärdedelantalet kursdeltagarveckor. en
antalet kursdeltagarveckor.av

Utbildning inom verkstadsmekanik, och indu-områdena el, plåt svets,
sm, fordon 60och för relativt del,svaradetransport stor procent,en av
intäkterna för arbetsmarknadsutbildningen. utbildningarDessa kräver

Ävenjämförelsevis investeringar i utrustning iomfattande och lokaler.
utbildning teoretisk kommit tilldessa karaktär ståndområden har av mer

tiden följd från grundutbildning till vi-på övergångsenaste som en av en
dareutbildning.

AMU-Gruppen tillämpar kontinuerliga kursstarter,medett system som
innebär intagning deltagare varje vecka. Detta medför lärarnaattav nya
inte traditionelltkan fungeraarbeta med klassgenomgångar måsteutan

framförallt inom yrkesinriktadehandledare. Detta gäller de ut-mer som
bildningarna. utbildningenpedagogiska innebär iDen störstaansatsen att
möjliga utsträckning likna arbetstider.skall arbetsplats med normalaen
Heltidsstudier innebär i utbildning 36-40 tim-den studerande deltaratt

tid tillgång tillvecka. Kursdeltagarna har under hela denna ut-mar per
bildarelärare. Utbildningen förlagd antingen till AMU-Gruppensär ut-
bildningslokaler eller till företag.
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varierande förutsättningar. SOU 1993 23Undervisningen bedrivs under Skillnaderna
olika utbildningsområden. varierar Kapitelmellan Bl.a. gmppstorlekama 5är stor

8 30 Teoretiska utbildningar oftamellan och deltagare. har grupper upp
25-30 Yrkesutbildningar vanligen mindrehar deltagar-deltagare.mot

8-16ofta deltagare.grupper,
med individuella utbildningspla-AMU-Gruppen använder ett system

kartläggningUtbildningsplanen skapas efter den lokalanoggrann avner.
förutsättningar. Utbild-arbetsmarknaden och individens ochkunskaper

ningsplanen möjligheter tillgodoräknaskall den kompetensattge man re-
individuella utbildningsplanerna kontinuerligadan har. De och de kurs-

utbildningstidemaminskar därmed utbildningsmåletoch nåsstartema
snabbare.

Inom områden utvecklar AMU-Gruppen läromedel anpassademånga
till till AMU-Gruppens speciella Tilloch anpassade arbeta.sätt attvuxna
följd kontinuerligaden kursstarten ställs kravet deltagarna lärapå attav
sig kunskap arbeta i ellersöka och hand. Kursdeltagarnapågrupp egen

in vid ikan sällan hämta kunskapsmassa tid arbetarutansamma samma
olika undervisningsmaterial flexibelttakt. Detta kräver också ärett som
och individuellt.kan användassom

för vid länenorterna uppgickKostnaderna verksamheten de studerade
199192budgetåret till 884 milj femtedelkr, dvs. AMU-Grup-ca en av

genomsnittligaverksamhet. kostnaden iDen kursdeltagarveckapens per
ligger 700urvalet knappt 2 kr. För de och län där kurser sålda tillpå orter

till s företagsutbildning särredovisadeAMV och kurser sålda andra .k. är
genomsnittliga till 2 600den kostnaden ktusdeltagarvecka kruppgår per

inom arbetsmarknadsutbildningen 4 000 föroch kr den verksamhet som
till för får in-sålts andra AMV. De höga kostnaderna den delenän senare

genomsnittetgenomslag det totala då volymenpånämnvärtte motsvarar
mindre 10 de totala kostnaderna. För de där arbetsmark-länän procent av
nadsutbildningen övriga genomsnittetoch sålda kurser samredovisats är

fördet helasamma som gruppen.
I tabell IX redovisas AMU-Gruppens verksamhet i fördeladurvalet på
olikade yrkesområdena. Verksamhetens volym till 347 107totaltuppgår

fördelningen olikakursdeltagarveckor. Den procentuella yrkesom-på de
rådena framgår tabellen. volymmässigt 60Den verksamhetenstörstaav

tillverkningsområdet. inomprocent Kostnaderna detta områdem nå-är
högre genomsnittet. volymmässigt litet,Dyraste, mycketän ärgot men

Äventransportområdet. det billigaste yrkesområdet, vårdområdet, har en
litenmycket volym. Inom varje yrkesområde företagsutbildningen dy-är

arbetsmarknadsutbildningen.änrare
De teoretiska genomsnittligt betydligt billigarekurserna deär änsett

yrkesinriktade kurserna, med förundantag vårdområdet.
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Tabell IX AMU-Gruppen Kursdeltagarveckor i urvalet, volym och kost- SOL 1993 23
nad vecka fördelad på yrkesområdenper

Yrkesomräde Volym Kostnad veckaper
Procent Antal

0 Teknik 3 12 134 2 590m.m.
1 Vård 0 534 350l
2 Kontor 8 28 487 2 780
3 Kommersiellt - - -4 Jordbruk - - -5 Gruvarbete - - -6 Transport 3 176ll 4 360
78 Tillverkning 58 202 584 2 840
9 Service 8 28 255 2 200
Övriga - - -Teoretiska X 18 63 937 5601
Totalt 100 347 107 2 660

OBS Avrundade värden

5.4 Statens skolor för vuxna

Statens skolor för SSV del offentligaär det skolväsendetvuxna en av
för beskrivs i avsnitt 2 Vuxenutbildningens aktörer. Ibilaga 7vuxna, som
redovisas kvantitativa uppgifter SSV intresse förär ävenom som av en
adekvat kostnadsjämförelse. avsnitt 6.4I Statens skolor för vuxna upp--
gifter och ställning mina överväganden i denna fråga.presenteras

Undervisningsvolym

Antalet undervisningstimmar vid genomsnittlig intervallkurs vid SSVen
i Härnösand ungefär 60 det antal timmarmotsvarar kur-procent av som

åsatts enligt läroplanen, Lvux82. Undervisningen består till fyra fem-sen
tedelar klassrumsundervisning femtedeloch där undervisningstim-av en

används för handledning telefon, rättning insändningsupp-mama per av
gifter, introduktion Undervisningsintensiteten varierar mellan kur-m.m.

För vissa kurser antalet undervisningstimmarär likaserna. nästan ston
enligt läroplanen, medan antalet timmar hårtsom reducerade iär andra

kurser. Deltagarna i etappkurserna läser alltid i Vidämne yrkes-ett taget.
kurserna ofta undervisning i flera mindre underämnen vecka. SSVges en
försöker koncentrera undervisningen till sådana inteelevenmoment som
klarar läsa in på hand.attav egen

Vid SSV i Norrköping uppgår antalet undervisningstimmar vid en ge-
nomsnittlig intervallkurs till 70 det antal timmarprocentca av som anges
i Lvux82. Den övriga tiden, dvs. 30 används till rättningprocent,ca av
insändningsuppgifter, handledning telefon etc.per
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SOU 1993 23Deltagarna
Kapitel 5

1988 Udistansutbildning höstenstudie nybörjareSCB har gjort påaven
studier vidföljt individer påbörjat9201. i de33 SCB har dennaSM som

vidframkommer elevernaundersökningennämnda ISSV under är. att
16 till 34 11i Endasttill 63 åldrarna år.SSV utgörs procent av personer

45 eller äldre.eleverna årprocent av var
minst 2-årigt gymnasiumsamtliga hadefjärdedelar studerandeTre av

femtedel hade studerathöstterminen 1988.före studiestarten Knappt en
terminensamtliga förvärvsarbetade77 nybörjarevid högskola. procent av

terminen innan läsa.studerade de börjadeföre studierna. 14 procent
âterfarms dem läste85 blandförvärvsarbetande,Störst andel procent, som

förhål-2-4 detutbildning 2-4. brevdistansvanad Inom etappetapp var
terminen före studiestarten18 studeradelandevis manga, procent, som

vid SSV.

Studieavbrøtt

distansutbildning 1988 finnshöstenSCBs studie nybörjareI på upp-av
fullföljde sina studiervid Andelengifter studieavbrotten SSV. somom

646 avbröt studierna helt,47 för hela SSV. procentprocentprocentvar
1kurs och haravbröt kurs eller delnågon procent svarat.av
brevdistansutbildningen. Av ele-Studieavbrotten relativt inomhögaär

3340i inom 2-4 det ochkurser männenprocentetapp pro-var avverna
fullföljde studierna.kvinnornacent av som

fullföljandegraden Förutbildningen högre.Inom den varvade etappvar
56 kvinnorna sina2-4 fullföljde 68 ochmännenprocent procent avav

71yrkesutbildningarna 73 ochstudier. detInom männenprocent avvar
fullföljde.kvinnornaprocent somav

studierna studietaktenvanligaste till avbrytaDe orsakerna attatt var
26utbildningför 26 studerande börjadehög procent, denatt annanvar

24självständigthanhon studeraprocent eller hade svart attattt pro-
studierna anledning-brevdistansstuderande avbrötcent. För de som var

självständigtutbildning och svårt studeraatt börja på attarna annan
utbildningen.betydligt vanligare jämfört varvade Inom denmed den var-

utbildningen vanligaste för studietakt.den orsaken högvade var
1988 57distansstudier vid SSV hösten harde påbörjadeAv pro-som

utbildning distansstudier.deltagit i efter avslutade Drygtcent enamian
vid universitethögskola 14femtedel samtliga elever studerade ochav

distansstudier.vid efter avslutadekomvuxprocent
vid varieraGenomströmningstiden för SSV kandeltagarna avsevärt.

vidIntervallkursema innehåller vanning kursveckor SSV och hem-en av
varie-studieinsats studietid därför mycketarbete. Elevernas och kan vara

rande.
audio-läromedel i form material, delsSSV använder dels trycktav

språkövningar förvideoband liksom databaserade de elever haroch som
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tillgång till dator. För finnsde dessutom möjlighet till SOUanknytas 1993 23attsenare
skolans elektroniska viabrevlåda modem. Kapitel 5

Kostnader

Kostnaden för genomsnittlig hel studievecka inom SSV tilluppgåren
320 för intervallkurserna,kr 100 förkr brevdistansen 275och förkr den
regionalpolitiskt motiverade utbildningen småföretagarutbildning.

Vid beräkningen kostnaderna har heltidsstudier deñnierats i enlighetav
studiepoängsystemet.med Således har definition för SSVanväntssamma
för komvux. I beloppen för SSV ingår inte kostnaderna för de loka-som

ler kommunerna tillhandahåller. Om kommunernas lokalkostnadersom
tillläggs intervallkurserna blir den genomsnittliga kostnaden 380 kr per

vecka.
SSV i Norrköping bedriver intervallkurser och brevdistansundervis-

ning. Intervallktnserna 23 deltagarvolymen vidutgör SSVNprocent av s
reguljära verksamhet. Deltagarvolymen visarmåttär deltagarnaett som
viktade efter kursens studiepoäng. Se vidare metodavsnittet. Kostnader-

till 58uppgår och den genomsnittliga kostnaden för helprocentna stu-en
dievecka i intervallkurs 460 kr. Om kommunensär lokalkostnad för hela
SSVN inkluderas i kostnaderna för intervallkurserna blir den genomsnitt-
liga kostnaden 580 kr vecka. Brevdistansen 77 delta-utgörper procent av
garvolymen i Norrköping, endast 42 kostnaderna. Denprocentmen av
genomsnittliga kostnaden till 100 föruppgår kr studievecka.helen

Den reguljära verksamheten vid SSVH består till 97 inter-procent av
vallkurser 3och regionalpolitiskt motiverad utbildning småföre-procent
tagarutbildning. Detta gäller både andelen deltagarvolymen och kost-av
naderna. Den genomsnittliga kostnaden ligger 270på respektive 275 kr
för hel studievecka. Om de kommunen angivna lokalkostnaderna förav
hela SSVH inkluderas i kostnaderna för intervallkurserna blir den genom-
snittliga kostnaden 300 kr studievecka.helper

Kostnadsskillnaderna mellan iSSV Härnösand och Norrköping beror
främst på antalet undervisningstimmar högre i Norrköpingatt är och an-
talet deltagare kurs lägre i Härnösand.änper

Tabell X Reguljär utbildning vid SSV budgetåret 199192, volym och kost-
nad hel studieveckaper

Kurstyp Härnösand Norrköping
Deltagarvolym Kostnad Deltagarvolym Kostnad
Procent Kr Procent Kr

intervall 97 270 23 460
mkl. lokaler 300 580

Brevdistans 77 100. .Regionalpol. 3 275 . .
Totalt 100 270 100 180

OBS Avrundade värden
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genomsnittligaDen förkostnaden intervallkursema vid Norrköping SOU 1993 23
och Härnösand till 320 kruppgår hel studievecka. Intervallundenis- Kapitel 5per
ningen består kurser inom 2-4 yrkesinriktadeoch kurser. Kur-etappav

inom 2 vanligast och 49är deltagarvolymen.utgöretapp procentserna av
De har genomsnittlig kostnad 290 kr. Etapp 3 22på utgören procent av
deltagarvolymen och har genomsnittlig 360kostnad lcr. Kursernapåen
inom 4 minst vanliga och billigast.är De endast 9etapp utgör procent av
deltagarvolymen och har genomsnittlig 260kostnad på kr. Yrkeskur-en

19 deltagarvolymenutgör och har den högstaprocentsema av genom-
snittliga kostnaden, 380 kr. Skillnaderna mellan yrkeskurserna och etapp-
kurserna inte likadockär markanta inom komvux.som

Tabell XI Reguljär utbildning vid SSV budgetåret 199192, deltagarvolym
och kostnad hel studievecka för intervallkurser, fördelad påper
kurstyp

Kurstyp Deltagarvolym Kostnad hel studieveckaper
Procent Kr

Etapp 2 49 290
3Etapp 22 360

Etapp 4 9 260

Yrkesinriktade 19 380

Totalt 100 320

OBS Avrundade värden

5.5 Folkhögskolan

En övergripande beskrivning folkbildningen i kapitel 2 Vuxenut-av ges
bildningens aktörer. uppgifterDe redovisas i detta avsnitt bygger påsom
Folkbildningsrådets folkhögskolornasenkät kostnader och intäkter.om

beskrivandeDe delarna folkhögskolan baseras till delenstörremer om
folkhögskolekommitténspä betänkande SOU 198997 Vad händer med

folkhögskolan
Folkhögskolan har särställning i förhållande till övriga in-anordnareen

det utbildningsväsendet.reguljära Detta utmärks folkhög-om attav.a.
skolorna har frihet inom vidamycket själva organiserastor atten ramar
sin verksamhet. folkhögskolaVarje bestämmer själv kursutbud, innehåll

imiktning.och finnsDet inte några centralt fastställda kursplaner.
Ett särdrag folkhögskolekommittén betonar att undervisningenärsom

så långt möjligt efter derättas studerandes behov I omfattningstörre än
i andra skolformer får de studerande också med och utforma under-vara
visningens innehåll former.och Undervisningen i folkhögskolorna blir

dettapå behovsinriktadsätt och deltagarstyrd.mer
Folkhögskolekommittén konstaterar vidare Pedagogiskt präglasatt

folkhögskolan dialogpedagogik, fältstudieratt och projekt-av samt tema-
studier med tvärvetenskapliga aspekter vanligare iär det allmännaän
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kunskapsförmedla- SOU 1993 23skolväsendet. samtalspartnerLäraren är änmer en en
i traditionell Undervisningens innehåll inte Kapitelkontrollant mening. 5ochre

tillåts ideologiskt profilerat inombara rekommenderas änutan vara mer
utbildningsformer. internat finnsPå de flesta skolor där deandra ger

förutsättningar för personlighetsutvecklan-mycket goda skapandet av en
inspirerande socialde social och ochgemenskap engagerande ochen pe-

dagogisk miljö.
i flesta folkhögskolornaFolkhögskolorna regel mycket De harsmå.är

75-125 dussintal varierarmellan elever och lärare. Storleken docknågot
199192mellan folkhögskolorna. hade folkhögskolorna iLäsåret genom-

snitt 5 800 varierade 900kursdeltagarveckor, antalet mellan 1 ochmen
13 000 kursdeltagarveckor folkhögskola.per

in iFolkhögskolornas kursutbud brukar delas långa och korta kurser.
framför 2-3De korta kurserna består allt dagarskurser, kur-ävenav men

sigsträcker veckor. Gränsen för korta vidnågra kurser drasöverser som
15 199192dagar. de för knappt femte-Läsåret svarade korta kurserna en
del det totala antalet kursdeltagarveckor.av

Folkhögskolorna ideologiskt och innehållsmässigt proñlerade.är
Många folkhögskolor till olika organisationerknutna och rörelser.är

utbildningFolkhögskolan bedriver inom konstnärliga och kulturella om-
traditionelltråden betrakta dyrbara utbildningar. finnsDetär attsom som

folkhögskolor inriktningockså med olika former idrott och ledar-mot av
utbildning.

finnsDet relativt handikappade inom folkhögskolan.många deltagare
Under läsåret 198788 6 ihade drygt eleverna de långa kurser-procent av

funktionsnedsättning. Motsvarande iandel de korta kursernana var
mindre särskildaDe kostnaderna for handikappade delta-än procent.en

statliga bidrag, tilldelastäcks dels Folkbildnings-gare genom som genom
forrådet, dels Nämnden vårdartjänst. Dessa särskilda kostnadergenom

för handikappade ingår i kostnadsberäkningarna redovisas i det föl-som
jande.

Folkhögskolans kursdeltagare 198788hade under läsåret medelål-en
24-25der för särskildapå Medelåldrarna lägre deår. något kurserna.är

Landstingsfolkhögskolorna folkhögskoloroch arbetarrörelsens har delta-
genomsnittligt äldre genomsnittet.är änsettgare som

Andelen elever med högst 9 årig skola, dvs. grundskola eller motsva-
rande, utgjorde 198788 30läsåret knappt samtliga elever.procent av

SÖOmkring 60 i kvinnor.eleverna de långa kurserna harärprocent av
gjort undersökning studieavbrotten under 197879-198687.läsårenen av

genomsnitt 9-10I det ieleverna de långa kursernaprocentvar ca av som
avbröt studierna.

forDen undre heltidsstudier vid folkhögskola enligtgränsen är, över-
enskommelse 20 undervisningstimmarmed CSN, vecka. genomsnittIper
omfattar utbildningen 25 timmar.ca
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Kostnader för reguljär utbildning SOU 1993 23
Kapitel 5

Under 199192 genomsnittligabudgetåret den kostnaden för denvar re-
guljära utbildningen vid 116 folkhögskolorna 960de undersökta 1 kr per

000kursdeltagarvecka. Kostnaden varierade mellan 1 4 000och krca per
vecka. Större delen folkhögskolorna, fyra femtedelar,knappt har dockav
genomsnittliga 400 2 400kostnader mellan 1 och kr.

Folkhögskoloma bedriver intematverksamhet finansieras med del-som
gifter. Kostnaderna för denna verksamhet har i möjligaste måntagarav ex-

kluderats beräkningarna. Vissa kostnader för lokaler fastighets-ochur
skötsel inte särskiljas ihar dock kunnat och ingår beräkningarna,m.m.

hänförade till intematverksamheten, totalkostnaden blirärtrots att att
fördärmed hög. För få ytterligare huruvidanågot kunskap inter-att om

jämförelsennatverksamheten påverkar har särskilda beräkningar gjorts
för de folkhögskolor inte internat.harsom

Kostnaden vid 11 folkhögskolorde 14 inte internathar uppgickav som
till i genomsnitt l 650 kr kursdeltagarvecka, 300dvs. kr lägrenära änper
totalgenomsnittet. Skillnaden tillkan del hänföras till inte särredovisa-en

kostnader för intematverksamheten,de förklaringarockså andra kanmen
ñnnas.

Tabell Folkhögskoloma, utbildningXII reguljär Volym och kostnader för-
delade på huvudman och skoltyp. 657 460Totalvolymresp.
kursdeltagarveckor

Skoltyp Deltagarveckor Kostnad veckaper
Procent Kr

Rörelsefolkhögskolor 65 980l
Landstingsfolkhögskolor 35 910l
Samtliga 100 I 960
därav
Folkhögskolor internat 7 650lutan

OBS Avrundade värden

Olika huvudmän olika kostnader-

Rörelsefolkhögskoloma för 65står volymen kursdeltagar-procentca av
veckor. De genomsnittliga kostnaderna skiljer sig mellan rörelsefolkhög-
skolorna och landstingsfolkhögskolorna. redovisasI tabell XII de genom-
snittliga kostnaderna. Av denna framgår rörelsefolkhögskoloma haratt

högre förnågot kostnader den reguljära utbildningen

Jämförelse med tidigare beräkningar

Statskontoret beräknade folkhögskolekommitténuppdrag alternati-av
modeller för statsbidrag till folkhögskolan. I Statskontoretsva rapport

19903 presenterades resultatet enkät kostnaderna och intäkter-av en om
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vid 25 folkhögskolor. Statskontoret beräknade genomsnittliga SOU 1993 23denna
elevvecka tiHkostnaden 1 831 lcr. Rörelsefolkhögskolorna Kapitelhade 5ettper

genomsnitt 7691 lcr och landstingsfolkhögskolorna hadepå en genom-
snittlig 1 931kostnad på kr elevvecka. Statskontorets beräkningarper av-

198788budgetåret respektive 1988.såg året
Folkbildningsrådets enkät för budgetåret 199192 utformatshar så att

jämförbarden med Statskontorets omfattatenkät, har samtligaär men
folkhögskolor.

5.6 Arbetsmarknadsutbildning

avsnitt beskrivsI detta kostnadsstrukturen för den AMV upphandladeav
utbildningen. En allmän beskrivning arbetsmarknadsutbildningen iav ges
avsnitt 2 Vuxenutbildningens aktörer. uppgifter redovisasDe som avse-
ende arbetsmarknadsutbildningen publikationerbaseras och underlagpå
från AMS.

Kostnadsjämförelsen berör framförallt anordnare vuxenutbildning.av
Det bör dock betonas inte utbildning,AMV anordnar be-äratt utan en
ställare vuxenutbildning. De kostnader redovisas intesåledesärav som
anordnarkostnader, AMVs för utbildningkostnader denutan som upp-

från olikahandlats anordnare.
Arbetsmarknadsutbildningen har huvudsakliga samhällsekonomiskatre

mål, nämligen stabiliseringspolitiska, fördelningspolitiska tillväxtpo-och
litiska. stabiliseringspolitiskaDet målet innebär utbildningsinsatsemaatt
ökas under lågkonjunkturen fördelningspolitiskaDe tillmålen kommer
uttryck utbildningsinsatsemanär stödjer dem har denman genom som

ställningen arbetsmarknaden därigenompå och uppnårsvagaste större
jämställdhet olikamellan tillväxtpolitiskaDet innebärmålet attgrupper.
utbildningsinsatsema skall till marknadens behov arbetskraft.anpassas av
Detta kan ske tillvaratar och utvecklar enskildasdeattgenom man resur-

och underlättar matchningen mellan utbud efterfråganoch på arbets-ser
kraft.

Arbetsmarknadsutbildning kan yrkesutbildning och icke yrkesin-avse
riktad utbildning. Arbetsmarknadsutbildningens mål individnivåpå är att
deltagarna skall erhålla efter fullgjordarbete yrkesinriktad arbetsmark-
nadsutbildning. ickeDen yrkesinriktade utbildningen syftar till att vara
förberedelse för yrkesutbildning orienterandeeller utbildning för perso-

bristfälligmed föråldradeller utbildning.ner
De budgetåren har arbetsmarknadsutbildningen till följdökatsenaste

den ökade arbetslösheten. Under 199192budgetåret bestod arbets-av
marknadsutbildningen till yrkesinriktadtvå tredjedelar utbildning. Yr-av
kesimiktad utbildning bedrivs till inomdel yrkesområdena tillverk-stor
ning och administrationkontor. 199192Under budgetåret svarade de för
44 respektive 21 antalet deltagarveckor inom den upphandladeprocent av
yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. AMV upphandlar också

inommånga kurser vårdområdet. Dessa 14utgjorde antaletprocent av
kursdeltagarveckor budgetåret 199192.
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främst utbildning SOU 1993 23utbildning inte yrkesinriktad bestodDen avsom var
Kapitelför yrkesutbildning, orienteringsktuser och s.k. pröva 5förbereder påsom

kurser.
arbetsmarknadsutbildning bedrivs iupphandlas AMVDen nor-som av

dagtid i form heltidsstudier. pressade arbets-malfallet under och Iav
innebär formförekommer ibland s.k. saxning,marknadslägen som en

finns fåtal utbildningar, främst inomskiftgång. vårdområ-Det även ettav
omfattning mindre heltid.det, har änsom en

inom utbildningen.Utbildningsintensiteten hög den upphandlade Enär
oftast 40-timmars dennakursdeltagarvecka vecka. Undermotsvarar en

arbetsmarknadsutbildningentid deltagarna tillgång till lärare. Inomhar
tillämpas kontinuerliga innebär speciell pedago-kursstaner. Detta att en
gik tillämpas till fungera handleda-där läraren delmåste måstestor som

efter-samtliga anordnare arbetsmarknadsutbildning,Detta gäller avre.
utbildning.vid upphandlingAMV har detta krav avsom som

beviljas arbetsmarknadsutbildningFör skall arbetslös, lö-att man vara
risk för arbetslöshet eller placera arbetsmarknaden. Depåsvår attpa vara

inte ierbjuds utbildning har därmed första hand valt att ut-personer som
bilda situation beñrmer sig finnssig. De styrda den de Detär av som

mindre studie-skäl deltagarna i arbetsmarknadsutbildning äratt anta att
motiverade initiativ inomvalt studera detpåän attegetpersoner som re-

utbildningsväsendet. omfattande pedagogiska in-guljära Det krävs mer
för få motiverade studieovana,deltagare, också ärsatser att svagt attsom

tillgodogöra sig utbildningen. givetvisDetta påverkar kostnaderna.
Deltagarna i arbetsmarknadsutbildningen till del relativtär stor unga.

199192Under 70 34 11deltagarna och endastårånprocentvar av yngre
45 särskiltäldre Andelen under budgetåretår.änprocent storunga var

199192. Den andelen deltagare berodde den ökadepåstora unga ung-
199192domsarbetslösheten och det under budgetåret inte fanns nå-att

ungdomspraktik alternativ vidåtgärd arbetslöshet.gon som
Kvinnorna 43utgjorde deltagarna och detta överre-procent av var en

förhållande kvinnornaspresentation i till andel antalet arbetslösa.av

Studieavbrott

årligen studieavbrottenAMS undersökningar anledningen tillochgör av
undersökningen genomfördes i 1992dessa. Den november ochsenaste

innehöll uppföljning yrkesinriktadde slutat arbets-en av personer som
marknadsutbildning 2a kvartalet 1992,under dvs. under det budgetår
kostnadsjämförelserna avser.

90 fullföljdedeltagarna arbetsmarknadsutbildningen. Deprocent av
positiva avbrotten, erhållits.k. dvs. avbrott arbeteattp.g.a. man upp-

3gick till Avbrott negativaorsak brukar kallasprocent. p.g.a. annan av-
brott uppgick till 7 frånoch dessa I motsvarande undersökningprocent.

1991november uppgick fullföljt studierna till 86andelen personer som
Fulltöljandegraden inom arbetsmarknadsutbildningen har ökatprocent.
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under 1980-talet.hela Till viss del förklaras detta fullföljandegra- SOU 1993 23attav
varierarden med konjukturläget.omvänt Kapitel 5

Genomströmning

AMS har undersökt detnärmare genomsnittliga antalet dagar i utbildning
för lämnade utbildning under budgetåret 199192. Denpersoner som ge-
nomsnittliga tiden inom all aibetsmarknadsutbildning 158 dagar. Me-var
dianen för utbildningstiderna 111 dagar. Fördelningen utbildnings-var av
tider skev. Det finns fatalär har mycket långa utbildningstider,ett som
vilket genomsnittetgör högre medianen. Det finnsär änatt manga som
har utbildningstidenkorta frekventaDen utbildningstiden 4 veck-ärmest
or.

Den AMV upphandlade utbildningen hade genomsnittlig tid påav en
145 dagar, vilket lägre den arbetsmarknadsutbildningän bedrivsvar som
inom för det reguljära utbildningsväsendet. Den genomsnittliga ti-ramen
den för 231denna dagar, vilket ungefär läsår.utgörvar ett

Yrkesutbildningarna i genomsnitt längre de kurser inteän ärvar som
yrkesinriktade. Antalet dagar i arbetsmarknadsutbildning reguljär och
upphandlad för yrkesutbildningar 170 dagar och för övriga 130 da-var
gar.

I samband med undersökningen genomströmningstider bör ocksåav
beaktas anmälningstid före utbildning. Denna kan idelas utrednings-upp
tid, dvs. tiden frän inskrivning vid arbetsförmedling till beslut arbets-om
marknadsutbildning, och väntetid, tidden frändet beslutär tarsom om
utbildning fram till kursstart. Den genomsnittliga anmälningstiden ökade

199192under från 85-95 dagar tidigareunder budgetår till 110 dagar
följd den tillströmningen arbetslösa till arbetsförmed-storasom en av av

lingen.

Förändringar kursutbudi

Vid jämförelse mellan budgetåren 199091 199192och andelenären yr-
kesinriktade respektive icke yrkesinriktade oförändrad.kurser Inom ra-

för ickede yrkesinriktade utbildningarna har det dock föränd-skettmen
ringar. Andelen preparandkurser har ökat och orienteringskurserna mins-
kat. Denna utveckling har hållit i sig under början budgetåret 199293.av

Under första hälften budgetåret 199293 har relationen mellanav yr-
kesinriktade kurser ickeoch yrkesimiktade kurser förändrats. Andelen

påbörjat icke yrkesinriktade kurs har ökat. Ytterligarepersoner som en en
utvecklingstendens inom arbetsmarknadsutbildningen förskjutningär en
frän tillgrund- pâbyggnadskurser.
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1993 23arbetsmarknadsutbildning SOUkostnader för upphandladAM Vs
Kapitel 5

avsnitt redovisas genomsnittliga ersättningar anordnamadetta deI som
bedriva arbetsmarknadsutbildning. Uppgiftemafått AMV förhar attav

arbetsmarknadsutbild-försåledes AMV kostnader upphandladutgör s
inte haft förning. Däremot studeras de kostnader anordnaren har attsom

bedriva utbildningen. redovisas därförDe kostnader här kan sägassom
arbetsmarknadsutbildning.priser för upphandlad De kan relate-motsvara

utbildning inom itill för anordna AMU-Gruppenkostnaderna att av-ras
utbildning5.3, inte direkt till uppgifterna isnitt avseende reguljärmen

folkhögskolan. återkommer till denna uppdragsut-komvux, SSV och Jag
bildning i det kommande delbetänkandet.

Arbetsmarknadsutbildningen upphandlas länsarbetsnämnderna ochav
arbetsförmedlingarna, delegeringsordningen i länen.eller beroende av

prisbildningen.Upphandlingen sker under olika former, vilket påverkar I
avsnitt genomsnittliga fördetta den kostnaden all upphandladpresenteras

Älvsborgsarbetsmarknadsutbildning utom län.Uppsala och
genomsnittliga för samtligaDen kostnaden kurser under budgetåret

199192 till 2 200 kr kursdeltagarvecka. Kostnadernauppgår per per
kursdeltagarvecka och volymen kursdeltagarveckor uppdelat yrkesom-på

i tabell redovisas kostnadenråden XIII. I tabell XIV kurs-presenteras per
uppdeladdeltagarvecka yrkesområden och anordnare.på

varierar kraftigt inomKostnaderna mellan yrkesområdena. Kurser
genomsnittligt pris 900vårdområdet har kr kursdeltagarvecka.påett per

billigast relativt 10Vårdområdet och har volym. Detär utgörstoren pro-
främst frånantalet kursdeltagarveckor. Dessa kurser har köptscent av

kommuner. Tillverkningsområdet volymmässigt och har rela-är störst en
tivt genomsnittlig 2700 tillhög kostnad, kr. kurser köps de-Dessa större

frånlen AMU Gruppen. Kontorsområdet det yrkesområdetär störstanäst
15 ligger 2 960med volymen. Kostnaden kr kursdelta-påprocent av per

vilket genomsnittet. tillgarvecka, högre Kontorskursema köpsär än stor
från övrigadel anordnare, AMU-Gruppen och företag.

icke yrkesinriktade oriente-X-kurserna, dvs. de kurserna, består av
ringskurser förberedande för yrkesinriktningar. tilloch kurser Dessa är
innehåll organisation allmänteoretiska utbildningaroch lik imest t.ex.

29komvux. Xkursema volymen kursdeltagarveckor ochutgör procent av
genomsnittligt 580har kostnad 1 kr kursdeltagarvecka. X-kur-påen per

till frånköps del AMU-Gruppen och kommuner.storserna
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Tabell XIII Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, volym och kostnad för- SOU 1993; 23
delad på yrkesområden Kapitel 5

Yrkesområde Kursdeltagarveckor Kostnad veckaper
Procent Antal Kr

0 Teknik 4 118 446 2 670mrn.
1 Vård 10 275 148 900
2 Kontor 15 403 340 9602
3 Kommersiellt 2 62 335 2 350
4 Jordbruk l 14522 590l
5 Gruvarbete 0 580l 2 970
6 Transport 2 47 905 3 600
78 Tillverkning 31 855 804 2 700
9 Service 6 176854 2 160

uppgift 0 5 222 5 010
Teoretiska X 29 812 610 5801
Totalt 100 2 773 766 2002

OBS Avrundade värden

De genomsnittliga kostnaderna vid upphandling från olika anordnare
varierar imellan genomsnitt 0701 3 010kr och ikr. De genomsnitt dy-

utbildningarna har köpts från övrigaraste anordnare. I dennagruppen
ingår bl.a. folkhögskolorna och studieförbunden, också sådangrupp men

utbildning iköps form enstaka kursplatser med deltagaravgifter.som av
Dessa kursplatser genomsnittligtär mycket dyra. Gruppensett öv-senare
riga anordnare 10 volymenutgör upphandlade kursdeltagar-procent av
veckor under budgetåret 199192.

AMU-Gruppen för 49står del procent den upphandladestoren av ar-
betsmarknadsutbildningen. AMV genomsnittlighar kostnad 2 620påen
kr kursdeltagawecka för utbildning köpt hos AMU-Gruppen. AMVper
upphandlar också arbetsmarknadsutbildning från företag, för 8stårsom

volymen kursdeltagarveckor. Den genomsnittligaprocent kostnadenav
till 2 540uppgår kr Universitetkursdeltagarvecka. och högskolorper sva-

för 2 volymen. genomsnittligaDen kostnaden tillprocent uppgårrar av
1 720 kr kursdeltaganecka.per

När AMV upphandlar kurser från kommuner kan det ske genom upp-
handling från komvux, gymnasieskolan eller särskilda enheter för upp-
dragsutbildning, dvs. kommunen har i vissa fall organisatoriskt sär-en
ställd uppdragsutbildning.

De kurser upphandlats från kommuner 30 voly-utgörsom procent av
upphandlad arbetsmarknadsutbildning genomsnittligoch harmen en

kostnad 1 200på kronor kursdeltagarvecka.per
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arbetsmarknadsutbildning, ñr-Tabell Upphandlad kostnad veckaXIV SOU 1993; 23per
anordnare yrkesområde krdelad på och Kapitel 5

AnordnareKostnad veckaYrkesområde per
Högskola ÖvrigaAMU Kommun Företag

Teknik 2 930 2 220 540 3 160 0100 1 3mm.
Vård 320 580 880 230 970l 1 l1

400 22 750 610 720 7 7002 Kontor l 1
Kommersiellt 2 520 670 180 3 040 2 4703 l l
Jordbruk 3 300 500 450 4204 l 1 l

2 130Gruvarbete 4 700 350 3 3 7005
180 8206 3 850 2 2 3 000Transport

Tillverkning 960 278 2 740 2 480 970 2 9401
Service 2 530 370 570 450 7209 l 1 l l

uppgift 7 280 120 2 1201-Teoretiska 2 080 420 130 450 740X 1 1 1 l
otal 2 620 1 720 I 200 2T 540 3 010

färreantalet kursdeltagarveckor 100än
Avrundade värdenOBS

olika vik-Vid jämförelse mellan anordnare och yrkesomráden detären
tigt i vilken omfattning bedrivits.kurserna har I tabell XV ochatt notera
tabell redovisas antalet kursdeltagarveckorXVI volymenmatt påettsom
utbildning. första redovisas volymen förI den tabellen varje anordnare

olikauppdelat yrkesomrâden. I den andra tabellen redovisaspå volymen
för varje yrkesområde uppdelat olika anordnare.på

framgår har litenAv tabell XV gruvområdet så volym dett.ex. att att
mindre respektivehalv anordnares totala volym.utgör än procenten av

Ytterligare litet utbildningar inomyrkesområde jordbruk.ärett
genomsnittligaDen kostnaden påverkas volymen utbildningav som

anordnats inom området. Därtill viktigthar det uppmärksammaär att att
olika kan olika kursimiktningar inomanordnare ha yrkesområde.samma

därför försiktig vid jämförelseMan maste mycket mellan kostnader-vara
vid olikaköp hos anordnare.na

Tabell Upphandlad arbetsmarknadsutbildning budgetåret 199192,XV vo-
fördeladlymen på anordnare och yrkesområde procent

Yrkesområde Anordnare
ÖvrigaHögskolaAMU Kommun Företag Alla

Teknik0 3 25 2 1 8 41m m.
Vård 0 2 28 101 4 10

2 Kontor 12 18 12 37 17 15
Kommersiellt3 4l 1 6 7 2
Jordbruk4 0 0 1 21 1

5 Gruvarbete 0 0 0 0 00
6 3 0 0Transport 21 1

Tillverkning7 8 51 5 8 22 3114
Service9 8 2 6 4 3 6

uppgift 0 0 0 0 0-Teoretiska 22X 44 41 14 38 29
Summa 100 100 100 100 100 100
Antal veckor
tusental 364 63 841l 231 275 2 774
OBS Avrundade värden
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Tabell Upphandlad arbetsmarknadsutbildningXVI budgetåret 199192, SOU 1993; 23vo-
lyrn fördelad på yrkesområde och anordnare procent Kapitel 5

Yrkesomráde Anordnare
AMU l-lög- OvrKom- Före- Total Tusen

skola veckortagmun

0 Teknk 30 13 17 22 18 100 118m.m.
Vård1 1 86 3 101 100 275

2 40Kontor 3 25 21 12 100 403
3 25Kommers. 17 224 32 100 623

Jordbruk4 8 0 33 15 44 100 14
5 Gruvatbete 18 0 63 7 100l l 2
6 80Transport 0 8 4 7 100 47
78 Tillverkning 82 0 8 6 4 100 855

Service9 62 28 51 5 100 176
uppgift 62 30 8 0 100 5-Teoretiska X 37 3 43 4 13 100 812

Totalt 49 2 830 10 100 2 773

OBS Avrundade värden

5.7 Distansundervismng

ytterligareFör belysa kostnaderna för distansundervisning redovisasatt
här exempel kurser olikapå där medier föranvänds förmedla kunskap.att
De exempel jag valt omvârdnadskurs anordnats Utbild-är en som av
ningsradion i samarbete med vârdhögskoloma och kursertvå anord-som

Försvarets förvaltningshögskola och har inriktning fas-nats av motsom
tighetsförvaltning. Dessa exempel högskoleutbildning. därförDe äravser
inte helt jämförbara med de tidigare redovisade kostnaderna för vuxenut-
bildning.

Utbildningsradion

UtbildningsradionFör har distanskurs, Omvårdnad konsten atten om-
varda, studerats. Denna kurs hafthar målgrupper; kursdeltagarna,tre ra-
dio- och TV-publiken deltagit i studiecirklar. Då URsamt personer som
har arbetat med målgrupper materialethar också till dessatre anpassats
skiftande deltagare. För genomförandet omvårdnadsprojektet har URav

radio-utvecklat och TV-program, kursmaterial för kursdeltagarna och
specialanpassat tryckt studiematerial för studiecirkeldeltagarna.

Kursen bedrivitshar i samarbete med vârdhögskolorna. Dessa har ar-
kursträffar givitoch studiehandledning. De svarade vidare förrangerat

examination. För dessa insatser erhöll de ekonomisk ersättning UR.av
Kursdeltagarna hade möjlighet för 10 Kursenpoäng.att tentera gavs
kvartsfartpå och med utgångspunkt i studiepoängantalet kan den anses

tio veckors heltidsstudier. Distanskursen följdesmotsvara bl.a. heltids-av
arbetande sjuksköterskor. Kursen perioden 1989under till 1991.gavs
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Antalet registrerade till 430.kursdeltagare uppgick l Därtill SOU 1993studerade 23
10 000 i studiecirklar i anslutning till Publikmätning-kursen. Kapitel 5ca personer

har genomförts, visar 1 150 000 har elleratt ettsettar, som ca personer
flera i TV-serien. Utbildningsradions studiemateri-ochprogram program
al således betydligt flernår de har registrerats kursdeltagare.än som som
Därigenom fullgör UR sitt folkbildare.uppdrag som

Den totala kostnaden för framtagning och genomförande projektetav
uppgick till 5,2 milj kr. denna ingickI kostnad TV- radioproduk-ochca
tion, utvecklingskostnader, personalkostnader, ersättning till vård-samt
högskoloma. Om hela fördelaskostnaden de registreradepå kursdeltagar-

blir kostnaden heltidsstudievecka knappt 370 kr. Om kostnadernana per
därtill fördelasskall studiecirkeldeltagarepå och radio- TV-publikenoch
blir den naturligtvis betydligt lägre.

I det beloppet ingår intenämnda kostnaderna för tryckt kursmaterial
vilket finansierades deltagaravgifter och försäljning i bokhandel.genom
Kursavgiften 2 000drygt lcr deltagare och avsågs täcka ävenvar per er-
sättningen till vårdhögskoloma. sistnämndaDessa ersättningar ingår dock
i den nämnda totalkostnaden.

Kostnaderna för radioprogrammenTV- och uppgick till 3,5 milj kr.ca
Detta ungefär tredjedelartvå de totala kostnaderna. Detmotsvarar ärav
rimligt till betydande hänföradel dessa tillkostnader Utbildnings-att en
radions folkbildningsuppdrag.

Vid jämförelse med övriga anordnare bör försiktigsåledesen man vara
eftersom UR mycket bredare publiknår de registrerade kursdelta-änen

och den beräknade genomsittliga kostnaden inte hänsyn till det-targarna
ta.

Försvarets förvaltningshögskola

förvaltningshögskolaFörsvarets har valt lägga vissa kurser, elleröveratt
delmoment, till undervisning distans. Detta inneburithar besparingarper
bl.a. med avseende ochpå traktamentskostnader. Som exempelettrese-
kan kurser för vilkatvå särskildanämnas kostnadsberäkningar genom-
förts. Dessa ikurs företagsekonomi inriktningär med fastighets-moten
förvaltning och MAL MAL Mark, Anläggningar och Lokaler samt en

i juridikkurs med inriktning.samma
Kursen i företagsekonomi har bedrivits deltidpå under hösttenninen

1992. Koncentrationsläsning har skett med mellanliggande självstudietid.
Under kurstiden har deltagarna haft kontakt med lärarna övrigaoch delta-

via datorbaserat konferenssystem. Deltagarna sinahar skött ordi-ettgare
narie arbetsuppgifter parallellt. studiernas omfattning femmotsvarar
veckors heltidsstudier femoch Poäng universi-poäng. motsvarandeger

eller högskolestudier. Antalet deltagare uppgick till 16.tets- Den ge-
nomsnittliga kostnaden för heltidssstudievecka uppgick till 5 120 kr.en
Den totala kostnad för 16 deltagare och fem heltidsveckor uppgick till ca
410 000 kr. En dryg fjärdedel 126 000 kr dessa kostnader bestodav av

föreläsare.externa
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inom juridik bedrivits deltid 1992. SOU 1993 23Kursen har också under höstenpå
omfattade tio veckors heltidsstudier tio KapitelKursen motsvarande och 5gav

16. genomsnittligt 2 065Antalet deltagare Kostnaden krpoäng. var var
för heltidsstudievecka. för tio heltidsveckorDen totala kostnaden ochen
16 uppgick till 330 000 skillnaden ideltagare kr. Den kostnaderstoraca

förklaras delvis förmellan de kurserna kostnaderna detvå att externaav
69föreläsarna uppgick till 000endast kr.

bedrivit studierna parallellt sinaKursdeltagarna har med reguljära ar-
betsuppgifter. genomförandet distanskurser inve-För dessa har krävtsav
steringar i för elektronisksystem post.

5.8 Studiestöd

åmförelsema i förförsta utbildningJ hand kostnaderna anordnaattavser
olika Tillslag. dessa kostnader för det allmänna kommer kostnadernaav

för olika former studiestöd. följande redovisas de studiestödsfor-I detav
olikakan för i former vuxenutbild-aktuella deltagarnamer som vara av

ning. Något entydigt samband mellan utbildningsform och studiestöds-
form finns Studiestödet översiktligt förknappast längre. berörs här endast

visa vissa skillnader.påatt
Beloppen för olika formerna studiestöd i möjligastede redovisasav

omräknade till ersättning studievecka.mån hel På kan dessaså sättper
jämföras med de redovisade för utbildningen.anordnarkostnadema Det
bör observeras studiestödet både bidragbestår och lån. De utdeladeatt av
bidragen direkta vissa fallkostnader för I redovisasutgör staten. genom-
snittliga lånebelopp, för inte redovisats, efter-kostnaderna lånen harmen

dessa beroende återbetalningar.de studerandesärsom av
studiestödet nyligen varit föremål för omprövning. 1991har Under

lämnade Finvuxutredningen sitt 199165betänkande SOU Ett samordnat
vuxenstudiestöd. Tidigare i redovisade förslag till föränd-Jan Brömsår
ringar i Ds 1992123 statsstipendier. Finvux-Målrelateraderapporten
utredning uppgifter från ligger till förCSN, SCB och AMS grundsamt
redovisningen i avsnitt.detta

Studiehjälp

Studiehjälp beviljas elever 20 i gymnasieskolanunder ochår gårärsom
utbildningareller andra gymnasial nivå. Studiehjälpenpå består stu-av

diebidrag, inackorderingstillägg tillägg.och studiebidraget likaärextra
allmännadet barnbidraget uppgickoch under budgetåretstort som

199192 till 750 175kr månad. Detta kr vecka. Un-motsvararper ca per
der 199192budgetåret 5 900 i 3 300det elever komvux och elever ivar
folkhögskolan beviljades studiebidrag.som

Inackorderingstillägget beviljas elever utbildninggenomgår påsom an-
hemorten. Elever föräldrar har ekonomisk situa-änortnan vars en svag

tion beviljas tillägg.kan finns lånemöjligheter.Det ocksåextra
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Studiemedel SOU 1993 23
Kapitel 5

Studiemedel kan beviljas studerande i högskolan och eftergymna-annan
sial utbildning. Studiemedel kan beviljasockså äldreär änpersoner, som
20 år och deltar i gymnasial utbildning. Denna form studiestödsom av
berör således folkhögskolan, komvux och SSV.

Studiemedel består studiebidrag studielån.och Om särskilda skäl fö-av
religger kan studiemedel beviljas. Under budgetåretextra 199192 upp-
gick det maximala läsårsbeloppet till 59 310 kr, vilket inkluderar studie-
bidrag och studielån. Det genomsnittliga läsårsbeloppet uppgick till
46 392 kr, bidraget uppgick till i genomsnitt 13 990 kr och lånetvarav
32 402 kr.

Vid antagandet läsår omfattar 36 veckors heltidsstudieratt ett uppgick
det genomsnittliga bidraget till 390 kr och lånet 900 kr vecka.ca ca per
Under budgetåret 199192 uppgick antalet med studiemedel tillpersoner
25 597 inom komvux 8 026och inom folkhögskolan.

Vuxenstudiestöd

Vuxenstudiestöd skall i princip inkomstbortfallersätta vid studier och är
främst föravsedda arbetstagare med kort utbildning. Vuxenstudiestödet
består särskilt vuxenstudiestöd, kortidsstudiestöd internatbidrag,ochav
vuxenstudiestöd för arbetslösa bidrag till uppsökande verksamhetsamt

arbetsplatser.på
Det särskilda vuxenstudiestödet SVUX består vuxenstudiebidragav

och studielån. Detta beviljas till den deltar i utbildning minst 15som om
dagar bl.a. i folkhögskola eller komvux. Antalet erhöllpersoner som
SVUX uppgick under budgetåret 199192 till 15 695 inom komvux och
2 115 inom folkhögskolan.

Det utbetalda beloppet i vuxenstudiestöd varierar. Budgetåret 199192
uppgick bidraget, enligt uppgift från CSN, i genomsnitt till 210-230 krca

dag. Detta belopp 1 500-1på 600motsvarar krper ett vecka.ca per
Det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa SVUXA avser perso-

arbetslösaär och vissaställer krav bl.a. denner som på sökande skallatt
anmäld arbetssökande hos arbetsförmedling. Det särskildavara som vux-

enstudiestödet för arbetslösa beviljas för studier på grundskolenivå och
för utbildning gymnasialpå nivå beräknas högstpågå terminer.tvåsom

Större delen eleverna med SVUXA studerade vid komvux ellerav
folkhögskola. Antalet uppgick under budgetåret 199192 till 911personer
respektive 142. Enligt uppgift från CSN det genomsnittliga utbetaldavar
beloppet för SVUXA något högre för SVUX.än

Kortticlsstudiestödet förär deltar i studiecirkelavsett personer som en
eller kort kurs vid folkhögskola, komvux eller SSV och ien skall princip

inkomstbortfall.ersätta Korttidsstudiestödet fastställtär beloppettsom
för varje hel timme inkomstbortfall.med Under budgetåret 199192 var
beloppet 65 kr timme. Den deltar i kort kurs vid folkhögskolaper som en
eller SSV kan dessutom få internatbidrag. Intematbidraget uppgick under
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S01 1993 23för ochutgifter kostsyftar till täcka290 dygn och199192 till kr attper
Kaptel 5utbildning.i medlogi sambandsamt resa

förresekostnadsersättningbeviljasvid SSV kanStuderande även resa
2 800199192 detbudgetåretstudieort. Underochmellan hemort var ca

genomsnittliga kostna-resekostnadsersättning. Denerhöllpersoner som
beräknasstuderandeVarje300uppgick till krden per resa.caresaper

2,5i genomsnitt år.göra resor per

Övriga studiestöd

förlo-ersättning förutgåvuxenutbildning kan timersärtnirzgvissFör som
främst stude-arbetslöshetsunderstöd. Dettaarbetsinkomst ellerrad avser

svenskundervisning förgrundläggandegrund-sñvid grundvux,rande
utvecklingsstörda.psykisktvuxenutbildning förinvandrare och särvux

Urbildningsbidrag

förut-utredningarbetsmarknadsutbildning ellerDen genomgår omsom
utbildningsbidrag. Ut-tillarbetsmarknadsutbildning harsättning för rätt

förbidragsärskilt och utgårdagpenning ochbildningsbidraget består av
i sambandmerkostnadervissaförSärskilt bidragvardagar. utgår typer av

utbildningen.med
försäkringskassan.Utbildningsbidrag utbetalas av

anslutendeltagarenberoende ärstorlekUtbildningsbidragets är omav
till 410i genomsnittuppgickUtbildningsbidragetarbetslöshetskassa.till

arbetsmarknadsutbildningen.upphandladeför AMVdag denkr avper
2 050 vecka. Ut-ersättning krgenomsnittlig påDetta permotsvarar en

14 milj dagar,199192 underbudgetåretbildningsbidrag utbetalades mot-
arbetsmarknadsutbildning-för upphandlade2,8 milj veckor densvarande

deltagit i denbudgetåretundergångAntalet någon upp-personer somen.
576.163uppgick tillarbetsmarknadsutbildningenhandlade

genomsnittlig utbildnings-förutbildningsbidragetförKostnaderna en
uppgick tillarbetsmarknadsutbildningenupphandladeinomplats den

iutbildningsplats den199192 hade23042 kr. Under budgetåret upp-en
utbildningstidgenomsnittligarbetsmarknadsutbildningenhandlade en

103.dagar145 antaletdagar, ersatta varvarav

kostnadsberäkningarnaslutsatser5.9 Några av

fyraheltidsstudier i defor veckasBeräkningarna kostnaderna ut-enav
lätttydliga Det skullenumeriskt resultat.bildningsformerna attvarager

vilkensiffrorna slutsatseranvändning draokritisk ut-omavgenom en
de and-jämfört medbilligare någonellerbildningsform dyrareär avsom

inte användas dettaemellertid på sätt.Materialet kanra.
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Jag har redan uppläggningen avsnittet framhävasökt skillna- SOU 1993 23genom av
derna mellan utbildningarna. En enkel analys visar sålunda finnsdet Kapitel 5att

omedelbart samband mellan kostnaderett och det genomsnittliga antalet
timmar lärarledd undervisning under vecka. Lärarlönekostnadema be-en
räknas genomsnittligt något hälften kommunernasövermotsvara brut-av
tokostnad för vuxenutbildningen. Ett genomsnitt för den lärarleddagrovt
undervisningen i komvux, folkhögskolan och AMU-Gruppen ärresp.
10-15, 25 35-40och timmar vecka. Kostnadsskillnaderna dockär än-per

något skillnaderna istörre än undervisningsvolym. En betydandenu del,
inte hela, kostnadsskillnaden torde alltså kunna förklaras med dennamen

faktor.
Antalet lärartimmar i sinär uttryck för utbildningens ochtur ett särart

de krav ställs deltagarna.på Tradition, pedagogisk målsättning, mål-som
sammansättning tilltron till den vilja och förmågagruppens resp. vuxnes

till ansvarstagande för sin inlärningeget exempel omständigheterär på
och överväganden, påverkat utformningen de berörda regelverkensom av
och därmed omfattningen den lärarledda undervisningen. Det ñnnsav na-
turligtvis ingen absolut riktig nivå. Det i ställetär ambitionernasårarten,
och kraven diskuterasmåste och ställas i relation till kostnadseffek-som

De absoluta beloppentema. sådana har begränsat intresse.som mer
En svårmätbar väsentlig faktor det gäller möjlighetennärannan, men
jämföra genomsnittskostnader denatt k kursmixen.är Vilka utbildning-s

inomanordnas given totalvolym påverkar kostnaderna.ar som Skill-en
naderna mellan teoretiska och yrkesinriktade utbildningar kan stor.vara
Men också yrkesutbildningar, förs till NYK-omrâde, kan hasom samma
helt olika kostnadsbild. Som exempel kan fordonsforarenämnas ochatt
växeltelefonister båda hänförs till och kommunikationsarbete.transport-
Skillnaden i utbildningskostnad uppenbar fåär och kan genomslag istort

undersökning detta slag. Ofta ställer dock yrkesutbildningarnaen av stör-
krav på utrustning och undervisningsgruppersmå teoretiskre utbild-än

ning, finns,det undantag.antytts,men som
Med viss generalisering kan vidare hävda yrkesutbildning-en attman

i komvux kortare och mindreär utrustningslcrävandearna inomän
AMU-Gruppen. innefattarDe vanligen också väsentligt mindre färdig-
hetsträning AMU-Gruppensän utbildningar. Den har också i betydande
utsträckning inriktning fortbildning eller vidareutbildningmot medan ut-
bildningen inom AMU-Gruppen i domineras grundutbildningar.av

Jämförelsen mellan AMU-Gruppen och komvux påverkas vidare attav
uppgifterna kommunernas kostnader reguljär komvuxutbild-om avser
ning, medan fördet AMU-Gruppen handlar upphandlad arbetsmark-om
nadsutbildning. I kommande delbetänkande kommerett jag redovisaatt
motsvarande uppgifter rörande uppdragsutbildningen i komvux vidsamt
SSV och folkhögskolorna. En jämförelse mellan kostnaderna för upp-
handlad utbildning i AMU-Gruppen och de andra anordnama har natur-
ligtvis i upphandlingsperspektivett relevansstörre de redovisadeän nu
siffrorna.

Kursmixen lika betydelsefullär förklaringsfaktor vid jämförelsersom
mellan utbildningsanordnare inom utbildningsform mellan utbild-en som

95



SOU 1993 23kommunmaterialet, kost-framgår tydligt därningsformerna. Detta av
Kapitelyrkesin- 5särskilt i fråga dennadsvariationerna mellan kommunerna, om

genomsnittsvärde-Särskiltriktade utbildningen, tydligt utslag påär stora.
färliten där varje kursi med deltagarvolym,den kommuner storna ger

visar högstamaterialet denbetydelse for medelvärdet. En analys attav
genomsnittskostnaden mindre kommu-finns i deoch den lägsta några av

riksgenomsnittet i kom-genomsnittsvärdena liggermedan närmarenerna
i deverksamhetsvolym. värdenamed De höga någrastörre avmuner

ha påverkatshar låg verksamhetsvolym kan dessutomkommuner avsom
ersättningen.interkommunalaschabloniserad beräkning denaven

lcr vecka1330

lOOOl

ll iI J x|I xiO l iAI 1500001000003 å
Deltagarvolym

etappkurser yrkeskurser i kom-Genomsnittskostnader forDiagram 3 resp.
exkl. Göteborgi kommunernavid olika deltagarvolymvux

material påvisa tydligti dettainte möjligt någotDet däremotär att
omfattning i kommunerna och kostnads-samband mellan verksamhetens

nivån.
undersökning kommunernasi mellanjämförbarhet råder dennaFull

vid kursmixen härkostnader och kostnaderna SSV, ävenäven natur-om
Materialetligtvis viss betydelse. visar intervallkurserhar deatt som an-

ii Härnösand billigare motsvarande kurser kommu-ordnas markantär än
Brevdistansundervisningen billigare. intervallkursemaAttär ännunerna.

utbildning iNorrköping ligger kostnadsnivåvid iSSV på samma som
undervis-förklaras timmar lärarleddkommunerna, bl antalstörreetta av

väsentligt i varje kursning lägre genomsnittligt antal deltagareoch änett
i Härnösand.

di-genomsnittskostnaden ideltagargnipper forBetydelsen storaav
tiopoängskursstansutbildning visas beräkningarna rörande URsockså av

frå-i utbildningen detomvårdnadskunskap och vid FörvHS. Trots att var
merkostnader forhögskolekurs, belastades med att svaraga om somen

forfolkbildningsuppdrag kostnadende ställer, lågkrav URsmot om-
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vardnadskursen för heltidsvecka nivå SSVl-Is intervall- SOU 1993 23páen samma som
kurser. Med mycket lågt deltagarantal Kapiteloch volym undervisning 5ett stor av
högt kvalificerade vid FörvHS blir per-capita-kostnaden mycketexperter

användningenhög distansmetoder. Den huvudsakliga besparing-trots av
ligger vid FörvHS kostnaderna förpå och traktamenten.en resor
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6 Vidgad användning 235181196923av

distansmetoder

6.1 Kompetensutveckling distansmetodermed

I betänkandets inledningskapitel har jag sökt visa föreliggerdetatt ett
mycket utbildningsinsatser,behov riktar sig till denstort av som vuxna
befolkningen. Jag har också redovisat för utbildningen iargument att
ökad utsträckning behöver integreras i iarbetet eller fallalla ske på ar-

ibetsplatsen omedelbar anslutning till arbetet.
fulltAtt konsekvenserna dessa utmaningar innebärut ta attav man
imåste grunden hur distribueraranordnar, organiserarompröva ochman

utbildning och därmed hur pedagogiskt och metodiskt skallman genom-
föra den. Det innebär också hur organiserarmåste omprövaatt man man
arbetet och arbetsplatsen. Vill lärande tillskall komma ståndatt ettman
måste också tid foroch ändamålet,avsätta det skalloavsettman rum om

iske arbetet utanför.eller
Vi i Sverigehar länge skilt mellan arbete och lärande och löst proble-

hur skapar tid och med klassrum, kursgårdar och produk-met man rum
tionsbonfall vikarier.eller Detta har visat sig dyrbart, ofta trevligtvara

inte alltid effektivt. Jag övertygad vidgadär användningattmen om en av
distansmetoder viktigtär på bättre lösningar.vägenett steg mot

distansmetoderMed jag olika kombinationerdå teknik ochmenar av
pedagogik syftar till överbrygga avstånd i tid ocheller mel-attsom rum
lan den lär och den skall lära sig, förmedlaroch kunskaputsom som som
och skapar möjlighet till dialog. finnsDet mycket antal sådanaett ston
metoder. Informationsteknologins snabba utveckling fortlöpandeöppnar
möjligheter till kombinationer. Denna mångfald de faktorernya en av

skapar istyrkan begreppet distansmetoder.som
Ett förhållande distansmetoder till potentielltgör slagkraftigtsåettsom

instrument mångfalden kombinationsmöjligheterär mellan använd-av
ning sidanå distansmetoder och den andra traditionellaå ellerav ena
okonventionella undervisningsformer. Jag återkommer till detta.strax

Jag har haft möjlighet del undersökning företagens bl.a.att ta av av syn
kompetensutvecklingpå distansutblldningÅoch Undersökningen, som

hade bruttourval 400 företagpå olika storlek, genomfördesett av te-som
lefonintervjuer. materialetAv framgår tredjedelartvå tillfrå-deatt ca av
gade företagen intresserande tillämpa utbildningsmodellattvar av en som
innefattar distansmetoder. Ungefär femte tillfrågade sade sigvar vara

Överointresserad. 80 företagen utbildningen heltprocent el-attav angav
ler delvis borde arbetstid.äga på Dessa uppgifter antyder detrum att
finns positivt intresse i företagen utbildningsmodellett prövaatt en som

distansmetoderutnyttjar arbetsplatsen.på
Ordet distansutbildning förknippas fortfarande alltför ofta 1950-med

1960-talensoch korrespondenskurser, ställde krav motiva-påstorasom
tion och självdisciplin. Dagens och mindreän morgondagens distans-- -
2 Distansutbildning i arbetslivet, Marknadsfakta AB 1993
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SOU 1993 23lite klassiska korrenspondenskursen.metoder har med dengemensamt
pedagogisk organisatorisk Kapitel 6vill i korthet ochJag peka på nâgra ur syn-

punkt skillnader.centrala
mediet.första kunskapsfönnedlande Självfallet har detDet gäller det

materialet fortfarande viktig uppgift i utbildning. Läroböck-tryckta allen
viktig inslagstudiematerial, arbetshäften studievägledningaroch utgörer,

i möjligheternaall pedagogisk verksamhet. Det kompletteraär attattnya
förklarande material obegränsade. Ljudmed stödjande och närmastär nu

radio i form vanligast.och bild, direktsänt via och TV eller kassetter ärav
inom olikasimulerings- övningsprogram utvecklasDatorbaserade och

för användning i vanliga CDområden den skolan. CDI och ROMockså-
interaktiva medier. TV och dataspelenkan utnyttjas påutgör sättettsom

utvccklingsmöjligheternakommersiella föregångare, antyder detnärsom
pedagogiska teknikengäller En hel del den dockprogram. av nya

emellertid jämföreslevis Enligt min uppfattningdyr använda. böratt man
tillgängliga tekni-räkna med det den deltagarna kända och lättäratt av

domineraken kvantitativt under dekommer åren.närmasteattsom
dialogen. Traditionellt den långsam. Det dagarDen andra gäller togvar

innan fick Telefon, telefax och elektro-eller veckor brev.man svar per
datorkonferenssystem för-nisk telefon-, video- skaparochpost samt nya

utsättningar för dialogen mellan lärare och elev och mellan eleverna.
distributionsformerna. Postbefordran har fortfarandeDet tredje gäller

radio-given Direktsändning det markbundna och TV-nätetplats. överen
sändningar bild via satellitbeprövade Kodade ljud ochväl metoder.är av

Bildtelefonenmöjliga. tek-eller kabel till betalande ärär ettmottagare
niskt ekonomiskt realistiskt alternativ. kan självfalletoch helt Datanät ut-

dialog.nyttjas också för fler funktioner än
idag frågafjärde viktigaste sällan helDet och kanske det är attom en

genomförs Utbild-utbildning, kurs, från till slut med metod.början en
distans-kombination eller fleraningen i ställetbyggs enupp som en av

Utbildningens innehållundervisningsformer. och del-metoder och andra
kombinationerförutsättningar studievillkor vilkaoch avgörtagarnas man

-internationelltfolkbildningstraditionenväljer. Den svenska settossger
studiecirkelnsunika möjligheter förena distansmetoder med dyna-att-

kompetensutveckling.mik till slagkraftigt instrument förett
undervisningsformenfemte viktig skillnad inteEn och har med så-som

tillämpas. Distansmetoder riktar sigmeddan dennärgöra utanatt snarare
i tillinte främst, till studerande glesbygden ellerbara, eller ensammaens

vanligafrån skolformerna.skäl utestängda deandra ärpersoner som av
möjligheter föra in utbildningDistansmetoder framför alltöppnar att som

möjligheterna differentieraintegrerad vidgardel arbetet och de atten av
möjligheter till flexi-i Distansmetodernasverksamheten klassrummet. en

utbildning förenas med tryggheten iindividualiserad kanbel och gruppen
eller klassen.

formernaskillnader äldre korre-har dessa mellan deSammantagna av
distansmetoder migspondensundervisning och moderna övertygat attom

förbehållet litet fåtaldistansutbildning inte längre något ärär ettsom
fömuftig användningstudiemotiverade I stället ökarstarkt enpersoner.
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distansmetoder möjligheterna människor,nå aldrig skulle SOUsöka 1993 23attav som
sig till högskolan, komvux eller studiecirkel. Kombinationer det Kapitel 6en av pe-
dagogiska från folkbildningen, skilda distansmetoderarvet och när-ett
mande mellan utbildning och arbetet bör kunna undanröja några deav
hinder 1970-talets vuxenutbildningsreformer inte förmådde bryta ner.
Samtidigt distansmetodemakan viktigspela roll i fortbildning ochten ex
vidareutbildning för lärare, ingenjörer och andra välutbildade, studievana

oftaoch motiveradestarkt grupper.
Mot denna bakgrund fortsattjag utveckling distansmetoder ochser av

inte minst utvecklingen tilllämpning och användning distansmeto-av av
der nyckelfråga det gällernär Vuxenutbildningensmötaattsom en utma-
ningar. Jag ilägger följande framdet förslag på områden, nämligentre

utformningen statligt tillstöd utveckling distansutbildningi ettav av
nationellt projekt det gäller bastärdigheter,när-Avett och
förändrad ställning för Statens skolor föri en vuxna.

6.2 Statligt stöd till utvecklingen distansutbildningav

6.2.1 Bakgnmd

19909185I Växa med kunskaper framhöll föredraganden, statsrå-prop.
det Persson, det statsbidraget för vuxenutbildningatt det entydigtgörnya
till kommunal uppgift besluta utbildningens dimensioneringatten om

inriktningoch för innevånarnade i kommunen. Den uppgiftvuxna som
SSV fullgör komplement till komvux kommer olikaövertasnu som att av
kommuner. Tillämpning skilda metoder för distansundervisning kom-av

framstå riktig och nödvändig utvecklingatt bl.a. i dessa kom-mer som en
Föredraganden föreslog, Statens skolor för skulleattmuner. vuxna av-

vecklas med början den 1 juli 1991. Det framhöll han,är, angelägetmer
för för utvecklingstaten att metoder, pedagogikta ett och tek-ansvar av
nik för distansutbildning själv förän marginell del utbild-att svara en av
ningsutbudet. Staten kan därmed stödja kommunerna i deras ansträng-
ningar nå alla medborgare behöver utbildning.att som

Föredraganden redovisade slutligen sin avsikt tillsätta särskildatt ut-en
redning för belysa hur utveckling distansutbildningatt kan kommaen av
till inomstand det offentliga skolväsendet. Han framhöll vidare, i denatt

utredningenmån kommer fram till det behövs fristående organsia-att en
tion skallså denna förläggas till Härnösand.

I sitt betänkande UbU 19909116 tillbakavisade utbildningsutskottet
förslaget nedläggning SSV innan aviseradeden utredningen redo-om av
visat sina förslag instämde föredragandenmed i frågan lokalise-men om
ring eventuell kommande fristående organisation till Härnösand.av en
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SOU 19936.2.2 Förarbeten 23m.m.
Kapitel 6

Förstudien

riksdagen anledning 19909185 tillkalla-Sedan fattat beslut med av prop
regeringens bemyndigande 20 junide statsrådet Persson med stöd denav

1991 särskild uppgift genomföra förstudieutredare med att ut-en en om
vecklingen distansutbildningen i Sverige. iUtredaren presenterade ja-av
nuan 1992 sin Ds 19923 borta och mycket för-Långt närarapport en-
studie Förstudien i idistansutbildning. plansvensk utmynnade åttaom en

för fortsatt utredningsarbete.punkter ett
Förstudien remissbehandlats min försorg. sammanfatt-har Engenom

ning remissvaren inom sekretariatethar gjorts och under-utgör ettav av
för mina femtiotal myndigheter organisatio-lagen överväganden. Ett och

tillfälle inm.fl. bereddes yttrande och synpunkter kom frånattner avge
35 remissopinionen sammanfattas följan-dem. I korthet kan påstörstaav
de sätt.

Remissyttrandena enhälligt för vidgadstöd tanken påettger en an-
vändning distansmetodik i utbildningsväsendet.det svenska finnsDetav
vidare betydande enighet form sammanhållet stöd ochnågonatten om av

förändring utveckling organisation nödvändi-eller nuvarande äratt en av
för utvecklingen distansutbildning skall underlättas och föratt attga, av

distansmetoderna spridning hittills fått.vad de Såvälstörre änge en ar-
betsmarknadens flertalet tillfrågade utbild-kommuner och departer som
ningsanordnare sig företräder remissin-denna ståndpunkt. Fåyttratsom

sig direkt i frågan för utveckligenuttalar di-stanser statensom ansvar av
stansutbildningen indirekt iberörs den yttranden. fö-många Demen som

nationellt för distansutbildningrespråkar uppenbarligenutgårett centrum
åtminstone statligtfrån initiativ ioch Inte yttrandenågotett engagemang.

utesluts statligt till for utvecklingen distansutbild-stödett engagemang av
ning.

De direktyttranden berör roll talar övergripan-statens statenssom om
för samordningde och stöd för nödvändigadeansvar av resurserna som

utvecklings-, utvärderings- forskningsinsatserna.och Behovet över-av
blick fungerandesamordnadoch informationsspridning också.nämnsen
Någon tanke centraliserad styrning distansutbildningenpå och ut-en av
vecklingen denna redovisas inte i yttrandena. De diskuterascentraav som
i skilda relativt tillbakadragenyttranden har alla funktion såsom atten er-

ekonomisktbjuda och stöd till utveckling, forskning, utvärderingannat
information.och för direktaAnsvaret det genomförandet distansut-av

bildning och utvecklingsarbete förutsätts ligga kvar hos de nuvarande an-
ordnarna.

Vid sidan förslag för distansutbildning finns i mångaett centerav om
yttranden förslag utveckling olika former nätverk mellan anord-om av av

distansutbildning. fall förordasI kombinationnågot centernarna av en av
och nätverk, medan remissinstanser uttryckligen avstånd frånett tarpar
tanken inrättning eller institution.på en ny
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Många yttranden pekar utvecklingsbehovpå i skilda inomavseenden SOU 1993 23
distansutbildningen. Mer utförligt belyses distansutbildningen i relation Kapitel 6
till arbetslivets behov, distansutbildning för utbildningsmässigt eftersatta

användningen teknik inom distansutbildningen.samtgrupper av ny
En utförligare remisssammanställning fogas bilaga 5 till betänkan-som

det.

Högskoleuppdraget

Den 15 april 1992 uppdrog regeringen universitetenåt i Umeå och Linkö-
ping i samarbete och efter samråd med övriga berördaatt högskolor utre-
da frågan organisationen distansutbildningen i högskolanom av m.m.
Universiteten överlämnade i slutet september 1992 Svenskarapportenav
Distansrådet till regeringen. Förslagen bereds f.n. inom regeringskansliet.

Förslagen innebär i korthet skapar organisationatt nätverks-man en av
modell, förär högskoleenheteröppen i samarbete med andrasom som
vill främja svensk distansutbildnings vidare utveckling. Nätverket, som
kallas Svenska Distansrådet, föreslås bestå styrelse, ettav en represen-
tantskap och sekretariat. sekretariatet föreslås fårett arbetsställen,två ett
i Linköping ioch Umeå. Mellan dem finnsskallett tydlig funktions-en
uppdelning.

Rådets huvuduppgift bli finansiera utvecklingsprojekt vid oli-attavses
ka högskoleenheter, kompetenshöjande åtgärder konferenser, semi-som
narier, och lärarfortbildning. Vidarerapporter skall rådet genomföra in-
formationsinsatser, stärka svenskt deltagande internationellti samarbete

initiera finansieraoch uppföljnings-samt och utvärderingsprojekt inom
högskolan distansmetodik,avseende -pedagogik, och -teknik.

Förslaget har kostnadsberäknats till mellan 23 36och milj årligenkr
under år med successiv ökning. Någon finansiering förslagetsex en av
har inte angivits.

överväganden6.2.3

iSom korthet refererats kan jag bygga mina överväganden omfat-på ett
tande utredningsarbete. Enligt min bedömning föreligger i centrala frågor
inte behov ytterligare utredning underlag finns för ställningsta-av utan
gande från statsmaktens sida. Jag kommer i följandedet redovisa för-att
slag till sådant ställningstagande. Jag har därvidett frånutgått att rege-
ringen kommer ställning till förslagen från universitetenatt ta i Umeå och
Linköping minaoch förslag i sammanhang försöktoch beakta ocksåett
de behov redovisats i Svenska Distansinstitutet.som rapporten

De refererade förarbetena och remissyttrandena kraftfullt stödettger
för tanken särskilda åtgärder bör främjaatt staten den vidaregenom ut-
vecklingen distansutbildning inom hela det svenska utbildningsväsen-av
det. ställningstagandet innehåller delartvå

dels användningen distansmetoderatt bör utvidgas,av
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1993SOU 23utveckling.dels aktivt främja dennabörstatenatt
Kapitel 6

distansmetoderVidgad användning av

anföras.radställningstagandet kanförsta delenFör den argumentenav
utvecklasi Sverige skulle kunnaAnvändningen distansmetoder avse-av

utanförminst högskolesektom.kvantitativt kvalitativt, intesåvälvärt som
kompetensutveckling ividareutbildningfortbildning, ochBehoven ar-av

distansmetoder kankraftfulla åtgärder, därbetslivet medbehöver mötas
bristande tillgänglighetutbildningensviktiga inslag. reguljäraDenutgöra

hand önskar stärkaförfortfarande hinder påmångautgör ett som egen
Utvecklingen di-utveckling.arbetsliv personligsin för ochkompetens av

pedagogiska utvecklingen inomvitaliserar denstanskurser gångermånga
informations-teknik inomtraditionella närundervisningen. Ny bl.a.den

distansutbildningen.tillföras Slut-teknologin innebär verktyg kanatt nya
distansmetodikundervisning kanligen för med utgöratalar mycket ettatt

traditionella former, intealternativ till utbildning ikostnadseffektivt
övernattning.för ochförutsätter kostnaderminst i de fall deltagande resor

utredningen di-utförligtdiskuterats blharDessa argument ommer a av
ibetänkandestansutbildning i yttrandena dessoch över samt rapporten

Linköpingfrån Universiteten i och Umeå.
förkraftfulla åtgärder vidtasdenna bakgrund förordar jagMot attatt

alla former utbildning ianvändningen distansmetoder ividga avav
Sverige.

distansmetoder jagvidgad användningMed uttrycket attavseraven
i tid ochutbildningsanordnare sin reguljära,kompletterarmånga rum

olika distansmeto-distribueras medundervisning med kurserbundna som
der.

etable-håll distanskurser någorlundaInom högskolan på mångaär en
isig konkurrensen meddock kan ha hävdarad verksamhet, svårt attsom

utvecklingspotential,utbildningen. Kvalitativt finnsreguljäraden storen
osystematiskt anknyterpedagogiskt tekniskt. Utbudet ochsåväl ärsom

institutionernastill reguljära kurser.nära
undervisningenklassrumsbundnakompletterar denFå kommuner ännu

undervisning distans. Regionaltgymnasieskolani och komvux med på
distansmetoder förñnns säkerställa brettdock planer använda att ettatt

minskar.vid gymnasieskolor elevunderlaget Utveck-kursutbud små när
innebär för di-lingen i basenkunskapscentra kommunerstörre att enav

Enskilda tillgänglighetenförstärks. skolenheter kan ökastansverksamhet
distansaltemativ. minst gäller det de riksrekryte-erbjuda Inteattgenom

användning distansmetoder iutbildningarna inom komvux, därrande av
innebära ekonomiska och sociala vinster förundervisningen kan stora

enskilde.den
arbetsmarknadsutbildningen, utvecklingför därMotsvarande gäller en

användningen distansmetoder inletts. kan den tidOm begränsamanav av
socialadeltagarna vistas hemorten ochmåste på uppståränortannan

tagit fastaekonomiska vinster, i fall för hardetta Försvaretäven staten.
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besparingsmöjligheter i sin personalutbildning SOU 1993 23motsvarande och harpå
Kapitel 6inlett systematiskövergång till användning distansmetoder. Ocksåen av

enskilda företag och Vattenfall di-ABB, Folksam använderstörre som
i personalutbildningen.stansmetoder

förverkligautnyttja distansmetoder för deStaten skulle kunna att stora
fortbildningsbehov finns inom skolan. följdbl.a. Redansom som en av
grundskollärarreformen finns kvarstående fortbildningsbehov. fö-Deett

läroplansförändringarna förslagetrestående och betygssystemett nyttom
omfattande fortbildningsinsatser inom skolan.ställer också krav An-på

vändning distansmetoder i denna fortbildning fåkan sättett attvaraav
ochsnabbare genomslag begränsa kostnaderna.

Vid sidan offentliga utbildningsanordnarna finnsde antalett stortav
utbildning till försäkringskassan före-företag säljer AMV, och andrasom

AMU-kommittén föreslagna utvecklingen AMU-Grup-Dentag. av av
successivt likställa utbildningsföretag.kommer AMU med dessaattpen

offentligafinns för de utbildningsanordnarna di-Samma skäl att tasom
stansmetoder i anspråk föreligger för utbildningsföretagen.

Mångfald dzjferentieringoch

Trots successiv teknisk och pedagogisk utveckling under följd åren en av
associerar, fortfarande begreppet distansutbildningmånganämnts,som
till tiders korrespondensstudier.äldre Detta studieform ställdevar en som

krav den studerande och Hermodsstudenten för sin-på mångastora var
nebilden flit, envishet, Distansstu-kunskapstörst och karaktärsstyrka.av
dier därför ofta fortfarande mycket krävande och lämpadevaraanses en-

för välmotiverade studievanadast och personer.
uppfattningen distansstudierJag delar i denna form ställeratt extrema

vill emellertidmycket krav deltagaren. Jag stryka di-på understora att
stansutbildning idag aldrig utformassällan eller detta Det handlarpå sätt.
i stället kombinera olika former kunskapsförmedlande distans-attom av

möjligheter till kontinuerlig dialogmetoder med med läraren och med
olika former närundervisning och handledning. finns därför inteDetav

form distansutbildning obegränsat möjligaantalnärmastettutanen av
kombinationer tekniska lösningar pedagogiska tillämpningar.och In-av
formationsteknologins snabba utveckling möjligheterskapar såvälnya
för distansutbildningen för den traditionella klassrumsundervisingen.som
Skillnaderna minskarmellan dem successivt samtidigt möjligheternasom
till utvecklingsarbete ökar. Mot demta bakgrund detgemensamt vore mer
ändamålsenligt användning distansmetoder i utbildningentalaatt om av
eller i Finland flerformsundervisning.som om- -

i 19923Bl.a. yttranden framförs införnågra Ds tveksamhetöver tan-
distansmetoder för utbildningken använda kortutbildadeatt av vuxna.

Enligt min mening alltför traditionellbygger denna tveksamhet på en syn
distansmetodemas möjligheter. Mitt ställningstagande distansmeto-på att

viktigt inslag i satsningder kan kompetensutveckling ipåettvara en ar-
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betslivet förockså kortutbildade bl.a. frånutgår modell följandemed SOU 1993 23en
huvudinslag. Kapitel 6

Förutsättningen för skall kunna nå kortutbildademångaatt ärman att
utbildningen kan knytas till arbetet. Helstnära den sker påattgenom ar-
betstid integreratoch i arbetet, i omedelbar anslutning tillmen armars ar-
betet och på arbetsplatsen. Med väl studiematerial,ett anpassat som an-
vänder känd teknik ljudband, video, studiehäften, kombinerat med en
från folkbildningen hämtad studiecirkelmetodik, med ledarehandledare
från lokala studieorganisationer eller arbetsplatsen och med stöd t.ex. av
motiverande TV-program, bör kunna utbildaochnå mångaman man av
dem aldrig skulle söka sig till förslagkomvux. Ett natio-t.ex.som ettom
nellt projekt med denna inriktning redovisas i avsnitt 6.3.

För andra målgrupper kan andra kombinationer utvecklas.

Statens ansvar

Enligt min uppfattning talar starka skäl för för åt-att staten tar attansvar
gärder vidtas, främjakan utveckling slag. Befolkningenssom antytten av
utbildningsnivå och i synnerhet arbetskraftens kompetensutveckling har
strategisk betydelse för landets konkurrenskraft och ekonomiska utveck-
ling. Jag ihar avsnitt 1 belystnärmare de omfattande behoven utbild-av
ning för i allmänhet och kompetensutveckling i arbetslivet ivuxna syn-
nerhet. Staten har egenintresse led i målstyrningenett att ett t.ex.som av
skolans verksamhet kunna använda distansmetoder för fortbildning. An-
vändningen distansmetoder kan flera olikapå medverka tillsättav en
höjning ktmskapsnivån i landet utvecklingoch utbildningens kvali-av av

ochtet sannolikt förutsättningär för nå många dem iatt ären av som
behovstörst utbildning.av

Vidgad användning teknik i utbildningen industripolitiskhar be-av ny
tydelse. Den både stöder utvecklingen informationsteknologin ochav
ökar människors förtrogenhet med tekniken. Man bör visserligen räkna
med distansutbildning pedagogiska iatt skäl huvudsak skemåste medav
användning för deltagarna känd och enkelt tillgänglig teknik. För bety-av
dande anställda i arbetslivet dock informationstek-modernutgörgrupper
nologi känd och tillgänglig teknologi. Därmed den också möjligären att

förutnyttja utbildningsändamål.
Vuxenutbildningens traditionella fördelningspolitiska mål utjämnaatt

utbildningsklyftor inom befolkningen särskilt viktigt i tiderär storaav
omställningar i samhället för minska motsättningar och föratt stärkaatt
demokratins funktion.

Staten har idagredan ingått och på avgränsade områden tagit ett an-
för distansutbildning anordnas.svar Det gälleratt SSV, tillkom i ettsom

skede studiemöjligheternär långt begränsade f.n.vuxnas än närvar mer
den kommunala vuxenutbildningen iutbyggd allaär kommuner. Vidare
gäller det Utbildningsradion, 1980-taletunder aktivt utvecklat di-som
stansutbildning med stöd radio och TV. Staten har inomocksåav ramen
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för regional- och näringspolitiska satsningar 23givit ekonomiskt till SOU 1993stöd ut-
vecklingen distansutbildning vid universitetet ibl Umeå. Kapitel 6av a

fordrasVad distansmetoder iär anspråk mångaatt tas ut-som nu av
bildningsanordnare, offentliga privata.och enligt minMan kan bedöm-
ning inte räkna med någon initiativ beträf-sådanaänatt staten tarannan
fande utvecklingen distansmetoder fårdet effekter för hela samhäl-attav

i alla utbildningssystemet.let och delar av
förordarJag därför för stöd till utvecklingenstatenatt tar ansvar av

vidgad användning distansmetoder i utbildningen.en av
I detta viktigtarbete det söka samarbete med de olika intressen-är att

vill medverka till vidgad användning dessa metoder. Ef-ter, som en av
fekterna statlig satsning kan istärkas betydande omfattning denav en om

isker samverkan med kommuner, branschföreningar, folkbildningent ex
fackligaoch organisationer.

6.2.4 Stödets inriktning

Inledning

De bada utredningarnanyssnämnda har båda behandlat frågan beho-om
stöd för utveckling distansutbildningen. Utredningarnas be-ven av en av

dömningar sammanfaller relativt väl. Tyngdpunkten i statlig stödinsatsen
skulle enligt bådas mening ligga följandepå punkter

l pedagogiskt, metodiskt och tekniskt utvecklingsarbete
I utvärdering och forskning
l dokumentation, information erfarenhetsåterföringoch
I nationell och internationell samverkan.
Gemensamt för utredningarnabåda också de frånär avståndatt tar tan-

ken i särskild ordningpå också skulle föratt anordnandestaten ta ansvar
distansutbildning. remissyttrandenI några Ds 19923 förs framöverav

förslag i vissa fall bör förockså di-anordnandeatt staten taom ansvar av
stansutbildning. flertalet finnsI yttranden dock uttalat förstöd denett nu-
varande ordningen -the dual mode med för genomförandeansvaret av-
distansutbildning fördelat utbildningsanordnare,på antalett stort som
själva omfattningen och inriktningenavgör användningen distans-av av

imetoder verksamheten. Jag har denna bakgrund inte funnit anled-mot
ning fråganpröva sammanhållen organisation för såväl utveck-att om en
ling genomförande distansutbildning olika nivåer utbild-påsom av av
ningssystemet.

uppfattningenJag delar tyngdpunkten i det statliga stödet bör liggaatt
de fyrapå nämnda områdena. följandeI det utvecklar jag några tankar

kring hur det skulle kunna preciseras.
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Kapitel 6

pedagogiskaDen forskningen i Sverige mycket omfattande. Sedanär
1950-talet har reformerna inom skolan och högskolan konti-stötts av en
nuerlig satsning främst pedagogisk forskning. ligger ipå Det sakens na-

eftersom reformerna inte primärt innefattat användningen di-tur, att av
intestansmetoder har heller forskningen i första hand berört hithörande

frågor. Dock stöddes den försöksverksamhet distansutbildningmed som
bedrevs 1970-talet inte obetydliga forsknings-på och utvärderingsin-av

Dessa berörde främst högskoleområdet.satser.
Andra delar forskningsområdet belysta. När utredningenär sämreav

distansutbildning lät genomföra sökningar i vetenskapliga databaserom
kring frågan användningen distansmetoder i utbildning för kortut-om av
bildade, ingaåterfanns fåtalsvenska och endast internationella refe-ett

Forskningen inom området har också minskat 1980-talet.underrenser.
stimulansEn ökad finansielltoch till forskningstöd betydelseettav av

för utvecklingen distansmetoder mycket angelägen. Detär gällerav
forskning kring särskildade krav pedagogik, metod och didaktikpå som
användningen skilda distansmetoder Användningenställer. in-av av ny
formationsteknik aktualiserar frågorockså teknikens effekter för in-om
lärning och begreppsbildning.

jämförelsevisDen omfattande utbildning med användning skilda di-av
stansmetoder i varierande förekommit inomgrad bl.a. högskolansom un-

20der de vetenskapligtåren utvärderades under periodens början,senaste
har under inte blivit föremålår för systematisknågon utvär-men senare

dering. Verksamheten vid SSV har granskats iåren och värderatsgenom
antal utredningar administrativ inte studerats vetenskap-ett natur,av men

ligt. Endast UR har konsekvent genomfört vetenskapligt grundadmer en
utvärdering sin verksamhet.av

Ett stöd till fortlöpande, vetenskapligt grundad utvärdering sär-en
skilt angelägen statsmakterna vidgadpå användningatt satsaom avser en

distansmetoder. Det handlar naturligtvisdå olika formerav om av sys-
temutvärderingar, idet handlar lika hög grad värdera deattmen om

olika imånga metoderna relation till varierande målgrupper och utbild-
ningsmål. De sistnämnda insatserna viktiga för successivt skallär att man
kunna bygga kunskap medierhur metoder, tekniska lösning-ochupp om

fungerar olikai miljöer och för olika målgrupper.ar
Såväl hård- mjukvaran inom distansutbildningsområdet är sär-som -

skilt det gäller användningnär datorer informationsteknolo-ochav annan
i utbildningen i hög internationell.grad teknikBåde och programva--
utvecklas och ianvänds Erfarenhetermånga länder. tillämpningar ira av

olika miljöer och för olika målgrupper i andra länder viktiga tillär att ta
i nationelladet utvecklingsarbetet. kanDet svårt eller oöver-vara vara

stigligt för liten utbildningsanordnare själv skapa sig den överblickatten
krävs för fatta rätt ibeslut olikavalet mellan eller tekni-attsom system

ker. I dual-mode-system finns därför behov byggaett attav upp en ve-
tenskapligt empirisktoch grundad kompetens, fungerakan stödsom som
för ismå anordnare deras utvecklingsarbete. En sådan kompetens uppnår
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23SOU 1993möjlighet följa arbetetpraktikerforskare ochbl.a. attatt gesgenomman
Kapitel 6internationellaimedverka deti länder ochdistansutbildning andramed

samarbetet.
Över viktigt inslaginternationella kontakternadehuvud utgör etttaget

distansmeto-användningenrörandekompetensvid uppbyggnaden avav
omfat-distansutbildningerfarenheternaredander. Som ärantytts merav

utvecklingen i hög gradkanden svenskaländer ochi del andratande en
sig erfaren-tillgodogörasystematiskt försökerpåskyndas attgenom man

anledning förnaturligtvisfinnsSamtidigtutomlands. att ettheterna varna
förutsätt-helt andrafrån miljöer medmodellerokritiskt anammande av

vidgatframstårbakgrunddennavillkor de svenska. Motningar och ettän
emellanlikheterna ländernaangeläget. Denordiskt samarbete storasom

kraftig utvidgning deneffektivitetsvinster ikan klaragör att avenseman
informations- ochregelbundetutvecklas. Etthållersamverkan på attsom

forsknings-, utvecklings- ocherfarenhetsutbyte ut-samt gemensamma
i samarbete.inslag sådantbildningsprojekt kan ettvara

finns anledning peka depå sär-utbildninggällerNär det attvuxnaav
folkbildnings-internationellt unikavillkorskilt vår settgynnsamma som

till denMöjligheten knytavuxenutbildningstradition skapar.och att an
di-studiecirkelformenochbildningsverksamhetenrörelseanknutna ger

i Sverige.förutsättningarspeciellastansmetoderna

Dokumentation

hand-förordar skall stödjakompetensuppbyggnad jagDen att statensom
tillgången medsäkerställai pånaturligtvis månlar någon att personerom

emellertid iinom området. Den handlarerfarenheterochbreda kunskaper
tillgängligsystematisk form dokumentera ochi göragradhögreän attom

erfarenheteroch dedistansmetoder det kunnandeför alla användare av
finns.redansom

Därvidvidare. bördokumentation börför denna övervägasFormerna
University,med British Openavtal Thepröva t.ex.om man genomman

distansutbildningsområdet,inom Saturn-omfattande databasharsom en
svensk databasUtbildningsradion, kaninomprojektet EG och upprätta en

befintliga i länderreplierar andraväsentliga avseendei på systemsom
dokumentationtillgång till omfattande områ-får URsocksåoch omsom

västeuropeiska televerkkoppling till för antaldetdet. Också ett ge-en
distansutbildning kan eventuelltförEPOS-systemet vara avmensamma

intresse.
dokumentationsarbetetviktignationella perspektivet deli ärEn det av

utvecklingsarbeteform register pågåendeföra någon över samtatt av
SOFF dennabefintliga distanskurser. I Norge haroch aktuellaöver upp-

utredningen distansutbildninghögskoleutredningengift. Såväl omsom
samordning, de centrala problemenbristenpekade närpå på ettsom av

förförsta förutsättningdistansutbildningen inom högskolan. Endet gällde
undvikasineffektivt resursutnyttjande skall kunnaochdubbelarbeteatt

vadnaturligtvis har samlad kunskap på-någonstansatt om somenman
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går. Jag förordar därför föratt dennastaten tar dokumentation SOUatt 1993ansvar 23
kommer till istånd former dengör lätt och snabbt tillgänglig för alla Kapitelsom 6
användare distansmetoder.av

Enligt vad jag erfarit kontakter bl.a. med Utbildningsföretagensgenom
förening finns det intresse bland de privataett större utbildningsföretagen

medverka i sådan dokumentationsverksamhet.att Etten gemensamt age-
rande dettapå område desto naturligtär många de offentligamer som av
användarna distansmetoder, universitet, högskolor ochav kommuner,i
kommer erbjuda utbildningen affärsmässigaatt på villkor uppdrags-som
utbildning. En och oberoende marknadsinformation liggergemensam i
såväl säljarnas köparnas intresse. Formerna försom samarbete medett
privata företag kan komma påverka valet associationsformatt för do-av
kumentationsverksamheten.

Erfarenhetsáterföring

Ett uppenbart syfte med såväl kunskapsuppbyggnaden dokumenta-som
tionsverksamheten skapaär bas för spridningatt ktmskaper ochen av er-
farenheter till dem verksamma inomär distansutbildningen. Grund-som
läggande då möjlighetenär för den aktivt söker få tillgång tillattsom ma-
terialet i databas. Det finnst.ex. emellertid förskälen -i allaatt staten
fall under uppbyggnadsperiod också aktivt sig ien kun-attengagerar-
skaper, erfarenheter och resultat aktivt sprids till de berördamer t.ex. ge-

kurser och konferenser.En viktig målgrupp förnom sådana insatser lä-är
utnyttjar eller utnyttja distansmetoderrare, isom sinatt undervis-avser

mng.
För användningen distansmetoderatt skall vidgas snabbt iav ett system

bygger på många relativt små anordnaresom de merkostnaderutan som
följer trial-and-error-strategi bör ocksåav erbjudaen pedagogiskstaten
och teknisk rådgivning till självkostnad.

Kursutveckling m.m.

Användningen distansmetoder inom utbildningsväsendet i Sverigeav har
huvudsakligen drivits fram ambition människor,nåattav en som av geo-
grafiska eller sociala skäl inte kan delta i den reguljära undervisningen.
Som följd härav idetär utsträckningen stor anordnares ordinarieresp.
kursutbud helt eller delvis till distansmetodik.som anpassats Symtoma-
tiskt är läroplan Lvux82att och kursplaner gällt församma komvux och
SSV. Detta utbildningsutbud har tillgodosett utbildningsbehov intesom
mötts det reguljära utbildningssystemet. En stabilav tillströmning del-av

och studerande tilltagare distansutbildningen vid högskolorna och vid
SSV framgångenär mått på iett verksamheten.

För min del vill jag därutöver användningen distansmetoderse av som
kraftfullt instrument förett förverkliga denatt nödvändiga kompetensut-

vecklingen i arbetslivet. I denna satsning kommer offentliga utbildnings-
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23SOU 1993utbild-sida privatavid medkommersiell sidabas arbetaanordnare påatt
Kapitel 6efterfrågan kommernaturligt marknadensningsföretag. dåDet attär att

anledningfinnskursutvecklingen.inriktningen Det att anta attstyra enav
distansut-delutvecklingen dennamarknadsstyrningrenodlad avavav

kompetensbristsynpunktbildningen inte dekommer möta mestatt an-ur
utbildningsbehoven.gelägna

vuxenutbildning-visar,1980-taletstudier underbetydande antalEtt att
depräglas detpersonalutbildnigen i synnerhet äri allmänhet och attaven

artikuleraochförmår formuleravälutbildade, bästrelativt deredan som
kortastutbildning. De harfårsina utbildningsbehov, ut-mest somsom

tillsig sällan självakompetensbrister sökerbildning och ut-störst mer
dempersonalutbildningen. Mångainombildning prioriteras sällanoch av

ökade kunskaperskolutbildning behov ärochhar kortast störst avsom
lite personalut-erfarenhetsmässigtföretag påanställda i små satsarsom

utbildningsföretagen.uppmärksammasbildning sällanoch avsom
utbildningsföretagens mark-sigerfarit riktar deEnligt vad jag större

ekonomi-50 anställda. Deföretagnadsföring till meduteslutande änmer
psykologiska le-förening trösklari medpraktiska problemochska som

i mindre företag för-omfattningpersonalutbildningen litentill harder att
informatio-marknadsföring begränsarförstärks alltså kostnadernaattav

företag.utbildning till dessanen om
förutsättning för satsningenförsta påövertygadJag är attattom en

omfatta också demi arbetslivet skall kommakompetensutveckling att
ingentill låg ellerutbildningen kan erbjudasutbildningmed kortast är att

grundskolenivån,i förstasyftar då hand påkostnad. Jag men resone-
svenska,centralaockså för allagäller ämnenmanget somgemensamma,

förgymnasial nivå. Eftersom kostnadernamatematikengelska och på ut-
studiematerial ihöga,pedagogiskt genomarbetatveckling väl ärettav

referensramar ochtill olika målgrupperssynnerhet det skall anpassasom
innefat-distansutbildningtill utvecklingenverklighet, stödbör statens av

för ibasfärdigheterutveckling avseendetill kurspaketstödta vuxnaav
utbild-till olikakunna ställasarbetslivet. material kostnadDetta bör utan

tilli avsnitt 6.3 förslagmedningsanordnares förfogande. Jag återkommer
projekt detta område.konkret påett

omfatta behovs- och kravanalyserockså kunnaStatens stöd bör avse-
initieringdistansmetoderutbildning i arbetslivet förlämpadende samt av

ändamålsenligatill utveckling kurser.ocheller stöd av

Övrigt

användning-informationsteknologin vidgadeUtvecklingen inom och den
aktualiserar frågor standard ochteknologi i utbildningendenna omen av

ofta Nå-användargränssnitt Olika intressen här varandra.står motm.m.
alltid ñn-ekonomi teknik har lätttillspetsat ochkan hävda attattgot man

deltagarperspektivetpedagogikenvältaliga förespråkare medan och ärna
utvecklingen distansutbildningstatligt tillföreträdda. Ett stöd avsvagare
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skulle fördelmed kunna innefatta kanal för hävda deltagarintresset SOU 1993att 23en
i dialog bl.a. med nätoperatörer och programvaruföretag. Kapitel 6

6.2.5 Organisation

En nytt organ

I Långt borta och mycketrapporten skisserasnära modeller förtvå orga-
nisationen det statliga stödet till distansutbildningens utveckling.av Den

frånutgår minsta möjliga fast organisation,ena huvudsakligenen som
fördelar medel till projekt efter ansökan från forskare och praktiker, me-
dan samverkan och erfarenhetsspridning förutsätts inomske nätverk.ett
Den andra modellen innefattar sammanhållen institution, till vilkenen
knyts personella, ekonomiska och tekniska resurser.

I remissyttrandena har nätverkstanken betydande stöd,ett ocksåmen
tanken institutionpå har förespråkare. Någon förordar såvälen ny nät-
verk institut. Också universitetens i Linköping och Umeå förslagsom
Svenska Distansrådet har drag kombination nätverk och institu-av en av
tion inte helt blygsamt sekretariatett skulle med arbetsställentvå fullgö-

rad uppgifter det slag i föregåendera en nämnts avsnitt.av som
Svenska Distansrådet skulle enligt de båda universitetens förslag stå

föröppet alla högskoleenheter för Utbildningsradionsamt ocht.ex.
Grundutbildningsrådet. Denna uttalade begränsning till högskolan utgör
enligt min mening avgörande svaghet i förslaget, naturligtvis haren som
sin igrund universitetens uppdrag uttryckligenatt endast avsåg högsko-
lan. Jag har redan pekat på bedömningarna behovetatt statligtettav av
utvecklingsstöd och dettas inriktning i allt väsentligt iöverensstämmer de

aktuellatvå och också med den bedömningrapporterna jag gör.som
Enligt min mening intedet rimligtär tillstöd utvecklingatt statens av

distansutbildningen delas på två eller flera med utgångspunkt iorgan ut-
bildningsgivarnas karaktär. De uppgifter skisseratjag i det föregående är
inte det slaget, utbildningens karaktäratt eller nivåav något särskil-utgör
jande kriterium för avgränsning. Enligt min bedömning faktorerär som
valet medium för ktmskapsöverföring, modellerna för kombinationav av
distansmetoder och samlingarnärundervisning, modeller för handledning

formerna för dialog mellansamt deltagare och lärare och mellan deltagar-
väsentligen oberoende utbildningsanordnarena centrala frågorav men

för med de arbetsuppgifterett beskrivits.organ som
En faktor, skulle kunna anföras förannan grundsom uppdel-som en

ning i flera målgruppernasär utbildningssituation ochorgan, sammansätt-
ning. Villkoren för lärande och användning distansmetoder i arbetsli-av

kompetensutveckling, förvets användning distansmetoder kom-av som
plement i utbildningsväsendets reguljära verksamhet, och för enskilden

något skäl väljer distansstudier skiljer sigsom av starkt. En uppdelning
tillstöd utvecklingenstatens distansmetoderiav olika medav ut-organ

gångspunkt i arbetslivets, utbildningsväsendets och enskildasresp. behov
emellertid inteär heller rimlig.
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Alla utbildningsformer har naturligtvis särdrag SOUmåste 1993 23utrymmesom ges
i De privata utbildningsföretagenett iarbetargemensamt konkur- Kapitel 6organ.

villkorunder skiljer sig från offentliga utbildningsinstitutioner.rens som
Högskoleutbildningens forskningsanknytning särskild utmaning.utgör en
Användning distansmetoder bland barn och ungdomar kom-av ettsom
plement till den vanliga undervisningen inom skolväsendet ställer sina
villkor. Problemet nå med kort utbildning och studietra-att personer svag
dition med distansmetoder kräver självfallet särskild uppmärksamhet. Det

min övertygelseär just mångfalden och ibredden problematiken kanatt
bidra till nytänkande och gränsöverskridanden, för utvecklingensom av
distansmetoderna framåt snabbare. En uppbyggnad fleratvå ellerav pa-
rallella med snarlika uppgifter skulle däremot medföra betydandeorgan
risker för ineffektivt resursutnyttjande följd revirbevakning,ett som av
dubbelarbete och bortdefiniering viktiga problemområden.av

Den fråga enligt både högskoleutredningen distansutbild-ochsom
ningsutredningen motiverade särskild utredning förankrad inom hög-en
skolan, hur samordning rationelltoch inomresursutnyttjandeettvar en av
högskolans distansutbildning skulle kunna komma till stånd. Frågan var -
och hur högskoleinstitutionemasär själva fastställa sitträtt kursut-att-
bud formernaoch för distribuera detta, skulle kunna förenasatt med det
ofta uttalade behovet rollfördelning och samordning. Rapporten Sven-av
ska Distansrådet föreslår ingen lösning denna fråga denänannan av sam-
ordning följer stärkt kontaktnät och jämförelsevis riklig till-ettsom av

utvecklingsmedel.gång på Något utvecklingsarbete inte finansierassom
med anslag från Distansrådet förutses uppenbarligen inte komma till
stånd. Inget nationellt fattar därmed beslut, formellt binderorgan settsom
den enskilda institutionen, projektstödet fungerar styrinstru-men som
ment.

Enligt min bedömning kan inte räkna med det statliga ekono-attman
miska tillstödet utvecklingsprojekt inom distansutbildningen kommer att
kunna täcka mindre delän kostnaderna. Den delenstörremer en av ut-av
vecklingskostnaden liksom kostnaden för driften torde alltid behöva täck-

utbildningsanordnaren. Man kan därför inte räkna med denas av öns-att
kade samordningen skulle komma till stånd det statliga stödet tillgenom
utvecklingsarbetet. Uppgiften kvarstår därför inom högskolan utveck-att

det samråd och den samverkan rationelltgaranterar ett resursut-som
inomnyttjande distansutbildningens område.

Ett för distansutbildning nivåerpå alla och för allagemensamtorgan
utbildningsanordnare offentliga privata i landet skulle, med desom- -
uppgifter jag förordar, behöva arbeta med respekt för de olikasom stor
utbildningsanordnarnas integritet. förtjänarDet påpekas,att att samma
oberoende ställning i förhållande till nationellt statligt hög-ett organ, som
skolans institutioner skall ha, kräver den rådande ansvarsfördelningen
mellan och kommun de kommunala utbildningsanordnarnastat får.att
Man kan därför förutse, samordningsproblematt typsamma av som nu
finns inom högskolan kan komma uppstå, kommunermångaatt ut-om
nyttjar distansmetoder i utbildningen.
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SOU 1993samordningen utbud 23Den önskade högskolans och kommunernasav av
emellertid förverkligas Kapitel 6distans börkurser påpå sätt änannat attgenom

dokumentation uppgiften.för utvecklingsstöd belastas medochett organ
dokumentationssystem inomkan databas,Däremot ett organet, t ex en

omfattar uppgifterockså aktuellt kursutbud och pågående ut-som om
vecklingsarbete incitament till för samordning.och stöd sådan Iutgöra ett

fyller registrering inomNorge SOFFs kursutbudet högskolan dennaav
funktion.

föreslår särskilt skapas uppgift främjaJag medett attatt organ en
distansmetodervidgad användning inom all utbildning oberoendeav av

utbildningsgivare och utbildningsnivå.

Nätverkstanken

Distansrådet i 19923I Svenska och flera yttranden Dsöverrapporten
fästs, vid tillkomsten mellanavseende nätverknämnts, stort ettsom av

distansutbildning.dem anordnar skulle underlätta erfaren-Nätverketsom
kompetensspridning till effekti-hetsutbyte och och därmed medverka en

resursanvändning samtidigt stimulans föroch demutgöravare en som ar-
utveckling distansmetoder.betar med av

för min uppfattningen,Jag delar del tillkomsten nätverk mellanatt av
distansmetoder, forskare inomanvändare områden betydelse för ut-av av

vecklingen intressenteroch andra angelägen och sådana nätverkär att
främja utvecklingen.skulle särskilt inte minstEtt det förorgan, om svarar

databas, och dess betydelsefullmedarbetare skulle kunna utgöraen en
i viktig uppgiftnod sådana nätverk. Det kan för sådantt.o.m. ettvara en

medverka till aktivt. föregåendenätverk hålls Av detatt att ettorgan
framgår emellertid inte nätverkskonstzruktionjag till-äratt attanser en
räcklig för uppgifterde jag bedömer nödvändiga skall kunnaäratt som
förverkligas. Under arbetet Distansrådet erformed Svenskarapporten ut-
redningsgruppen inom sigpå håll högskolanmångaatt motsatte attman

fristående skapades. viktigt för hållningEtt dennaett nytt argumentorgan
den främsta kompetensen inom forskningsområdenberörda finnsattvar

vidareutvecklasoch bäst vid skilda institutioner inombl.a. högskolan.
för minJag har del också från replierautgått måste påatt ett nytt organ

all den kompetens finns inom och väsentligthögskolan. I alltutomsom
skall insatserna i fråga forskning, utvärdering utvecklingsarbeteochom

formen finansieringha vidprojekt eller uppdrag till vitalade mestav av
utvecklingsmiljöema inom och högskolan. Jag har emellertid ocksåutom

bedömningen,gjort den kompetenta forskare från flera forsk-att en av
ningsområden och praktiker kan bilda kreativ miljö,sammansatt grupp en

inom sig stimulerar nytänkande och gränsöverskridanden distans-påsom
utbildningens område inte alltid ipå premieras den traditio-sätt,ett som
nella universitetsmiljön.

Nätverkstanken har emellertid inslagcentralt viktigtdet ärett attsom
långt möjligt tillså också skapar särskiltta ettsom vara om man organ.-

Nätverket lever i kraft deltagarnas Den potential nätver-av engagemang.
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ket har är deltagarnas bidrag till det arbetet. SOU 1993 23summan av gemensamma
Om fristående undvikaskall isoleringett och sikt petriñeringpå Kapitel 6organ
krävs det samspelar med anordnarna distansutbildning,att med demav

driver relevant forskning och utvecklingsarbete, med leverantörersom av
hård- och mjukvara och med användarna de studerande.-

samspelet fungerar endast alla dessa upplever samarbetet medom or-
viktigt befmktande.och En sådanganet upplevelse kan givetvis ska-som

får fördela till projekt. En relationatt byggdorganetpas genom attpengar
enbart dennapå grund dockär haltande inte tillräckligoch när organets
huvuduppgift byggaär kompetens, samla in kunskapatt och erfaren-upp
heter ställa dessa till anordnarnas förfogande.samt Ett överlevnadsvillkor
för fristående viljan tillär samverkanett bygger påattorgan att organet
har unik kompetens driveroch verksamhet har hög relevans fören som
anordnarna. Då kan också räkna med får feedbackdenattman organet
från anordnarna hömpelare i denär tänkta verksamheten.som en

Verksamhetsform

Valet verksamhetsform bör med iavgöras utgångspunkt de uppgifterav
det skall ha. iJag har föregåendedet redovisatorganet förslag tillnya ett
inriktning det statliga stödet till utvecklingen distansutbildningen.av av
Enligt min uppfattning kan skisseradedet arbetet med dokumentation, in-
formation erfarenhetsåterföringoch inte organiseras rationelltpå sättett

särskild arbetsenhet eller inrättningutan att skapas.en
Även särskild inrättning skapas bör, huvudre-nämnts,om en som nyss

geln denna för forsknings- och utvecklingsprojekt iatt hög gradvara
skall repliera högskolanpå eller andra forskningsinstitutioner attgenom
lägga uppdrag eller ansökningarpröva finansielltut stöd. På motsva-om
rande bör den för kursutvecklingsätt och utprövning lägga utm.m. upp-
drag de skolor, företagpå institutioneroch anordnar distansutbild-som
ning. Det angelägetär dettapå utnyttjaratt sätt hela bredden i denman
kompetens finnaskan inom verksamhetsområden Därigenom kansom

förebygga isolering från högskolans forskningsmiljöer och de utbild-man
ningsanordnare genomför distanskurser och undvika de risker försom
stagnation iarbete isolerad miljö kan medföra.som en

För den medelsfördelande verksamhetenatt skall kunna bedrivas med
trovärdighet föroch resultaten skall kunna nyttiggöras iatt dokumenta-
tions- och informationsarbetet maste också själv förfogaorganet över
kompetens inom de aktuella områdena. Också den undervisande, infor-
merande och rådgivande verksamhet, bli väsentliga uppgiftersom avses
för ställer krav på medarbetare med hög kompetens.organet,

Medarbetarna vid särskild inrättning måste alltså rekryteras från så-en
väl forskningsinstitutioner utbildningsanordnare olika nivåer.på Isom

utsträckning visstidsförordnandenbör 3 6stor â tillämpas.på år För att
det skall attraktivt för välkvalifrcerade forskare och praktikervara att ar-
beta vid institutet, bör de möjlighet viss forskning el-attges genom egen
ler utvecklingsarbete upprätthålla kontakt sinamed ursprungsmiljö-resp.
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SOU 1993 23med ledande forsk-och levande kontaktPå så kommersätt näraer. en
Kapitel 6nings- och utvecklingscentra stärkas.att

itrovärdiginrättning detta bör kunnaEn byggs på sätt varauppsom
di-förhållande till vetenskapssamhället dem anordnarsåväl som som

forskare praktiker olikastansutbildning. och medGenom samlaratt man
teoretisk i arbetsenhet, där verksamheten kon-och praktisk bakgrund en

tillämpningsområde utvecklingen distansmetoder, börpåcentreras ett av
utvecklingsmiljökreativ stimulerande kunna skapas.kompetent, ochen

inrättningförordar eller skapas. DenJag alltså arbetsenhetatt en ny
praktiska utveck-skall ha med såväl den verksamhetkontakternära vars

utvecklingsmiljöerling skall främja, forsknings- och be-den medsom av
viktigt friståendetydelse för Samtidigt det det harverksamheten. är att en

ställning i förhållande presumtivatill såväl de uppdrag ochmottagarna av
distansutbildning. viktigtfinansiellt Detstöd anordnarna är attavsom

verksamhetsformen med det antaletväljs samarbeteså näraett storaatt
privata utbildningsanordnare främjas.

förtroendefullt förhållande till deFör skall kunna uppnåatt ett rentman
kommersiellt utbildningsgivarna nödvändigt ingendetarbetande är att
anordnare särskilt Möjligheterna till kontakterupplevs gynnad. närasom

myndigheter, organisationer i sin personalutbild-med företag och som
ning distansmetoder till finns anledningutnyttjar Detmåste tas attvara.

erinra användning distansmetoder inomhär utveckling och så-attom av
universitet försvaret,väl och högskolor, kommuner, AMU-Gruppen och
inom privata utbildningsföretag skall främjas verksamheten.som av

föreslår därför ettfristdende institut bildas.Jag att
Institutets för di-tjänster skall sålunda alla arbetar medöppnavara som

stansutbildning ñnansieringsform eller samhällssektor. För nåoavsett att
möjliga effekt statlig satsning viktigt insatserdet dessstörsta är attav en

inte sig i fråga utbildningsnivå till offentligabegränsas eller ut-vare om
bildningsanordnare.

Institutet bör delvis finansiera sin sina tjänster in-verksamhet och med
täkter. En betydande användningen distansmetoderdel kommeravav

iske kommersiella former fråga offentligadet äratt rent oavsett om om
privataeller rimligt kostnaderna belastaranordnare. Det dåär att ytterst

statliga till insatseranvändarna. Det stödet koncentreras sådanabör som
inte kommersiell anknytning.har någon omedelbar

Enligt min mening institutets integritet ställningskulle det stärka och
vid sidan ytterligare intressenter kunde hu-statenom av engageras som

för institut.vudmän Naturliga företrädare fördå anordna-ett partner vore
institutetsdra tjänster kommuner, högskolornytta t.ex.re som avses av

eller utbildningsföretag och företrädare för användarna distansmeto-av
dema de studerandeorganisationer.studerande, dvs. löntagar- och Jag
har under utredningsarbetet erfarit utbildningsföretagendet blandatt
finns intresse för form detta fortsattanågon slag. I detav arrangemang av
organisationsarbetet får formernade praktiska förprövaman samver-en
kan. För underlätta blisådan kan det aktuellt och helaprövaatt atten om
eller delar verksamheten lämpligen bör bedrivas i bolags- ellert.ex.av
stiftelseform.
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6.2.6 Lokalisering SOU 1993 23
Kapitel 6

Förutsättningar

Arbetet med skapa stark utvecklingsmiljö för utveckling distans-att en av
utbildning, kompetensutveckling och arbetsmiljö skall enligt direktiven
ha utgångspunkt de utvecklingsmiljöer finns.redan Dettasom en som nu

attinnebär rimligen jag möjligheternaskall knyta verksam-prövaatt an
heten eller eventuellt till universitet, högskola ellerett nytt ettorgan en

institution bedrivernågon forskning, utvärdering, utvecklings-annan som
arbete, utbildning ocheller dokumentations- informationsverksam-och

inomhet området.
Enligt min uppfattning lokaliseringen inte frågaär avgörande for in-en

stitutets möjligheter arbeta. institut förEtt utveckling distansmeto-att av
naturligtvisder i sittmåste också arbete teknikutnyttja möj-eget ny som

Ävenliggör distansarbete. huvudargument for förslaget fri-ett ettom om
institutstående fysiskt människor tillsamla kreativär arbetsmiljö,att en

förfelas inte denna tanke eller medarbetare periodvisnågon någraattav
vistas Det kanpå hävdas del utvecklingspoten-ort. t.o.m. attannan en av
tialen ligger i verksamheten sådan bedrivs med användning di-att som av
stansteknik.

Även väljer friståendeskapa institut finns det anledningatt ettom man
kan synergieffekterpröva uppnå sarnlokalisering ochatt om man genom

befintligasamverkan med utvecklingsmiljöer inom distansutbildningsom-
rådet. miljöer finnsSådana vid flera universitet högskolor,och inomt.ex.
universiteten i Umeå och Linköping, vid ihögskolan iVäxjö, Härnösand
i samarbetet mellan kommunen, SSV, Eductus och högskolan, i Haninge
där kommunen, MarinenKTH, och Televerket i utvecklingensamverkar

Östersund,distansmetoder, vid Försvarets förvaltningshögskola iav som
ÖBshar uppdrag utvecklingensamordna distansutbildning inomatt av

Försvaret, inom Utbildningsradion, har lång tradition forskning,som av
utveckling genomförandeoch vissa former distansutbildning samtav av
inom finansierarNutek dels forskning inom relevanta teknikområ-som
den, fördels kontakter med projekt inom EG berör använd-svarar som
ningen distansmetoder dels ock bevakar vissa frågor rörande kompe-av
tensutvecklingen inom näringslivet. möjligheterDessa till jämförelsevis
marginella positiva effekter lokaliseringviss får dock aldrig tillåtasav en
inkräkta institutets integritetpå och oberoende.

Sett verksamhetens synpunkt de synergieffekter-uppnår störstaur man
möjligheternautnyttja till samverkan inom de områden därattna genom

institutetstyngdpunkten i ligger.verksamhet föregåendeAv det haregen
framgått detta förutsätts gälla dokumentation, erfarenhetsåterföring,att
fortbildning, information och utveckling kurser inom basfardighets-av
området. Inom områden där huvuduppgifterna initiering och finan-avser
siellt tillstöd projekt drivs möjligheternaandra tillär samord-som av
ningsvinsterna naturliga skäl mindre. alltförEtt samarbete mednäraav

också potentiell bidragsmottagare,är kan i stället leda tillpart,en som att
oväld och självständighet vid medelsfordelning i fråga.organets sätts
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Ytterligare omständigheternågra beaktas i lokaliseringsfrågan.måste SOU 1993I 23
mina överväganden har jag tillhänsyn regeringens direktiv till Kapitel 6att ta
samtliga utredare, belysa regionalpolitiskade konsekvenserna för-att av
slagen. vidareJag har från riksdagen biföllutgå regeringens förslagatt att
i 199091185, fristående för distansutbildning,att ettprop resurscenter om
det behövdes, förläggasborde till Härnösand UbU 19909116. Slutli-

har injag sökt universiteten i Umeå Linköpingväga och iattgen rappor-
Svenska Distansrådet föreslagit antal deten här aktuella uppgif-att ett av

för högskolans del skulle fullgöras vid sekretariatterna medett ar-- -
betsställen i Umeå och Linköping.

överväganden

Med denna avgränsning har jag bedömt det ändamålsenligt närmareatt
studera fyra alternativ med anknytning till 1 universite-ettderaresp. av

i Linköping och Umeå, 2 högskolan, SSV, kommunenten och Eductus i
Härnösand, 3 Sveriges Utbildningsradio 4 kommunen, KTH ochsamt
Televerket i Haninge. innebärDetta naturligtvis inte institut skulleatt ett
begränsa sin samverkan till dessa miljöer. Avsiktennågon endastär attav

valet lokaliseringsort tillförasöka ytterligare synergieffektergenom av
det samarbete och utbyte kan ske vid samlokali-genom spontantsom en

sering.
Vid universitetet i Umeå har under följd år påstaten satsat ut-en av

vecklingen distansutbildning, framför allt i regionalpolitisktettav per-
spektiv. Inom för det distansprojektets.k. har studiecentrer knutnaramen
till universitetet byggts i inlandskommuner.sju Universitetetupp satsar

särskilt Distansråd systematiskt utveckling distansutbild-påettgenom av
ningen och har omfattande utbud kurser helt eller delvis distri-ett av som
bueras med distansmetoder. Vid universitetet finns också relevant peda-
gogisk och psykologisk forskning, bl utvärderingsforskning, kana som
ha betydelse for institutets verksamhet.

Förutsättningarna i Linköping liknar idem Umeå tillvidaså bäg-påatt
finns universitet med fasta forskningsresurser. Satsningenorternage ett

på distansutbildning har mindredock bredd och har dominerats U-av
link-projektet. I Linköping finns forskningbl.a. inriktad relationenpå
människamaskin frågor användargränssnittrörsom om m.m.

Härnösands kommun efterhar riksdagens beslut 1991våren engagerat
sig starkt för medverka till fördelaktig miljö för distansut-att att etten
bildningsinstitut skapas. Insatserna framförbygger allt effektivarepå att
utnyttja den samlade kompetens inom distansutbildningsområdet som
finns i regionen bl.a. tillställa lokaler förfogande. Högskolan iattgenom
SundsvallHärnösand har omfattande distansverksamhet med tyngd-en
punkt inom grundskollärarutbildningen. Verksamheten vid SSV har redo-
visats ipä plats betänkandet och arbete pågår med öka samarbe-annan att

mellan kommunens utbildningartet och SSV. Ytterligare intressent,en
det TBV utskilda utbildningsföretaget Eductus, har sitt i Härnö-säteur
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Slutligensand. utbildningsföretagenshar förening sitt sekretariat förlagt SOU 1993 23
dit. Kapitel 6

Utbildningsradion den jämförelse inomär resursstarkaste aktörenutan
distansutbildningsområdet. UR också fri i förhållande tillstår andra tänk-

och befintliga utbildningsanordnare forskningsinstitutioner.och Vid si-ta
dan den licerisñnansierade verksamheten utvecklar f.n. den s.k.av man
Kompetenskanalen kan tillUR producent och distributörgörasom en av
personalutbildning med användning distansmetoder. UR har omfat-av en
tande dokumentation distansutbildning inom sitt område och satsarom
betydande forskningpå och utvärdering sinpå verksam-resurser av egen
het. SverigesDelar Radio-koncemens Publik- och programundersök-av
ningsenhet PUB förs troligen till UR. I kraft sittöver uppdrag harav

kompetens det gäller distanskursernär utveckla baseradestor påattman
ljud och bild utbildningsnivåer.allapå UR har erfarenhetbred av samar-
bete utbildningsanordnare.med andra UR inomkommer kort flytta tillatt

lokaler.nya
HaningeI kommun driver KTH-Haninge utvecklingsarbete för di-ett

stansutbildning inom teknikområdet tillsammans med 20 ingenjörs-de ca
finnsskolor i landet. Arbetet inom distansutbildningsområdet skerisom

samverkan förutommed, kommunen, Televerket, Ericsson Telecom och
Ericsson Radio. Inom distansarbetemultimediaområdet samarbetar
KTH-Haninge med Teli ABTeli Telecom AB. Sedan januari 1993 är
IDF Internationell Datorstödd Företagsutveckling inom företagsekono-
miska institutionen vid UniversitetStockholms förlagt till högskolemiljön
i Haninge. Televerkets utvecklingsbolag Telia Research TRAB berdri-

i Haninge tekniskt inriktad forskning och utvecklingsarbete bety-ver av
delse för distansutbildning. Också Televerkets satsning EPOSpå ett-
sameuropeiskt informations- och distributionssystem för utbildning är-

kopplad till TRAB.t.v.
Vid min samlade bedömning har tagitjag fasta institutetpå skallatt va-

inrättning tjänar alla utbildningsanordnare,typerra en som av som an-
distansmetoder.vänder Det angeläget institutetär upplevs själv-att som

ständigt i förhållande till olikade kategorier anordnare det skallav som
samverka med. knytning tillEn något universiteten skulle oundgängli-av

uppfattas och alltförutgöra koppling till utbild-näragen som en en- -
ningsnivå, anordnare och forskningsmiljö, siktpå skulleen mot-en som
verka den breda satsning distansmetoderpå bör eftersträvas. En lo-som
kalisering i anslutning till universitetennågot bör därför undvikas.av

Rekryteringen kompetenta medarbetare skulle sannolikt underlättasav
vid lokalisering till Storstockholm. Mot detta talar emellertid regional-en
politiska skäl, lokaliseringäven Södertörnpå regionalpoli-om en vore en
tisk markering inom Storstockholm. Möjligheten i verksamhetenatt an-
vända distansteknik minskar vidare rekryteringsargumentets tyngd. Mot
lokaliseringen till Haninge talar verksamhetenäven där haratt mer
tyngdpunkt teknikpå på metoder,än pedagogik och kursutveckling. De
sistnämnda har giltighetockså för koppling till Nutek.argumenten en

Härnösand finnsI förutsättningar skapa kunskapscenter medatt sär-ett
skild inriktning distansutbildningpå innefattande högskolan, kommunens
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utbildningar bedrivsoch den verksamhet f vid SSV. miljön finns SOU 1993 23Isom n
Edumedia UtbildningsföretagensEductus, och förening. Kapitel 6Där kom-även
finnasalltså distansverksamhet med bredd och många,att stormer en

delvis konkurrerande, aktörer. förhållande minskar påtagligt riskenDetta
för institutets frågaoberoende skall i eller verksamhetensättasatt att
skall utbildningsnivå. Om det kring di-tänkta samarbetetstyras mot en
stansutbildning tillkommer i finns enligtstånd Härnösand det, min be-
dömning, inte riva 1991skål riksdagsbeslut lokaliseringårsatt upp om av

för distansustbildning. Jag har då också tagit hänsyn tiHett resurscenter
regionalpolitiskade skäl talar för Härnösand.ortsom en som

6.2.7 Omfattning

Omfattningen de tillförasskall verksamhet kan säl-av resurser som en ny
entydigtlan bestämmas med utgångspunkt i de föreslagna arbetsuppgif-

alltidDet därutöver fråga ambitionsnivå,dels dels finan-ärterna. en om
sieringsformer, dvs. omfattningen intäkter från eller bidrag till verk-av
samheten. emellertid viktigtDet från början skapar organi-är att man en
sation, den kritiskanår storlek nödvändig för framgångs-ärsom som en
rik verksamhet. Med för kvalificerad personal motsvaranderesurser ca
tio årsarbeten bör emellertid risken hamna underkritisk nivåpåatt en vara
eliminerad.

insitutetFör skall fullgörakunna de skisserade uppgifterna krävsatt att
förfogadet kan inomkompetens antal iöver områden, korthetett som

kan beskrivas följandepå sätt
Personer forskarutbildningmed erfarenhetoch forskningav egen
med pedagogisk och metodiskdidaktisk inriktning medsamt per-
ceptions-ps ykologisk inriktning
Personer kvalificerademed kunskaper rörande IT och di-annan
stansteknik
Specialister dokumentationrörande och information databasut-samt
veckling
Personer med kunskaper erfarenhetoch vuxenutbildning ochom av

utbildningsbehov inom arbetslivetom
Kursutvecldare inom basfärdighetsområdet.

Alla kompetensema behöver inte nödvändigtvis finnas tillgängliga
samtidigt i form anställda vid institutet. Möjlighetenärav personer som

tillgodose kompetensbehov köpa tjänster bör utnyttjas iatt att t.ex.genom
form från olika utvecklingsmiljöer, förordnas förexperter avgrän-av som
sade Möjligheternauppdrag. till distansarbete har redan l litennämnts. en
organisation vidaredet naturligtär försöker förena flera önskadeatt man
kompetenser i Eftersom i viktigaverksamheten delar kommeren person.

präglas kontakter och forskningsinstitutionersamspel med ochatt av ut-
bildningsanordnare orealistisktdet frånär långtgående funk-utgåatt en
tionsuppdelning mellan medarbetarna. I stället kräver sådant arbetssättett
både specialisering och bredd hos flestade medarbetarna.
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Eftersom fortsattbör räkna med snabb utveckling distans- SOU 1993 23man en av
metoderna och därmed föränderliga statligt Kapitel 6behov stöd, bör huvudde-av
len kvalificeradeden personalen, anställd viss-mednämnts,av som vara
tidsforordnanden. Särskilt kvalificeradede medarbetare skall arbetasom

frågormed rörande forskning, utvärdering och utvecklingsarbete bör nor-
malt för tid, tillanställas begränsad för förebyggaår,tre att stagna-sex
tion ensidighet i prioriteringarna.och

bedömningenMot denna bakgrund jag medgör att ett organ resurser
för tiotal årsarbeten kvalificerade personal bör kunna utföra deett av an-
givna uppgifterna internationellt ambitionsnivå.på acceptabel Dennaen
bemanning förutsätts kompletterad med medel fördelas till forsk-som
nings- utvecklingsprojekt -ioch och också mindre omfattning börsom -
kunna nyttjas till köp tjänster och arvodering för avgränsa-experterav av
de uppdrag. Det skulle därutöver önskvärt utvecklingsmiljön vidattvara
institutet blev attraktiv för flera intressenterså utveck-att gemensamma
lingsprojekt förlades dit.

for organisationKostnaden denna omfattning och med de bas-en av
serviceresurseroch erfordras liggerkan storleksordningen 8 miljpåsom

Inledningsviskr åtminstone likaår. bör ställas till insti-storaper resurser
förfogande för finansiering forskning, utvärdering och utveck-tutets av

lingsprojekt genomförs inom högskolan eller utbildningsanord-hossom
Detta belopp bör sedan successivt öka.nare. senare

ligger iDet sakens till forskning, utvärdering ochnatur att resurserna
utvecklingsprojekt tillföras institutet i form statligtmåste anslag.ettav
Man bör vidare räkna med det krävs statlig finansiering vissa bas-att av
kostnader utveckling och underhåll databas därtilldensamt samtav av en

informationsverksamheten.knutna flerI den intressentermån kan knytas
för institutet blirhuvudmän samfinansiering föraktuell hela ellersom en

delar basorganisationen. Vissa tjänster bör, kunna avgift-nämnts,av som
ibeläggas och alla fall delvis finansieras intäkter. Den totalagenom om-

fattningen institutet intekan därmed bestämmas Det vidare rim-ärav nu.
ligt från institutet successivt skall tillföras ytterligareutgåatt att resuser
till finansiering forskning, utvecklingsprojekt och utvärdering.av

6.2.8 Finansiering

Regeringens direktiv tillallmänna kommittéer särskildaoch utredande
föreskriver framförda förslag finansierade.skall Jag haratt vara nyss an-
givit 16 miljkostnad kr rimlig ingångsnivåpå det första bud-en som en

för fågetåret fungerande tillstöd utvecklingen distansutbild-att ett av
ning.

avsnitt 5I har jag redovisat kostnadsberäkningar för jämför-noggranna
utbildningbar olika utbildningsanordnare.hos Av denna redovisning

framgår, distansmetoder ianvända utbildningen kanatt attman genom
begränsa kostnaden för viss utbildning Genom vidgadavsevärt. en an-
vändning distansmetoder hos olika utbildningsanordnare isåvälav re--
guljär utbildning i uppdragsutbildning bör möjligt idet att ettsom vara-
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femårsperspektiv samtidigt öka tillgängligheten utbildningskapacite-och SOU 1993 23
och sänka kostnaden utbildad. Kapitel 6ten per

ökningEn antalet utbildade på gymnasienivå i femkomvux medav
vid oförändrad kostnad besparing uppskattnings-påprocent motsvarar en

50vis milj för Motsvarandekr kommunerna.år produktivitetsökning-per
inom AMU och högskolan belopp ochavsevärt större påver-motsvararar

kar direkt statlig verksamhet. givetvisDet är inte möjligt beräknaatten
vilka produktivitetsökningar användningkan med distans-uppnåssom av

villmetoder. Jag emellertid peka förbättringpå redan blygsamsåatt en
fem innebär betydandemycket besparingar för folkhushållet.procentsom

Till produktivitetsförbättringenden skall läggas de sociala ochrena
mänskliga vinster följer människor i ökad utsträckningattrent som av
bedrivakan studier hemorten. villpå Jag här exempel peka depåsom

ÖBkostnadsminskningar räknar följamed ska vidgadpåstora som en an-
vändning distansmetoder i Försvarets personalutbildning. relationI tillav
de antydda beloppen 16kostnad milj krär på mycket blygsamåren per
och betald mycket kort sikt.på

De fårantydda produktivitetsvinsterna inte omedelbart genomslag på
statsbudgeten. i tillDe kommer stället i formuttryck ökad kapacitetav en
hos utbildningssystemet. I budgettermer institutkan för distansutbild-ett
ning finansieras förförslagde jag fram i följandedet ändratgenom om
huvudmannaskap för förskolorstatens vuxna.

I budgetpropositionen för budgetåret 199394 föreslås SSV bli finan-
sierats två anslag statsbudgetenöver på 38 miljsammanlagt kr.om ca
Vid kommunalisering anslagbör dessa upphöra och berörda kommu-en

förkostnader driften interkommunaltäckas ersättning. Med till-ners av
lämpning nivåerde interkommunal ersättningpå i avsnitt 5av som anges

oförändratskulle intäkter,antal elever sammanlagt tillett uppgårge som
detdubbeltnästan så belopp nuvarandeett anslaget.stort som

Man bör dock räkna med antalet elever kan komma minska iatt att
samband finansieringsprincip,med omläggning hemkom-ävenen av om

skulle debiteras lägreväsentligt avgift vid normala studieränmunerna en
i kommun. Intäkterna kan därför komma bli lägre deänattannan nuva-
rande anslagen. avsnitt 6.4I i följandedet redovisar jag förslagett ettom
successivt tillstöd de kommunerna,två syftar tillavtrappat attsom ga-

fortsatt stödjaverksamhet och utvecklingsarbetet. Genomrantera av-
trappningen detta stöd skapas för ökat bidrag till institu-utrymmeav ett
tet.

6.2.9 Särskilda statliga insatser

I avsnitt 6.3 i det följande för jag fram förslag nationellt projektettt ettom
för förstärka basfárdigheterna i matematik,att ämnen svenska ochsom
naturorientering inom den medborgare saknar kunskaperstora grupp som

färdigheteroch grundskolenivå.på Kostnaderna för detta projekt bety-är
dande bör strategisk investering i kompetens.men ses som en
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Projektet har hög relevans för del det svenska näringslivet, SOUhar 1993 23en av som
särskilt behov utbildningsinsatser. SCBsSåvälstort SINDs Kapitel 6av stu-som
dier visar småföretagare och anställda i företag tillhöratt små de grupper

får allra minst personalutbildning. förSkälen personalutbildningenssom
ringa omfattning i småföretagen flera. Ett har i föregåendeär detnämnts
informationen till dem utbudet dåligt. Ett kostnaderna,är ärannatom

ofta bedöms alltför höga. utbildningensEtt tredje tillgänglighetsom som
produktionen alltför beroendeär varje förmedarbetare det skallattav va-

möjligt utbildningpå innebär längre frånvaro. fjärdeatt Ettsatsara som
den befintliga utbildningensär relevans, kan låg för förhållan-som vara

idena de minsta företagen.
Samtidigt betydelsen kompetensutvecklingär sannolikt iännu störreav

småföretagen i de mindreän De tillverkningsföretagen istora. är stor ut-
sträckning underleverantörer. De helt beroendeär kunnaatt motsvaraav
de tekniska krav och kvalitetskrav beställaren Den teknologis-som anger.
ka utvecklingen och kraven kvalitetssäkring enligtpå internationell stan-
dard innebär de företagensmå måste hålla standardatt desamma som

Kraven på personalens kompetens successivt. företagstora. Detstegras
inte kan beställarens riskerarkrav slås Därmedmotsvara slåssom att ut.

också de anställda med kompetens inte konkurrenskraftig.ärut en som
Situationens allvar förstärks dessa företag inte sällan ligger utanförattav
de ekonomiska tilväxtzonerna, där alternativaantalet sysselsättningstill-
tällen iockså högkonjunktur litet och den genomsnittliga utbildnings-är
nivån låg.är

En satsning utbildning i småföretagenpå sålunda viktig fleraär skäl.av
Det råder enighet återhämtningen lågkonjunkturenstor ochattom ur ar-
betslösheten kommamåste expansion inom de små och medelsto-genom

företagen. En förutsättersådan givetvis företagen har konkur-ra att en
renskraftig kompetensnivå. förI stället utslagning de skäl jagav nyss an-

behöver legoföretagen kunna hävda sigtytt på marknader i kraftnya av
sin kompetens och kvalitet. Det handlar också i hög grad motverkaattom
utslagning människor utvecklingoch arbetsmarknadens A-motav ett
och B-lag.

Enligt min mening erbjuder användningen distansmetoder möj-av en
lighet igenombryta flera de hinder, begränsaratt utbildning-av som nu

omfattning i småföretagen. Det föreslagna basfärdighetsprojeket har,ens
betydelse förnämnts denna målgrupp. Därutöver behövs emellertidsom

omfattande utbildningsinsats. Ett särskilt uppdrag utveckla arbets-en att
former och kurser anpassade till de företagenssmå behov och förutsätt-
ningar skulle kunna läggas till det föreslagna institutet i samarbete med
berörda organisationer. Enligt min bedömning skulle detta nä-vara en
rings- och sysselsättningspolitisk insats betydelse och bör finan-storav
sieras i sådant sammanhang.ett
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projektförslagdistans6.3 Basfärdigheter på SOU 1993 23ett-
Kapitel 6

Motiv6.3.1

utbildningsnivån i Sverige skul-höjning genomsnittligadenEn allmän av
konkurrenskraft möj-for internationella ochstrategisk betydelseha vår

i riktning kontinu-ekonomisk tillväxt. förändring denna skerlighet till En
frångeneration arbetsmarknadenerligt kommer påden utatt somgenom

regelmässigt utbildad den lämnar.bättreutbildningssystemet är än som
årliga tillskottetförändring dock långsamt. DetskerDenna motsvarar

förhållandearbetskraften. deungefär hela Detta ärtvå ettprocent avav
kompetensnivånhöjningför allmän måstestarkaste argumenten att aven

människor kompetensnivåer ellerallaske påmånga tar ett ettattgenom
förändringnivå. någorlunda snabb kan sketill högre Ensteg enpar upp

satsning utbildning.endast på vuxnasgenom en
anledning propositionen Växa medriksdagens medGenom beslut av

161991 prop 1990291285, UbU blev kommunernakunskaper våren
vuxenutbildning för kommuninvå-skyldiga grundläggande deerbjudaatt

nio.gundskolans årskurs Omsaknar kunskaper motsvarandenare som
i genomsnitt heltidsstu-detta åtagande årsettrepresenterarantar attman

till 20 000 kr.dier för åtagandet skattas Detkan kostnaden per person
000 for-finns arbetskraften idag ungefär 800 har kortarei personer som

skattningar ytterligare mellanutbildning 9 Olikamell år.än att enanger
färdigheter ochhalv miljon svenskar saknar de kunskaper,kvarts och en

riksdagsbeslutet in-förutsätts nämndabegrepp grundskolan Detsom ge.
20 25 miljarderteoretiskt åtagande å kr.nebär alltså påett
från kompetensutvecklingssynpunktförverkliga detta åtagandeAtt är

utomordentligt från andel dennaangeläget. Man kan utgå att storen av
erforderliga för till-fjärdedel arbetskraften grundkunskapersaknar attav

fortbildningproduktions- företagsspecifikasig den ellergodogöra som
förändringar arbetsorganistaionenskärpta kvalitetskrav och kräver. Enav

isatsning genomsnittliga kompetensnivån arbetskraftenhöja denpå att
oundgängligen innefatta denna mycket medborgare.måste stora grupp

inteemellertid uppenbart detta kan skeStorleken åtagandet detpå gör att
vuxenutbildningeninom reguljära grundläggandeenbart den om man
sikt.effekter mycket långskall uppnå påänannat

Folkbildningsrådet,Efter överläggningar Svenska kommun-med bl a
medelförbundet Utbildningsradion föreslår jag anvisas tilloch att ett

användning distansmetodernationellt projekt syftar till medattsom av
antal svenskar saknar grund-höja kompetensniván bland det stora som

läggande basfärdigheter.
basfärdigheter entydigt definieras.Begreppet kan inte I stället det såär

nödvändiga färdighetergrundläggande kunskaper ochvad utgöratt som
varierar tid olika funktioner i arbetslivet. skolmässigaoch mellan Iöver

färdigheter i skrivning,brukar dock kunskaper och räk-termer man ange
ning läsning grundskolenivå, tidoch under motsvarandepå ävensenare

gymnasiestudier. Till detta brukar lägga vad kallasårsett par man som
iomvärldskunskaper, dvs viss orientering samhälls- och naturoriente-en
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rande Omämnen. kunskaperna skall ligga till grund för fortsatt funk- SOU 1993 23
tionsanknuten utbildning kan orientering iavsevärt än naturorien- Kapitel 6mer en
terande nödvändig.ämnen Kunskaper i engelska räknas of-vara numera

tillockså basfärdigheterna.tast
Jag har nationelltövervägt projekt detta slag också eller iettom av -

stället skulle omfatta utbildning gymnasienivå.på Utbildningsbehoven-
här Det kanär även lättare rekrytera motiveraochstora. deltagareattvara

på denna nivå och med sådan inriktning skulle projektet möjligenen
snabbare samhällsekonomisk avkasming. Jag har dock vidge stannat att
det viktigt nationellär ansträngninggöra riktad dematt mednu en mot
kortast utbildning. Det bland dessa människorär utslagningen hår-ärsom
dast produktionsmetodernär och arbetsorganisation förändras och arbets-
lösheten Blirär projektet framgångsriktstörst. ökar det efterfrågan på ut-
bildning efterföljandeden nivån.på Man bör då skallpröva om man er-
bjuda möjligheten fortsätta gymnasienivåpå i liknande studieformer.att

I tilltänktaden målgruppen för bred satsning förstärkapå bas-atten
kunskaperna ingår människor med mycket varierande bakgrund erfa-och
renheter studier. I ingår såväl med tvåårig gymnasie-av gruppen unga en
utbildning sig,bakom äldre formell utbildning sjuårigutan änsom annan
folkskola. För många kan det finnas hög psykologisk barriär kom-atten

för sigöver studiervåga igen efterpå dåliga erfarenheteratt underma
skoltiden. Andra har erfarenheter studie- och bildningsarbete itav ex
studiecirkelform. Erfarenheterna från l970talets omfattande försöksverk-
samhet reformarbeteoch på detta område visade dels svårigheternaatt att
rekrytera kortutbildade till utbildningallmän betydande, dels attvar en
del dessa svårigheter kunde överbryggas utformade utbild-av om man
ningen så den anknöt till innehåll.nära arbetetsatt

I all utbildning riktar sig till det nödvändigtär frånutgåsom attvuxna
deltagarna redan viktigahar kunskaperatt och erfarenheter och knytaatt
till dessa söker utvecklanär de kunskaperna. Betydelsenan man nya av

detta förstärks självfallet riktar sig tillnär studietraditionutanman vuxna
och med motivation.svag

Enligt min mening det såvälär pedagogiska ekonomiska skälav som
angeläget till de utbildningsmöjligheteratt ta kan iuppståvara nya som

gränsöverskridande mellanett möte moderna metoder för distansutbild-
ning, folkbildningens pedagogiska traditioner och den grundläggande
vuxenutbildningen. Genom kombinera användningen rad olikaatt av en
distansmetoder, studiecirkelns gruppdynamik, det sociala stödet från
kamratkretsen arbetsplatsenpå och genomslagskraften i Utbildningsra-
dions verksamhet skulle alternativ kunna erbjudas iett nytt ochvuxna
utanför arbetslivet.

Utbildningsradion genomförde under 1992år förstudie rörandeen
eventuella insatser från företaget inom området Vuxnas basfärdigheter.
UR konstaterade behovet en nationell samling för öka kompe-av att
tensnivån hos svenskar. fannUR vidaredet angeläget det ska-vuxna att

effektivapades former för samarbete och kunskapsutbyte mellan olika ut-
bildningsanordnare. Ett samlat borde olika utbildningsan-tasgrepp av
ordnare i fråga utveckling metoder, organisation och läromedel.om av
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SOU 1993 23ochFörstudien skisserade samarbete mellan UR SSV, Komvux samtett
till Kapitel 6för öka möjligheterna utbild-folkbildningen och AMU-gruppen attev

gymnasienivå.ning inom basfärdighetsområdet på

6.3.2 Projektet

arbetsli-i mina förslag utbildning igenomgående behovetEtt ärtema av
studietraditionMöjligheterna människor i ettutan stu-vet. att engagera

innehållsligtsarmolikt organisatoriskt och kandiearbete dettaär störst om
projektidén olika distans-till Grundtanken i utnyttjaknytas arbetet. är att

för få tilli kombination folkbildningens arbetssätt ståndmetoder med att
i förstastudiearbete inom basfärdighetsområdet hand arbets-brett påett

i anslutning tillintegrerat i arbetet åtminstone det.platserna, gärna men
beskrivas följandesammanfattning DetI stark kan projektet på sätt

iolika distansmetoder samverkan mellanbygger användapå ett stortatt
rekryterings-Utbildningsradion medverka dels medantal aktörer. avses

attitydpåverkande utvecklingfrämjande och dels med kun-avprogram
radio dis-skapsförmedlande material, kan sändas eller TV ochöversom

liksomtribueras i bandad form. Folkbildningen kan, komvux och AMU,
rekrytering, handledning, studievägledning praktiskamedverka med och

organisationer fak-Arbetsgivare fackliga kan skapa deocharrangemang.
tiska förutsättningarna enskilda arbetsplatsen. Folkhögskolan ochdenpå

formella certifiering enskilda kankomvux kan den deltagare öns-somge
liksom utbildningsanordnare, erbjudaka. Folkhögskolan kan också, andra

studietillfällen för inte få sindem kan dem arbetsplats.påsom
utfomningföljande redovisar förslag till inrikting ochI det jag på ett

ställning tagits till fastantal huvudpunkter. När dessa läggaåterstår att
riktlinjer detaljfrågor. möjliga utsträckningmycket antal I störstaett stort

inom projektet, eftersom ställningstagandena ofta ömsesi-bör detta ske är
ekonomiska teknikval,digt beroende varandra ochav av ramar, samar-

betspartner etc.

Målgrupp

Projektets medborgare har behovmålgrupp sålundaär attvuxna som av
sina färdigheter för nivåkomplettera kunskaper och nåatt mot-en som

nio i finns arbetslivetårskurs grundskolan. Flertalet dem i ochsvarar av
utbildningsinsatser människorkan arbetsplatsen. Ett antalnås på stortav

f utanför möjlighetenstår dock den bl grund arbetslöshet. Menpån a av
också bl ensamföretagare kvinnorandra och hemarbetande saknara en

gemenskap traditionelltarbetsplats slag.av
rekryteringsskäl viktigtAv och pedagogiska skäl det försöka nåär att

studierna tilldeltagarna arbetsplatserna och förlägga denna. Projektetpå
dock utformas i meningockså de denna stårmåste så ävenatt utan-som

för arbetslivet tidigare detkan delta. Som jag angeläget skapaärantytt att
förutsättningar för fde drabbade arbetslöshetmånga är attsom n av an-
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vända den lediga tiden konstruktivt. Inte minst skulle projektet kunna SOU 1993 23er-
bjuda utbildningsmöjligheter, särskiltär väl ägnade förena med Kapitel 6som att
arbetslöshetsersättning, problem jag berörde i avsnittett som

Innehåll

Avsikten deltagarnaär skall kunnaatt nå kunskaps- och färdighetsni-en
ivä huvudsak årskurs nio i grundskolanmotsvarar isom ämnen som

svenska, matematik, engelska, naturorientering och samhällsktmskap. De
enskilda kurserna kan utformas både ämneskurser och kringsom teman

fleratäcker ämnena.som av

Utbildningsform

Syftet är nämnts utnyttja möjligheterna tillatt kombinationersom mellan
folkbildning, kompetensgivande vuxenutbildning distansmetoder.och
Därmed det inte frågaär lansera giltiggenerelltatt modell,om en utan

skapa möjligheter utifrånatt lokala förutsättningar formaom att olika stu-
diemodeller.

Utbildning innefattar både undervisning och lärande. Projektets grundi-
dé är

utnyttja distansmetoder föratt undervisning, dvs hjälp för inlär-som
ningen;

till folkbildningensatt ta nätverk och erfarenheter blvara studie-a av
cirkelns pedagogiska möjligheter;

bygga vidare formernapå föratt deltagarmedverkan och erfarenhets-
anknytning i den vuxenpedagogikandragogik utvecklats inomsom
komvux; och

till TV- och radiomediernasatt ta genomslagskraft Utbild-vara samt
ningsradions erfarenheter och kompetens.

Tillsammans dessa inslag mycket antal möjligaett byggstenarger stort
skall kunna kombineras detpå bäst tillgodosersom sätt behoven lo-som

kalt.
Det väl dokumenteratär koitutbildade och studieovanaatt behö-vuxna

mycket stöd, såväl socialt studietekniskt.ver Kraven flexibilitetpåsom
ofta liksomär deltagarnasstora osäkerhet eller motvilja inför tradi-mer

tionella skolmässiga arbetsformer. Med kombinationer distansmeto-av
der; anpassade kompletterande studiematerial; studiecirkelliknande träf-
far på arbetsplatserna, hos studieförbunden, folkhögskolorpå eller hos
andra utbildningsanordnare; insändningsuppgifter olika möjlighetersamt

få formella kompetensbevisatt bör dessa villkor kunna uppfyllas.
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1993 23SOULäromedel
Kapitel 6

utbildningen skall kunnaoch kravetdistansmetoderAnvändningen attav
i utbildningenmedför det måstekompetensbevistill formelltleda attett

komple-för alla. Sombasmaterial,finnas kärna, är gemensamtett somen
utbild-ellerfolkrörelserolika branscher,basmaterialtill kandettament

till denmaterial, anknyter närmareutvecklaningsanordnare somegna
erfarenheter.vardag ochdeltagaresspecifika gruppen

i handanvändning förstatillkomma ärdistansmetoderDe som avses
radio TV, trycktvia ochockså sändsvideoband, samtljud- och ma-som

studiehandledningar. And-övningsböckerochterial i form läro- samtav
förekom-Insändningsuppgifter bör kunnauteslutas.skall intemetoderra

telefax.telefon ellerhandledareellerkontakt med lärareliksom perma,
uppgifter,för dessautbildningsanordnareolika måsteMånga engageras

erfarenhetochtillvara den kompetensviktigtvarvid det är att ta som
vidfinns bl SSV.a

Aktörer

medverkan mangaförutsätterflera ochlöpa årProjektet över avavavses
offent-kompetensutveckling. Såvälmednormalt arbetardem vuxnassom

Jag harkunnautbildningsanordnare börprivatägdaliga engageras.som
ÄvenSSV.komvux ochfolkhögskolorna,studieförbunden,redan nämnt

utnyttjasbör kunnautbildningsföretagen har kompetensprivatade som
inom området.viktiga erfarenheterbådaHermods harochBrevskolan

deaktivtfåbetydelsefulltSlutligen skulle det att ett engagemang avvara
utbildningsverksamhe-branschemasstudieorganisationerna ochfackliga

framtagningviktig roll vidkunna spelasistnämnda skulleDe avter. en
studiematerial.arbetsplatsanknutetkompletterande

bredolika UR harfleraUtbildningsradion på sätt.bör er-enengageras
distansutbildninganvändning iförutveckling läromedelfarenhet avav

pedagogisktillbild ochkombinera ljud,möjligheternaoch textatt enav
distributionförunika rättigheterformer ochupparbetadeharhelhet. UR

ledaerfarenheterVidare har URradio och TV.viadem attpost, avav
utbild-samverkan mellaninnebärdistansutbildningsprojekt,stora som
basfär-insatser områdettidigare gjort påoch harningsanordnare, vuxnas

atti-påverkaintresse ochväckamöjligheterdigheter. Slutligen har UR att
radio.i TV ochtyder programgenom

finmaskigt folk-Sverige mycketmed nätFolkbildningen täcker ett av
geografisktcirkelledare såvälstudieorganisatörer ochhögskolor, 0r-som

follcrörelsema kantill debandenganisatoriskt. Genom de nära stora man
ovärderligFolkbildningen därmedpraktiskt alla svenskar. ärnå taget en

Folkbildningenrekrytering deltagare.det gällerkanal representerarnär av
tordeorganisatoriskpedagogisk kompetens utgöraochockså ensomen
användningbyggerutbildningsprojekt, påförutsättning för att ett avsom

förverkligas. Slutli-skall kunnaför kortutbildadedistansmetoder vuxna,
TBVsidan och ABF och åoch TCObanden mellan LO åskapar enagen
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inden andra kanaler arbetsplatserna betydelse. SOU 1993 23på Inomär störstasom av
studieförbundensåväl folkhögskolan finns erfarenhet Kapitel 6också långsom av

basfardigheter.arbeta medatt vuxnas
Kommunerna skyldighet tillhandahållahar komvux utbild-attgenom

ning för den målgrupp och den nivå projektetpå Projektet ut-avser. avses
komplement till avlastningoch kommunernas grundläggan-göra ett en av

vuxenutbildning.de i viktigKomvux medverkan projektet både förär re-
krytering och lokal studieanordnare för intebl dem kan ellersom a som
vill delta arbetsplats. Kommunerna behöver medverka tillpå deatten
deltagare skall får fonnellaönskar kunna kometensbevis. Det mate-som
rial inomutvecklas projektet kan givetvis ianvändas komvux densom av
reguljära flexibilitetenverksamheten och öka i utbildning.denna

SSV eller deras efterföljare viktighar pedagogisk metodiskochen
kompetens till inom projektet. SSVs utbildning på grundskole-att ta vara
nivå visserligen avvecklad bl i fråga hanteringär numera men a om av
handledning telefon och insändningsuppgifter finns vid SSV långper en
erfarenhet, behöver tillvara.tassom

fackligaDe arbetsgivarnaorganisationerna, och branschorganisatio-
inte tänkta merverkande i utbildningsprocessen.självaär Dä-nerna som
deras medverkan nödvändig för skapa de praktiska förutsätt-ärremot att

ningarna för studier arbetsplatserna. En ipå central tanke projektet är att
tillvara möjligheterna utbildningenknyta fysiskt innehållsmäs-ochta att

sigt till arbetsplatsen och utnyttja de pedagogiska rekryterings-ochatt
mässiga fördelarna i sådan knytning. Som jag betonat flera igångeren
detta betänkande borde höjning den allmänna kompetensnivå blanden av
de strategiskt intresse föranställda alla arbetsgivare. Branschor-ettvara
ganisationernas inomroll projektet skulle kunna utveckla bran-attvara
schspeciñka kompletterande studiematerial, tydligare kopplaränsom

utbildningen med vardagen den enskildapå arbetsplatsen.samman

Examination och betyg

Erfarenheten talar for vill formelltmånga ha bevis depåatt ettvuxna
kunskaper inhämtat.de vissa fall formelltI utbildningsbevis för-är ett en
utsättning för fortsatt utbildning. Ett kompetensbevisbetyg kan utfärdas

både komvux och folkhögskolorna. Inom projektet smidiga for-måsteav
för formell kreditering utvecklas.mer en

Rekrytering och attityder

Dessa frågor har i korthet i föregående.nämnts det Rekryteringen till ut-
bildningen nyckelfråga,är har mycket med attityder tillgöraatten som
studier. igenomAtt bryta den rädsla, osäkerhet skepsismoch präglarsom

kortutbildades förhållandemånga till utbildning förutsättning förär en
projektets framgång. Lika betydelsefullt sprida insikten utbild-är att om
ning strategisk investering bland arbetsgivare och andra, lo-som en som
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förutsättningarnakalt kan skapa de för lärandet. SOU 1993 23Projektet bör häryttre ut-
nyttja TVmediets genomslagskraft. Erfarenheterna från Kapitel 6URs arbetestora
för med läs- och skrivsvårigheter för sedan härnågra år ärpersoner

positiva.mycket

Organisation

Att leda projekt denna omfattning mycket krävande uppgift.ärett av en
förutseMan kan särintressenmånga kommer efter drivasträvaatt att att

sina idéer. Projektet bör därför organiseras självständigt, friståen-ettsom
de tidsbegränsatoch inom givna frihethar för-stor attorgan, som ramar
verkliga intentio30nerna. iDet skall hög grad verka katalysator mel-som

olikalan de aktörer förutsätts imedverka projektet. Huvuddelensom av
arbetet måste ske lägger uppdrag eller köper tjänsteratt utgenom man

det finnsdär relevant kompetens. liten, smidigDet bör organisa-vara en
tion disponerar anvisade medel och samordnar verksamheten ochsom

inte onödan belastas administrativa uppgifter.med Det bör därförsom
praktiskt, tekniskt adminstrativtoch repliera befintlig myndig-på någon
het organisation,eller exempelvis UR.

Ytterst bör projektet ledas liten styrelse företrädare förmed blav en a
folkbildningen, kommunerna, UR och arbetsmarknaden.påparterna

Jag har tillprojektet kan knytas föreslagna institutetövervägt detom
for utveckling distansmetoder, funnit sådan koppling i allt-attav men en
för hög försvåragrad skulle institutetsuppbyggnaden egentliga verk-av
samhet. Däremot hittar fördet angeläget former samarbete därär att man
förutsättningar för sådant finns.

6.3.3 Kostnader

De förtotala kostnaderna projektet omöjliga uppskatta. Det äratt na-
turligt medverkandede aktörerna i betydande utsträckning fullgör sinaatt

inom sinaroller reguljära ekonomiska UR har redan reserveratramar.
vissa medel för verksamhet inom området det Studiecirk-året.närmaste

folkhögskolekurserlar, inomoch handledning komvux kan också ske
led i ordinarie Omfattningenverksamhet. insatserdessa svå-ärettsom av

uppskatta.attra
Projektets nationellkaraktär satsning särskildadock medelgör attav

behöver skjutas till för få kraftsamling förutsätts.den insat-URsatt som
torde sålunda behöva bli omfattande för normalt UR-pro-än ettser mer

jekt. Attitydpåverkande riktade till direktaandra den mål-änprogram
för utbildningen extraordinära inslagexempelär på be-ettgruppen som

höver finansieras i särskild ordning. utveckling distansmaterialFör av
läromedel särskildaoch behöver medel tillskjutas, i synnerhet dessaom

till förfogandeska ställas gratis till pris.eller lågtett
Som stimulans till de medverkande utbildningsanordnarna bör vissaen

förfogandemedel kunna ställas till för utvecklingsarbete, materialfram-
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Ävenställning eller rekryteringsinsatser. målsättningprojektets SOU 1993 23vä-om
sentligen överensstämmer med målen för studieförbundenssåväl Kapitel 6och
folkhögskolans komvux verksamhet innebär projeket åta-ett extrasom

forgande dem, motiverar särskilt stöd.ettsom
Projektets omfattning och kostnader kan illustreras följandemed räkne-

exempel Antag femårsperiodunder 50 000skulle kunna nåatt man en
människor med utbildningsinsats, heltidsstudier.årsmotsvarar etten som
Om utbildningmotsvararande skulle anordnas grundläggandesom vux-
enutbildning i kommunerna kan kostnaden uppskattas till miljard kr.en
Siffran 50 000 deltagare kan hög. inteDen bygger heller på någrasynas
beräkningar eller kalkyler, endast 5 mål-mot procentmen svarar ca av

Den belyser det mycket ekonomiska åtagande samhälletstoragruppen.
gjort beslutet grundläggande vuxenutbildning. Som jämförelsegenom om
vill jag peka studieförbundenpå årligen 2,8har milj ideltagare sinaatt
cirklar. UR har haft till 30 000 deltagare i distanskurser högskole-påupp
nivå.

föreslårJag 50 milj kr till förfogandeställs för projektet, dis-att ca att
under period fem år. Beloppet i absoluta talärponeras storten av men

bör, relateras till kostnaderna för nå motsvarande utbild-antytts,som att
ningseffekt inom komvux eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.genom

6.4 Statens skolor för uppgifter och ställningvuxna -

6.4.1 Frågans tidigare handläggning

Statens skolor för i Norrköping och Härnösand inrättades 1956årvuxna
1962 innebaroch viktigdå förbättring studiemöjlighe-resp. en av vuxnas

Utbyggnaden den kommunala vuxenutbildningenter. 1970-taletunderav
medförde behovet skolorna i fråga. Verksamhetenatt granska-sattesav
des 1970taletunder bl riksdagens revisorer och särskilt tillkalladav a en
utredningsman Ds 197722.U Denne förordade successiv kommuna-en
lisering skolorna. fortsattEn genomlysning skedde i anslutning tillav
komvuxutredningens arbete Ds 197912U och 19835Ds U och resul-
terade i förslag vissa resursförstärkningar och uppstramningom en av
verksamheten.

propositionenI statlig och kommunal utbildning för propom vuxna
198384 169, UbU rskr ll framhölls SSV skall komple-att utgöra ett

till komvux. SSV i formskall distansundervisningment erbjudaav vuxna
kompetensinriktad utbildning slag i komvux, dock iav samma som ges
första hand sådan utbildning inte kan komma till inomstånd komvuxsom

tillräckligmed spridning och regelbundenhet. Utbildningen skall stå öp-
för behörigaär in i komvuxatt skälpen vuxna tas någotsom men som av

inte lämpligen kan delta i utbildningmotsvarande där.
SÖ 1986 initiativår till utredningtog hur SSVs roll skulle kun-en om
bestämmas och utvecklas. Denna utredning, genomfördes tillsam-na som

med skolorna, ligga tillavsågs förgrund långsiktigmans struktu-en mer
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rering utveckling SOUoch verksamheten. anslutning hmill tillfördes 1993 23I sko-av
förlorna särskilda medel utvecklingsarbete. Kapitel 6

19909185 föredragandenI Växa med kunskaper återtogprop upp
diskussionen statligtbehovet komplement till komvux. ti-Somettom av
digare redovisats förordade föredraganden, bakgrund bl utbygg-mot a av
naden för vuxenutbildningenkomvux, kommunernas ochav ansvar en
vidgad användning distansmetoder i utbildningen, SSV skulleattav av-

ivecldas. Staten skulle, stället för för marginell utbild-delatt svara en av
ningsutbudet, för utveckling pedagogik teknikmetoder, ochta ansvar av
för distansutbildning ioch stödja bl kommunerna deraspå sa sätt a an-
strängningar alla medborgare utbildning.na behöver Förslagetatt som

inleda avveckling avvisades riksdagen 19909116,SSV UbUatt av av
formerna för föransåg behovet och distansut-att ett resuxscentersom av

bildning borde innan frågan framtiden förutredas skolor förstatensom
avgjordes.vuxna

6.4.2 Bakgrund för mina överväganden

Ändrad ansvarsfördelning

Budgetäret 199192 infördes statsbidragssystem för offentligadetett nytt
skolväsendet, innebar bidrag till bl kommunalatt statens vuxenut-som a
bildning inordnades i sektorsbidrag för 199091 18,skolan prop UbUett
14. förändrasDetta ytterligare samtliga bidrag tillnärsystem statens
kommunerna sammanförs i Staten inte vilkendärmed längreett.nu anger
omfattning gymnasiala utbildningen för iden skall ha kommun.vuxna en

förändringDenna statliga bidragssystemetdet det uttrycketär ytterstaav
för kommunerna har hela för möjlig-de medborgarnasatt ansvaret vuxna

till utbildning gymnasienivån.heter på
riksdagens anledning 199091 85Med beslut med lades ocksåav prop

innebördenden för befolk-kommunens dennärmare av ansvar vuxna
ningens utbildning inom komvux fast. Kommunen har sålunda föransvar

innevånare, ialla dess behöver och önskar delta grundläggandeatt som
vuxenutbildning, också fär möjlighet till antingen idetta hemkommunen

ieller kommun. Beslutet innebär vidare kommun skyl-äratten amian en
dig från i gymnasial vuxenutbildningelever andra kommuneratt ta emot

sig villig förhemkommunen förklarar kostnaderna för elever-ståattom
na.

Hemkommunen således sin prövning frågan inter-avgör genom av om
ersättning kommuninnevänare ikommunal skall kunna deltaom en gym-

nasial utanförkomvux hemkommunen. Genom beslut detta slag,av ge-
inriktning dimensionering gymnasialbeslut och komvux inom om av

den kommunen antagning tillbeslut denna avgörsamtegna genom om
med omfattningenkommunen, undantag, den totala gymnasialett av

förkomvux innevänarna.
fallUndantaget de då kommuninnevänarna väljer delta iutgörs attav

utbildning vidmotsvarande SSV. Kostnaderna betalas då viastatenav
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tillanslagen SSV tilloch mindre del Norrköpings och SOU 1993Härnö- 23en av- -
sands kommuner, avtal med ställer lokaler till forfo- Kapitel 6statensom genom

Gymnasialgande. vuxenutbildning vid SSV fri nyttighetär på så sätt en
inte omfattas hemkommunens eller prioriteringar.som av ansvar

Kostnaderna för verksamheten

kortfattadEn beskrivning verksamheten vissaoch data rörande dennaav
redovisas i bilaga beräkningEn kostnaderna för utbildningen vidav
SSV finns i avsnitt 5.4.

I norrköpingsskolans brevdistanskurserna nyanmäls ungefär 4000 del-
varje och skolornas intervallkurserår övrigaoch verksamhet hadetagare

läsåret 199192 10 000något deltagare. SCB har iöver undersökningen
nybörjare inom distansutbildning hösten 1988 33U SM 9205 följtav

aideltagarna bl SSVs distansutbildning fram till 1991.våren Undersök-
ningen visar ungefär tredjedelartvå deltagarna hade heltids-att ellerav
deltidsarbete vid sidan studierna, tiondeendast statligtuppbarattav var
studiestöd i formnågon och drygt hälften 56 procent bedrev någonatt
form studier 22 bedrev högskolestudier efter de distansstu-procentav
dier de påbörjade hösten 1988. Avbrottsfrekvensen i brevdistansutbild-
ningen relativt hög omkring 80 gnindskolekursernapå ochvar procent
65 gymnasiekurserna.på I den varvade utbildningen liggerprocent den

nivåpå redovisas genomsnitt för komvux i SCB-samma som som en
undersökning från 1986, nämligen ungefär tredjedel.en

iJag har avsnitt 5 redovisat beräkningar kostnaderna for jämförbarav
gymnasial utbildning hos olika utbildningsanordnare. Materialet antyder

huvuddelen vidverksamheten SSV bedrivs till väsentligtatt lägreav en
kostnad utbildningmotsvarande inomän komvux. intervallkursernaFör i
Härnösand redovisas kostnad, 55 denmotsvararen procentsom ca av ge-
nomsnittliga kostnaden for utbildning inom komvux. Brevdistansutbild-
ningen i Norrköping ligger nivåpå ungefär 20utgör procenten som av
genomsnittskostnaden. Kostnaden för intervallutbildningen i Norrköping

däremot obetydligtär lägre jämförelsevärdet.än
För samtliga dessa jämförelser gäller viss osäkerhet dels till följden av

svårigheterna fördela samkostnader, dels till följdatt den osäkerhetav
i omräkningen till heltidsstuderande. Det dock ställtärsom ryms utom

tvivel kostnaden för utbildning given omfattningatt är läg-avsevärtav en
vid SSV förän motsvarande utbildning inom komvux, AMU ellerre

folkhögskolan. Därvid märka studieavbrottenär sannolikt inteatt äratt
fler vid SSVs intervallkurser genomsnittet inom komvux.än

Huvudmannaskap

avsnitt 6.2I för framjag förslag syftar till skall stödjaatt statensom en
vidgad användning distansmetoder i utbildningen. En bärande itankeav
dessa förslag ytterligare utbildningsanordnareär skall olika distans-att ta
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i SOUmetoder anspråk i sin öka utbildningens tillgänglighet. I di- 1993 23strävan att
rektiven hänvisas till vilka Kapitelarbetet med bygga kunskapscentra, 6att upp
skulle kunna de användarna distansmetoder inågrautgöra ut-av nya av
bildningen.

Jag har under arbetets haft överläggningar med ledande företrä-gång
för Norrköpings framtid.dande och Härnösands kommuner SSVs Iom

båda kommunerna finns pedagogiskaavancerade planer byggapå att upp
miljöer, samlar de utbildningsanordnare verksamma påär ortensom som
i kraftfull ingår distansutbildningsamverkan. I dessa planer denen som

vid viktigt inslag. ianordnas SSV Man båda kommunernaärettsom
medveten SSV ioch synnerhet den personal verksam därärattom, som

bärare pedagogisk organisatoriskoch kompetens, detär ärav en som an-
geläget tillvara i fortsatta utvecklingsarbetet.det Mot denna bak-att ta
grund frnns vilja ñnna formeroch beredskap driva verksamhe-att atten

vidare skulle välja frånträda sitt i SSV.ten staten attom engagemang
Norrköpings kommunstyrelse har tillsätta utredningbeslutat en om en

kursutformad gymnasieskola i Norrköpingoch kunskapscentra skallsom
ha sitt juli 1993.avslutat arbetet den 1 Härnösands kommun iharsenast

skrivelse till utredningen redovisat formerna för samarbete inometten
distansutbildningen mellan kommunen, SSV, högskolan Eductus.och
Detta samverkansprojekt leds länsstyrelsen.av

Överväganden6.4.3

utvecklingFortsatt verksamhetenav

Det råder enligt min uppfattning inget tvivel den utbildningsverk-attom
bedrivssamhet vid fyller viktig funktionSSV komplementsom en som

till komvux. Utan därmed ställning till varje enskild kurs jagatt ta anser
det angeläget verksamheten vidareutvecklas finnsär och kvaratt att som
proñlerat inslag i utbildningsutbudet riktat till Vid finnsSSVHett vuxna.

riktarverksamheter sig särskilt till småföretag ioch boende gles-som
bygd, viktig utvecklingspotemial. framhållit in-Som jagsom rymmer en
ledningsvis i betänkandet kompetensutveckling riktad till småföre-utgör

och deras anställda centralt inslag i satsningden breda kom-påtagare ett
petensutveckling arbetskraften.helaav

olikaI de utbildningsformerna deltar betydande antal deltagare,ett
sammanlagt omkring 17 000 förra läsåret. Inte minst detta faktum utgör

förstarkt gymnasial utbildning för med använd-ett argument att vuxna
ning distansmetoder vidare.utvecklas De höga deltagarsiffroma visarav

traditionell utbildning, tillbunden viss tid och viss lokal inte tillgodo-att
behovet utbildningstillfällen för avvecklingFörslagetser av vuxna. om
SSVs verksamhet 1991våren också omfattandemöttes protesterav av

från de studerande. Det uppenbarligen elevintresse utbildnings-är ett att
formerna finns kvar.

enligtDet min mening angeläget, förutsättning-är skapar godaatt man
för vidareutveckla inteverksamheten och då minst användningenattar av
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distansmetoder i undervisningen. dominerandeI del kursutbudet SOU 1993 23en av
sker kunskapsöverföringen i allt väsentligt vid de återkommande Kapitel 6sam-
lingarna, ibland präglas starkt forcerad, traditionell förmedlings-som av
pedagogik. Ur såväl pedagogisk synpunkt kostnadssynpunkt skul-som ur
le till fördeldet ktmskapsförmedlingen i utsträckning kun-störrevara om
de ske användning distansmetodermed samlingarnaoch bear-åtägnasav
betning och smältning kunskapsstoffet. Utveckling verksamhetsfor-av av

bör därför hög prioritet.merna ges

Renodlade ansvarsförhállanden

Omläggningen statsbidragssystemet för skolväsendet 1991våren inne-av
bar bl. vid beräkningen delarna sektorsbidraget hän-atta. man togav av

till olika strukturella förhållanden i kommunerna. När det gällersyn vux-
enutbildningen det bl andelen kortutbildade, antalet utländska med-var a
borgare och antalet arbetssökande i kommunen prop 19909118, UbU
14. Principiellt har vid sin beräkning statsbidraget, också isett staten av
dess nuvarande ytterligare schabloniserade form, beaktat det totala beho-

stöd till vuxenutbildningen i kommunerna. SSVvet har utgjort fnav en
nyttighet därutöver, självfallet varit värdefull eftersom den totalasom re-
sursnivån bl statsñnansiella skäl lägre motiveratsär skulleäna av som av
efterfrågan utbildning.på

Den renodling ansvarförhållandena inom vuxenutbildningenav som
slutligen kom till i riksdagensuttryck beslut med anledning av prop
l9909185 bör, enligt min uppfattning, fullföljas i fråga finansiering-om

SSV. Jag föreslår, utbildning vid SSV fortsättningsvis finansie-atten av
deltagarnas hemkommuner för kostnadernaatt påras genom svarar sam-

de betalar försätt medborgarnas studier i kommunma som annan genom
interkommunal ersättning.

De redovisade kostnadsjämförelsema visar intervallkursersåvälatt
brevdistanskurser vid SSV kan anordnas till lägre kost-avsevärtsom en

nad motsvarande utbildning inomän reguljär komvux. Utbildningen bör
sålunda erbjudas ekonomiskt intressant alternativ till komvuxstu-ettsom
dier i kommun. Den ekonomiska åtstramningen i kommunerna har,annan

redan inneburit ökatnämnts, motstånd interkom-betalaettsom mot att
munal ersättning för gymnasiekurser. Möjligheten hänvisa sökande tillatt
distansstudier skulle kunna motverka del konsekvenserna åt-en av av
stramningen.

Det bör dessutom, jag antydde, finnas möjligheter till ytterli-som nyss
kostnadsminskningari den verksamhet drivs inom SSV. Engare ut-som

veckling vidgad användning distansmetoder för kunskapsförmed-mot av
ling, förutsättningarskapar för mindre frekventa kursträffar fänsom n.

förändringEn sådan i kombination med handledning från komvux he-på
siktborde kunnapå begränsa kostnaderna ytterligaremorten, och för så-

väl skolhuvudmännen de studerande attraktivtutgöra alternativettsom
till studier i reguljär ikomvux kommun. Det föreslagna institutetannan
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1993 23SOUstödjadistansutbildningen finna det angelägetutveckling bordeför attav
Kapitel 6utvecklingsarbete.sådantett

skolhuvudmännensannolikt initialmotstånd både blandfinnsDet ett
alternativdistansstudier likvärdigtstuderandeoch de ettatt acceptera som

si-rådandeEnligt bedömning borde dock, i denkomvuxstudier. mintill
intressant al-distansstudier framståtuationen, handledda kunna ettsom

utbildningsorganisation inte minstkomplement tillternativ eller en egen
mindre medelsto-mig ochJag kan också tänkaför mindre kommuner. att

vidutbildningsplatser SSV ochårligen upphandlar antalkommuner ettra
för sina innevånare.tillhandahåller viss gymnasial komvuxpå så sätt

möjligheteri kommuninvånarnasbetydande breddkan då uppnåMan en
förhållandevis kostnad. Enstudier till låg så-bedriva på hemortenatt en

verksamheten önsk-eller avropsavtal skulle ocksådan typ engeav ram-
stabilitet.värd

för för med-skall kostnadernaprincip det kommunernaI är svarasom
möjlighet viljaochdeltagande i komvux. reellaKommunernasborgarnas

utbildninggymnasialmedborgarnas önskemålhelttillgodose äratt om
utbild-motsvarandeemellertid begränsad. Genom regeringens beslut kan

tidstudieförbund sedan långtfall erbjudas inom vissa ochning i många -
Utbildningen avgiftsbelagd. bakgrundMot dennaHermods. dåärav-

möjligtjag diskuterat i avsnitt det börbör överväga varasom omman,
vidför sin utbildning SSV.för enskilda själva betalaatt

Huvudmannaskap

enligt uppfattning rollmin i detta sammanhangMan bör ompröva statens
föravgörande skälet ocksåutbildningsanordnare SSV. Det ärgenomsom

ställningstagande 1991 riksdagsbeslut kommunernasdetta års ansvarom
utbildningsmöjligheter.innevånarnas Inte någotför de på annatvuxna

utbild-specialskolan anordnareområde, undantagen, står staten avsom
betydelsefull insatsgymnasienivå.ning Staten bör kunnapå göra meren

utbildningsmöjligheter arbetskraftens kompetensutveck-ochför vuxnas
distansmetoder,till utvecklingenling allmänt stöd änett av ge-genom

viktig, marginellför i för sig delsjälv och ut-att avsvara en, mennom
bildningsutbudet.

likvärdiginstitut för distansutbildning kan medGenom statenett re-en
utbildningsnivåerfrämja utbildningens tillgänglighet allasursinsats på

minutbildningsanordnare. redan framgåtthos alla Detoch är som- -
utbildningens tillgänglighet,avgörande för ökaövertygelse att attett steg

användningen di-fysiskt psykologiskt, kraftigt breddasåväl är att avsom
flera kommuner kommunalastansmetoder. Det är att tgenom ex genom

privata utbildningsföretag, försvaret,AMU-gmppen,ktmskapscentrer,
organisationerbranschinstitut enskilda företag ochhögskolan, störresamt

distansut-distansmetodemas möjligheter, satsningutnyttjar påsom en
kompetensnivån i arbetskraf-bildning få genomslagkan den allmännapå

riktad insats till för utvecklingkan med stöd denna spelaStatenten. en en
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SOU 1993 23viktigare roll för kompetensutveckling utbildnings-långt än somvuxnas
Kapitel 6anordnare.

deJag förordar därför, regeringen inleder överläggningar medatt
föraberörda kommunerna i syfte träffa överenskommelseatt attom

verksamheten i kommunal regi. utredningsar-De samtal jag underöver
fört företrädare för Norrköpings vi-betet med och Härnösands kommuner

finns positivt intresse driva vid vida-det verksamheten SSVettatt attsar,
utvecklingsarbeteI båda kommunerna där verksamhet detpågår ettre. av

bedriver viktigt inslag. Norrköpingslag SSV I handlar detutgör ett om
i anslutning till kursutformad gymnasieskola inom ktmskaps-att etten

utveckla distansutbildning. Härnösand under länsstyrel-I pågårcentrum
satsning för utbildningsmiljö imedverkan bygga kom-attsens en upp en

användning utveckling distansmetoderdär och hos rad ut-munen, av en
bildningsanordnare inslag.centraltutgör ett

Övergångsfrágor6.4.4

Det viktigt undvika systemförändring tillleder det uppstårär att att atten
isvacka verksamheten eller sådan ändå skulle säker-uppståen om en- -

inteställa verksamheten skadas får konsekvenserpå påsättatt ett som
sikt. ligger framhållit, i intresselång Det också, jag statens attsom nyss

erforderliga utvecklingsarbetet verkligen tilldet kommer stånd och ger
resultat. Utvecklingen distansmetodema liksom tidigare nämndadeav
småföretagar- och glesbygdssatsningarna exempel verksamheterär på

särskilt 6.2,angelägna. Staten därför, i avsnittbörär nämntssom som
övergångsvis Norrköpings bidragoch Härnösands kommunerge som ga-

fortsatt drift till utvecklingsinsatser. Bidragetoch stöd börutgörranterar
under successivt. Bidragetutgå år och skulle kunnanågra trappas ut-av

formas garantibelopp, i proportion till minsk-utgårettsom som en ev.
ning i första förantalet deltagare, och hand utnyttjas utveckla verk-attav

i riktningsamheten inslag distansmetoder i undervisningen.störremot av
En garanti möjligt för fulltsådan det kommunerna utnyttja kost-gör att ut

vidnadsfördelarna marknadsföring prissättning. möjli-och Totalt bör det
bidragets successivt minskandestorlek begränsas med belopp underga

eller fem år.t.ex. tre
Vissa i tidigare finansieratsverksamheter Härnösand har, nämnts,som

med anvisats i särskild ordning. glesbygdsatsning-medel Det gällersom
biståndsrelateradeden språkutbildningen och småföretagarutbildning-en,

Genom anslagsomläggning för år sedan räknades dessaetten. en par me-
Ävenindel i anslaget utbildningshuvudtiteln. efter kommunali-under en

sering och till uppdragsñnansieringövergång verksamheten bör medelav
för tillföras form exempelvis idessa verksamheter SSVH i anslag,av
form statligt uppdrag. inomOckså andra områden börett statenav genom
särskilda uppdrag kunna utnyttja den specifika kompetens finns vidsom

inte minst iSSV. Det gäller den utbildning och teckenspråketpå som an-
ordnas där.
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vissEn samordning skolledning administrationoch SOUmed den kom- 1993 23av
munala skolorganisationen på bör kunna tillleda kostnads- Kapitel 6ortresp.
minskningar, frigör exempelvis lill utvecklingsarbete. Valetresursersom

Organisationsform dock kommunal angelägenhet.är Staten bör där-av en
kunna bidragkommunerna till avvecklingskostnader,utöver kange som
vid kommunalisering.uppstå Den slutliga utformningen statensen av

ekonomiska vidåtagande får utformas i förhandlingarövergång meden
de kommunerna.två

Förändringen kostnadsansvaret bör kunna 1 juli 1993.ske den Frå-av
bör därför underställas riksdagen i kompletteringspropositionengan

1993. Huvudmarmaskapsförändringen bör sedan genomföraskunna den 1
januari 1994 i anslutning till det kommunala budgetårsskiftet.

fråga förEn avgörande kommunernas möjlighet sikt drivapåatt
SSVverksamheten vidare andra kommuners viljaär betala interkom-att
munal ersättning. Under utredningsarbetet har tanken skyldighetpå fören
hemkommunerna kostnadsansvaret vid distansstudier detta påatt sätt

förgäller grundläggande vuxenutbildning aktualiserats. inteJag ärsom
beredd förorda sådan lösning, skulle skapa svåröverskådligaatt en som
avgränsningsproblem i förhållande till andra utbildningsnivåer och ut-
bildningsanordnare. Möjligheten erbjuda i förhållande till reguljäratt en
komvux kvalitativt och ekonomiskt konkurrenskraftig utbildning bör
kunna det incitament skapar tillräckligt elevunderlag. Jagettvara som
vill särskilt möjlighetenpeka förpå SSV teckna långsiktiga avtalatt mer
med kommuner erbjuda gymnasiekurser med distansmetoder,attom
kompletterade handledningmed inom komvux hemorten.på Sådana ar-

skulle kunna komvuxstudier gymnasienivåersätta på irangemang t ex en
grannkommun för kommunens invånare och ekonomiskt fördelakti-vara

såväl för kommunen de studerande.ga som
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Särskilda yttranden SOU 1993 23
Särskilda yttranden

SatinAv Sven

delar i allt väsentligt framförsJag de synpunkter i betänkandet. Jagsom
förslagstöder också de framförs. villEndast punkt jag anmälapåsom en

avvikande åsikt. inte idén utbildning idagJag denpå be-tror atten som
drivs vid förskolor i framtiden finansierasskall destatens stu-vuxna av

interkommunalderandes hemkommuner ersättning.genom
material förMetoder och kompetensgivande distansutbildning hit-har

tills huvudsakligen utvecklats Liber-Hermods, skolor förstatensav
i viss Utbildningsradion inomoch för den ordinariemånvuxna ramen

instämmer i utredningensverksamheten. Jag uppfattning det äratt ange-
vidgaläget utveckla och möjligheterna distansutbildninganvändaatt att

nivåer.alla därför förslaget inrätta särskiltpå Jag stöder också in-att ett
stitut för distansutbildning för utveckling materialmetoder och och förav
utvärdering. emellertidJag i till utredningenmotsats att statenanser - -

för distansutbildningmåste kommer till stånd.även ta ett attansvar
Distansutbildning sin riksrekryterande. Det krävsär naturgenom en

viss vissvolym och bredd för utbildningen skall kunna hålla högatt en
kvalitet och kostnadseffektiv. därför realistisktDet knappastär attvara

utbildningsådan kan byggas ipå håll landet. Vidså mångatro att upp
förskolor har byggt kvalificerad kompetensstatens vuxna man upp en

skaffat sigoch mycket erfarenhet vilketdetta område ocksåpåstoren -
framhållits i utredningsbetänkandet. olyckligtDet dennaytterstvore om

erfarenhetkompetens och Utredningen distans-skulle föreslår attraseras.
utbildning i fortsättningen finansierasskall interkommunal ersätt-genom
ning inom för det generella statsbidraget till kommunerna. Syste-ramen

interkommunalmed ersättning emellertid visat fungerahar sig intemet
för riksrekryterande utbildningden förskolortyp statensav som vuxna
bedriver. Systemet har visat sig för och byråkratiskt ochtungrottvara
kommunerna alltför ovilliga betala för gymnasial utbildning iär andraatt

utbildningenkommuner, sedan aldrigmå angelägen. Det har ock-såvara
regeringen insett.så Katrineholms tekniska skola har beviljats särskilda

statsbidrag för sin riksrelcryterande tekniska utbildning. I budgetpro-årets
position begår regeringen särskilt bemyndigande ålägga kommu-ett att

interkommunalbetala ersättning för angelägna påbyggnadsut-attnerna
bildningar riksreluyterande karaktär särskilt teknikerutbildning iav - -
komvux.

Utredaren finansieringen verksamheten vid skoloratt statensanser av
för inte förenlig statligamed det bidragssystemet tillär kom-vuxna nya

Gymnasial vuxenutbildning vid SSV fri nyttig-på såär sättmunerna. en
het inte omfattas hemkommunemas prioriteringar.ellersom av ansvar
Detta bestickandelåter finnsdet åtskilliga frånundantag den hu-men
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vudregeln. Låt mig fortfarandepeka Staten finansierar special- SOU 1993 23på några.
skolorna direkta anslag. Utrikesdepartementets Särskilda yttrandenInom områdegenom ger

direkt bidrag till styrelsen för U-landsutbildning i Sandöstaten påett
drygt 7 miljoner kronor förraI kompletteringspropositionår. åretsper an-
slog regeringen 48drygt miljoner tillldonor högskolorna för behörighets-
komplettering i naturvetenskapliga och tekniska gymnasial ni-påämnen

Folkhögskolornavå. får statliga bidrag för bl gymnasial utbildning.a. som
Ävenbehörighet för högskolestudier. folkhögskoleeleverna ingickger ur-

sprungligen liksom vid -ide studerande SSV beräkningsunderlaget för-
kommunal vuxenutbildning inom sektorsbidraget. Folkhögskolorna kan
alltså med motivering SSV en fri nyttighetsägas utgörasamma som som
inte omfattas hemkommunens prioriteringar.ellerav ansvar

Enligt min uppfattning ñnns det alltsa fortfarande förstarka skäl staten
riksrelcryterandevärna smala utbildningar det slag bedrivsatt om av som

vid SSV särskilt i den rådande arbetsmarknadssituationen. Regeringennu
har också direkta bidrag i de s.k. lcrisuppgörelsema social-medgenom
demokraterna ökat antalet utbildningsplatser både i gymnasieskolan,
komvux vidoch folkhögskolorna. Regeringen i färd medär väsent-attnu

Ävenligt öka antalet utbildningsplatser vid högskolorna. det skäletav
borde SSVs möjlighetervärna behörighetskomplet-man attom ge vuxna
tering. Det betydligt billigare och effektivare anslag tillän attvore ge
högskolorna för behörighetskomplettering. Jag alltså utredarenattanser
borde ha försökt finna andra former för finansiering vidverksamhetenav
SSV, Skolverket eller det föreslagna institutet för distansut-t.ex. genom
bildning, i förstället föreslå interkommunal ersättning.att

Jag migvänder slutligen förslaget denna förändring kost-emot att av
nadsansvaret skall genomföras 1 juli 1993.redan den ifrågasätterJag
kommunernas beredskap snabbt huvudmarmaskapetså föröver den-att ta

verksamhet. Jag därför frågadenna bör ibelysas sed-ävenna attanser en
vanlig remissomgång.

Utredaren framhåller nödvändigheten höja kompetensnivån hosattav
den befolkningen i arbetslivet ioch samhället. Jag delar denvuxna upp-
fattningen. Då bör möjligheten utbildnings-överväga ökaattman snarare
utbudet och mångfalden. Det bör därför, enligt min mening, i fram-även
tiden finnas statligt finansierad distansutbildning med riksrelcrytering på
gymnasial nivå, liksom högskolenivå.på

Av Elsie Nordén

Utredningen effektivare vuxenutbildning behandlar frågor mycketom av
central karaktär för Sveriges möjligheter behålla positionen före-att som

Återkommandegångsland i fråga vuxenutbildning. utbildningsmöj-om
ligheter har varit prioriterad målsättning.en

Den hårda ekonomiska åtstramning idag sker inom offentligallsom
verksamhet minskat för alla sektorer och viktigaett vårutrymmeger om
utbildningssektor skall kunna sighävda delvis strategiermåste nya an-
vändas. En sådan öka möjligheterna förär distansutbildning,att men un-
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231993SOUochkostnaderibådeeffektivitetenförutsättning mättder termer avatt
6KapitelDistansutbildning harfallet.visarUtredningen så ärkvalitet god. enär att

idag idärför helt äntillväxtpotential och bör annat utrymmeettgesstor
utbildningsväsende.svenskavårt

ibildarfåde aktörersjälvklarhet stommenDärför detär att som nuen
posi-sinastärkamöjligheterdistanskursverksamhet mäste attsvensk ges

utveckling-nödvändigaför denförutsättningardärmed skapationer och
en.

varit bely-distansutbildning harhuvuduppgift vad gäller attUtredarens
utbildningsväsendet.offentligainom detutvecklingsmöjligheterdesssa

studeraarbeta ochmåstebehoven hosfinns deDär sam-stora vuxna som
sammanhangi dettahögskoleväsendetsmedtidigt. jämförelseI resurser
nivå Statensgymnasialidag disponeras på38 miljoner kronordeär som

beho-Samtidigt alltsåförhållandevis liten ärskolor för vuxna resurs.en
distansutbildningsmöjligheter där.störstvet av

ef-utomordentligtsig välhävdarvisar SSV-skolomaUtredningen att
nödvändiga förbehovsmässigt de heltfektivitetsmässigt. Och att storaär

levandeden endastudera. De dessutomskall kunnaalls ärvuxnagrupper
gymnasiala ni-för denutvecklingsarbetepraktisktdistansmiljön där ett

di-svenskförför framgångenlogik dåappliceras. All talarkanvån att en
förförutsättningar skapasdestanssatsning starkt beroendeär somav

SSV-verksamheten.
samtidigtväsentligt konstaterari dettabekräftar alltUtredaren men

Institutet i utveck-för delkanaxiom endastatt statenett svara ensom
del utveck-utvecklingsmiljö. Deninte för hellingsarbetet någon avmen

utredarenutvärderaapplicera, ochlingsmiljön där kan mäta attanserman
interkommunalai formskall ske ersätt-betala. Detskallkommunerna av

tidigtersättningar utredareninterkommunalaningar. Det är somsamma
betala. Detmindreidag allt benägnakommunerna ärkonstaterade attatt

saknas. Deti praktiken kommerutvecklingsmiljönbetyder halva attatt
varitvid SSVI-lutvecklingsarbetetpågåendevidare detbetyder att som

finansieringenförutsättningar någraframgångsrikt får sämre omom ens
utbildningsmöjligheterbetyder dessutomDetskall lösas dettapå sätt. att

% arbetskraften7minskar i tidmålinriktade elever närför tusentals aven
tillfälligutbildning. inteOch det någonoch på ärarbetslösär roparman

i konjunkturen.nedgång
för speciellautbildningen demarginelltUtredningen berör endast gmp-

vissautbildningsinsatser för. Dessaidag ärSSVH gör ut-storasomper
utbildningar försmåföretagarutbildningar, hör-bildningar för glesbygd,

språkutbildningar för biståndsarbetare. Dessaselhandikappade och ut-
för tiotusentalskring distanskurserbildningar har byggts vuxnasomupp

kreativa och mycket kost-studier.till Hela dennavarit endaden vägen
riskerar nedrusta.nadseffektiva miljö utredaren att

perspektivlångsiktigtUtredningen mycket lovvänhar anlagt ett men
di-sikt försämrasamtidigt 3-5 starktmin mening årsriskerar enligt påatt

ambitiösahela denstansutbildningsmöjlighetema, vilket kan äventyra
målsättningen.
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villJag min mening anföra SOUsom att 1993 23
den utvecklingsmiljök idag finns vid SSVH måste vämas på Kapitel 6som ett

påtagligt utredningensätt visaränmera
38de miljonerk kronor idag distansutbildningpå försatsassom

inom offentligadet skolväsendet bör användas till kraft-vuxna en
samling kring nämnda miljö och den satsningen börovan snarare
förstärkas med resurstillskott fran andra sektorer i dagens låg-som
konjunktur 90-taletsoch arbetslöshetsproblematik behöver utbild-
ningsinsatser
det föreslagnav baskunskapsprojektet bör diskuteras med utgångs-
punkt frân den laañsamlingen.
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231993SOU
1Bilaga

@

Kommittédirektiv EE

199248Dir.

vuxenutbildningEffektivare

199248Dir.

l99204-23regeringssammanträdevidBeslut

Statsrådet anförAsk

Mitt förslag

förföreslår tillkallassärskild utredare attJag att en
förutbildningbeställarerollutveckla statens vuxna,avsom-

olikamellankostnadsjämförelser ut-typergöra avnoggranna-
förbildning vuxna,

distansut-användningvidgadförslag till hurutarbeta aven-
utbildningsformer.olikafrämjas inombildningsmetoder kan

utredningarTidigare

kritise-utbildning harföroffentligadeUtnyttjandet resursernaav
Dsår. Samverkansgruppens rapportIunderrats senare

utrustningochlokaleri form ut-199059 visades att avresurser
liteni mycketdåligt förekommersamutnyttjandeochnyttjas att

grad.
vuxenutbildningenochgymnasieskolanriksdagens beslutI om

utbyggdförUbU16 förutsättningar19909185,prop. engavs
för utbygg-liksomoch komvuxgymnasieskolamellansamverkan

utbildningsanordnareolikadärkunskapscentrer,lokalanad av
utrustning.lokaler ochsamverkar om

U l99lAkunskapscentrerutvecklingförArbetsgruppen av
användasföreslå skallstatliga medelvissahuruppdraghar i att
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stöd för utvecklingen lokala kunskapscentrer.som Syftet är SOU 1993av 23att
utveckla påexempel bättre resursutnyttjande inom de samhällsäg- Bilaga I
da utbildningarna. sådanaFlera kunskapscentrer utvecklas inu
kommunerna.

Distansutbildning är medel tillgångenförbättraett tillatt ut-
bildning för människor, beroende geografiska omständig-som
heter eller tidsskäl, få tillgånginte kan till studier.av Iannars ut-
redningen distansutbildning Dir.199147 har i formom av en
förstudie gjorts kompetens- och erfarenhetsöversikt, mål-en en
gruppsanalys, pedagogisk analys analys rollfördel-en samt en av
ningen mellan kommuner frågam.fl. intressenterstat, i di-om
stansutbildning. Utredningen har under januari 1992 avslutat för-
studien och lämnat förslag inriktningen eventuellt fortsattom av
utredning Ds 19923.

Kompetensutredningen Dir.199025 har under januari 1992
lagt fram förslag kompetensutveckling i arbetslivet SOUom

Även19927. produktivitetsdelegationen SOU 199182 har be-
handlat frågor.dessa

Behov utredningav

Det är uppenbart Sverige har mycketatt behovett stort attav
höja arbetskraftens kompetens, såväl allmäntsett tillväxt-ettur
perspektiv specifikt EG-perspektiv.ett Den teknologiskasom ur
utvecklingen hårdnandeoch den internationella konkurrensen in-
nebär behovet återkommanderegelbundetatt insatser för fort-av
bildning och andra former kompetenshöjning växt kraftigt ochav
kan förutses öka ytterligare. Detta innebär krav ställsatt nya
det allmännas för utbildning och kravetresurser attav attvuxna
utnyttja dem optimalt skärps.

De utredningar refererats alla uttryck för behovetm.m. som ger
effektivare användning utbildningsresurserna.av en Organisa-av

tionen är dock för svåröverskådlignärvarande och splittrad. Jag
är övertygad utbildningshuvudmännen måsteatt finnaom nya or-
ganisationsformer och former för samverkan för effek-nya att en
tiv resursanvändning uppnås.skall Det är dock i första hand de
olika huvudmännens åstadkommauppgift denna, bl.a.att genom

vidareutvecklaatt de modeller för samverkan redan finns,som
i form lokalat.ex. kunskapscentrer. Samtidigt är det viktigtav att

understryka andra betydelsefullaatt drivkrafter för rationelltett
resursutnyttjande är fri och öppen konkurrens mellan olika ut-
bildningsanordnare och hög professionalitet bland dem som upp-
handlar utbildning.

Jag denna bakgrund frånmot detanser sidaatt finnsstatens an-
ledning ytterligare några områden.att utveckla Det gäller statens
roll beställare utbildning och formerna försom distributionav av
utbildning med distansmetoder. En grund för den fortsatta ut-
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ocksåvecklingen kan kostnadsjämförelser mellan SOU 1993 23vara noggranna
olika utbildningsformer. Det ligger vidare i intresse Bilaga Istatens som
beställare utbildning främja utvecklingenatt pluralistisktav ettav

En särskild utredare bör tillkallassystem. för närmare belysaatt
frågordessa och lägga åtgärderfram förslag till de kansom er-

Målsättningenfordras. skall därvid de samlade utbild-attvara
ningskostnaderna för det allmänna skall minska väsentligt.

Utredningsuppdraget

Staten har inflytande överett stort användningen utbildnings-av
i egenskap dominerande beställare och upphandlareresurserna av

utbildning. Utbildning upphandlas förutom arbetsmarknads-av av
verket, invandrarverket, arbetslivsfonden och vad gällerav per--

åtskilligasonalutbildning andra myndigheter. Det viktigtär att-
denna upphandling sker i former medverkar till rationelltettsom
och effektivt utnyttjande ståralla de till förfogan-av resurser som
de för utbildning. Det ligger därvid såväli intresse sti-statens att

åtgärdermulera kan begränsa anordnarnas kostnadersom t.ex.
för investeringar, dra konkurrensatt mellan olikanyttasom av
aktörer. Detta ställer krav hög professionalitet hos bestäl-en
larnaupphandlarna. Den särskilde utredaren bör belysa och lägga
fram förslag hur kan stärkas i sin rollstaten upphandlareom som
och beställare utbildning förav vuxna.

För närvarande saknas adekvat material kan ligga tillsom
grund för jämförelser kostnaderna mellan olikanoggranna av ut-
bildningar. Den särskilde utredaren sådantskall framta ett mate-
rial. Det gäller i första hand utbildningar hos kommunerna, sta-

skolor för AMU-gruppentens och högskolan.vuxna,
En vidgad användning distansutbildning kan utgöra vä-av ett

sentligt inslag i strävandena samtidigt öka pluralismenatt i utbu-
det utbildning och begränsa kostnaderna. Den särskildeav utreda-

bör närmare belysa för den framtidastatensren utveck-ansvar
lingen distansutbildning och i vilka organisatoriska formerav ett
sådant bör En satsning utvecklingtas. distansmeto-ansvar av
der för utbildning ocksåkan ha betydelse förstorav vuxna perso-
nalutbildning och kompetensutveckling i allmänhet. Den särskilde

utgångspunktutredaren bör med i den Ds 19923rapport som
utarbetats utredningen distansutbildning lägga fram förslagav om

hur sådankan stödja utveckling.statenom en
Den särskilde utredaren skall vidare belysa hur skaparman

starka såutvecklingsmiljöer, behov utvecklingatt statens av av
fortbildning och vidareutbildning kan tillgodoses. Därvid skall
också såväl utveckling distansutbildning arbete för kompe-av som
tensutveckling och arbetsmiljö utgångspunktbeaktas. En skall va-

de utvecklingsmiljöer redan finns. Vidare skall möjlig-ra som nu
heter till utvärdering verksamheten beaktas. Den särskildeav ut-
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SOU 1993 23och vilkenvilka uppgifterhärtilli anslutning prövaredaren skall
Bilaga 1framtiden.bör ha iskolor förställning statens vuxna

rollfördelningentydliggörautredningsarbetetviktigt iDet är att
upphandlarbeställer ochlokaltcentralt ellermellan dem ut-som

utbildningsverksamheten.genomförlokaltbildning och dem som
nivåpå utvecklingförfinnasnationellkanDärutöver resurser

utvärdering.och
samrått Utbildningsde-chefen förmedi detta ärendeharJag

Arbetsmarknadsdepartementet.chefen föroch medpartementet

utredningenförRamar

samråda myndighetermed berördaskallsärskilde utredarenDen
organisationer.och

direktiv tillregeringensgällersärskilde utredarenFör den samt-
19845.Dir.kommittéer utredareoch särskildaliga

1993.före den 1skall avslutatArbetet marsvara

Hemställan

hemställer jaganförthänvisning till vad jag harMed att reger-nu
statsråd till uppgift föredraharbemyndigar detingen attsom

vuxenutbildningskola ochärenden om
kommittéförord-enmansutredare omfattadtillkallaatt aven -

1976119 med uppdragningen att-
föreslå utbildning förbeställarehur rolldels statens vuxnasom av

distansutbildning kan utvecklas,förmetodernasamt
utbildningsfor-mellan olikakostnadsjämförelserdels presentera

mer
bi-sekreterare ochsakkunniga,besluta annatexperter,att om

utredaren.träde
kostnadernajag regeringen beslutarVidare hemställer attatt

åttonde Utredningarhuvudtitelns anslagskall belasta m.m.

Beslut

överväganden och bi-sig till föredragandensRegeringen ansluter
hemställan.faller hennes

Utbildningsdepartementet
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Sakkunniga och 59 19931 23experter
Bilaga 2

Sakkunniga

i personlig kapacitet

Kraft, Jan, rektor, Komvux Norrköping
Nordén, Elsie, rektor SSV i Härnösand

Sten-Åke,Pettersson, programchef Utbildningsradion
Salin, Sven, utredn.chef Lärarnas riksförbund
Svenningsson, Levi, utbildn.dir. AMS

Experter

för fragor rörande kostnadsjämförelser

Andrén, Birgitta, projektledare Skolverket
Engström, Ulla, direktör AMU-gmppen
Halápi, Mikael, byrádirektör AMS
Gertsson, Bo, sekreterare Sv. Kommunförbundet
Schwartz, Ulf, projektledare Skolverket
Söderberg, Mats, sekreterare Sv. Kommunförbundet
Öström, Hans-Åke, depselo Utbildningsdepartementet

för frågor distansutbildningrörande

Gisselberg, Margareta, utbildn.ledare Umeå universitet
Kirudd, Jan, rektor Dalslands folkhögskola
Kroon, Bengt-Ivar, överste Försvarets förvaltnhögsk.
Sahlin, Erica, studierektor SSV i Härnösand
Serder, Viveka, utbildningschef SVERD
Stensfelt, Bertil, rektor iSSV Norrköping
Svantesson, Bo, projektledare Utbildningsradion
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Kvalitetsbedömning utbildning âgåalfå33av

ÅströmEn Evauppsats av

direktiven till Utredningen effektivareI vuxenutbildning dirom
199248 effektivisera upphandlingtalas behovet att statensom av av
vuxenutbildning attgenom

utveckla roll utbildning förbeställarestatens som av vuxna,-
kostnadsjämförelser olika utbild-mellangöra typernoggranna av-

förning vuxna,
förslag till vidgad användningutarbeta hur distansutbildnings-en av-

främjas inommetoder kan olika utbildningsformer.
kriterierFör balansera kostnader andra då utbildning ska kö-att mot en

in, för distansutbildningar ikunna bedöma relation till andra for-attpas
vuxenutbildningar framför foroch allt kunna beställa eller kö-attmer av

in utbildning i olikapassande sammanhang, det också nödvändigtärpa
utbildningbeställaren har kunskaper också de olikapåatt attav nog se

utbildningsalternativen kvalitativ synvinkel.ur en
Utbildning kostar hel del och dessa kostnader kan bland annat ut-en

i ekonomiska Inför 199293tryckas budgetåret tilldeladestermer. exem-
pelvis Riksförsäkringsverket 700 miljoner for yrkesinriktadkronor reha-
bilitering, medan Arbetsmarknadsstyrelsens ursprungliga föranslag åt-

uppgick till 20gärdsmedel budgetår miljarder Tillkronor. dessasamma
kostnader kan läggas eventuellt produktionsbortfall löndetoch den eko-
nomiska stöd deltagaren uppbär under studietiden.som

fungerar utgifterRätt använda för utbildning investeringarsom som
tidenmed god avkastning. Mer kunskap, kompetens och for-störreger

kvalifikationerbättrade resultat utbildning kommer helaär av som sam-
tillhället Den enskildes möjligheter siggodo. hävda arbetsmarkna-påatt

den och allmänt fungera aktivoch samhällsmedlem ökar.att agera som
Arbetsmarknadens tillgång till utbildadhögt och adekvat arbetskraft blir

Det förutsättning för förbättring näringslivetsstörre. är och denen en av
offentliga förmågasektorns i förändradeutvecklas takt med krav ochatt

i tiderkonkurrera hårdnande konkurrens. Ur samhällets synvinkelatt av
bidrar hög allmän utbildningsnivå till skapa jämlika levnadsvillkoratten
för landets medborgare, till enskildes autonomiöka den valfrihet iochatt
vardagslivet tilloch därigenom främja demokratiskadet samhälletsatt ut-
veckling.

Felaktigt inte utbildningskostnaderanvända kan betraktas mycketsom
slöseri mänskliga ekonomiskamed ochän Delta-annat ettsom resurser.

i utbildningargande inte verkliga innebär förbehov denmotsom svarar

Åström,har inom sekretariatetUppsatsen självständigt utarbetats Evaav som
också själv för utformning innehåll.dess och Vetenskaplig handledare harsvarar
varit fil. dr. universitet.Inger Andersson, Umeå
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enskilde tid, förhoppningarmöda och aktivitet SOUpå inte 1993 23att satsas en som
leder I fall kan misslyckade utbildningssatsning-någonstans. den Bilaga 3sämsta

få förödande effekter både självförtroende studiemotivation,på ochen
samtidigt deltagarens personliga ekonomi, familjeliv och sociala livsom

för påfrestningar. För arbetsmarknadens del betyder felaktigautsätts ut-
bildningssatsningar nödvändig kompetensförsörjning förhindras elleratt
fördröjs, samtidigt hel del försvinner i intet.utsom en pengar

Staten har enskilde utbildningbeställarestörste ett stortsom av ansvar
för åtminstonehur offentliga utbildningsresursemade används. Den stat-
lige beställaren utbildning bör kunna för de offentli-stå garant attav som

investeras till förpå dess Isätt ärett mottagare.ga resurserna som gagn
det blirsammanhanget inköparens beställarkompetens avgörande. Som

kanske avgörande del i ingården kompetensen förmågan i olikaatten
sammanhang urskilja utbildningsbehov och i utbildnings-samråd medatt
producenten omformulera utbildningsbehoven till konkreta krav ut-
bildningar. För detta ska möjligt det nödvändigt beställarenäratt attvara
kan olika utbildningsaltemativensbedöma de kvalitet.

följandePå de sidorna modell handlar hur kva-presenteras en som om
litetsbedömning utbildningar för till.kan Modellen ingagåav vuxna ger
kvalitetsdirektiv enskilda siguppköpare har efter inför kö-rättaattsom

utbildning. checklistaEn det slaget pekar utbildning-pet utav en av som
kvalitet i inköpssituationeralla de det här fråganär ärens som om, var-

ken möjlig särskilteller ändamålsenlig arbeta fram. Ambitionen äratt
istället visa på tänka och kring utbildning försätt ringaatt att attresonera
in vad kan betraktas kvalitet i utbildning i olika situationer.som som

I modellen kvalitet och kvalitetsbedömning resultatetses som av
värderingnågons objekten utbildning. Modellen främst tänktärettav

inför inköpetanvändas själva då det gäller utbildningar föratt påatt se
uppskatta deras värde framåtblickande bedömning.att en-

Men modellen innehåller inte förslagbara hurpå uppköpareman som
kan eller bör inför inköpet. diskuterasHär också olika sättresonera orga-
nisera utbildningsinköpen i organisation och det organisatoriskaen
stödkunskapsstöd organisationen bör erbjuda sin inköpare för attsom
skapa förutsättningar för upphandling kvalitetsmässigt god utbildning.av
Vi talar beställarkompetent organisation.om en

förutsättningEn för det ska möjligt utveckla både denatt attvara en-
skilde inköparens kompetens och den beställarkompetenta organisatio-

de inköp gjorts,är sammanställs och analyseras. Ettatt ävennen, som
kortare förslag hurpå uppsummering inköpen skulle kunnaen av genom-
föras redovisas sist i arbetet.

De utbildningar tänkta bedömas med hjälp iär modellen ärattsom av
första hand arbetsmarknadsutbildning, rehabiliteringsutbildning, invand-
rarutbildning och statligt upphandlad personalutbildning.

Arbetets uppläggning struktureras följandeunder rubriker

Del Teoretiska1 utgångspunkter
kvalitetVad i utbildning Hur bedömerär denman

1.1 Utbildningskvalitet fråga utvärderingen om-
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1.2 Att bedöma kvalitet utvärdering SOU 1993 23genom
En belysning hur de teoretiska utgångspunkterna sig i kon- Bilaga 3yttrarav

utbildnings-sammanhangkreta
2.1 Teorier utvärdering Vilken kvalitetssyn de förstårom -
2.2 Utvärderingsmodellerna i historiskt perspektiv Utbildningensett -

sammanhang makro- och milcronivåpå

Del 2 Tillämpning
En modell för kvalitetsvärdering den utbildning statenav som upp-
handlar

3.1 Makroperspektivet
3.2 Mikroperspektivet
3.3 Sammanvägning makro-milcronivå
3.4 Behov, mål förutsättningaroch till konkreta krav utbild-omsätts på

ning
3.5 Faktisk upphandling

En beställarkompetent organisation
4.1 Lokal upphandling
4.2 Central upphandling
4.3 Delat för upphandlingenansvar

Uppsummering
5.1 Så här gör man
5.2 Behov organisatoriskt stödav

I del l inledningsvisredogörs för hur frågan utbildningskvalitet ochom
bedömningen denna behandlas i vetenskaplig litteratur. För förtyd-av att
liga de vetenskapliga följer därefter kortare redogörelseresonemangen en
för hur kvalitetsbedömningpå kan sig konkreta uttryck och hurtasynen
denna förändrats underi första 1900-talet.handsyn

I del 2 visas hur teoretiskade utgångspunkterna tillämpa vidgår att ett
utbildningsinköp. Iillämpningsdelen har arbetats fram i samråd med be-

inköpare inomrörda berörda statliga verk och myndigheter.
Arbetet avslutas med förslag inompå hur statliga verk ochett man

myndigheter också kan förarbeta i efterhand resultatenatt summera upp
inköpen.av
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UTGÅNGSPUNKTER SOU 1993 23TEORETISKADEL 1
Bilaga 3

Hur1 Vad kvalitet i utbildning bedömerär man
den

Utbildningskvalitet fråga utvärdering1.1 en om-

frågan kvalitetsmässigtfinns inget allmängiltigt vad godDet påsvar om
utbildningutbildning finns inget utformaDet görär. sätt attatt en som

i för syften, för alla behov eller med alla tänk-den alla sammanhang, alla
kvalitet. intemålsättningar hög Detbara grund kan ärsägas vara avsom

inga lcnterier i indikerarmöjligt. finns heller bestämda alla lägenDet som
tillgod utbildningskvalitet och kan kopplas alla tänkbara sorters ut-som

bildningar i kvalitativt avseende.för bedöma dessaatt
subjektivt si-Kvalitet inte laddat åtminstoneomdöme, såär, ett ettom

definierastuationsbundet Bonniers Svenska Ordbok begreppetsådant. I
definierat värdebl inre värde. Och varande be-äretta som som som

bedömning få operationellt inne-förberoende någons att ettgreppet av
olika utbildningars kvalitet, därför i praktikenhåll. Att uppskatta handlar

utbildningarnas inre värdefinna uppskatta påsättatt att attom genom
olika operationellauttrycka dessa värden och greppbarapå sätt.sätt

ligger till sigI sådant sammanhang det hands användanära attett av
principer från utvärderingsmetodikenshämtade område
I utvärdering värdering, kvalitativgrunden innebär uttala be-att en en
dömning något. Att utbildning. 10värdera Delav s

1.2 bedöma kvalitet utvärderingAtt genom

Allmänt utvärdering innebär form kvalitetsbe-kan all någonsägas att av
dömning. utvärdering egentligkunna betecknas i och seri-För att som en

mening kvalitetsbedömningen förutsättas informationbyggaös måste på
har insamlats systematiskt och med klargjorda syften.på sättettsom

Utvärderingens mångfald för vilsna utbildare, 3ledtrådarnågra s-
pedagogiskaDen utvärderingen lång historia, inte minst ihar vårten

land. folkskoleinspektörer tillsattes förRedan de granska denattsom ny-
inrättade svenska folkskolan under delen förra århundradetsenare av

uppgifter. församlingarnautvärderande De skulle kontrollera attgavs
verkligen fullgjorde sin lagstadgade skyldighet bygga skolhus ochatt an-
ställa examinerade församlingarna misslyckadeslärare. Om med detta,
skulle inspektörernas bedömningar för föränd-användas underlagsom
ringar skolan eller skolorna i fråga. Den information de första in-av som

redovisade främst materiella förutsättningarnaspektörema gällde de för
undervisningen, beskaffenhet,d skolhusens antal och skolsalarnasv s
standard, utbildningsnivå, tillgången till undervisningsmateriallärarnas
och tillgängliga pedagogiskaläroböcker. Under sedan dess har denåren
utvärderingen utvecklats, åtminstone tillmättadess betydelse har ökat- -

olikaoch mängd utvärderingsmodeller utvecklats.har Var ochen en av
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dessa för olika och bedöma utbildningars kvalitativa SOU 1993 23står påsätt att se
värde. Bilaga 3

Författarna till utbildningAtt värdera Del Sigbrit Franke-Wikberg
och Ulf P Lundgren, ställer för sin fem frågor utvärderingensdel upp om
genomförande för operationella definitioner olikavad utvärder-att ge av
ingar och vilka funktioner de tänkta ha. förlängningen frå-Iär är att ger

vilketockså perspektiv i utvärderingarpå på ochgorna svar ur man ser
olika utbildningar.värderar Författarna undrar;

Vad det ska utvärderasär som

Genom fråga sig vad det ska utvärderas, utvärdera-är avgränsaratt som
for sinobjekt undersökning. Vid första påseenden inteverkarett ettren

särskiltdetta uppgift. frågansvår I pedagogisk utvärdering ärvara en om
ofta givet; utbildning. Utbildning utbildningensobjektet. Detär ärsvaret

kvalitet i avseendenågot ska värderas.som
Vid andra blir emellertidpåseende saken komplicerad. Utbild-ett mer

ning flesta tillde andra självklara utbildningsobjekt ärsom synes- -
mångfacetterad företeelse. iVar utbildning kan egentligenen en man

dess kvalitetspåra Hos aktörerna -i lärarens agerande, elevernas presta-
tioner ieller skolledningens kompetens utbildningsresultatetI genom-

genomströmningstakt,studera avhoppsfrekvens eller kanske andelenatt
arbetsplacerade utformningI läromedlens pedagogiskaI den proces-
sen

En utbildning kan studeras i mängd avseenden och hurnästanen ur
perspektivmånga helst. En systematisering olika aspekter ut-som av av

bildning under rubrikerna förutsättningar, genomförande och resultat, ger
uppfattning hur komplex utbildning i verkligheten ären om en

Som förutsättningar for utbildning kan räknas ekonomiskaten ex-
tidsmässiga villkor,och utbildningens tillgängligamål, läromedel, lärar-

kompetens, utrustning, lokalmässiga förhållanden studiehandled-samt
ning och -vägledning i samband med undervisningen.

I undervisningsprocessen ingår frågor undervisningensbl in-a om-
organisationnehåll, dess vilketoch den genomförs.sättet

Resultaten till diskuteraskan exempel i måluppfyllelse,termer av-
deltagartñvsel och studieavbrott.

pedagogiskaDen inledandeutvärderarens uppgift välja rele-är att ut
utbildningsaspekter studera definieraoch perspektivvanta att att ett ur

vilket studiedenna ska ske.
situationenI den rekommenderar Sigbrit Franke-Wikberg i boken Eva-

luation policymaking, referensram kring utvärderingsobjektetattas ut-en
arbetas. referensramEn föranvänds ytterligare klargöra vilketatt ur per-
spektiv uovärderingen genomförs, för ringa in utvärderingens ob-att
jekt föroch klarlägga objektets betydelse och innehåll. Referensramenatt

beskrivningutvärderarens utbildningensär sammanhang. försökVarjeav
ändra eller utbildning,påverka eller varje försök förklara deatt atten re-

sultat iuppnåtts bedömning utbildning, måste bygga påsom en av en

153



utbildningen SOU 1993 23kunskaper hur och begränsas det sammanhangstyrsom av
den existerar Bilaga 3som

Sigbrit Franke-Wikberg åtminstone till framskäl arbetatre attser en
referensramsådan

vilken information utbildningen viktigden pekar ärut sorts om som-
in,samlaatt

bakgrund vilken informationenden kan tolkasmotger en-
vägvisning möjligt för intresseradeoch den detgörger en som par--

utvärderingensbedöma värde och utgångspunkter.ter att
Referensramen sammanhangsbeslcrivningen utformas lämpligtvis- -

utifrån nivåer; utifrån makronivånolika där relationen samhäl-två mellan
le och utbildning belyses utifrån mikronivån utbild-och handlarsom om
ning i relation till deltagare och elever

Utbildning i samhällsperspektiv makronivå

utbildning, beskriver författarnaI Att värdera Del hur varje utbildning
existerar i bestämd verklighet verklighet beskrivasoch hur denna kanen

olika ekonomisk, socialpå och kulturell verklighet. Isätt; tsom ex en
samhälleligadenna verklighet har utbildningen positionbestämd ochen

uppfyller vissa syften. Utbildningens funktionbestämda i samhället växer
historiskt fram, förankras materiellt förändras.och

Under de decennierna har utbildning i rikt-två utvecklatssenaste en
ning blir viktigare,där den allt sedd investering för indivi-bådesom en
dens och samhällets bästa. finns huvudsakliga tillDet orsaker dennatvå
utveckling ideologisk ekonomisk. Enligt ideologiskaoch den för-en en-
klaringen har det utvecklats idéer och identifierartankemönster ut-som
bildning instrument för förändra sociala iden strukturenett attsom sam-

Utbildninghället. värdefullt i sig mänskligochnågot rät-ses som som en
tighet. ekonomiska förklaringenDen handlar utbildningattom se som en
viktig faktor för ekonomiskaöka den tillväxten i land. Dettaatt görett ut-
bildningen antingen mänskliga kapitaletutveckla det ellerattgenom

fungera sorteringsinsuument vilketmed hjälp samhäl-attgenom som av
let individerna med hänsyn till förmåga. Samtidigtochsorterar var ens

utbildningen information produkterna elevernadeltagarna tillger om
den arbetsmarknad sedan ska dra produkternas förmågornyttasom av
och kompetenser. Teorierna utbildningenstalar möjligheterom som an--

men innehåller viss beträffandeockså tvekan samhälletsstorases en-
förmåga tillvara dessa möjligheter i praktiken.att ta

När det gäller utbildning, det frågan arbetslivets kompe-ärvuxnas om
tensförsörjning ekonomiskaden förklaringen dominerat diskus-som- -
sionen mittensedan 1980-talet.av

I Långt tillkvar kunskapssamhället SIND 19912 konstate-rapporten
industriverkStatens industrins tillgång till arbetskraft med kun-attrar en

nighet och kompetens de krav arbetsmarknad ochmotsvararsom som ar-
betsplats väsentlig förställer, företagensde svenska möjligheter tillär ut-
veckling. Dessa krav höjs och förändras i allt snabbare takt. Internatio-en
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naliseringen ländernas ekonomier med tillhörande ökad konkurrens, SOU 1993av 23
och framstegen inom vetenskap och teknologi, skapar arbetsmarknad Bilaga 3en
där arbetskraftens kunskaper färdigheteroch snabbt blir inaktuella och
där kraven på kunskapsinnehållstörre i arbetetett ökar. Utbildning -
vuxenutbildning, företagsutbildning, vidareutbildning, kompetensutveck-
ling framhålls viktigt medel höja arbetskraftensett kompetensattsom-

föroch därigenom öka arbetslivets effektivitetatt och produktivitet. Be-
tydelsen utbildning, speciellt inriktningmed på arbetsmarkna-av vuxnas
dens behov, betonas kompetensutredningenäven SOU 199156,av
Kompetensutveckling utmaning, produktivitetsdelegationen SOUen-
199192, Drivkrafter för produktivitet och välstånd, Skolöverstyrelsen
Fördjupad anslagsframställning, hösten 1990 och EG-komissionen
Open distance learning in the European Community.

Så länge utbildning upplevs uppfylla sina tilldelade funktioner ien
samhället den legitim. Om utbildningenär verkligen vad denpresterar

spelar mindre roll. Det viktigaantas prestera den upplevs uppfyllaär att
sina grundläggande funktioner. politisktI avseende, ekonomiskt, socialt
eller vilket avseende tillmäts betydelse istörst samhälle ochsom sam-
hällsdebatt just då, utbildningen klara uppfylla sina tilldeladeanses attav
uppgifter. Så länge definieras utbildningen kvalitetsmässigt god, el-som
ler åtminstone acceptabel.

När utbildningens faktiska och tilldelade syften sedan ändrar karaktär,
ändras samtidigt utbildningenspå kvalitet. Dessa förändringar skersynen
ofta långsamt och innebär därmed långsamma förskjutningar i debatten

vad problem i skolaär och utbildning. Det kan handlaom som attom sy-
barn-på och ungdomsskolans funktion etisk eller moralisk fost-nen som
eleverna förändrats och skolans nuvarande agerande dettarare av att

område därmed uppfattas felaktigt eller bristfälligt. Eller möjligensom
tyngdpunkten på den kommunalaatt vuxenutbildningensom roll förskju-

tits från fördelningspolitisk till bliatt tillväxtpolitisk ochvara att sats-
ningen utbildningsmässigtpå eftersatta deltagare därmed plötsligt utser

felsatsning. Eller arbetsmarknadsutbildningensom atten andraom ges
mål arbetsplaceringän och rehabiliteringsutbildningen andra mål än
tillbaka till arbete, invandaoch prioriteringar i fråga utbildnings-om
satsningar och utbildningsinköp inte längre självklartär accepterade.

Det med andra rimligtär ord utbildning blir ifrågas-att anta att en som
eller kritiserad, lika ofta blir det föratt inteden längre upplevs uppfyl-att

sina tilldelade syften och funktioner i samhället, för utbildning-attsom
i sig förändrats och försämrats. Därför det nödvändigtären belysaatt en

utbildnings samhälleliga förankring funktionoch då det gäller uttalaatt
sig utbildningens påstådda kvalitet.om

Till saken hör dessutom samhällsförhållandennär förändrasatt pâ ett
sådant utbildningar ifrågasätts,sätt ändras också förutsättningarnaatt som

det vilket utbildningarnasätt påstyr kommer värderas och bedömas.att
Nya utvärderingsobjekt lyfts fram, perspektiv frågeställningarochnya
blir aktuella, beställare utbildningar kommer fram ochnya grupper av av
valet värderingsmetoder och värderingsstrategier kommer föränd-av att
ras.
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SOU 1993 23definierasutbildningar och utvärder-Liknande hurtankegångar om-
fram i arti- Bilaga 3uppfattas i försvilket samhälletingar depåsättetstyrs enav -

evaluations. beskrivereducational I dennadirections ini boken Newkel
beskrivs i speciellautbildningarsociala ochErnest House hurR program

bakomlig-metaforer avslöjar denmetaforer. diskuterar hur dessaHouse
därigenom ock-utbildningen i fråga och hur deuppfattningengande om

föreslås med avseende påkommerförutsäger de åtgärderså att re-som
problemfenomen iutbildning.spektive Haneller att ettmenarprogram

beskrivs iefter vilketutbildning definieras det detoch påsamhälle sätt
tidsperioder. Indirekt indikerasolikaolika sammanhang eller under sam-

de fenomenför handskas medtidigt vissa bestämda åtgärderockså att
utvärderingproblematiska föreslåsdefinierats och kanske ensom som

proble-korrespondera med ellerden kommeräven programmetsattsom
upplevdabeskrivna natur.mets

undersökningsina bl hurför slutsatser har hanSom underlag a en av
i använda läro-sociala beskrivs USAsutbildning och mestprogram en av

frånutbildning i hämtadei utvärdering. diskuterasböcker I denna termer
definieras oftautbildningindustriell produktion. Problemen med som

rationalitetsbrister föreslagnaproduktivitets-, effektivitets- eller och ut-
fådimensionellafram ochvärderingar inriktas snabbt mätbarapå taatt

underlag för åtgärder.data som
utbild-från beskrivningenfinns anledningDet alltså utgå attatt av en

subjekti-objektiva förhållanden ochning i utsträckning både speglarstor
uppfattningar formats olikauppfattningar utbildningen, som avva om

likai utbildningens samhälleliga sammanhang. Och detförhållanden är
uppfattningar i sinsubjektiva kommerbefogat dessa på-tur attattatt anta

utbildningen.kvalitetsbedömningverka en av

elev-deltagarperspektiv mikronivåUtbildning i ett

viktigt studera bådeutbildningens sammanhang detI analysen är attav
förankring i den uppfattas och värderas eleverdess samhället och hur av

och deltagare.
Samtidigt utbildningar tillmäts olika funktioner ivärden och ettsom

utbildningsinstituüonerna,samhälleligt perspektiv inom olikaoch de va-
kvalitetrierar också utbildningar och deras upplevda värdepåsynen

olika individers förhållande till utbildning.med avseende ochpå gruppers
varierargruppnivå finns skillnader i utbildningssyn bl medPå som a

kvinnor olikaavseende kön, social och ålder. Män och harpå status upp-
fattningar sig olika till utbildningar. Studieerfarenheteroch förhållerom

utbildningssyn varierar ingår i olika socialaoch mellan sompersoner
Även in-mellan och äldre yrkesverksamma ellergrupper. yngre personer,

finns skillnader i förhållan-vuxenstuderande och ungdomsstuderande,te,
till utbildning. Inställningen till utbildningar, tidigare studieerfarenhe-det

faktiska förhållanden i livssituationer inverkaroch hurpåter gruppernas
de fungera i utbildningssituationen.kommer självaatt
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Vuxna människor SOU 1993 23
Den kanske främsta skillnaden mellan och lärande gäller Bilaga 3ungas vuxnas
utnyttjandet inlärningsstrategier. Vuxna förlitar sig ochpå utnyttjar ti-av
digare kunskaper erfarenheteroch för lärande i situationer i högre ut-nya
sträckning barnungavadän Karaktären hos,gör. och omfattningen av
barns och erfarenheter och kunskaper dessutom olika.ärvuxnas

De erfarenheter och kimskaper bär sigmed till undervis-som vuxna
ningssituationen till delarär hämtade från arbetslivet ochstora samhälls-
livet. Det dessa kunskaperär medvetet eller omedvetet, byg-som vuxna,

mycket sin kompetens och sitt självförtroende Detpå. dessager ärav er-
farenheter de relaterar de kunskaper utbildningsom nya som en ger.
Ibland fungerar detta bra. Deltagaren förmår och i utbild-uppmuntras
ningen värdet sina tidigare erfarenheteratt och utveckla dessase attav
med merstöd utbildningens formaliserade ktmskaper. Ibland alltförav -
ofta fungerar det De kunskapersämre. vunnits informelltsom genom-
lärande i arbete livet ioch övrigt nedvärderas i undervisningssituationen.
Deltagarens informella kompetens erkänns inte, honom själv ochellerav

utbildaren, och resultatet för deltagarens del blir han eller hon kän-av att
sig okunnig och otillräckligner .En konsekvens den sig oftapå själv först ochannan av vuxnes syn som

främst syrkesutövare och arbetstagare med för hem och familj, äransvar
vill studeragärna har anknytningatt ämnen till tidigare yrkes-man som

verksamhet föreller uppnå väl preciserat mål.att ett
Vuxna studerande och de förutsättningar deras studier skiljerstyrsom

sig dessutom i både psykologiska och sociala avseenden från barns och
ungdomars. Som både för sig själv och ofta fa-attvuxen, van ansvara en
milj, kan det glida in isvårt lärlingenst eller elevens roll,attex vara att
överhuvudtaget bli undenrisad. Eller lära inacceptera och läraatt att om.
Det visar sig bl människor i medelåldern och däröver deltar iatta genom
vuxenutbildning i relativt liten omfattning i jämförelse med andra grup-

Man sig redan fullärd och därför ingen anledningper. anser vara ser att
förändra sitt liv eller sig för krav.utsätta nya

Samtidigt finns många osäkraär på den studieförmå-vuxna som egna
och frånavstår studera den orsaken.attgan som av

För medför ofta studier kännbara omställningar i livssitua-vuxna
tionen- familjeliv, ekonomi, arbetssituation, påverkas och omställ-m m -
ningar sådana för med sig osäkerhet. Dessutom handlar det försom

ocksåmånga omställning till situation inte säkerärom en en ny som man
på klara I synnerhet de inteatt har studievana, deav. personer som som
misslyckats tidigaremed studier eller upptäckt de inte längreattsom
räcker till på arbetsmarknaden kommer ofta till den utbildningen mednya

bräckligt självförtroende.ett

Kvinnor och män
bedömningenI utbildning det också viktigtär medvetenav en att vara om

kvinnorsochmäns lärande förhållandeochatt till utbildning skiljer sig
åt.
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1993 23SOUochsig tidigare kunskaperförlitarTidigare diskuterades hur påvuxna
3livssituationer. Bilagautbildningar andrai ocherfarenheter för lärande, nya

utsträckningkvinnor ikvinnor och änbåde störreDetta gäller män, men
vuxenstudier i första handkvinnor i sinavisarUndersökningar hurmän.

sinaproblematiserafå möjligheterstudiemiljö där de kansöker att er-en
sammanhang.begripliga idemfarenheter och störregöra ett

studier vadundersökningsresultat bekräftas ägerSådana rumsomav av
undervisningssituationendeltagareelever i självaochmellan lärare

skiljerinteraktion med lärarenkommunikationkvinnors ochMäns och
ämnesstoffetobjektiva tillsig relativtförhållersig Männenåt. sett mer

kvinnorna försöker rela-medanopersonliga i med läraren,kontaktenoch
tillochintresse tillämnesstoff denoch lärarensbådetera egna personen

kommunika-könsbundnapersonliga erfarenheterna. Detta ärde egna
börjar i grund-i barnetvisar sig redan sjuårsåldemtionsmönster närsom

förstärks till ålder.vidmakthålls ochsedanskolan och upp vuxensom
socialaberoende denkvinnor generelltDessutom är sett samva-avmer

disku-Medani studiegruppen vad männenoch tryggheten än mänron
undervisningendominerar självaochoch på så sättargumenterarterar

undervisningsti-delentonläge ochbåde störreatt uppta avgenomgenom
sin tiddelfrågorkvinnorna lärarens ochpå ägnarden, stor avensvarar

klimatet isocialaoch utveckla detmödaoch åt värnaatt gruppen.om
erfarenhe-studierna tillbehov kunna relateraBåda könens att egnaav

utbildningarinriktning dei eller påvisar sig också valet ämne manter av
utbildning-manligttraditionellt könsmärktaväljerväljer studera. Mänatt

manligainom traditionellt yrkenarbetsuppgifterkvalificerar förar som -
kvinnorerfarenheter medanyrkesområden de harberöroch avsomsom -
i sinsamhällsområden deutbildningar inom ochväljer de yrkes- tursom

ärnnesinnehållutbildningsutbud ochinom.till verkar Att ärkänner och
erfarenhetssfarmarbetsmarkna-kvinnorsefter ochanpassade både mäns

möjligheterför båda könendärför viktigt kunna erbjudader är att samma
sig tillrätta ifinnasig, sina tillfredsställda ochtillgodogöra få behovatt
otypiskavisar människor väljerutbildning. Erfarenheten ut-att somen
utbildningarkvinnodomineradeväljerbildningar för sitt kön män som-

sinaoftare avbrytermansdominerade andrakvinnor väljeroch änsom -
studier i förtid.

arbetsmarknadenutbildningsutbudet och påkvinnor dessutomFör är
fortfarande förhärsk-för Med deni allmänhet viktigarehemorten än män.

för barnarbetsfördelningen i kvinnor har huvudansvarhemmen, därande
för studera,för kvinnor borthemarbete, det svårtoch mångaär attatt resa

sina studier.till dagliga for kommatvingas långa åteller resvägar attatt
och arbetetservicefunktion kvinnor ofta har både hemma påDen som

omgivning,förhållningssätt till sinoch lätt kommer prägla hennesattsom
studiemiljöoch avskild Detbehov lugnockså hennes ärgör stor.att av en

samtidigtarbetsuppgiftermöjligt studera andraska att utan attvara
pockar uppmärksamhet.på

efter bådeutbildningarna ska kunna anpassadeFör mänsatt anses vara
tillräckligt innehållsmässigt knyterkvinnors inte deoch behov, detär att

viktigttill manliga kvinnliga erfarenhetssfarer. Det ocksåbåde ochan
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studiernas uppläggningatt och den begreppsapparat ianvänds under- SOU 1993 23som
visningen inte ensidigt könsmärktär åt något håll. Helhet och Bilaga 3samman-
hang viktiga iär kvinnorst rationelltsätt på vad handlandeex att ochse
studerande innebär, medan män generellt betonar delensett änsnarare
helheten. Begrepp förhållningssättoch i utbildningen objektivitetsom
och resultatorientering bättre ihopstämmer med lärandemäns kvin-än

Kvinnor sigägnar hellre åt subjektivt inriktatnors. ochett mer mer pro-
cessorienterat lärande. Kvinnor oftare sina studierän mänser ettsom
mål i sig, medan männen medvetet använder studierna medelmer ettsom
för uppnå övergripandeatt mål.ett mer

Dessa skillnader i förhållningssätt påverkar och kvin-mänssagtsom
lärande i själva undervisningssituationen,nors de inverkar också påmen
och kvinnorsmäns studiestrategier i ålder. Kvinnors motiv bör-vuxen att

studera oftaär än I de situationermäns. där valet studeravagare äratt
helt frivilligt och grundar sig verkligpå längtan efter studier, detären
vanligt kvinnorna börjar istuderaatt samband med omställning i livs-en
situationen och de letar sig fram mellan olikaatt studier och studievägar
för småningomså komma framatt till vilken utbildning rikti-denärsom

för dem. I den statligt upphandlade och finansieradega utbild-statenav
ningen emellertidär möjligheterna för studerande olikapåatten prova
utbildningar begränsade. I denna utbildningssituationer förutsättssortens

målmedvetenhet med studierna, vaden vill ochatt vetman man vart man
vill komma, målmedvetenhet kvinnor troligen inte kanen isom prestera
lika hög grad vad kan. Iställetmän för få söka sig fram tillsom att rätt ut-
bildningsalternativ tvingas omedelbart ställningatt och väl-man ta
jaacceptera bestämd utbildning. Risken kvinnan då småningomen såatt
ska upptäcka den valda eller accepteradeatt utbildningen inte uppfyller
henne egentliga behov Möjligenär ökar samtidigtstor. risken för kvinnli-

studieavbrott.ga
Ett utmärkande drag i kvinnorsannat studiestrategier oftareär deatt än

män påbörjar sina vuxenstudier nivåpå ligger under deras faktis-en som
ka kompetens. Kvinnor om-igen-utbildar sig.

självvalt
Människors motstånd förändringar förs ibland frammot nästan som en
naturkraft och motståndet förändras kanskeatt är det hindretstörsta för
lärande.

Mot detta motstånd står lcraft, människans behov sökaen annan attav
uppgifter och utmaningar. I Kompetensutvecklingnya utmaningen-SOU 199156 beskriver kompetensutredningen en miljö stimule-som

till närhet och emotionell kontakt, i ringarar grad är normregleradsom
och förutsägbar och tillmötesgående,är och miljösom varm som en som
uppfyller betingelserna för det förknipparmånga med personligt lä-som
rande, och jagutveckling.växt

Den situation eller den miljö de presumtiva deltagarna isom t ex ar-
betsmarknadsutbildningar eller rehabiliteringsutbildningar befinner sig i
uppfattas knappast tillmötesgående stimulerandeoch tillsom varm, när-
het och emotionell kontakt de berörda. Följaktligen lär den inte hellerav
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1993 23SOUdethandlarför lärande. Härförutsättningarsig särskilt godaföra med om
Bilaga 3tvinga-blirmindreellersituation där deiförsattsmänniskor merensom

derassamtidigt delar öv-utbildningförändring ochtill storade avsom-
arbetslöshethotArbetslöshet,ellerlivssituationriga omraseras.gungar

självförtroendet hotat, på-ekonomi,försämradmedarbetsskadoroch , driv-för deföljd, mångasocialt livfamilje- ärochfrestningar på som
andraStudierna medbeslutet studera. ärligger bakomkrafter attsom

motiva-personligegentligsjälvvalda. Någonmeningi formellbaraord
utbildningsval,planeradeochvälgenomtänktastudier, eller någration för

deltagare.från flertaletförväntaintelär attvara

Kortutbildade
utbildningformell000 ha kortare850beräknasarbetskraftenI personer

ytterliga-i arbetslivetkvarkommerflesta dem10 deochår attän varaav
iskillnadernaäldre ochdessaårtionden. Många äreller ettett avparre

påverkade lo-betingade,geografisktvissautbildningsnivå till delarär av
kort-arbetsmarknaden depåochutbildningsutbudregionaltellerkalt av

förstärksutbildningsmönstrenregionala attDeutbildades hemort. genom
el-flytta från hemortenandramindre benägnautbildade ände lägre är att

regionen.ler ur
arbetskraftenimänniskorkortutbildadeden delenVetskapen storaom

arbetsli-ochför samhälletsfå konsekvenseråtminstoneeller börfår --
Arbetskraftens kun-förutbildninggällerprioriteringar då det vuxna.vets

fårarbetslivet. Lokaltieffektivitetenkompetensnivå påverkarskaps- och
företa-för i synnerhetutbildade konsekvenserutbildning de lägstt avex
utbild-allmänutvecklingsmöjligheter. En högorganisationensellergets

för fortsatta ochförutsättningoftaanställdaningsnivå hos de utgör en
utbildningssatsningar.specialiserademer

sarnhällsan-inte baraförståsutbildningsnivåarbetskraftens ärMen en
enskilda människansför denUtbildningsnivån betydelsehargelägenhet.

föränderlig arbets-samhället. Påoch iarbetsmarknadenmöjligheter på en
posi-befinner sig depåkortutbildadedemarknad det mest utsattaär som

för de harblandarbetslöshet,andrariskerartionerna. De annat attänmer
arbetsuppgifter och arbets-sig i takt medställaandrasvårare attän att om

anställdas möj-utbildningsnivå ökar dehöjdorganisation förändras. En
kunskapsintensiv arbetsorga-föränderlig ochiligheter fungeraatt meren

nisation.
Oftarei sitt arbete.skadadekortutbildade oftare andrablir änDessutom

förstör kroppen.sliter ochpåandra har de arbetenän som
fördelningspolitiska skäl det meddemokratiskaekonomiska, ochAv

utbildningsre-arbetslivetsochsamhälletssjälvklartandra ord ganska att
dem påbehöverdei första hand bör på mest,satsas somvuxnasurser

emellertidverkligheten detutbildningarna. gårIhar de kortastedem som
internut-och erbjudsbåde kräverviset. välutbildadetill Deinte detpå

sinakompetensutveckling oftaretill änmöjligheterbildning och andra
utbild-möjligheter tillkortutbildadesutbildning. Demed kortarekollegor

perrnitteringar,i med uppsäg-fall först sambandning idyker många upp
utbild-tvingar framarbetsskadori samband medningar eller kanske som
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ningsåtgärder. Det kortutbildade ierbjuds utbildningsväg följaktli- SOU 1993är 23som
ofta arbetsmarknadsutbildningar olikaeller former rehabiliterings- Bilaga 3gen av

utbildningar.
Även utbildningsmöjlighetendå finns, då den kortutbildade införstår

möjligheten studera inteeller studera eller väljaatt mellan olikaatt ut-
bildningsalternativ, hans eller hennesär förutsättningar sämre vad denän
högutbildade Många kortutbildadeär. har ensidiga, repetitiva ochvuxnes
innehållsfattiga arbetsuppgifter, den arbetsuppgiftersortens gör attsom
de löper riskstörre andra skadas i sittän arbete och bli arbetslösa.att att
Det dessutomär den arbetsuppgifter ställer eller ingasonens småsom
krav ktmskappå eller kunskapsutveckling i arbetet, inte särskiltsom ger
mycket referensktmskap bygga studier på och inte heller in-att som ger
lärningsvana.

Många kortutbildade, speciellt bland äldre, värjer sig förändringarmot
i arbetsuppgifterna, i syrmerhet dessa förändringar kräver utbildning.om
Orsakerna till detta blandstår finna i själva arbetssituationen, iannat att

inteden särskilt inlärningsbeüämjande miljö beskrivits ochsom ovan,
kanske i erfarenheteräven välutbildad arbetskraftatt kom-av yngre som

in i produktionen och arbetsuppgifter frånöver sina äldremer tar och
kortare utbildade kollegor. Synen denpå kompetensen och studie-egna
förmågan påverkas också tidigare erfarenheter utbildning ochav av av
den relativt osäkra och ofta lågt värderade ställningen på arbetsplat-egna

och arbetsmarknaden.sen
Undersökningar visar kortutbildade avbryter sina studieratt oftare än

Åtminstonehögutbildade. det inomär så komvux. De orsakernastörsta
till avhoppen har medgöra påbörjat studiernaatt fel föratt på högman -

nivå, utbildningen i övrigt inte deltagarnasatt önskemål el-motsvarar-
ler studierna innebär konkurrensatt och jämförelser deltagarnamer av av
sinsemellan, vad kanän många eller klaraacceptera av.

Erfarenheten möjligheternasäger rekrytera särskiltatt deatt vuxna
med den kortaste utbildningen till studier beroendeär kopplingnäraav en
till den enskildes verklighet, exempelvis koppling till reell elleren en

Äventänkt arbetssituation. motivationen för studier i allmänna ämnen,
inlärningenoch dessa, förstärks utbildningennär kan anknytas tillav nå-

angeläget förär den studerande självgot och berörsom och kan tör-som
ändra den vardagen.egna

Detta faktum betydelsefulltär i långsiktigt perspektivsenare ett mer
Det ligger både i arbetsgivares och samhällets intresse behovatt vuxnas

basfärdigheter tillgodosedda.är Det handlar framfördåav allt kun-om
skaper i läsa, skriva, tala, kunskaper iatt engelska, samhällsorienter-om
ing och möjligen datakunskap.även Inte minst detta viktigtär med tanke
på basfärdigheter, ofta nivåatt på gymnasialtvå årsmotsvararen som ut-
bildning, förutsättning förär den yrkes- eller funktionsspeciñkaen ut-
bildning dagens och morgondagens arbetsliv ställer kravsom Statenpå.
har också tagit sigpå för erbjudaett relevant utbildning tillatt deansvar

saknar grundläggande bastärdigheter.vuxna som
Då utbildningar studeras och värderas i kvalitativt avseende kommer

resultaten i hög grad just deltagarspeciñkaatt förutsättningar.styras av
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1993 23SOUindikation ochi pådefinieras kvalitet mycketDet är omensomsom
Bilaga 3för-behov,efter olika deltagargruppersutbildning harhur anpassatsen

för studier.förutsättningarväntningar och
Är förkunskaper ochefterutbildningsnivån anpassad deltagarnas stu-

Är till deltagar-med hänsyninriktningen eller valtdievana ämnet tagen
motivationshöjande ochförväntningar Finns beredskap arbetaattnas

omotiverade ochkommerde deltagaresjälvförtroendehöjande med som
planering ochprincip vid bedömning,utbildningen viktigtill Enosäkra

vilketarbetsformema och påutbildninggenomförande sättetär t attav ex
viktigalikaförutsättningar, kanefter deltagarnasde somvaraanpassas

alltid tilluppläggning lederutbildnings någonutbildningens innehåll. En
arbetsformerUtbildningen valetmeta-inlärande. kanform genom avav

individ-för och verksam-för kunskapsuppbyggnad ochbli instrumentett
passivisering,till under-också komma ledahetsutveckling. Den kan att

dekvalificering och inländ hjälplöshet.ordning,
uppfattas olika och påverkasutbildningars kvalitetPå sätt somsamma

olika eller elevgruppermed deltagar- göra,förhållanden har attav som
förhåller sig tillochenskildaden också hur på ut-styrs personer serav

bildningen.
in-utbildningens sammanhangbeskrivning och analysUtan somaven
detrelation till utbildningen, kommernefattar deltagarnas eller elevernas

trovärdighetmöjligt sig medinte uttala någonheller störreatt att omvar
kvalitet.utbildningens

utvärderingengenomförs2. I vilket syfte

förSyftet får betydelsesyfte referensramen.Utvärderingens påverkar ur
beskrivs.utbildningensvilken synvinkel sammanhang

folkskoleinspektörer i1800-taletsi hurTidigare beskrevstexten gavs
förfram underlagocksåuppgift i första hand kontrollera, att taatt men

motiv,folkskolan. dessadåtida svenska Just tvåförbättringar den attav
förändra, kanskeför kontrollera ochbeslutsfattare underlag ärattattge

utbildningar.olikasig för värderavanligaste då bestämmerde två attman
försätt Hur ska bära åtGenomförs utbildningen görapå attavsett oss

bättredem
utvärderingensutvärderingsforskningen betonarinomEn ansatsannan

skildrai vidare mening, vadfunktion, d attupplysafrämjande attenv s
varför sker,tala just dettai ske,sker det attatt angeomsynessom som

till förståelseske, bidrakanmöjligheterna för hur något attannat av
förhållanden ochgrundläggande processer.

ofta inte direktstrategiska motivUtvärderingar olikakan är ut-somges
talade.

vinna tidpotemkinktrlisser förexempelvisdeDå används attsom-
syftenaskiftande målen ochrationalitet. ochintryck De mångaeller avge

med hjälpdet kan gåutbildning hantera,kan svåramed att avmenvara
syftenolika mål och medhanterautvärdering. Problemet med mångaatt

antalet. Med hjälphelt enkelt reducerarutbildningar löses attgenom man
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utvärdering lyfts vissa mål fram medan andra ignoreras SOUoch därmed 1993 23av en
också osynliga.görs Bilaga 3

Eller iså används de legitimerande syfte inriktas påatt attgenom-
ensidigt leta positiva eller negativa inslag för tillunderlagupp att ge
försvar eller underrninering verksamhet. Utvärdering har idagav en
hög Resultaten från utvärderingar alltför ofta sannastatus. antas vara

förbara tagitsde fram aktivitet kallas utvärdering.att genom en som
ifrågasättandeUtan eller kritisk granskning utvärderingsresultaten kanav
strategiska motiväven just legitimering verksamhet tillåtassom av en
utvärderingens inriktning och resultat.styra
Utvärdering kan sociopolitiska syften, for motivera inblanda-attges-

de aktörer intressenteroch föroch skapa allmänt forstöd verksam-att ett
heten

och administrativa syften,även för någon auk-sätt utövaett attsom-
toritet någonöver annan.

3. För genomförs utvärderingen Vem eller vilka ärvem
utvärderingens beställare

Vilket syfte utvärderingen hänger mednärasom ges samman vem som
beställer den d för utvärderingen genomförs. Förv s vem som att en, användbarutvärdering alls ska bli användbar denmåste for någonvara
speciell klient eller speciellt auditorium.ett

Även beställarens frågeställningar inverkar hur utbildningenspå sam-
manhang kommer beskrivas vilket innehåll referensramenatt kommer-
att ges.

Olika klienter olikahar utvärderingsbehov det oftast cheferär t ex-
och andra i överordnade positioner efterfrågar utvärdering-personer som

i kontrollerande syften eller för auktoritet.utöva Utvärderingar kanar att
genomföras for fler klient,än riktas till anställdat påatten ex genom
olika nivåer arbetsplats förpå tjäna underlag i förändrings-atten ettsom
arbete eller for arbetsplats bidrapå till skapa vidareatt förståelseatten en

grundläggande förhållanden och Utvärderingar fler-medav processer. ett
tal klienter kan flera parallella syften chefen vill kontrollerages me--
dan verkställande villpersonal förändringsunderlag,ha eller chefen vill

auktoritetutöva medan inblandade i projekt i utvärdering kanett samma
intresserade legitimera misslyckad verksamhet.attvara av en

4. Vem detär utför utvärderingensom

Valet utvärderare faktorär påverkar utvärderingens for-av en annan som
utsättningar och därmed också referensramens innehåll.

Den bild samtida utvärderingslitteratur målar den idealasom ut-upp av
värderaren är betraktanära övermänsklig.att Förnog som att vara en
kompetent och trovärdig utvärderare bör tekniskt kompetentman vara
inom och forskningsområdet,mät- ha förståelse för det sociala samman-
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SOU 1993 23inom vilket utvärderingen bedrivas, ha god kunskaphang ska utvär-om
Bilaga 3mänskliga rela-deringsobjektets god kompetens det gällerha närnatur,

auktoritet ochtioner, personlig integritet, objektiv,ha kunna utövavara
undersökningar fårverkligabesitta ansvarskänsla. Imåttett stort manav

försig passande egenskapernalåta nöjas med har de mesten person som
värdering genomföras.den skasom

ställning till frågan utbildning ellerDet gäller t att ta annanex om en
professionell eller lek-ska utvärderareverksamhet värderas av enenav

tekniskainom utvärderingsområdet, kompenseraren person somman
välutvärderingsobjektetkunskapsbrister istället kännaattgenom

inte personliga egenskaper hos dendet handlar baraMen som ge-om
relationViktigt inomför utvärderingen. sammanhanget också dennesär

organisationtill till myndighet ellerdet utvärderade objektet eller den
utbildninginom vilken utvärderingen genomföras. Ska bedömasska en

direkt inblandad ellerintern i verksamheten externperson av enav en --
utvärderareutanförstående

förutsättningar troligenutvärderingens ochValet utvärderare styrav
politikEnligt i Utvärdering i ochutfall. Evert Vedung bokenockså dess

genomföras denförvaltning, intern utvärdering snabbtkan attgenomen
flestautförs i omgivning i kontakt med de verksam-välkänd och näraen

utvärdering blir tidsödandeinom verksamheten. En extern mer genomma
Kunskapsmässigt internutredning-inläsningsperioder harlängre krävs.att

utvärderingen utförs deförsteg framför eftersom mestexternaett avar
återföring in-vidare i ochkunniga. lnternutvärderingar resulterar lättare

ieller allalärning eftersom handläggare och utvärderare är samma person
internutredningarorganisationsmässigt Genomfall varandrastår nära.

utvärderingsfrågor, vilketmyndigheten i påkompetensbygger upp en
effektiviteten.längre sikt kan öka

utvärdering enligt ob-intern gäller VedungDen nackdelen medstörsta
ofordelakti-fram faktajektiviteten. i sitt anletesIngen ärgräver svett som

åstadkommit.förtjusning självför kritiserar med vad hansjälv ellerga en
efter-nytänkandeutredningar bättre produceraExterna dessutom påär att

hemmablindhet.inte kan drabbasutvärderare gärnaexterna avsom
i konfliktsi-utvärderingen tyngdTroligen får ocksåden störreexterna en

intern.tuation än en
också sambandinterna utvärderare harFrågan näraexternaversusom

myndigheti organisation ellerfrågan vilken nivåmed på en somom en
uppifrån-genomförasutvärderingen läggas, den skaför skaansvaret om

organisatoriska hierarkin högre nivåers kontroll lägreoch-ner i den av
nivåernerifrån-och-upp då lägre värderarnivåers prestationer, eller

inivåer eller formutförs den egnaden verksamhet på högre än avsom
forutvärdering då utvärderas ochhorisontell verksamheten av perso-

direkt inblandade i verksamheten.själva ärner som
diskussionenhemma den allmännasammanhanget hör ocksåI ommer

sina personliga åsiktersjälv, med och ställ-vilken roll utvärderarensom
värderingen. opartiskei Den observa-ningstaganden, ska eller bör spela

medaktörens Informationsförmedlarens ellereller den engageradetörens
opinionsbildarens
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5. Hur ska utvärderingen gå till SOU 1993 23
Bilaga 3

Det verkar inte ñnnas enighetnågon mellan olika utvärderingpåexperter
vilken den bästa följa iär genomförandetom att utvär-process som av en

dering. flestaDe tycks emellertid överens alla utvärderingarattvara om
inkluderabör visst interaktionmått mellan utvärderareett och derasav

auditorier planeringenunder utvärderingen för identifiera deattav sena-
behov och i avslutningen utvärderingen for föra utvärderingensres attav

resultat vidare. Utvärderingen intebör begränsas till bara den tek-att vara
niska datainsamling och analys innebär.process som

Kontakten med beställaren för vilkenär avgörande inriktning utvärder-
ingen för vad kommer definieras utvärderingens objektges, attsom som
och hur detta ska studeras för hur utvärderingen, eller åtminstonesamt
dess resultat, kommer användas.att

Avgörande för dessa frågeställningar också valetär metodsenare av
för datainsamling och analys. Det finns ingen metodologisk ansats som

alla syften frågor,eller metodvalet i varjemåste enskilt fallpassar utan
de aktuella frågeställningarnaavgöras i den speciella utvärderingen.av

Genom valet metod påverkas också vilken data framsomav ärtassom
möjlig fram. Experiment, intervjuer,att enkäter, fallstudier,ta del-tester,
tagande observationer, peer-reviews, expertbedömningar de medför-
samtliga begränsningar i fråga möjligheter till datainsamling, analysom
och värdering resultatet.av

Vad kommer betraktas kvalitet i utbildningatt påverkassom som en
således också vilketsättet på väljer studera och värdera den-av attman

Och utvärderingssättet påverkas i sin de övrigasamma. sagt tursom av
och organiatoriska villkor gäller för utvärderingen.mer som

Konsekvenser för kvalitetsbedömningen utbildningenav

referensramenMed pekar vilken information utbild-ut sortssom om
ningen viktigär samla in det möjligt bildaär sigatt uppfatt-som att en
ning utbildningens kvalitet. Med utbildningen belyst samhälls-om ochur
deltagarperspektiv- belysning formats utvärderingens syfte,en som av
beställare och genomförare den förmetod datainsamlingsamt ochav
analys valts detgår härleda vilka konkreta kravatt bör ställassom som-

utbildnngenpå för den i visst sammanhang ska kunnaatt ett sägas vara av
hög kvalitet.

Ur referensramen härleds förslagsvis;
vilka förutsättningar för utbildningen önskvärda tär ekono-som ex-

miska tidsmässigaoch villkor, utbildningsmål, läromedel, lärarkompe-
utrustning, lokalmässiga förhållanden,tens, studiehandledrring och -vägledning

hur undervisningen bör utformas t undervisningens innehåll,ex-
dess organisation och vilketsättet på den genomförs

vilkaoch resultat utbildningen bör tuppnås måluppfyl-av som ex-
lelse, deltagartrivsel, studieavbrott.
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teoretiskahur deEn belysning2. 1993 23SOUav
sig i konkretautgångspunkterna 3yttrar Bilaga

utbildningssammanhang

förstår deVilken kvalitetssynutvärdering2.1 Teorier om -

huvudty-underutvärderingsmodeller tvåolikakanGrovt sett grupperas
Model-utvärderingenvilken inriktningframför alltberoende på ges.per,

produktenfokusera påinom kanler den sägas ettav pro-ena gruppen
inom den andramodellerproduktionsinriktade modeller, medangram

kännetecknarprocessbeskriva denvikt vid ocksålägger att pro-som
Skiljelinjen dras alltsåprocessinriktadefråga modeller.i uppgrammet

skafrågan vad dethur besvarar ärframför allt beroende somomman
utvärderas.

Produktionsinriktade modeller2.1.1

objektutvärderingensVilket är
utvärdering förförespråkas oftastproduktionsinriktade modellernaI de

konkretprodukt och dettautbildnings resultatstudera görsatt ge-en
effektivitetfrågor ochstudiet kopplastill resultatetdetatt omavnom

huvudsakliga bä-fram deförs därmedproduktivitet. begreppDessa som
utbildningensutbildningen. resultatpresumtiv kvalitet i Omrarna av en

utbildningenproduktivt där-effektivt betraktasoch såkan bedömas vara
produktivite-Effektivitetenkvalitet. ochhögockså varandemed som av

utbildningsvarianterolika antingen tvåbedöms tvåpå sätt; attten genom
tillutbildnings resultat relaterasjämförs varandra, ellermed att engenom

utbildnings mål.samma
fastlagda bedöm-utbildningarnas officiellt mål denfallenbådaI utgör

produktiviteneffektivitetenkvaliteten ochningsgrund utifrån vilken --
utbildningens Högvisar resultat.måluppfyllelseuppskattas. Graden påav

utbildning imåluppfyllelse imåluppfyllelse, eller högre en annan,en
effektivt och produk-alltså sakbetyder resultat, ettett gott somsamma

ifrågasätts inte.för olika utbildningartivt sådant. De uppställda målen
effektivitet produktiviteti ochMåluppfyllelsen uttryckt termer av --

utifrån offi-direktemellertid för omöjligdetbedöms mätaattmesta som
nivå alltförformuleras central ab-ciella målskrivningar. Målen påpå ett

huvudsakliga kvali-icke för dessa och de tvåstrakt och greppbart sätt att
tilleffektiiteten produktiviteten ska relateratetskriterierna och gå att--

kvalitetsmått tillLösningen i både mål ochbestår brytavarandra. att ner
inivå för dem mätbara Framuttryckakonkret på så sättatt termer.en mer

imätbara termer uteslu-till 60-talet utgjordes dessabörjan settstortav
i olika årskurser relate-läsförmågaolika elevbeteenden. Eleverstande av

aritmetis-målskrivningar, förmåga hanteratill eleversrad läroplanens att
ordförråd i framman-olika svårighetsgrad eleversellerka resonemang av

visade utbildningarsliknande elevprestationer,språk, andra påde och
utvärdering-medkvalitet. 60-talet dessutom arbetaFrån började attman
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utbildningsprogramhela och floran mätbara kvalitetskriterier SOU 1993 23ar av av
utökades väsentligt. Bilaga 3

Men det enskilda elevers ellerär helaoavsett prestationerom programs
studeras, grundtanken iär de produktionsimiktade modellerna den-som

Utbildningens kvalitet uppskattas utbildningenssamma attgenom pro-
duktresultat jämförs med dess mål. Utfallet denna jämförelse uttrycksav
i första hand i effektivitet och produktivitet.termer av

Vilket utvärderingens syfteär föroch genomförs utvärderingenvem
De produktionsinriktade modellerna hämtade då förstde utvecklades- -
mycket sin inspiration från produktionslivet och i den andan likaställ-av
des produktion kunskaper och vetande med framställning indust-av av
riella produkter. Dessutom lånades den då dominerande styrfilosofin från
industrins värld och tillöversattes skolans utbildningens.och Den ratio-
nella paradigmen byggde på det möjligt frånär central nivåtron att att ra-
tionellt planera och verksamhet centralt bara tillgångstyra haren om man
till objektiva och adekvata beslutsunderlag. I linje med denna inrikta-tro
des också utvärderingen skolan frampå data framstodatt taav som som
neutral och objektiv. basisPå utvärderingsresultaten det sedanav var
tänkt beslutsfattare skulle kunna vilkaatt åtgärderavgöra skulle vid-som

inom skolområdet. Relationen mellan neutralatas beslutsfattare som
fattar rationella beslut, beslut i sin hur utbildningen kommertur styrsom

utformas, ansågs självklar.att
Som beställare produktionsinriktade utvärderingar fortfarandestårav

för det beslutsfattare olika nivåerpå syftetoch i förstamesta handär att
kontrollera.

Utbildningens kvalitet bedöms i fall utifrånså centralt perspektivett
och utifrån frågeställningarde dominerandeär där. På avstånd frånsom
utbildningen den utformas i verkligheten frånoch den komplexitetsom
och frågorde blir betydelsefulla för människor arbetar medsom attsom
genomföra utbildningen i praktiken, utformas utvärderingar förstsom

främstoch inriktade framär på underlag för belysa organisato-att ta att
riska förhållanden och tjänapå underlag för beslut organisato-att som om
riska förändringar. Den pedagogiska ingår sällan eller ald-tprocessen ex
rig undersökningsområde i produktionsinriktad utvärdering.som en

Vem genomför utvärderingen
I produktionsinriktad utvärdering spelar utvärderaren den objektiveen
och informationsinsamlarensneutrale och -förmedlarens roll. Det den-är

kompetens inom mätområdet räknas, inget Valnes utvär-annat.som av
deringens objekt, lcriterieval och vilket syfte utvärderingen be-som ges

andra. Hurstäms resultaten från utvärderingen ska tolkas vilkaochav åt-
gärder de lämpligtvis bör leda till hör inte heller till utvärderarens arbets-
uppgifter. Utvärderaren tilldelas servicefunktion.en

Hur genomförs utvärderingen
I sina strävanden fram objektivt underlag för beslutsfattareatt ta inrik-ett

sig den produktionsinriktadetar utvärderaren få frampå generaliserba-att
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SOU 1993 23undersökningsgrupprelativtsigresultat, använda storatt av enra genom
Bilaga 3utbildningsaspekter studera.representativt elleroch urval attett personer

produktionsinriktad utvärdering med avseendepraktiken innebärI att,en
relativt kun-undersökningsgruppen, urval enkladenpå mäta ettstora

möjligautbildningsmåltärdighetsmål. sådanaoch Det ärskaps- är som
sådantkvantiñera jämförbara och på sättoch göra ett attatt presenteraatt

beslutssituation.i Arbetsgångenanvändas underlag ärde kan van-ensom
idemövergripande målen, bryterligvis från desådan utgåratt nerman

tillsmåningom fram kon-för komma såmindre beståndsdelar, såatt en
objektivtnivå upplevtmålenkret går på sätt.mätaatt ettatt

kvalitetskriterier föri ofta väljasIndirekt kommer detta led ut-att ut
begränsningarutvärderingsmetodensbildningen änstyrs avsom mer av

utbild-i Vilkautformning funktion sig. aspekterutbildningens och av
potentielltningen i praktiken och därmed pekasmäts ut somsomsom

i mätbara.kvalitetsbärande, första hand deär ansessom
produktionsinriktade utvärderingardatainsamlingmetoder iSom an-

bred datainsam-inriktade möjliggörkvantitativt metodervänds som en
experimentförfaran-statistikframtagning olika formerling. ochTester, av

vanligast.den är

2.1.2 Processinriktade modeller

utvärderingens objektVilket är
utvärderingsmodellema utvecklades mycketprocessinriktadeDe som en

utbildningreaktion alltför förenkladedet smala och påpå sätt att somse
för.produktionsiniiktade modellerna stodforskare deansågmånga att

förmedlautvärderingsmodeller fånga ochSyftet med denna är atttyp av
utbildningsverklighet komplex vad debild änär mer pro-av en somen

för. processinriktadeduktivitetsinriktade modellerna uttryck De mo-ger
utbildningensinriktade försöka beskriva innehålldellerna alla påär att

statiskaförlopp. Dynamiska aspekter betonas.och skeenden änsnarare
utvärderingens inte likablir frågan objektI sådant sammanhangett om

fortfarandei tidigare Objektet kanenkel besvara de modellerna.att som
i effektivitetutbildningens till och med uttrycktresultat, termer avvara

beskriva blirproduktivitet, detta resultat här kom-och sättet att mermen
inriktningen undervisningenplicerat mångfacetterat.och Med påatt se

mångdimensionell avgörande betydelse för utbild-medsom en process
målupp-ningens inte intressant använda enbartresultat, det längreär att

undervisningsprocessenfyllelse kvalitetslcriterium. Själva och ana-som
istället förklaralysen denna blir central då det gäller resultatenattav av

utbildning.en
i sigdet undervisningsprocessenPå så kan ärsätt säga attman som ses

utbildning utifrånkvalitetsbärande utvärderaselement då ettsom en pro-
till utvärderingenscessinriktat perspektiv. Undervisningsprocessen görs

i sinobjekt bör studeras helaoch detta objekt denna helstprocess- -
komplexitet verklighetenför resultaten komma möj-ska så näraatt som
ligt. processinriktad utvärdering finns inga enkla eller självklara ellerI en
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utbildningsaspekter fram ienstaka lyfta alla SOU 1993 23sammanhang rele-att som
och tillräckliga för kvaliteten utbildning.bedöma Avsikten Bilaga 3påvanta att en

istället skapa bild utbildningenheltäckande möjligtär såatt en av som
med till enskildahänsyn den utvärderingens syfte och dess bestäl-tagen

frågorlares och kunskapsbehov. processinriktad utvärderingI är ten ex
icke förutsedda likaresultat och konsekvenser nödvändiga belysaatt som
utbildningens förväntade effekter.

Vilket utvärderingens syfte för genomförsoch utvärderingenär vem
Perspektivskiftet mellan den produktions- processinriktadeoch den ut-
värderingen då det gäller utvärderingens från utbildningensobjekt re--
sultat till utbildningsprocessen beror utvärderingarna delvispå haratt-
olika syften och beställare.

processinriktad utvärderingI inte längre beslutsfattare de själv-ären
klara beställarna och deras informationsbehov intebestämmer automa-
tiskt utvärderingens inriktning. processinriktadeDe utvärderingarna ut-
formas vanligtvis utifrån i de kunskapsbehov människorde harsom som

direkt inblandade i genomföra utbildning. blirDå undervisnings-är att en
det naturliga utvärderingsobjektet syftetoch blir inte längre attprocessen

kontrollera för fåutvärdera till förändringunderlag ochutan att att ut-
veckling pedagogiskaden verksamheten.av

Vem genomför utvärderingen
I processinriktad utvärdering, liksom i produktionsinriktad, fylleren en

i förstautvärderaren hand teknisk servicefunktion ären en person som-
kopplas in för utföra bestämd eller bedömningsuppgift i imät-att etten
förväg definierat givnasammanhang och under förutsättningar. iMen
den processimiktade utvärderingen utvärderarens personliga uppfatt-ges
ningar erfarenheteroch relativtändå dennepå så sättstort utrymme, att
ibland definierarsjälv och väljer vilka kriterier kommer använ-ut attsom
das kvalitetsindikatorer i bedömningen utbildningen. Isom av en proces-
sinriktad utvärdering utvärderaren dessutom oftast redovisa sinantas

förförståelse för utvärderingsresultaten ska kunnaatt mottagarenegen av
bilda sig uppfattning premisser på vilkade utvärderingenen om genom-
förts. uppfattningarUtvärderarens personliga förstyrande utvär-ses som
deringsresultaten. Bland utvärderingsstudier återfinns ocksåsenare exem-

aktionsinriktadepel på modeller, intedär utvärderaren bara återkopp-ger
ling information deltar och aktivt bidrar till påverkaävenutan attav ge-
nomförandeprocessen.

Hur genomförs utvärderingen
När ambitionen i denna utvärderingar producera fylligaär såsortens att
beskrivningar möjligt det studerade objektet pedagogiskadensom av -

blir valet konkreta kvalitetskriterier inte längre självklart.processen av-
Valet kriterierdessa antingenstår utvärderaren försjälv eller så över-av
låter denne intressegrupperberörda formuleraåt vad möjligenatt som
kan tänkas indikera kvalitetsmässigt god utbildning. Urvalet krite-en av
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rier ibaseras båda fallen erfarenhetkänsla, och intuition tillfrå- SOU 1993på hos de 23
gade. Bilaga 3

Då det handlar beskriva undervisningsprocess verklighets-såattom en
möjligt inteheller kvantitativa tillräckligamått underlagnära ärsom som

och datainsamlingsmetoder bara producerar denna ellermåttsonenssom
blir ointressanta.resultat I den processinriktade utvärderingen används

metoder inriktade fram kvalitativapå breda underlag. Intervjuer,att ta
fallstudier observationeroch vanliga. Det helhetsgrepp utbild-är över
ningen denna tillåter,mätmetoder valet kvalitets-görsortens attsom av
kriterier inte i lika omfattningmätmetoden då de hand-styrs storav som
lar de kvantitativa förmetoder det inomanvänds produk-mestaom som
tionsinriktade utvärderingar.

2.2 Utvärderingsmodellema i historiskt perspektivett -
Utbildningens sammanhang mikronivåpå makro- och

inledandeI de avsnitten talas hur utbildningpå och utvärderingom synen
inriktningoch den och utformning utvärderingar påverkassom ges, av

förhållanden inte direkt ingår i utbildningssituationen.själva Där ta-som
utbildningenslas sammanhang makro- mikronivåpå och och hurom om

dessa påverkar utbildningens utformning..
Dessa sammanhang liten ingeneller alls betydelse i de utvärder-ges

ingsmodeller beskrivits I dessa utbildnings- ochaccepterassom ovan.
samhällssystemet sådant, det ifrågasätts inte och åtminstonesättssom -
då det gäller de produktionsinriktade modellerna överhuvudtaget inte-

i relation till utbildningarde utbildningsprocessereller ska utvär-ens som
deras. Följden blir beskrivningar eller tolkningar de resultatatt tasav som
fram, för det tiHendast relateras interna förhållanden, till denmesta spe-
ciella utbildningen. Det blir frågasällan undersöka och hur deattom om
problem i fokus i förhållandenstår rotade utanför utbild-är självasom
ningssituationen. Uppgiften beskriva utbildningoch analysera haratt en
därmed reducerats till belysa aspekter utbildningen,några där valetatt av

olikaaspekt berott föreställningarpå utbildningvad och skallärav om
beroendeförhållandedetta gjorts tydligt i analysen.utan attvara, men

blirDet heller aldrig fråga undersöka hur utvärderingen sigi på-attom
verkats sådana förhållanden.externaav

I det följande avsnittet visas hur utbildning och utvärderingpåsynen
påverkas sitt sammanhang. Avsnittet syftar tilldels belysa hur dennaav
påverkansprocess har tagit sig främstuttryck under de 50 åren,senaste
dels till fungera förklaring till under vilka villkor utredning-att som som

modell för kvalitetsbedömning utbildning kommit till.ens av

2.2.1 till 1970-taletFram början av

Omfattningen utvärdering i utbildningssarnmanhang hänger oftaav sam-
stabilitetmed den utbildningen har. utbildningssys-I väl utprövatettman
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där behovet förändringar upplevs också omfattning- SOU 1993 23ärtem, svagt,av som
utvärdering liten. Bilaga 3en av

åtminstoneI Sverige och USA perioden fram till världskri-andravar
sluten relativtsådan stabil period i utbildningshistorien och dengets ut-

värdering bedrevs, gjordes följaktligen i relativt liten omfattning.såsom
Sverige 1800-talets inspektörssystemI levde byggde personligapåsom-

omdömen kvar och dominerade utvärderingsområdet till mitten av-
l900-talet. Parallellt med inspektörssystemet tillkom vid tiden kring se-
kelskiftet psykologi och pedagogik särskilda universitetsdiscipliner,som

vetenskapliga introduceradesmetoder efter utländskt ochmönsternya
statistiska mätningar och imetoder kom förgrunden för forskarnassnart
intresse. Under 1920-talet utprövades förstade svenska standardproven -

form individutvärdering och dessa vidareutvecklades underen av -
1940-talet komoch utnyttjas förunderlag den grupprela-attsenare som
terade beygssättning infördes med 1962.grundskolansom

inriktningMed utbildningarspå resultat i form vissamätaatt ut-en av
valda elevprestationer, med undersökrringsgrupper statistiskaochstora
bearbetningsmetoder uppstod redan i början seklet förstapå de ansatser-

till produktionsimiktad utvärdering den svenska skolan. Tillna en attav
börja syftetmed med standardproven lärarna underlag förattvar attge
bedöma och utveckla den undervisningen, tidenmed användesegna men
standardproven förgrund den grupprelaterade betygssättningensom- -
alltmer bedömnings- och kontrollunderlag för beslutsfattare olikapåsom
nivåer inom skolväsendet.

Skolutvecklingen mellan de världskrigentvå präglades alltmer åav ena
sidan de krav differentieradpå arbetskraft arbetslivet ställde och åsom

sidanandra krav den grundläggandepå medborgerliga utbildningenatt
skulle inriktad.konkret och praktisktvara

Under period genomfördes i uttagningUSA soldater medsamma av
hjälp Resultaten dessa visade bl medborgargrup-tester. att storaav av a

saknade grundläggande basfärdigheter i läsning, skrivning och räk-per
ning. fickDessa resultat åtminstone effekter.två Dels kom utbildningens
situation uppmärksammas, de väl utprövade utbildningssystemen bör-att

ifrågasättasjade utbildningarnasdå förmåga uppfylla sin iroll samhäl-att
let kunde ifrågasättas. visadeDels behovetpå konkrettesterna av mer

övergripandeoch information utbildningens effekter. Utvärderingom av
skolan motiveradansågs och inriktning objektivaså mätme-motgavs en
toder möjligt. Den redan utvecklade och utprövade testmetodikensom

inom utvärderingen.stort utrymmegavs
Den expansionsperioden inom både svenskt amerikansktochstora ut-

bildningsväsendet kom 1950- 1960-talen.på och Samhällsekonomin var
god och detta skapade för kraftig statlig expansion. Man ha-utrymme en
de generellt optimistisk styrningenpå land och dess admi-etten syn av
nistration. Med den rationella paradigmen dominerande styrñlosoñsom

officiellaansågs under förutsättning deras målsättningaratt attprogram,
väl artikulerade, mycket väl kunde igång ochsättas störrevar utan pro-

blem genomföras planerat. Eventuella brister misslyckandenoch isom
genomförandet förklarades brister i den ursprungliga planen ochav an-
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kunna forskning därtill SOU 1993 23avhjälpas med hjälp och hörande ackumu-sågs av
lation Enligt rationella paradigmen Bilaga 3kunskaper. den och underav expan-
sionen offentliga policy-formulerandeden sektorn blev centralt vik-av
tigt.

Även utbildning optimistisk. Tilltron till utbildningarspåsynen var
förmåga bidra till samhällets utveckling samti-obegränsadnästanatt var
digt välutbildadkraven och differentierad arbetskraftpå kvarstodsom

tilloch och med accentuerades. utbildningsexplosionDen blev resul-som
den kunna rationelltansågs bara den grundläggandeäventatet styras om

planeringen På makronivå efterfrågades objektiva och generali-rätt.var
utvärderingsresultatserbara beslutsunderlag kunde tjänasom som- -

för rationell planeringgrund genomförandet nationella utbild-och av
ningsstrategier. Utbildningarna skulle bli fler inriktasoch på att svara upp

samhällets behov arbetskraft. De produktionsirrriktade utvärder-mot av
ingsmodellema dominerade årtionden.under dessastort

Lokalt och i skoloma inställningen till utbildning densammavar som
dominerande frågeställningarna inom utbildningsområdetcentralt. De

handlade hur bästa skulle sin verksamhetpå ochom man expanera om
i vilken riktninghur och expansion.skulle denna I klassrum-styraman

studerades elevprestationer med hjälp centralt administrerade ochmen av
standardiserade för fram till lägesbeskrivningarunderlag ochtester att ta
sedemera till organisatorisk förändring och utveckling verksamheten.av
Utbildningens kvalitet handlade mycket volym -ju desto bättreom mer -
och administreradväl volym. Vad verkligen ägde depåuteom som rum
enskilda i undervisningsprocessskolorna, övrig verklighet,och bedömdes
inte lika intressant.som

Utbildningsoptimismen omfattade individen ochpå dennesäven synen
förhållande till utbildning ioch den detta sociala för-sammanhanggavs
tecken. Arbetsmarknaden tillgången till utbildningargod och ochstorvar

bara medborgaren sig förbestämde han eller hon ville kundenåvartom
organiserad utbildning föra dit. Utbildningenshonom eller hennerätten

funktion milcronivå uppfattades intepå generellt komplicerad änsett mer
Även individperspektivså. anlade utbildningen, ingenpå sågsettom man

anledning studera denna utbildning utifrån organisatorisktänatt armat ett
kvantitativtoch perspektiv. Det handlade effektivast möjligapåattom
med till faktorerhänsyn differentiering,sätt, valmönstersåsom ochtagen

rekrytering, sprida mycket utbildning tillså möjligt så mångasom perso-
gick.det baraner som

2.2.2 1970-talet

Under 70-talet stagnerade ekonomiskaden utvecklingen i länder som
USA, Storbritannien Sverige.och I takt med fallvalutornas började dis-
kussionen föras i ekonomisk kris. Reformtakten inom samhäl-termer av
let bromsades Man reformerupptäckte planerats imple-ochattupp. som

intecentralt genomförts planerat inte fått åsyf-och hellermenterats som
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1993 23SOUmed detta bör-ideologiska. I ochekonomiska ellervarkentade resultat
Bilaga 3styrñlosoñ svikta.paradigmenrationellajade den attpåtrom som

tillförskjutasdärmedkomreformverksamhetenTonvikten inom attatt
frågorLokalt knutnaförändringarinregällai högre grad systemet.av

decent-utsträckning komprioritet jämfört med tidigare. I störreñck ökad
förändring.tillförslagi samband medralisering betonasatt

Även ochbromsadesutbildningssystemetreformeringen upp gavsav
villkorförändrade påinriktning. resultatSomdessutom ett ar-aven ny

ungdomsarbets-kanskenyskapad ochbetsmarknaden och permanenten
utbildningarnasgenomfördainsikter demedtillsammanslöshet, omnya

samhällsekonomi,ocheffekter samhällebegränsade påganskaallttrots
utbild-börjadeinom skolområdet,nedskärningarlegitimeraföroch att
utbild-anpassningkrav bättrelcritiseras. Det ställdes påningssystemet av

arbetsmarkna-i samhälle ochefter behov påundervisningning och nya
ihäftig utbildningsdebattmycketlivlig och70-talets mitt utbrötden. I en

vad gällersvikta bådetilltron komåterspeglar hurSverige. Debatten att
tillämpats, också be-reformstrategi hadereformema denoch mensom

produktions-utvärderats. Devilket reformema hadeträffande det påsätt
varit alltförkritiserades för hagenomförtsutvärderingarinriktade attsom

särskiltoch dåsin tonvikt elevresultat,Med påensidiga och begränsade.
utvärderingenkvantiñera,och sadesrelativt lättasådana mätaattsom var

svårfångade och kanskeväsentliga resultatförbisettha somvar mersom
misslyckatsreformernaKanske det såförst sikt uppenbarades.på attvar

genomförtsinte hadeundervisningen påutbildningen ochför självaatt
utvärderingar gjorts hadeförutsätts avgränsatsDedet sätt somsom

hur väl resultatenresultat ellerbeskrivningar enbarttill gällaatt avav
förblevutbildningensunder gånghändeuppfyllde målen, medan det som

törborgat.
reformstrategicentralstyrdapläderingen för denMed övergeatt som

utbildning,omstöpningen skola ochorganisatoriskavid denanvänts av
tillvara-decentralisera och beslut. Genomuttrycktes krav på attatt ansvar

utbildninggräsrotsnivå och under-idéer skulleinitiativ kreativaoch påta
down-strateginkvaliteten höjas. Den kvisning förbättras ochkunna tops

bottom-up-strategin,reformstrategi, den kborde ersättas sannanav en
decentralisering och ändradfrån olika håll. Propåernahävdades det om

andra slagföljdes kravreformering skolväsendet påtaktik för avavav
utvärderingsmodeller.

70-i mittenutvärderingsmodllema lanseradesprocessinriktade påDe
produktionsinriktade. Medmotvikt till tidigare dominerandetalet desom

inrikt-undervisningsprocessen, medutvärderingentonvikten i lagd på en
utvecklapedagogiskt underlag förerbjuda de verksammaning på attatt

användandetpedagogiska och medpraktiska verksamhetenden av nya,
undersökningsmetoder, svarade dehelhetsinriktadekvalitativt och upp

förhållanden ioch samhället.kravmot nya
utvärderingarna törskjöts70-talet processinriktademed och deI och

utbildningsfrå-utbildningsdebatten från organisatoriskaintresset ialltså
nivå.nivå till processfrågor verkställande Synen påpåcentralpå ut-gor

ti-linje utbildningsdebatten. Frånbildningskvalitet förändrades i med att
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digare ha handlat utbildningsresultat och måluppfyllelse, övergick SOUom 1993 23
den till i första hand fokusera på skeendet iatt utbildningen,nu kvali-på Bilaga 3

i själva undervisningsprocessen.teten
Införandet och genombrottet för de processinriktade utvärderingarna

skedde samtidigt den utbildningsoptimismen utbyttes istora pessi-som
mism. förhoppningarDe knutits till skola och utbildning gmsades.som
Trots skola och utbildning expanderat kraftigtatt så och omfattade sånu

flermånga elever under så mycket längre tid deras liv tidigare, kun-änav
de de högt ställda målen jämlikhet och jämställdhet i utbildning ochom

Ävensamhälle knappast ha uppfyllts.sägas individens perspektiv påur -mikronivå blev det därmed intressant rikta utvärderingsintressetatt på-
vad iäger klassrummet. inteOm tillgången till utbildningsom rum avgör
människors möjligheter i samhälle och på arbetsmarknad, vad det dåär
Under förutsättning utbildning har något medatt saken börgöra,att sva-

kanske istället sökas i själva undervisningen,ret i utbildningens utform-
ning och genomförande

2.2.3 1980-talet och fram till nu

Mycket det kännetecknade 70-talets samhälls- och utbildnings-av som
lever fortfarande kvar in 90-talet.på De begränsadearena ekonomiska

och därmed också incitamenten till nedskärningarresurserna och inre -
förändringarän utbildningssystemenyttresnarare kvarstår. Utbild-av-

ningsoptimismen lyser fortfarande med sin frånvaro och arbetsmarkna-
den fortsätter kärv. Decentraliserings-att och målstyrningsambitio-vara

dominerar fortfarande hurpå samhället och utbildningennerna skasynen
och organiseras.styras

Men något har ändå förändrats sedan dess, något gjort de exi-attsom
sterande utbildnings- och utvärderingssystemen inte längre uppfattas som
legitima och lösningar därför söks. Underatt 1980-talets gång börja-nya
de de produktionsinriktade modellerna inom utvärdering vinna terrängatt
igen och har fortsatt öka i popularitet fram till idag.att En inriktning på
kontroll och på resultat-, effektivitets- och produktivitetsmätning vadär

efterlyses allt inom skola och utbildning.som Resultaten skamer vara
lättförståeliga och helst möjliga använda underlag i internationel-att som
la jämförelser skolor och utbildningssystem. De standardiseradeav tester-

införståut att renässans.na ser en
Delvis beror den inriktningen på utvärdering och bedömningnya ut-av

bildning, på skol- och utbildningsdebattenatt har ändrat Från 70-ton.
talets experimenterade och sökande efter former för undervisning ochnya
inlärning har pendeln svängt detöver nygamla budskapet Frammot för

rationell och effektiv undervisning och inlärningen mer de bas-av sanna
kunskaperna och de nyttiga färdigheterna. Problemen i skolan förklaras

mikronivåpå med eleverna kan för lite. Kvalitet iatt utbildning handlar
allt konkreta och greppbara basktmskaper,nu mer om och kvalitetsmät-

ningen kan följaktligen återigen begränsas till bedömningen mindreettav
antal enkelt kvantiñerbara och generaliserbara variabler. Det blir den sor-
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SOU 1993 23tillräcklig nivåernauppfattas påmöjligen kanbedömningtens somsom
Bilaga 3beslutsfattareförverkligheten,pedagogiskafrån denbortaoch långtöver

kontrollera ochförunderlag kunnaönskaradministratöreroch attsom
resulta-sina uppgifter. Däremotverksamhetsansvariga sköter ärhurstyra
önskarpedagogiskt verksammaförglädje detillknappast någon somten

verksamhet.sin pedagogiskaförbättrautveckla och
produktionssinriktadeförinnebär det ökandeMed andra ord utrymmet

blirsyften och beställareutvärderingamasutvärderingar även annor-att
informationsbe-beslutsfattarestillbakaKontrollsyftet kommer ochlunda.

utbildning prioritet.hov och på gessyn
med de växandetroligenhängerKontrollsyftets återkomst samman

utbildning kanmed hurhari västländer göraproblemen många attsom
erfarenheterdecenniersñnns vid lagetSverige det här någraI avstyras.

utbildnings- ochmålstyming bådedecentralisering ochförsök med av
decentralisering ocksåeffekter, innebärandraverksamhet. Oavsettannan

luddiga ochnivå, samtidigtkontrollmöjligheter centralförlust på somav
verksamhe-osäkerheten hurmålformuleringar ytterligare ökaroklara om

kontrolleras ochpraktiken. utbildningarnai Saken måsteutformasten --
därefter.utvärderingarnabedömningsinstrumenten anpassas--
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TILLÄMPNINGDEL 2 ligga 23

Under de årtiondena har Vuxenutbildningenssenaste ekonomiska betydel-
för både individ och samhälle allt Utbildningse poängterats. fram-mer

hålls viktigt medel för höjaett arbetskraftens kompetenssom att och för
därigenom öka arbetslivets effektivitetatt och produktivitet.

I kölvattnet på sådan utbildningarspå betydelse och funktionen syn
följer lätt också speciellt sätt utbildningarnaett på i sig. Inriktning-att se

på ekonomiska vinster, utbildningpå i förstaen hand definierassom som
iled lands ekonomisk utveckling,ett ett utbildningpå seddmer mer som

konjunkturhöjande redskapett än verksamhet med ideologisktsom etten
i sig,värde fenomenetgör utbildning kan kommaatt utifrånatt styras ett

produktionstänkande. Utbildning diskuteras i hämtade fråntermer pro-
duktionslivet, med begrepp hämtade från framför allt den industriella
produktionen. Pedagoger från både USA Sverigeoch för itrendvarnar en
riktning utbildningens industrialiseringmot tilleller och tay-med dess
loriseiing.

Problem och målsättningar med utbildningar uttrycks igärna termer av
effektivitet, produktivitet och rationalitet.

Karaktären verksamhet vuxenutbildning definierasav t tillen ex- -
delar hur människorstora kring och beskriver verksamhetenav resonerar

i fråga. Och den beskrivningen blir lätt avgörande för de åtgärder fö-som
reslås i syfte förändra förbättraochatt verksamheten. Det svårt bry-är att

kopplingen mellan problembesktivningta och dess till logiska kon-synes
sekvenser. Icke desto mindre det möjligt,är i falletoch vuxenutbildning,
helt nödvändigt ändå göra så.att

Det finns risker med alltför ensidigt utbildningatt påse ettsom
distributions- eller produktionssystem där kostnadseffektiviteten görs
till det avgörande måttet på och förmålet fungera.sätt All-systemets att
varligast kanske riskenär då bortser från utbildningsatt syfte iman att en
grunden lärandeär och det lärande iatt äger sker den pedago-som rum,
giska -i undervisningen. I diskussion kvalitet iprocessen utbild-en om
ning det knappastär ändamålsenligt utesluta själva lärandetatt och un-
dervisningen.

Lärande och inlärning bygger på idet undervisningssituationatt en
finns aktivatvå subjekt, lärarehandledare och deltagareelev. Gra-en en

innehålletden, och kvaliteten i det lärande iäger avgössom ettrum sam-
spel mellan lärare och elev och de och förutsättningar gi-av ramar som
vits för utbildningen eller kursen i fråga. Frågan kvalitet i inlärningom
måste därför bli fråga helhetssyn hela undervisningssituatio-en om om-

utfall resultat samtligasett de faktorernens ett ochsom aktörerav som
ingår i och påverkar undervisningen. Inlärningsprocessen är än ettmer
antal isolerade, från varandra separerbara, inputs och outputs som or-
ganiseras olikapå eller mindre kostnadseffektivamer sätt.

Av ovanstående följer för den modell föratt kvalitetsvärder-ansatsen
ing utbildning föreslås, ansluter sig tillav den processinriktadesom mer

den produktionsinriktadeän utbildningpå och utvärdering. I valetsynen
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kvalitetsbedömningens objekt, syfte, genomförare, i SOUavnämare, och 1993av 23
frågan hur bedömningen lämpligtvis genomförs, det processin- Bilagagörs 3om
riktade perspektivet tydligt

Bedömningens objekt utbildningskvalitet tänkt belysasär att ur- - -
brett perspektiv i vilket utbildningensett sammanhang bådepå makro-

och mikronivå analyseras. De kunskapsbehov och mål kan härledassom
till konkreta kravomsätts utbildningenspå förutsättningar, genomförande

och resultat.
Bedömningens syften i första handär den ska fungera upplysan-att-

de ta fram brett införunderlag utbildningsinköpett och utvecklande bi-
dra till utveckla inköparens beställarkompetens.att Genom att
utvärderaren i det här sammanhanget också aktiv roll då det ärges en -
dennes i förväg definierade önskemålkrav utbildningenpå tänktasom

vägleda inköpet och då utvärderaren iatt och med detta också kan påver-
ka utbildningsproducenten sina utbildningar efter dessa kravatt anpassa
bör bedömningens resultat kunna fungeraäven utvecklande för utbild-
ningsproducenten och dennes verksamhet.

Som for bedömningenavnämare förststår och främst de personer-
direkt arbetar med inköpa utbildningar inom statligasom att verk och

myndigheter. förlängningenI kommer resultaten kvalitetsbedömning-av
också komma utbildningsproducenter,att deltagare och andra intres-en

till godo.senter
Inriktningen kompetensuppbyggnadpå och frampå bedöm-att ta ett-

ningsunderlag direkt användbart iär olika inköpssituationer talar försom
intern utvärderingbedömning olikade utbildningsalternativen,en all-av
internså i den betydelse bedömningen genomförsatt av personer som
direkt inblandade iär den inköpande verksamheten.
Hur den tankemodell skisserats i inledandede avsnitten, kan till-som

i praktiken,ämpas beskrivs i denna avslutande Del Beskrivningen in-
leds med sammanfattning arbetsgången vid kvalitetsbedömningen,en av
följd kortare diskussion vilka organisatoriska förutsättningarav en av

nödvändiga forär modellen ska tillämpagå ochatt avslutassom medatt
förslag hurpå den genomförda upphandlingenett kan följas upp.

De åsikter redovisas i den fortsatta framställningen, byggersom på
erfarenhet, litteraturstudierpå och på samtal med berörda intressen-egen

Några dessa samtal har förts i formter. gruppdiskussioner mellanav av
utbildningsproducenter utbildningsinköpareoch olika nivåerpå inom pri-

och offentlig sektor, samtalvat anordnats utredningenspå uppdrag.som
De citat förekommer i den följande inteär,som texten annatom anges,
hämtade från dessa gruppdiskussioner.

3. En modell för kvalitetsvärdering den utbildningav
upphandlarstatensom

Det ska bedömas i upphandling inte olika utbildningarsär värde isom en
sig. Värdet eller kvaliteten utbildningpå inte egenskaperärav en som
kan uppskattas oberoende allt Det intressant och möjligtärannat.av som
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1993 23SOUfunktion denförhållande till denutbildningens värde ibedöma är somatt
Bilaga 3Vilka behov skatillmäter den.i och dess deltagaresamhället ut-somges

tillfredsställabildningen
uppfattning vil-skaffa siguppgift blirförsta alltsåInköparens att omen

utbildningen skafärdigheterkunskaper ochka behov mot.svarasomav
utbildningens sammanhang ochstuderahan eller honDetta gör attgenom

fram tillledersig detta sammanhangförsöka föreställa hurattgenom
utbild-till hurutbildningsinsatser och konkreta krav påkonkreta krav på

kvalitativtutformas bästaningarna ska på sätt.--
perspektiv;tvåUtbildningens sammanhang analyseras etturur

potentiella delta-samhälls-myndighetsperspektiv malqonivå och deur
milcronivå.perspektivgarnas

Makroperspektivet3.1.

förutsättningmakronivåutbildningars sammanhang på ärEn analys enav
myndigheter verk skain statliga ochutbildningar köpsför deatt som av

arbetsmarknad och densamhälle,de kravkunna mot egnaupp somsvara
utbild-riskerassådan analysorganisationen ställer dem. Utanpå etten

förför varkeninte till någonningsköp självklart någonär nyttasom -
individ.samhälle eller

myndighetenskvalitetsmässigt utbildningdefiniera godvad ärAtt ur
för sig vilkaperspektiv, innebär för inköparen klarteller verkets göraatt

hurbeträffande innehållet i verksamheten ochmyndighetens mål är -- Åtmin-uppfylls.målsättningarutbildningen bidra till dessatänktär attatt
sigväsentliga ställafyra frågor är attstone

med utbildningensamhällets övergripande málVilka är

utbildningarnadefinieraförsta beskriva dessa målEtt ärsätt attatt genom
sig. makronivå sig samhälletsi sträckermedel mål Påänmer som som

deñnie-nivå.till utbildningamas Målenambitioner de konkretalängre än
arbetsmarknadspolitik, in-personalpolitik,formellt i termer tras av ex

insocialförsäkringspolitik. utbildningar köpsvandrarpolitik Deoch som
för uppfyllafungera medelstatliga myndigheter avseddaär attatt somav

för större politi-övergripande politik, för denjämna vägenatten mer
genomförande.kens

välavgränsade målsamhällsnivå det formulera klara ochPå svårtär att
åsikter tillgodoses frånolika viljor och ska bådeför verksamheter. Många

ofta beskrivapolitiskt och riktlinjerna dras skaoch hållannat som upp
för offentligformuleraskomplex verksamhet. De måloch styra somen

blirdärför ofta oprecist Dessutom deblir allmänt och hållna.verksamhet
ibland motsägelsefulla.

redovisas vanligtvissamband med varje omfattande verksamhetI mer
fåuppsättning mål. Visserligen ofta eller demhel kan någraett aven av

viktiga samtidigt samtli-pekas andra, det klartstårän attut mensom mer
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mål ska beaktas och Hur dennavägas sammanvägning SOUska 1993 23ga samman.
till definierasgå sällan. Samma problem med motsågelsefullhet Bilaga 3mer upp-

inomstår då målen verksamhet strider imål andra verksamheter,moten
eller då mål i politikersektor strider målen i sektor. Nå-moten en annan

form avvägning tänkt ske, det inteär klart hur den skaärattgon av men
till.gå

Problemet med målkonflikter svårighetenoch prioritera mellan oli-att
ka mål blir aktuellt i frågan utbildning for Exempel dettapå ärom vuxna.

frågan hur upphandlare utbildning fort räk-ex om man som statensav
ning väljer eller prioriterar mellan fyrade övergripande mål påsom sam-
hällsnivå forgäller vuxenutbildningen. I dag dominerar tillväxtpolitis-det
ka målet debatten vilkaoch åtgärder vidtas inom vuxenutbild-styr som
ningsområdet.

att utbilda för varierande arbetsuppgifter, medverka tillvuxna ar-
betslivets förändring bidraoch till full sysselsättning därigenomoch
främja utveckling framstegoch i samhället.

Men detta målär konjunkturenär givet.ett än naturensom mer av av
Det finns fördelningspolitiska,även demokratiska och servicepolitiska
mål till.hänsyn olikaDe målen pekar olika iblandochatt ta motstridi-ut

kunskaps utbildningsbehov.ochga -

Vilken utbildningsmål viktigast Ska utbildningarnaärsorts t ex
tillfredsställa breda och långsiktiga eller smala akutamer
och kortsiktiga behov

Att definiera utbildningsbehovmål och samhällsperspektiv, innebärettur
inte bara studera policydokument och målsloivningar ochatt lära sigatt

Ävenefterarbeta dessa. fortlöpande kritiskatt granskning dessaen av
mål och behov nödvändig. I Del 1är talades hur utbildningpåom synen
varierar efter den roll i olikaden tider och under olika förutsätt-som ges
ningar. Att analysera utbildningsbehov bör därför också sakvara samma

fråga sig vilka målen med utbildning egentligen börattsom vara.
En förutsättning då hänsyn till konjunkturen.är Både målatt ta och

ekonomiska för utbildning förändras konjunkturennär svänger.ramar
90-taletsUnder lågkonjunktur det möjligtär det dags ifrå-ärt att attex
arbetsmarknadspolitikensgasätta så här långt gällande mål, handlarsom

utbildningarpå fort möjligtatt så leder tillbakasatsa tillom som som
arbete. Kanske finns också anledning fråga sig arbetsmarknads-att om
verkets inriktning arbetsplaceringpå den realistiskaär och ända-mest
målsenliga i alla lägen. Kanske kan satsning på höja deltagarnasatten
baskunskaper motiverad Kanske sådan satsning motive-ärvara mer en
rad möjligheterna faktisktnär få arbete så de idagatt är små ärsom

I den kritiska analysen utbildningens sammanhang och mål påav sam-
hällsnivå finns fler faktorer lågkonjunktur högän och arbetslöshet att

hänsyn till. Analyser arbetsmarknadensta behov pekar entydigt be-påav
hovet höja hela arbetskraftens kunskapsnivå föratt skapa förutsätt-av att
ningar för utveckling samhällsliv och näringsliv i framtiden.av
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SOU 1993 23åtgärderförhållande till andrarollutbildningensVilken iär som
Bilaga 3kunskap och kompetensVilka behovarbetar medvi av

och vilka behovmed hjälp utbildningtillfredsställs av
med andra åtgärdertillfredsställs

myndigheterförmålen dekompetensutveckling baraFormell är ett av
utbildning ba-utbildning. Ochstöre kvantiteter äridag upphandlarsom

arbetsförmedlaren ellerbland flera andramöjlig åtgärd står t exsomra en
långsiktigt och bretttill buds. Ettförsäkringskassans handläggare per-

relation tillutbildning i andrafunderaspektiv handlar också överattom
Är fall utbildningen tänktsvaret iutbildning Hur såmöjliga åtgärder. är

speciell ellerdeltagareövrigamed påsamverka satsasatt som enresurser
deltagaregrupp av

till denövergripande mål då desamhälletsHur omsättsutser
påbefinner miginköpsnivånivå jagi organisationen som

målkonflikter prioriter-ochinte baraTolkningen målen påverkas avav
framtidsanalyser. Denpolicydokument, elleringsfrågor i centrala styrsav

ochnivå målen tolkasvilken i verksamhetochockså på somenav vem
målsättningar-övergripande centralatill verksamhet. Ur dereellomsätts

konkreta mål. Delokalamer verksamhetsanknutna ochutkristalliserasna
liteibland tyckas haslutligen blir resultatet lokalt kanverksamheter som

uppfylla.ursprungligen tänktademed de centrala målgöra attatt varsom
ni-verksamhetsansvang centralmöjligen förvåna påDetta kan någon

organisationnivå ipolicyskapandebeslutsfattande ochPåvå. geren
produkter.solida och konkretaintrycketverksamhetens mål attav vara

illusion.oftagenomforandeperspektiv visar sig dettaiSedda ett vara en
ifungerar målen heltgenomförandenivån de centralaPå ett annat samma-

sin koppling till komplexsammanhanghang näraett ensom genom, konkretiser-nyansering ytterligarefram ochverklighet tvingar både en en
delvis innebörd dening målen och dem än ursprung-ger en annansomav

liga.
sig konkreta uttryckutbildningsbehov och -målhurEn analys tarav

förutbildningar upphandlas, behövsnivå i organisationen därdenpå att
policyutbildningar eftermöjligt arbeta meddet ska att en gemensamvara

organisationen.i hela

Dlikroperspektivet3.2

iolika funktionerutbildningar tillmäts värden ochSamtidigt ettsom
utbildningsinstitutionerna,perspektiv inom olikasamhälleligt och de va-

kvalitetutbildningar och deras upplevda värderierar också påsynen
utbild-förhållande tillolika individers ochavseendemed på gruppers

ning. s 8
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Utgångspunkten för analys utbildningens sammanhang i mikro- SOU 1993 23en av
perspektiv enskildeden deltagaren. förutsättningar Bilaga 3Deltagarens och be-är
hov hur han hon kommer tillgodogöra sig olikaeller kunnaavgör att ut-
bildningar. Utbildningens förmåga fånga individuella förutsätt-deatt upp
ningarna och behoven kunskap bestämmer därmed i praktiken dessav
kvalitet i detta avseende.

En bristfälliga individanpassning tillleder utbildningens för-attsom-
utsättningar till undervisningenoch utformas utifrån ofullständigaatt pre-
misser får negativa konsekvenser i ekonomiska socialabåde och avse--
enden. Förutom det samhällsekonomiskt iolönsamma ekono-att satsa
miska mänskligaoch intepå åtgärder leder någon vart tresurser som ex-

utbildningar blir tidsfördriv vilketpå helst och bara det, ellerettsom som
utbildningsplaner för missnöjdapå står deltagarna varittomma attsom

och avbrutit sin utbildning dåligtupplevs anpassade utbildningar gärna-
personliga misslyckanden. Istället för bli någotatt avstamp motsom en
blir utbildningen för deltagaren bara ytterligare bekräftelse pånytt, en

det meningslösa studiermed och den bristande förmåganpå att styraegna
och sitt livbra med hjälp utbildning. blir bekräf-göra något Denav av en
telse den dumheten och anledning intepå många gärnaattegna ger en
försöka sig det studier igen.här medpå

de individanpassadeI sammanhang där utbildningar inte önskvärdaär
eller möjliga få till finns iställetstånd, förhållningssättgrupprelateradeatt
till utbildning hänsyn till. l diskuterasI Del kort hur kvin-ochmänsatt ta

förhållande till utbildning och undervisning skiljer sig vilkaåt,nors spe-
ciella krav bör utbildningställas kortutbildadpå då deltagaren ärsom en
och hur faktumdet deltagare inte egentligenmånga själva valt på-att att
börja arbetsmarknads- eller rehabiliteringsutbildning, får betydel-t ex en

för hur utbildningar utformas.börse
En analys deltagarperspektivet i utbildning bör från individensutgåav

eller ktmskaps- och kompetensbehov i vid mening,gruppens en snarare
från utbildning.behovet speciellän av en

Här utbildningskatalogen. Vilken utbildning duär behöver
Med tanke det relativt ofrivilligapå och oplanerade med delta-mångas

igande den utbildningar diskuteras här, inkö-kansortens som man som
förutsätta flesta intede deltagare har sina utbildningsbehov klaraattpare

för sig. flesta inteDe deltar i utbildningar idessa första hand för atten av
utbilda sig, för få jobb, slippa bli arbetslös, öka sin konkur-attutan ett
renskraft arbetsmarknaden förpå eller siglära svenska. Eller andraatt av
skäl. Utbildningen för flestade medel i sig.målär änett ettmer

inköparenFör innebär uppgiften utbildninganalysera mikro-att ettur
perspektiv, hjälpa deltagaren först klan för sig sina övergri-göraatt att
pande förmål, sedan och hur olika utbildningar bidrakan tillatt attse om
uppfylla dessa.
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3.3 Sammanvägning 1993 23malcro-lnriktronivå SOU
Bilaga 3

När utbildningens mikronivåsammanhang makro- och analyseradepå är
och de mål urskilja definierade,går är är nästa vägaatt steg attsom sam-

perspektivende två deltagarens och samhällets.man -
Detta innebär lösa målkonflikt, de redan be-ännu utöveratt en som

målkonflikt 20-taloch det med åtminstone tillbakarörts, är åretten anor
i tiden riktigt förProblemet blev aktuellt första i början 70-ta-gången av
let, utbildningars effekterbegränsade samhälle och samhällseko-när på
nomi tydliga bristandeblev allvar och den behovsanpassningen börja-på

uppfattas bidragandede faktor till allmängiltigtproblemet. Någotsom en
frågan hur behovsanpassning finns fortfaran-på denna ska görassvar om

de inte. Däremot insikten individualisering utbildningkvarstår attom av
undervisning lika nödvändig förutsättningoch för framgångrikär en en

utbildning, samhällsanpassning tillvad och hänsynstagandesom sam-
hällsmål är.

individensFrågan hur behov och önskemål i förhål-ska värderasom
lande till myndighetens,samhällets eller bör besvaras i policydiskus-en
sion. Utan riktlinjer till finnshålla sig riskatt att ettgemensamma per-
spektiv regelmässigt tillåts dominera vid inköpet.det andra Ochöver att

blir utbildningssatsningresultatet därmed inte tillfredsställer allaen som
relevanta utbildningsbehov.reella Eller bestäms viktningen mellanså

individbehovsamhälls- och slumpartat. myndighetensVerkets eller am-
bitioner långsiktigtarbeta och konsekvent utifrån sammanhållenatt ut-en
bildningsstrategi, därmed igår stöpet.

3.4 Behov, förutsättningarmål, till konkreta kravomsätts
utbildning

Syftet med för tilldenna modell hur kan för kvalitetsbe-gå väga attman
utbildningar i första visahand hur inköparestämma är påatt man som av

utbildning förkan inta offensivt förhållningssättkunna in-att ettresonera
för inköp. inköparenFörett att

åtminstone ska ikunna relevanta val det utbildningsutbudgöra som-
ñnns,redan

helst förockså han eller hon ska kunna innanställa krav in-attmen-
köpet utbildningsanordnaren sedan utformar sina utbildningar efter.som

Nästa det fjärde, innebär därför de kunskapsmål utbild-ochsteg, att
ningsbehov defrnierats här långt, till konkretaså kravomsätts på ut-som
bildningens utformning. Detta målen och behoven relate-görs attgenom

till utbildningens förutsättningar, tillundervisningsprocessen tillochras
utbildningsresultaten.

- förutsättningarSom för utbildning kan ekonomiskaräknasten ex
tidsmässigaoch villkor, utbildningens mål, läromedel, lärarkompetens,

utrustning, lokalmässiga förhållanden studiehandledning ochsamt -
vägledning i undervisningen.samband med
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I undervisningsprocessen ingår frågorbl undervisningens in- SOU 1993 23a om-
nehåll, dess organisation och vilket den genomförs. Bilaga 3sättet på

Resultaten tillkan diskuteras iexempel måluppfyllelse,termer av-
deltagartrivsel studieavbrott.och sid 5

Utifrån de behov och mål ska uppfyllas utbildningsinköpetsom genom
vilka förutsättningar krävs, undervisningenhur ska utformas och vilka-

resultat utbildningen bör kunna förvänta sigav man
frågornaNär de besvarade finns färdig beskrivningocksåär påen en

utbildning i sammanhanget kan kvalitetsmässigt god.som ses som

3.5 Faktisk upphandling

Då det med andra ord dags för faktiskaär den upphandlingen utbild-av
ning. Hur denna upphandling tillska i teknisk meninggå anbudsför-en -
farande, förhandlingar, avtalsskrivning inte fråga kommerär atten som-
diskuteras i det här sammanhanget. Inte heller diskussionenberörs om
hur andra faktorer utbildningskvalitet kostnaderän ska behandlast ex- -
i inköpet.

Däremot finns åtminstone två påpekanden hargöra göraatt attsom
kvalitetsbestämningenmed inför inköpet. förstaDet handlar deatt taom

resultat analysen här långt fram till,så lett ad ochnotam attsom genom-
föra inköpet med dessa resultat utgångspunkter. Det handlar medsom
andra inteord rutinmässiga inköp automatisktgöraatt tom ex som ges

innehåll innan innanåret och året dess. Det handlar ocksåsamma som om
inte låta personliga och väletablerade kontakter med utbildningsprodu-att

ivägen för kravspeciñceringstå reell från inköparens sida. Var-centen en
inköpssituation unik utbildningaroch de utbildningsplatserär eller som

upphandlas tidenska hela skiftande behov. Oavsett kompetensmotsvara
erfarenhetoch ingenkan producent i förväg erbjuda utbildningar isom

alla lägen varierandedessa behov.motsvarar upp
För finnasdet ska verkliga möjligheter sammanhangsanpas-att göraatt

utbildningsinköp,sade det nödvändigtockså överblickär med över ut-
bildningsmarknaden. inköparenD behöver till vilkakänna ut-v m a o
bildningsproducenter finns och vilka utbildningar, inriktningarellersom

utbildningar,på dessa har erbjuda.attsom

En beställarkompetent organisation

För det ska möjligt genomföra upphandling utbildningatt påattvara av
det beskrivits föregåendesätt på de sidorna, krävs den enskildesom att
inköparen får stöd sin arbetsplats.på Det behövs både olika for-ärsom

ktmskapsstöd och organisatoriskt stöd. Det inte realistisktårmer av av att
begära människaenda sitta inneska med all den kunskapatt och kom-en

beskrivs nödvändig, ellerpetens enda ska kunnaattsom som en person
genomföra inköpet det organisationensoch arbeteutan att anpassatsegna
för för den upphandling.att utrymme sortensge
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Vilken vilka organisatoriska 1993kunskapsstöd och SOU 23sorts sorters anpass-
ningar blir nödvändiga, beror hur för upphandlingen för- Bilaga 3på ansvaretsom

inom organisationen. diskussionendelats I den följande frånutgår tre
olika organisera utbildningsinköpensätt att

för inköpet nivåLokalhela läggs lokal upphandlingpåansvaret-
för inköpethela läggs nivåCentralcentral upphandlingpåansvaret-

delat för inköpet olika nivåer för olika kompeten-ansvar svarar- -
serDelat för upphandling.ansvar

4.1 Lokal upphandling

upphandling innebärLokal hela utbildningsinköpet från analysenatt av-
utbildningens sammanhang till faktiska upphandlingenden genomförs-

handläggare iarbetar lokalt organisationen. förAnsvaretav som upp-
handlingen ligger antingen hos särskild handläggare eller delas fle-en av

nivå. inköppå De diskuteras gäller utbild-både enstakara samma som
ningsplatser och hela kurser.

Ibland olika villkor forgäller handläggaren nivå ilokal kontaktenpå
olikamed utbildningsproducenter. iDet handlar vissa fall totalt själv-om

bestämmande. I andra kontakter begränsas den lokale handläggarens
handlingsfrihet för utbildningsinköpetdelar liggeratt ansvaretgenom av

central nivå i organisationen. inköppå Infor kontakt med de producen--
där för inköpet delas mellan olika nivåer i organisationenter ansvaret -

hänvisas till avsnittetdet Delat för upphandling.senare ansvar

4.1.1 Makroperspektivet

Den lokale handläggaren troligenbehöver få hjälp med föra inatt att
makro-samhällsperspektivet i sin analys utbildningens sammanhang.av
Deltagarperspektivet har gratis, kontakten presumtivamed de delta-man

ingår i arbetet. Men analys samhällets och den organisa-garna en av egna
tionens mål för det inget direkt ingår i det dagligaär arbetet.mesta som

Kunskap makroperspektivet nödvändig för handläggarenär skaattom
riktigkunna bedömning vilkagöra kunskapsbehov olika ut-en av som

bildningar tillfredsställa.ska Kunskapen nödvändig för inköparen iär att
sin bedömning ska kunna komplettera sitt individperspektiv. Meneget
också för denne ska ha vidkunskap behov ifrågasät-kunnaatt attnog
tabemöta krav överdrivetpå stark fokusering sarnhällsbehoven.påen

Det stöd med andra blir nödvändigtord i situationenden här ärsom en
policydiskussion. Diskussionen syftabör till dels vilkenklarläggaatt syn

utbildningenpå bör hela organisationens arbete, dels hursom genomsyra
den ska tolkas lokal nivå, inköpetpå där utbildning genomförs.synen av
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nivåPâ lokal i organisationen finns ofta individuelladen kontakten med
blivandede i utbildning.deltagarna Handläggare arbetsför-påute ten ex

medlingar försäkringskassoroch blivandearbetar de kursdelta-närmare
därföroch blir både kunniga indi-och medvetna degama mer mer om

viduella behoven vad tjänstemän högre nivåer blirpå Handläggarenän är.
därför också tillbenägen hänsyn dessa behov inför inköpetatt tamer av

utbildning finns för den hänsynstagande.utrymmet sonensen om-
Den lokala inköparen möjligheterbör organisera sitt arbete säattges
han eller verkligen tidhon har med personlig kontakt med kursdelta-att

tid finns vilka individuellaså reda de kunskapsbehovenpäatt att tagama,
är.

4.1.3 Sammanvägning makro-milcronivá

Inför utbildningsinköplokala nödvändigt diskussiondet medär en om
hur deltagarens behov i förhållande tillska värderas samhällets och myn-
dighetens och riktlinjer för bedömningenden har tagits fram. Dennaatt
policydiskussion skapar förutsättningar för allsidighet och ikonsekvens
myndighetens arbete med utbildningar. Frågan eHer mälkonflikten- -
bör därför inte enskildahelt lämnas införåt handläggare lösa varjeatt
särskilt inköp.

4.1.4 Behov, mål förutsättningar tilloch konkreta kravomsätts pä
utbildning

För det ska möjligt ktmskapsbehov till direkta lcmvomsättaatt attvara
hur utbildning utformas,på bör krävs viss pedagogisk ktmskap. Deten

handlar inte expertkunskap, grundläggande insikterutanom om mer om
olikahur utforma utbildningar motsamverkar medpåver-sätt att svarar

kar olika tillgodogöradeltagares möjligheter sig innehållet i utbild-att en
ning. Och hur faktorer lärarkompetens, pedagogikdentom ex som som

i undervisningenanvänds utbildningens placeringoch i tid och rum sam-
förspelar kvalitetenbestämma utbildning.päatt en

Pâ arbetsplats där de anställdas ligger inomkompetens andra omra-en
den just utbildning, förhållandet inom flestaän så de statligaärsom myn-
digheter upphandlar utbildning, önskvärt formdet medär någonsom av
fortbildning i pedagogik för fjärdedetta i kvalitetsbedömningenatt steg
ska kunna genomföras.

4.1.5 Faktisk upphandling

Kunskap den lokala utbildningsmarknaden interäcker alltid till förom att
den överblick nödvändig inför inköpet utbildningär ellerge som av en
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utbildningsplats. Men detta den marknadskunskap SOU 1993 23är sortens som man
förväntakan sig finna lokalt i statliga myndigheter. lokal nivå, för BilagaPå 3att
enskildeden handläggaren, intedet möjligt utbildnings-kunna helaär att

marknaden. Likväl nödvändigtdet för tilldenne känna vilka utbild-är att
ningsanordnare och vilket utbildningsutbud finns, för kunna göraattsom

riktigt inköp.ett
Tillgången till heltäckande och uppdaterad marknadsinformation om

utbildningar därför inommåste säkras myndigheten.på sättannat
Utvecklingen inom statsförvaltningen i riktning decentraliser-går mot

ing både utbildningsinköp och verksamhet. Detta utveck-ärav annan en
ling kräver kompetens förs i organisationen. Inom de myndig-att utsom
heter där för utbildningsinköpen håller flyttas i organi-påansvaret att ut
sationen, behöver därför också kunskapen inköp genomförshur rentom
praktiskt spridas till berörda. Här behövs utbildning i praktiskm a 0 upp-
handling.

4.2 Central upphandling

I den centrala upphandlingen genomförs samtliga i utbildningsinkö-steg
handläggare arbetar i organisationen,centralt antingenpet av som av en

speciellt inköpsansvarig eller flera handläggare delar på ansvaretav som
för utbildningsinköpen.

4.2.1 Makroperspektivet

utbildningNär inköps nivå,på central innebär fördetta det mesta att
ramavtal sluts och kvantiteter utbildning upphandlas. I valetatt stora av
mellan olika utbildningsaltemativ dominerar oftast samhällets, arbets-
marknadens och den myndighetens perspektiv. Detta beror åtmin-egna

delvis på det prioritering sig riktig utifrånärstone denatt teren som po-
sition upphandlaren befinner sig Där handlar verkligheten mer om
myndighetens strategiska planering styrningoch närkontaktän medom
kursdeltagare och deras behov.

Makroperspektivet -i mening finnsnågon alltså imed den behovs--
analys inköparen införpå central inköpet.nvå Men hurgör detsom per-
spektivet vilket innehåll det och hur formatsdet varierar frånut,ser ges

till och mellan olika delar myndigheten. För under-person person attav
lätta konsekventa utbildningsinköp, långsiktighet i planering och upp-
handling föroch skapa möjligheter till styrning verksamheten,att ärav
det nödvändigt policydiskussion föregår upphandlingen utbild-att en av
ning, då denna upphandlingäven genomförs i organisationen.centralt
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Mikroperpsektivet prioriteras sällan i utbildningsinköp.centrala Där
handlar verkligheten samhällets organisationensbehov och målmer om

deltagarnas. Centralt det dessutomän praktisktär svårt hän-att rent taom
till individuella behov med tanke de kvantiteter utbildningpå storasyn
upphandlas.som

För ska inkunna köpa utbildningar efteranpassadeär åt-att man som
minstone de flesta de relevanta krav kan ställas dem, detpå ärav som
emellertid nödvändigt milcroperspektivet införockså deatt utrymmeges
utbildningsinköp genomförs nivå.dennapåsom

Detta kan kunskapengöras ökas de grupprelaterade för-attgenom om
hållningssätt till utbildning pedagogisk forskning erfarenhetoch kansom
visa kunskappå, handlar olikahur deltagare har olikasom om grupper av
behov olika förutsättningaroch det gäller utbildning.när Det handlar
med andra ord fortbildningbehov i pedagogik för berördaettom av upp-
köpare.

Mikroperspeküvet kan fångasockså det i myndighetenattupp genom
skapas kanaler mellan central och lokal nivå, den kunskapgör attsom om

enskildade kursdeltagarnas kunskapsbehov insamlas lokal nivå,påsom
kan föras inköparentill centralt.över

4.2.3 Sammanvägning maJcro-mikronivå

Även inför utbildningsköp nivåpå central bör diskussionen hurom sam-
hällets individensoch behov ska jämkas ha förts inom myndig-samman,
heten. informeraAtt bara hur deltagarnas kunskapsbehov indi-ochom
viduella önskemål inte tillräckligt. Policydiskussionenärutser om
makro- respektive milqoperspektivets betydelse behövs för ökadatt ge

milcroperspektivettyngd åt vid centrala inköp utbildning.av

4.2.4 Behov, mål och förutsättningar till konkretaomsätts krav på
utbildning

Även det inom statliga myndigheter länge har varit så delenstörreom att
utbildningsinköpen genomförts nivåcentralpå köpaav att ut-vanan-

bildningar finns här det inte frångår den pedagogiskutgå kun-att att-
skap krävs för det ska möjligt genomföra fyra i kva-att att stegsom vara
litetsbedömningen också finns här. inköpenSom genomförs idag, över-
lämnas oftast utbildningsproducentenåt pedagogiska anpassning-göraatt

utbildningen efter deltagarnas behov förutsättningar.och Attar av garan-
diskuteraeller de anpassningarna före inköpet blirtera sällan aktuellt.

För skapa förutsättningar för den diskussionen inomlär det de flestaatt
myndigheter krävas ytterligare pedagogisk kunskap inköpsni-på central
vå.
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i teknisk mening finns i oftaInköpskompetensen nuläget centralt. Här vet
fordrar in skriver för finnshur anbud och avtal och det mestaman man

relativt överblick vilka utbildningar utbildnings-också god ochöveren
finna välja bland. ytterligare satsningarproducenter Några påatt attsom

inomöka kunskapen de här områdena lär sällan behövas.
oftaDen långa erfarenheten utbildningsinköp leda tillkan attav man

inköpare skaffar sig Risken i förvägbestämda är attsom vanor. man
vet vilka utbildningar vet vilkenbehövs och producentattsom man

utbildningarna. därför visa sigkan erbjuda de Det kan nödvän-som som
digt, organisationeninom incitament för inköparen verkli-skapaär att att

utifrån resultat kvalitetsbedömningen fram till,de lett dgen agera som v s
i olika utifrån förutsättningarinköp de olika ochkrav gäl-att agera som

ler.

4.3 Delat för upphandlingansvar

utbildningsinköpAtt dela för mellan nivå ilokal och centralansvaret
myndigheten kan håll visa sig det rationella.på många På såmestvara

kan tillvara förena olikaoch de kompetenser finns oli-påsätt taman som
nivåerka i organisation. nivåns makroperspektiv,Den centrala tek-en

niska inköpskompetens och marknadsöverblick kan läggas medsamman
den lokala nivåns enskildakunskap de deltagarnas behov och önske-om

utbildningen.mål på
Av de diskuteratsstödåtgärder här långt, då bara beho-så återstårsom

policydiskussionerde utbildningenshandlar sammanhangvet av som om
makronivå i framtids- situationsanpassat perspektivpå och reellt ochett
frågan hur samhälls- och deltagarbehoven ska in-vägasom om samman

för inköpet. ökad pedagogiskBehovet kunskap kvarstår och möjligenav
behovet incitament för situationsanpassade inköp.skapaäven attav
organisatoriskaDe insatser blir vidaktuella denna inköp-sortenssom

sorganisation i förstahandlar istället hand organisatio-samordnaattom
olika nivåernens

ñnna rationella samarbetsvägar för inte onödiga förse-skapaatt att-
ningar onödigt administrativtoch krångel i inköpet,

korrelera befogenheter olika nivåeroch tpå läggaatt attansvar ex-
inköps-och budgetansvar nivå i organisationen,på samma

klarlägga befogenhetsfördelningoch olika nivå-mellanatt ansvars--
er

och skapa allmän kring organisationen.att acceptansen-

Uppsummeringen

Ett utvärderingar tidigareden indelningen isätt änannat att giuppera
produktions- respektive processinriktade utvärderingar Del 1, är att
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istället fokusera varifrån initiativet tillpå utvärderingen kommer SOUoch 1993på 23
intresset för utvärderingen genomförs ligger. Påatt så går det Bilaga 3sättvar att

urskilja åtmnistone olika utvärderingstypertre
vertikal utvärdering genomförs utifrån överliggande beslut-en som-

sinstansers informationbehov för kunna kontroll och utifrånutövaattav
dessa agera,

omvänd vertikal utvärdering där det handlar viatypen av att ut-om-
värdering kontroll nerifrån och upp. Utvärderingenutöva för degörs
intressenter har underordnad position i eller bemärkelsesom en en annan

och horisontell utvärdering, där syftet utveckla och förbätt-ären att-
verksamhetens kvalitet. Utvärderingen utförs för och helst också dera av

direkt involverade iär verksamheten och det enda inslag kontrollsom av
följaktligen förekommer, självkontroll.ärsom

5.1 Så här gör man

Vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har framarbetatman
den k Umeå-modellen för horisontell utvärdering till vissa delars som

tillämpa i inköps-de och uppsummeringssituationeratt ak-passar ärsom
tuella för upphandlare utbildning. Enligt Umeå-modellenstatens av ge-
nomförs utvärderingen i i form självvärdering, kollegors be-tre steg; av
dömning och uppföljning. Vid självvärderingen bedömer inköparen det

arbetet, i det andra erbjuds kollegor granska arbetet ochstegetegna att
under uppföljningen dras slutsatser och den fortsatta verksam-anpassas
heten efter resultaten från den och kollegornas bedömning.egna

Självvärderingen kritisk analysär och bedömning denen av egna-
verksamheten innebär olika fakta fram för allsidigtatt tas attsom presen-

verksamheten på ochtera gott ont.
I självvärderingen inköparen igenomgår själv de fyra han el-steg som

ler hon genomfört enligt förmodellen kvalitetsvärdering
analysen makroperspektivetav-
analysen mikroperspektivetav-
sammanvägningen makro- mikroperspektivetochav-
utbildningsbehoven till konkreta kravomsätts utbildning.på-

fungeradeHur det arbetet i och dessa steg funge-Hurvart ettegna av
rade det stöd organisationen erbjödsom

Resultaten självvärderingen sammanfattas iav rapport.en
Kollegors bedömning innebär liten utifrån kom-att en grupp av-

mande utvärderare Hur ingå imånga ska vilkautses. och desom gruppen
ska kan diskuteras. Allmänt till fempåvara treanses en grupp personer -

respekterar och omdöme känner förtroende försom man vars man -
lämpligt.

Lämpligt ocksåär utformas informationså utbild-att attgruppen om
ningar och utbildningsinköp kan spridas mellan olika nivåer i verket eller
myndigheten. Att handläggare nivåerhögrepå väljs ingå i denut att

kollegor studerar underordnade nivåers utbildningsinköpgrupp av som
och fårpå så bedömasätt och lära underordnade kollegors arbete,av
och vice De behöver emellertid inte bara beståutsesversa. grupper som
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Även SOU 1993 23organisationen.myndighetenfrån ellerden trepresentanter egnaav
3ingå i Bilagatänkas sådanutbildningsproducenter kanochkursdeltagare enex

ENPP-
självvärderingbedömning ingår denstuderakollegomasI att som ge-

uppfattningskaffa sig den stude-valfrittnomföns, själva på sättatt omen
for-utifrån dettainköpta utbildningarna ochderade verksamheten att--

till in-rekommendationer kan ledabedömningar, råd ochmulera attsom
respektive nivå förbättras.köpskvalitetenutbildningskvaliteten på

fortsatta inköpsverk-Uppföljningen innebär denatt man anpassar-
självvärderingenisamhetenkvalitetsbedömningen utifrån slutsatserna

bedömningoch kollegomas . särskilt ofta.inte genomföras En gångUppsummeringen behöver om
fall tillräck-i flestamöjligen kan deeller gång år,året, vartannat ansesen

ligt realistiskt.och

organisatoriskt5.2 Behov stödav

speciellanödvändigt bådeuppsummeringen inköpen det medInför ärav
in itid och planeras arbetet.förberedelser och avsättsatt

metoderspeciella förberedelserna hör modellen ochTill de att som-
efter verksamheten.diskuteras ochska användas anpassas
vilka uppföljningsmetoderbl lära stårDet handlar att soma om om-

lämpliga.vilka dokumentationssätt detill förfogande och är mestsom
försig förbeslutahandlar ocksåDet attansvaretatt uppsum-om var-

ocksåverkligen genomförs placeras och eventuelltmeringen ska att ta
kvalitetsbedömningsverk-övergripande uppföljninghurbeslut avom en

samheten genomföras.ska
uppsummeringtid förförberedelserna ocksåTill hör avsättaatt av-

dokumentation, inkallan-inköpen,inköpen. analys deInköparens av egna
inköpsstmtegiernaomprövning planer-och de användade kollegor avav

finnas tilltidstrategier, kräver vad kaning översän antasmer somav nya
i flestas vardagliga verksamhet.de
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Förfrågningsunderlag för ågåülg23

kostnadsj ämförelserna

UTREDNINGEN OM EFFEKTIVARE
VUXENUTBILDNING 1992-1 1-04 dnr 9235

Kopia till Berörda kommuner
rektor för komvux
i kommunen,
Statens skolverk,
Svenska kommunförbundet

Begäran vissa uppgifter rörande komvux och uppdragsutbildningom

Genom beslut den 23 april 1992 uppdrog regeringen migåt sär-att som
skild utredare bl kostnadsjämförelsergöra olikamellana noggranna typer

utbildning för Arbetet skall redovisas den l 1993.av vuxna. senast mars
Som iled arbetet med detta uppdrag har jag efterett samråd med fore-

trädare för Skolverket, AMS, AMU-gruppen och Svenska kommunför-
bundet beslutat bygga jämförelsema uppgifterpå frånbl 20-talatt etta
kommuner, valda så de skall representativ bild förhållandenaatt ge en av
inom ikomvux landet. I syfte förenkla datainsamling och bearbetningatt
har kommuner använder det k Umeåsystemet för registreringsom s av
kurser och deltagare i fall prioriterats.någramm

Det min förhoppningär Skolstyrelsen i Borås kommun vill medver-att
ka i detta arbete ställa de önskade uppgifterna till utredningensattgenom
förfogande.

Uppgifterna skall efter bearbetning användas för jämförelse med kost-
naderna för likvärdig utbildning inom i första hand AMU, folkhögskolan
och SSV. Därvid uppgifternasär jämförbarhet avgörande problem. Iett

slutrapport blir det knappast fråga direkta jämförelseren krontalom av
kringutan kostnader, deltagare, utbildningsmålsnarare om resonemang

och anordnarnas verksamhetsvillkor. Uppgifterna kommer inte använ-att
das på sådant enskildasätt kommuner identifieras.ett kanatt

Det viktigt deär data redovisas korrekta och byggeratt ärsom enty-
diga definitioner. bifogadeI PM finns detaljerad redovisning deen av
uppgifter utredningen behöver. PMan anknyter fortlöpande till hur data
kan hämtas Umeåsystemet. Inom utredningens sekretariat Annikaur är
Hellberg ansvarignärmast promemorians utformning och bearbetning av
resultaten. Kontaktperson inom Svenska Kommunförbundet Matsär Sö-
derberg. I fråga tillämpningen Umeåsystemet har sekretariatetom av
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SOU 1993 23i Norrköping ochJonsson, De Geerskolan Matssamarbetat med Lennart
Bilaga 4Lindgren, Progma Umeå AB.

1Uppgifterna utredningen tillhanda den december ochbör senastvara
möjligt diskett.páom- -

vänliga hälsningarMed

JohanssonLarz
särskild utredare

Anders Franzén
huvudselcreterare

Bilagor 921104, direktiven, SändlistaPM
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EFFEKTIVAREUTREDNINGEN OM PM SOU 1993 23
VUXENUTBILDNING 1992-1 1-04 Bilaga 4
Annika Hellberg

ENKÄT OM UTBILDNINGSKOSTNADER INOM

KOMVUX

l Inledning

Utredningen effektivare vuxenutbildning skall kost-göraom noggranna
nadsjämförelser komvux, AMU, SSV folkhögskolan.ochav

Sammanfattningsvis behöver vi inom reguljär gymnasial komvuxut-
bildning och uppdragsutbildning för varje kurs höstterminen 91 och vår-

iterminen 92 uppgifter om

kostnaden deltagareper
antal deltagare och studiepoängantal
deltagarna fördelade ålder, kön och studiepoängpå

En del dessa uppgifter fågår fram KOMVUX-stor attav ur
SYSTEMUMEÅ Umea-systemet. Systemet har utvecklats Prog-av

Umeå AB och vidanvänds manga komvuxenheter för registreringma av
deltagare, studiepoäng m m.

I det följande beskrivninggörs de uppgifter skallen noggrarm av som
insamlas.

2 Kostnadsuppgifter

För kostnadsjämförelser behövergöra uppgifteratt kostnadenom per
deltagare och kurs. Därvid gäller alternativ.tvâ

Alternativ ett

I fallde kommunen fastställt interkommunal ersättning enligt den av
kommunförbundet rekommenderade kalkylmodellen för beräkning in-av

CIRKULÄRterkommunala ersättningar 1992 131 och 199163 gäller
denna approximation kostnaden.som av

Den interkommunala ersättningen används således approxima-som en
tion för kurskostnaden för denäven del inte har tillsålts kom-som annan
mun.

Om kostnader ingar för fria Skolmåltider friaoch läromedel i inter-den
kommunala ersättningen skall detta särskilt.anges
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för interkommunala ersättningen ñnns inlagt i Umeå- SOU 1993 23Beloppet den
Bilagasystemet rubriken elevkostnad. 4under

Alternativ två

förfall inte fastställt belopp interkommunalI de kommunen några ersätt-
ning tillämpat den bör kontakteller metod nämndanågon än taannan

utredningen för diskussion.med
ersättningenDetta gäller den interkommunala utgört ettex om

inte faktiskaschablonbelopp och baseras kostnader.på
fall beräkningar utifrånI dessa kompletterande kommun-måste göras

förbundets för fastställakalkylmodell kostnaden kurs.att per
fraga för uppdragsutbildning viI kostnader återkommer underom

punkt

uppgifter Umeå-systemet3 Kursspeciñka från

följande specificeras vilka uppgifter vi vill ha för varje kurs.I det som
Visamtliga hämta från Umeå-systemet. använder nedanDessa går att

terminologi i Umeå-systemet.den användssom
höstterminenkurs vi uppgifter för 91 ochFör varje behöver både vår-

terminen 92 om
vilken tillhörSkolform; dvs kursen eller det SY-kursäretapp om en

etc
SÖ-kod; iden kod läroplanensom anges
Antal deltagare

terminenStp. denna; antal studiepoäng kursen omfattar undersom

Gruppering

Vid i följanderedovisningen skall kurserna tregrupperas grupper

3De teoretiska kurserna, dvs ochA etapp
beteckningen E2, E3 E4 i registret.Dessa under ochgår

B De särskilda yrkesinriktade kurserna, specialkursema och påbygg-
nadsutbildningama yrkesinriktade från gymnasieskolans 2-kursersamt

3-åriga linjer. betecknas i registret SY, SP PUeller Dessa med och samt
GY2 GY3.och

SÖ-koden.nummerordning enligtDessa skall helst redovisas i
Uppdragsutbildning, förC betecknas U, kurser arbetslösa,samtsom

betecknas A.som

uppgifter vi vill uppdragsutbildningen specifice-De ha angåendesom
under punktseparatras
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Sammanställning uppgifterna SOU 1993 23av
Bilaga 4

I det följande mall för redovisning uppgifterna.presenteras en av
Det skulle underlätta ñck uppgifterna både diskett ochpa påom

Om ni har möjlighet uppgifterna till excel-formatatt exporterapapper.
förunderlättar det oss.

Förklaring till sammanställningen

huvudetI vilken kommun och vilken termin uppgifternaanges avser.
Därefter vilken A eller uppgifternaB gäller.anges grupp som

SÖ-kodenKurserna identifieras med förtecknas ioch nummerordning.
För varje kurs studiepoängantal och antalet deltagare. Som del-anges

räknas den påbörjat utbildningen och inte avbrutit dennatagare som som
tidigtså kunnat kallas.att reserv
Dessutom redovisas elevkostnaden, i förekommandedvs fall inter-den

kommunala ersättningen.

STÄLLNINGSAMM AN

Kommun

Termin

Grupp

Kurs studie- antal elev-
SÖ-kod eleverpoäng kostnad
redovisas för hela för hela
helst i kursen kursen

denna dennanummer-
ordning termin termin

etc

Summa för
demia grupp
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Uppdragsutbildningen4 SOU 1993 23
Bilaga 4

uppgifter vi vill ha avseende uppdragsutbildningen i prin-De motsvarar
cip uppgifterna utbildningen.den reguljäraom
Vi för 199192 redovisaber varje kurs läsåretatter

kursnamn

SÖi fallförekommande läroplanskod eller AMU-nummer

kostnad

antal deltagare kursper

omfattningkursens uttryckt som
föra antal undervisningstimmar deltagarna

b antal kursdagar kursveckoreller
50%,i uppgift studiernas omfattning för tc den studerandemån exav

75%, 100%

utifrån faktiskaKostnaden skall beräknas kostnader och det kan vara
Kommunför-bra ha kommunförbundets kalkylmodell underlag.att som

CIRKULÄR 1992131 och 199163, underlag för be-bundets utgörsom
räkning interkommunal ersättning viktigt få samtligaDet medär attav

innehålla särskilda för administrationkostnader. Detta kan kostnader av
uppdragsutbildningen administratio-och del denäven av gemensamma

vid skolan.kommunen ochnen
uppdragsutbildningen inlagd i Umeå-systemetOm kommunen har

uppgifter registerut-troligen få fram följande kursgår det att per genom
drag

kursnamn

antal deltagare

SÖ-kod om finns eller kursplanekod AMUsådan

följande redovisas vill uppgifternaI det hur ha sammanställda.
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SAMMANSTÄLLNING UPPDRAGSUTBILDNING SOU 1993 23
Bilaga 4

Kommun

Termin

Kurs läroplans- antal kursens kostnad
kursplane- deltagare omfattning elevnamn per

enligtnummer ovan
a b c

etc

Summa for
uppdrags-
utbildningen

5 Allmänna beskrivande volymuppgifter

registreringssystemetDet lokala möjlighet till detaljerad be-ger en mer
skrivning deltagarna statistik.SCBs Genom in vissaän uppgif-att taav

deltagarna och jämföra dessa med SCBs siffror för riketter kanom
också få uppfattning representativitet.urvaletsen om

Följande allmänna beskrivande uppgifter vill vi ha för ideltagarna
gymnasial komvux
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1993SOU 23efter och ålder.fördelade könTabell Antal5.1 personer
Bilaga 4

Kön
Ålder TotaltKvinnor Män

förSumma
15- 17
18-20
21-23
24-26
27-29
30-32
33-35
36-38
39-41
42-44
45-47
48-50
51-59
över60

Summa
kvinnorMedelalder
män
totalt

Ålder elevyngsta
Ålder äldsta elev

efter studiepoäng.fördelade kön och5.2 AntalTabell personer

Kön
Kvinnor Män TotaltStudiepoäng

0 19-
20- 39

5940-
60- 79

9980-
100- 119
120- 139
140- 159
160- 179
180- 199
200- 219
220- 239
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Kön SOU 1993 23
Studiepoäng Kvinnor Män Totalt Bilaga 4

240 259-
260 279-
280 299-

300över

Summa
Medelvärde kvinnor

män
totalt

Lägsta studiepoäng
Högsta studiepoäng

Dessa tabeller får fram i Umeå-systemet först tillgåattman genom
K Elevlistor 1

och därefter välja alternativet
B Statistik
Under punkten B kan välja få individerna fördelade på ålderattman

och kön eller studiepoäng.på
De åldersgrupper och studiepoängsgrupper i tabellerna finnssom anges

Äveninlagda i standardaltemativ. de medelvärdensystemet som som
under tabellerna standardalternativ.äranges

6 Registerhantering och uppgiftslämnande

Uppgifterna skall ha inkommit till förstaden december.senastoss
Om uppgiftslämnandet arbetskrävande viär ber prioritera frågor-atter
under punkten frågornatvå och dvs den reguljära utbildningentre,na om

inom komvux. iLämna fall uppgifternaså den reguljära utbildningenom
möjligt och återkom uppgiftermed uppdragsutbild-snarast senare om

ningen.
Uppgifterna skall helst lämnas både diskett.på och på Ompapper

har möjlighet uppgifterna till excel-format underlättaratt exportera det
för oss.

De uppgifter vi efterfrågar kräver speciella registreringssyste-utdrag ur
fallI de behöver hjälp med registerutdra-met. eller medprogramvaran

bör ni kontakt medtagen

Lennart Jonsson

tel 011-15 38 04 De Geerskolan i
tel vxl 011-15 38 00 Norrköping

fax 011-16 15 50
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Bilaga 4

Lindgren Umeå AB,ProgmaMats
6Silvervägen

090 19 43 50 907 50 Umeåtel -

uppgif-utredningsselcretaxiatetdiskussion hurvissa fall medI krävs om
i övrigt enkä-för frågorsamtal detta ochskall beräknas. Förterna omom

kontakt medgärnaten tag

Annika Hellberg

763 17 32 Utbildningsdepaxtementet08tel -
07 103 33fax 08 613 40 Stockholm-

för medverkanSlutligen tackett stort er
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232g 23Remissammanställning

Inledningl

7 januari 1992Utredningen distansutbildning överlämnade den betän-om
19923 till utbildningsminis-och mycket Dskandet Långt borta nära

1992 särskildRegeringen 23 april tillkallabeslutade den att utre-tem. en
iutgångspunkt detta betänkande belysadare med uppdrag bl medatta

vissa frågor distansutbildning. första åtgärd beslutaderörande Som ut-en
till femtiotal in-redningsmarmen remittera det betänkandetnämnda ettatt

anknytning till distansutbildningsområdet. Vid remisstidensmedstanser
35 kommit in till utredningen.slut hade yttranden

organisationerRemissvar inkommit frän följande myndigheter ochhar
flm

handikappråd,förvaltningshögskola FörvHS, StatensFörsvarets
UHÃ, Arbetsmarknads-Skolverket, och högskoleämbetetUniversitets-

AMS, Glesbygdsmyndigheten,styrelsen AMUgruppen, Nutek, Universi-
Högskolan HögskolanLinköping, Umeå Växjö,universitet, i iitetet

SundsvallHärnösand, Statens skola för Norrköping SSVN, Sta-ivuxna
skola för Härnösand SSVH, Haninge kommun, Katrine-itens vuxna

holms kommun, Norrköpings kommun, kommun, Västerås kom-Torsås
Sandvikens kommun, Skellefteå kommun, Svenska kommunförbun-mun,

det, Landstingsförbundet, Sveriges Utbildningsradio UR,AB Tjänste-
TCO, SvenskaCentralorganisation Landsorganisationen LO,männens

SAF, Wiksell, Hermods, Folkbild-arbetsgivareföreningen Almqvist
ningsförbundet, Ingenjörssamjimdet ISF, Lärarförbundet, Lärarnas

RIO,riksförbund, Rörelsefolkhögskolornas Sveri-intresseorganisation
universitetslärarjörburtd TelePedagogik AB.samtges

Vissa inkomna yttrandena har idelar de utelämnats sammanställ-av
ningen eftersom delfrâgorna inte faller inom utredningens uppdrag. Det

distansutbildning ochgäller högskolans det k DOS-projektet. En dels
förslag ocheller beskrivningaryttranden innehåller detaljerade pågå-av

distansverksamhet. beskrivningar redovisas in-ende eller planerad Dessa
i denna sammanställning.te

2 Den framtida utvecklingen distansutbildningen iav
Sverige

De inkomna remissvaren samtligauttrycker generellt positivsetten syn
distansutbildning. Framför framhåller distansutbildningenspâ allt man

utvecklingspotential förutsättningar föroch utveck-närom gynnsamma
ling skapas.

I betänkandet sammanfattas distansutbildningensutredningens påsyn
framtida utveckling följandepå sätt

Distansutbildning studeras här möjlighet till kompe-primärt som en
tensutveckling arbetslivet. En detta område förutsätteri med-satsning på
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verkan utbildningsanordnare. För ejfektivitetsnmånga motverka SOU 1993 23attav
samordnings- kompetensproblem,och fordras kompetent stöd Bilagafrågor 5iett

och utvecklingorganisation distansutbildning.rörsom av
25I yttrandena kommenteras förslagdetta enighetenoch nå-är storav
form sammanhållet förändringutvecklingstöd ochgon av en av nuvaran-

de organisation nödvändig för utvecklingen distansutbildningär att av
ska för distansmetodernaunderlättas och spridning vadstörre änatt ge en

hittills fått ide har svenskt utbildningsväsende. I denna ingår ytt-grupp
frånrandena arbetsmarknadens flertalet tillfrågade kommuner ochparter,

utbildningsanordnarede inkommit medsom svar.
Så Landstingsförbundett att;menar ex
Om distansutbildningen skall utvecklas det viktigt att sat-resurser

forsknings- utvecklingsarbetepå och utvärdering olikapåsamtsas av
projekt.

LOsI framhållsyttrande att;
Det angeläget effektivadet skapas former förär samarbete ochatt

kunskapsutbyte olikamellan utbildningsanordnare.
ISF att kunskapen och verksamheten med distansutbildninganser, om

i Sverige idag alltför splittrad och ostrukturerad forär kunna utgöraatt
stabiladen grund nödvändig för satsning inom området.är störresom en

AMS framhåller att;
För distansutbildning ska alternativ förbra ocksåatt ettvara personer

med kontinuerligtbehov i utbildningssituationenstöd det tordestort av -
inte minst gälla ideltagare arbetsmarknadsutbildning kommer ett om--
fattande utvecklingsarbete behövas.att

ytterligareI tjugotal yttranden åsiktenuttrycks de för-nuvarandeett att
utsättningarna for utveckling distansutbildning inte tillräckligt godaärav
för tillgodose de behov utveckling faktiskt föreligger,att stora av som
och därför förnågot bör förändra förbättraoch dessa förut-görasatt att
sättningar.

2.1 En organisation för distansutbildning funktioner ochny -
uppgifter

remissvarenI talas nationella tillfälliganätverk ochcentra,om om om
samarbetskonstellationer, behovet specialisering ekonomisktochom av
stöd, regionala och kommunala organisationer förslagenbredden påom -

för demär alla den grundläggande tankenärstor gemensamt attmen-
den svenska decentraliserade och integrerade modellen för distansutbild-
ning bör kvarstå. I detta sigavseende ansluter remissinstanserna till ut-
redningens ställningstagande. Distansutbildningen finnasskall och göras
tillgänglig for samtliga utbildningsanordnare, vill siganvändasom av

Ävendessa i sinmetoder verksamhet. det utvecklingsarbete bedömssom
nödvändigt skall i första hand skötas respektive utbildningsanord-vara av

nare.
Denna tanke tydligtuttrycks i Skolverkets remissvar. Skolverkett ex

det bör utbildningsanordnaresvarje kom-attmenar attvara egna ansvar
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plettera vanliga undervisningenden med erbjudanden distansut- SOU 1993 23t ex om
bildning. Detta i metodutveckling, Bilagamåste led den varje 5ettses som som
utbildningsanordnare har för. distansmetodernautveckla förAttansvar

förbättra undervisningen och för minska studieavbrotten, måsteatt att en-
ligt Skolverket metodutvecklingsansvar åvilar dem inomettses som som

för respektive diskuteraderas verksamhet. Skolhuvudmärmen börramen
formerna föroch utveckla den utbildning efterfrågas i arbetslivet till-som

företrädare förmed arbetslivet.sammans
I framhållerslutet yttrandet Skolverket vikten stimule-att statenav av

utvecklingen distansutbildningen i första hand erbjudaattrar av genom
stöd till utvecklingscentra-miljöer. Dessutom framhåller regel-attman
mässig uppföljning fördjupade utvärderingar viktigaoch medel förär att
långsiktigt stimulera utveckling effektiv distansutbildning.moten

I remissvaren förespråkasantal nationellt för di-ett att ett centerav
stansutbildning skapas exemplifierasoch de arbetsuppgifter och ansvars-
områden sådant börett centersom ges.

Exempelvis Haninge kommun fortsatta utredningsarbetetdetattmenar
tillbör leda samlat det pedagogisk-metodisk-tekniskgällernärett grepp

och läromedelsmässig samordningutveckling.
TCO föreslår inrättas får i uppgift utveckla,att ett centrum att ut-som

värdera sprida effektiva föroch metoder distansutbildning. TCO attanser
sådant skulle kunna bli nationell samlingspunkt för forska-ett centrum en
lärare organisationer.ochre,

Ett för vuxenutbildningdistansutbildning bör kunna initia-centrum ta
tiv till kompetensutvecklingsprojekt distansmetodermed där utgångs-
punkten behov arbetsmarknadensär pekar Därförpå. börpartersom ar-
betslivets organisationer representerade i styrelsen.vara

TCO fungerasådant bör ungefär forskningsrå-att ett centeranser som
den idag det bör ekonomiskaha för beviljagör kunna medelattresurser-
till utveckling distansmetoder och understyrker samtidigt att ettav na--
tionellt inte ska för planering och genomförandeövercenter ta ansvaret

utbildning distans. Det bör i framtiden ligga varjeäven påansvaretav per
enskild utbildningsanordnare.

LO inne liknandepå tankegångar det distansutbildningensär gällernär
framtida organisation

Forskning utvärdering pedagogiskt,och metodiskt teknisktoch ut-
vecklingsarbete behöver stärkas. I det fortsatta arbetet bör övervägaman
inrättandet utvecklingsoentrum där medel för inomprojekt distans-ettav
utbildning villkan sökas. LO betona det angeläget ñnna formeräratt att

tillvara denpå kompetens och det finns för di-tarsom engagemang som
stansutbildning hos på arbetsmarknaden inom folkbildning-ochparterna
en.

Lärarförbundet hänvisar i sitt remissvar till arbetsmarknadens krav, till
befolkningsstrulcturen och den ökande arbetslösheten och för fram för-ett
slag i allt väsentligt liknar LOs och TCOs tankar nationelltsom ett ut-om
vecklingscenter för distansutbildning.

Även i yttrandena från NUTEK, Ingenjörssamfundet, högskolan i
SundsvallHämösand FörvHSoch framförs tankar nationelltpå ett cent-
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för distansutbildning och eventuellt också vuxenutbildning. SOU 1993 23rum annan
Glesbygdsmyndigheten talar behovet samordningsfunktion Bilaga 5om av en
för erfarenhetsutbyteunderlätta och kunskapsspridning, för bidraatt att

ekonomisktmed förstöd och motverka resursslöseri. SSVN och SSVHatt
vill också nationellt för distansutbildning skapas ochatt ett centerse

hänvisar då bl till sina medborgare grundut-statens att garanteraa ansvar
bildning till riskernaoch för decentralisering kanatt en av resurserna
komma tillleda decentralisering till intet.att en

Telepedagogik förespråkarAB nationellt ofCenter Ex-att ett centrum -
bildas.cellence Centret tillbör ha uppgift samordna och fördelaatt re-

till olika kunskapscenter inom distansutbildningsområdet ochsurser av-
sikten med föreslagnadet nationella samordningen överblickskapaär att

stimuleraoch utvecklingen distansutbildning.att av
Tanken stark centraliserad styrningpå distansutbild-den svenskaen av

ningen och dess utveckling, timer inte innågot helst uttalat stöd ytt-som
randena. De diskuteras ihar de flesta fall relativt tillba-centra som en
kadragen funktion; erbjuda ekonomiskt stöd stimulans iochatt
utvecklings-, forsknings-, utvärderings- informationsfrågor,och utan att

för direktadet genomförandetöver sig utvecklingsar-ta ansvaret av vare
betet eller själva distansutbildningen.av

I del ytttranden för nationelltocksåargumenterar etten centersman
placering och dess organisation.
Högskolan SundsvallHärnösandi beskriver samverkansorganisationen
för distansutbildning i mellersta Norrland, inom vilken högskolan skulle
utveckla samarbetet imed SSV Härnösand, Eductus, SIH, UR, Open uni-
versity, Fem Universität, Regionaltelevision HSH ITV, Sandö U-cent-

LinköpingsTeleverket, och Umeå universitet.rum,
Lärarförbundet föreslår Vuxenutbildarcentrum vid Linköpings uni-att

versitet erhåller uppdraget nationellt för vuxenutbildningcentrumsom
distansmetodik.med

SSVH för satsning på sammanhållen organisa-argumenterar att en en
tion för distansutbildningen bör iske Härnösand utifrån den kompetens

finns vid SSVH. I sammanhanget hänvisar tillbl de erfa-som man a egna
renheterna distansutbildning högstadie- gymnasienivå,på och påav sam-
arbetsmöjligheter med Utbildningsradion och erfarenheter inompå
SSVH arbeta med utbildningar för särskilda målgrupper.attav

sitt remissvarI påminner SSVN mitten 70-taletsedanattom man av
varit irepresenterad Vuxenpedagogiska seminariet i Linköping och så
småningom varitockså delaktig vid bildandet Vuxenutbildarcentrum iav
Linköping. SSVN sig själva naturlig framtidadel ettser cent-som en av

för distansutbildningoch i NorrköpingLinköping.rum vuxen-
förslagMot detta slag inrdirekt Glesbygdsmyndighe-argumenterarav

och ISF, båda trycker vikten intepå låta någon deten attsom av av nuva-
aktörernarande få samordningsansvar för distansutbildningen. Gles-ett

bygdmyndigheten således attanser
Den bristande samordningen mellan olika intressenter, följdärsom en
den decentraliserade modell ursprungligen för distansutbild-valtsav som

ningens utveckling enligt mening idagutgör vår hinder för fortsat-denett
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SOU 1993 23sig fö-Detsamordning kan ställa svårt.utvecklingen. skapaAttta nu en
Bilagafå 5nuvarande aktörernainterefaller lämpligast låta någon de ettatt av

insti-myndighettill ellerlåta dettasamordningsansvar, gå ettutan nyen
tut.

kombinerar nationelltremissinstansTelepedagogik den endaär ettsom
övriga inätverksorganisation. yttrandenregionallokal Imedcentrum en

antingenorganisation diskuteras, talasdistansutbildningensvilka om na-
förs framNätverkstankennätverksorganisationer.tionella ellercentra om

Hermodsbl a av
tillfälligai nätverksåvälSmåskalighet och samarbete permanenta som

storskaliga lösningar. Deföredra framförkonstellationer är att senare
syf-överbyggnad motverkar debyråkrati administrativmedför och som

eftersträvar.ten man
Övriga nätverksorganisation för di-remissinstanser förordar ensom

beskriver hur sådan skulle kunnastansutbildningen detaljerat en semer
önskarskiljer sig med avseende påBeskrivningama åt blut. om mana

ibefintlig olika håll landet ellerkompetensnätverken redan påbygga på
skapasbyggas regio-lokalt ellerönskade kompetensen skaden uppom

nalt.
former kring regional eller lo-diskuterar olika nätverkTill dem avsom

Norrköpings, Sandvikens ochKatrineholms,kal hör Haninge,kompetens
ivill utbildningsanordnarna denSkellefteå allakommuner. De egnase

Haningeii roll nätverk.nod ellerkommunen någon ettannansom en
Telepedagogik möjlighetenliksom ABframhåller sålunda,kommun att

finns Riksäpplet ikring Handen.vidare det samarbetebygga på som
tillvara kompetensframhålls vikten denI andra yttranden påatt taav

för distansutbildning. Såfinns nätverkbyggerredan när uppmansom
Landstingsförbundetframhåller attt ex

anledning i för...det inte finns nulägetnågon avsättaatt ettresurser
distansutbildning.utvecklingscentrum för Star-nationellt kompetens-och

bedriver respektiveinstitutioner och skolorka nätverk mellan somsom
nödvändiga.distansutbildning däremotplanerar är

karaktäriserasRIO folkhögskolomas verksamhetpåpekar att numera av
administrativa svårigheternafria arbetsvillkor tidigareoch de attatt an-

distansutbildningstatsbidragsberättigade folkhögskolekurserordna som
för folkhögskolomas vid-avskaffade. därför möjligheterRIOär storaser

distansutbildningendelta i utvecklingen svenskakommande denatt av
ivuxenutbildningenSvenska kommunförbundet kommunaladenser

närundervisningnaturlig för denrollen utgångspunkt mycket somsom av
i utbildning distansöverbryggandeske sambandkan komma medatt av

karaktär.
nätverksorganisationflera från byggdI yttranden påutgår re-som en

finns viddan befintlig kompetens, anknyter till den kompetens somman
i Norrköping Hit från Norr-SSV och Härnösand. hör yttrandena LR samt

köpings, Sandvikens kommuneroch Västerds
nationellt för distansutbildningLR förespråkar sig el-ett centrumvare

utredningennätverksorganisation. fortsatta börler Man denatten menar
sig finna varianter mellanformer dessakoncentrera på och påatt teman.
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Det enligt LR resursslöseri olika kunskapscentra eller komvux- SOUvore 1993 23om
enheter sigägnade åt sak SSV. Bilaga 5samma som

kommunVästerås beskriver datorn nödvändigt pedagogisktettsom
hjälpmedel i modern distansutbildning och utvecklingattmenar meto-av
der och tekniker bör samordnas försorg, förslagsvis vidstatensgenom

vidSSV eller regionala kunskapscentra.

2.2 Statens för utvecklingen distansutbildningenansvar av

Det betydligt färreär de tillfrågade remissinstansema siguttalarav som
direkt eventuella i organisation förstatens distansutbild-om ansvar en ny
ning, siguttalatän hur denna organisation kan tänkassom om nya ut-se

i 15endast yttranden berörs frågan.
finnsDäremot det statliga iouttalat mångas Då detansvaret tsvar. ex

olika hållpå talas behovet nationellt distansutbildningscenter,ettom av
det föreställa sigär svårt något åtminstoneatt initiativetän tillannat att

Ävensådant bör komma från statligt håll.ett då uppbyggnaden loka-av
lakommunala kimskapscentra kommer på tal lär det i de flesta fall förut-

offentligtsättas någon initiativ och stöd, eller isons alla fall det of-om
fentligas delaktighet i skapandet sådana Inte i remissvarnågotcentra.av
utesluts heller statligoffentlig inblandning i skapandeten av en ny orga-
nisation för distansutbildning i Sverige.

flestaDe direkt siguttalar för statlig inblandning i utvecklingensom en
distansutbildningen, talar övergripande förav statens samord-om ansvar

ning och förstöd de nödvändiga utvecklings-, utvärde-av resurserna som
rings- forskningsinsatsernaoch inom området. Behovet överblick ochav

fungerandesamordnad informationsspridning också. Hitnämns hören
Glesbygdsmyndigheten, Katrineholms ,Sandvikens Skellefteåsamt och
kommuner. Den sistnämnda framhåller att

Staten bör därför särskilt för dessa frågor framförta ett allt i tvåansvar
avseenden; dels förstöd utveckling, dels stöd för genomföran-som som
de. Skellefteå kommun understryker också ekonomiska förstatens ansvar

utbildningarna kan genomföras.att
Hermods efterlyser övergripande statligt för distansutbild-ett ansvar

ningen framhålleroch väsentlig uppgift för viaatt Skolver-en staten, t ex
ket, informera fördelar,är pedagogiskaatt och ekonomiska,om som en
ökad användning distansutbildning inom bl den reguljära utbildning-av a

skulle innebära.en
Även Skolverket pekar behovetpå statligt övergripandeettav ansvar

inom området. Det direkta för distansutbildningen åliggeransvaret såle-
des inte däremot viktigtdetärstaten, olika insatser sti-att staten genom
mulerar utvecklingen. De insatser här behövs gäller i första handsom
stöd till utvecklingscentra-miljöer, regelbundna fördjupade utvärdering-

och kunskapsförmedling. Fortbildningen skolansar personal, högsko-av
lans Utbildningsradionsoch roller och utvecklingen distansutbildning,av

enligt Skolverketsär mening central fråga inom det statligaen ansvars-
området. Att öka tillgängligheten till fortbildninggod och utvecklaatt
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23SOU 1993Skolverket kanintresse ocheffektiv fortbildningformer for är stonav
Bilaga 5diskussionen medfortsattaierfarenheter denförhoppningsvis bidra med

utredningen.
Svenska kommunförbun-Nutek, LO ochremissinstanser såsomNågra

specielltstatligtinom vilka ärsärskilda områdenpreciserardet ett ansvar
särskildaviktigt med åt-detNutek betonar ärLO ochangeläget. t attex

distansutbildning intedenutbudförgärder ävenett somatt garantera av
Kommunförbundet och Västeråskommersiellt lönsam.omedelbartär

teknik.användningenkommun tar av nyupp

NorrköpingHärnösand ochför iStatens skolor2.3 vuxna

remissinstanser, börenligt tiotalvilketinomområdeEtt ettstaten,annat
Remissinstanser-Norrköping.i Härnösand ochsärskilt SSVta ett ansvar

skulleåtgärderutredningens åsikthärigenomsigvänder attmot somna
regii anordnaförsärskild ordningisyfta till atttogstaten egenatt ansvar

statligabör detfrågan SSVdistansutbildning inte aktuella. Iär ansva-om
användningen di-spridaiutnyttjas arbetetoch skolornakvarstå att avret

Glesbygdsmyndigheten,remissinstanser hörTillstansmetoder. dessa
Norrköpings kommuner.Sandvikens ochSkolverket, LR, samt

beskriverSS och SSVHkommun, VNremissinstanser LR, VästeråsFyra
utveckling-forfungerakunnasina hur SSV skullei yttranden centrasom

sig SSVkommun tänkaSverige. Västerås kandistansutbildningen ien av
inompedagogiskt hjälpmedelför utveckling datorncentra somavsom

framhållerdistansutbildningen. LR
statligabåda skolornamöjligheten bevara de...man bör pröva att som

di-materialutveckling inomochför metod-, kompetens-resurscentra
bedrivamöjligheterhastansutbildningen. bör ocksåDe att att egen un-

material metoder.ochdervisning för pröva utatt
framtida ñnansie-fråganbehandlar SSVsremissyttrandenNågra om
inför tankenKommunförbundet uttrycker tveksamhet påring. Svenska att

via från hem-finansieras bidrag elevernasvid skulleSSVverksamheten
meningenligt förbundetsförändring förutsätterEn sådankommuner. att

frånkostnadskompensauon först tillförs kommunernamotsvarandeen
bakgrundytterligare kostnaderpåförsinte kommunernaså motstaten att

sida skolområ-från påbesparingar hittills skettkraftigade statenssomav
det.

anslagsñnansieradkombinationkommunNorrköpings att avanser en
finansieringenförföredrauppdragsfinansierad verksamhetoch är att av

Även finansieringsig renodladde båda SSV och LRSSV. motsätter en
ersättning från elevernas hemkommuner.med
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3 Distansutbildningens möjligheter och SOU 1993 23
utvecklingsbehov Bilaga 5

3.1 Distansutbildningens möjligheter

flestaDe remissinstanser eniga distansmetodernaär har hel delattom en
tillföra reguljär undervisningatt och det svenska utbildningssystemet.

Skolverket anför exempelvis
Motiven för utveckla distansutbildningenatt alternativ tillettsom

andra former offentlig utbildning i huvudsakär utbildningens till-av tre -
gänglighet för enskilda medborgare, ökat rekryteringsunderlag till de or-
dinarie inslagen i utbildningen förbättrad konkurrenskraft medsamt an-
ledning arbetslivets kompetensutvecklingsbehov.av

Den utbredda uppfattningen tycks distansutbildningenmest harattvara
sin roll fyllastörsta inom områdena fort- och vidareutbildningatt kom--
petensutveckling for redan yrkesverksamma. Norrköpings kommun,-
universitetet Linköping,i högskolan SundsvallHärnösandi uttryckger
för denna uppfattning. Universitetet i Linköping attanser

Inom utbildningar direktmed anknytning till praktisk verksamhet och
speciellt till vidareutbildningar bör distansutbildning lämpligt al-ettvara
ternativ, i många fall kanske det lämpligaste alternativet.

TCO framhåller i sitt yttrande distansmetoder kan viktigaatt in-vara
slag i nationell utveckling arbetskraftens kompetens.en av

NUTEK, Glesbygdsmyndigheten, LR och Katrineholms kommun fram-
håller distansutbildningen särskilt lämplig utbildningsform försom en att
tillgodose de ochsmå medelstora företagens och de arbetsplatsernassmå
utbildningsbehov. LR och universitetet Linköpingi talar sammanhanget

fortbildningbl lärare.om a av
UR redovisar de erfarenheterna arbeta med personalutbild-egna attav

ning och kompetensutveckling i arbetslivet.
UR också utvecklingentar teknik i samband distansut-medupp av ny

bildning och redovisar planerade försök med den k Kompetenskanalen.s
AMS, SAF och Hermods lyfter i sina yttranden fram den teknikennya

betydelsefull för förbättraväg tillgångensom kvalitetenen att och på
fortbildning vidareutbildning.och

SAF det mycketär angelägetatt använda media- ochanser kommu-att
nikationsteknik för effektivisera vuxenutbildningenatt tillhandahållaoch
utbildningstjänser bättre företagen och dess medarbetare. Er-som passar
farenheterna från andra länder visar finnsdet utvecklingspo-att storen
tential i den tekniken.nya

LO lägger i sitt yttande tonvikten eftersattapå utbildningsbe-gruppers
hov. En satsning på erbjuda utbildningextra föratt grundläggande basfär-
digheter distansmetodermed bör, enligt LO, komplement tillettses som
den grundläggande vuxenutbildningen och kunna motiveras ekono-av
miska, Ävendemokratiska och fördelningspolitiska skäl. UR och Her-
mods talar distansutbildningens möjligheter och de utbildningsmäs-om
sigt eftersatta grupperna.
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AMS framhåller för arbetshandikappade och människoratt 10- SOU 1993 23ärsom
kalt bundna som har för barn ökarsmå användandet di-t Bilaga 5ex ansvar av
stansmetoder utbildningsmöjligheterna. Innan omfattandeen mer an-
vändning distansmetoder inom arbetsmarknadsutbildningen kan bliav
aktuell, måste metoder utvecklas hänsyn till de behov arbets-tarsom som

Ävenlösa har det gäller pedagogiknär och stöd. Katrineholms kommun
utbildning för arbetslösa i sitttar yttrande.upp

Flera andra perspektiv det arbetsmarknadsimilctadeän kommer fram i
Dessa kan illustreras med citat frän LRs yttrandesvaren. ett

utbildning och kompetensutveckling för arbetslivet kommer att vara
viktig uppgift 90-talet,under enligt LRs uppfattning kommer di-en men

stansutbildningen viktigareännu det gäller för de enskildaatt närvara
människorna förändra sin arbets- livssituation,elleratt d utvecklaattv s
sina basfärdigheter och sinhöja allmänna kompetensnivå. Det där-måste
för för enskilda finnas tillgång till kursutbud omfatt-sådanettvuxna av
ning studierna kan leda fram till allmän kompetenshöjning.att Arbets-en
givaren i interegelär beredd omfattandepå så studier. Föratt satsa
många kan distansutbildning den enda möjliga studieformen ivuxna vara

sådan situation.en
Såväl LO och TCO för fram liknande tankegångar och talar indivi-om

dens hela utvecklingsbehov.
Skolverket, Glesbygdsmyndigheten, högskolan SundsvallHärnösand,i

Linköping,universitet SSVN,i SSVH, LO, TCO, Hermods, Norrkö-samt
pings, Katrineholms och Sandvikens kommuner pekar den flexibilitetpå i
utbildningssituationen användning distansmetoder kan innebärasom av
också kan användas för allmänt öka utbildningens tillänglighet.att Imer
sammanhanget blnämns ökade utbildningsmöjligheter för kortutbildadea

utbildningsmässigtoch eftersatta utbildningar gårpersoner; attsom an-
efter kvimmors villkor studieförutsättningar;och utbildningarpassa som

ökar handikappades studiemöjligheter utbildningar kan bidrasamt som
till minska de regionala skillnaderna i utbildningsnivå.att

Landstingsförbundet framhåller mycket förtalaratt övergångenattsom
till kursinriktad gymnasieskola kan skapa förutsättningar fören ungdo-

vissaläsa kurser distans. Ocksåpå iatt yttrandena från Västeråsmar och
Torsås kommuner framhålls möjligheten distansmetoderanvändaatt som

inom gymnasieskolansättett ökaatt ämnesutbudet, öka möjligheten att
kombinera arbete och studier, elever i glesbygd sin kompetens he-påge

underlätta för handikappademorten samt att elever möjliggörasamt att
koncentrationsläsning.

Svenska Kommunförbundet däremot det i nuläget inte finnsattanser
något behov distansmetodikstörre inom gymnsasieskolan eller inomav
den kommunla vuxenutbildningen. fortsattEn ekonomisk åtstramning

drabbar skolan riskerar dock slå hårt gymnasial vuxenutbild-som att mot
ning, vilket kan skapa behov distansutbildning.nya av

NUTEK, LO och Högskolan SundsvallHämösandi bief-noterar att en
fekt distansutbildningen är, metoder nödvändigaär förav att dennasom
kan användas för förnya effektiviseraoch denatt reguljära utbildningen.

209



1993 23SOUvissa övrigadistansutbildningen ochinom3.2 Utvecklingsbehov
Bilaga 5frågor

bely-redas ochoklarheterremissinstanser pekar måsteMånga på utsom
distansutbildningen möj-sig säkerhetinnan uttala meddet går att omsas

olika områden.förtjänster inomligheter och
enhetlig accepteradvikten och allmäntUmeå betonaruniversitet enav

utbildningensvidundvikaför oklarheterdefinition begreppet tatt exav
kvalitetskriterier ställasbestämningen kan påutformning i deoch somav

denna.
ianvändning distansmetoderfinns i fråganoklarhetEn avomannan

utbildningsmässigt eftersattakortutbildade eller andrautbildning för
svårigheternautredningen underskattarTCO attatttror t geexgrupper.

distansmetoder. Manutbildning medkortutbildade människor god me-en
bristfälliga grundläggandevid studier och harför den äratt som ovannar

för hon ellereller kamraterstarkt stöd lärarekunskaper, behövs attett av
intestudier kan helt lätt uppnåsframgång i sina och dettahan ska uppleva

Även olkbildningsförbundet och Univer-Nutek,distansutbildning. Finom
utveckling kortut-metoderberör behovetUmeåsitetet i som passaavav

bildade.
användning och kom-finns i dator-oklarhet fråganEn nyom avannan

distansutbildningen. hållinom Medan på någramunikationsteknik man
enda framtid,distansutbildningensteknikenden varnassomser nya

fokuserandeHermods för alltför starkt påSS ISF, hällandra VN,på ett
Ävendistansutbildningen. Umeåinomtekniska hjälpmedelavancerade

Norrköpings kommuner, UmeåKatrineholms och universitetuniversitet,
fokuseringalltför starkTelepedagogik riktar invändningar motsamt en

distansutbildningen.inomtekniska hjälpmedelavanceradepå
uppmärk-för distansstuderandeBristerna i studiesocialadet systemet

Hermods, UR Norr-remissinstanser. AMS, LR,flertal samtettsammas av
brister i det nuvarandekommuner pekarköpings, och Västerås påTorsås

efterlysersynvinkeldistansutbildades och åt-studiestödssystemet deur
fram-beskrivna orättvisorna. Sålundatill degärder rättarsnarastsom

förbli tillgängligt studerandestudiestödHermods självklart skahåller att
kvalitet.utbildningsanordnare godallahos av

inompedagogiskt utvecklingsarbetemetodisktfortsatt ochBehovet av
framhålls i yttranden. I detdistansutbildningsområdet många samman-

SundsvallHärnösand, och Ha-LRSSVN, högskolanbl ihanget betonar a
speciella distanslärarkompeten-viktigt denkommun dethurninge är att
distansutbildningen och detutvecklingeniuppmärksammas attavsen
distanslärarkompetens.bättrepå byggaattsatsas resurser upp en
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SOU 1993 23Distansutbildning i Norden översikten- Bilaga 6

l Inledning

Användningen distansmetoder i utbildningen tilldrar sig f mycketettav n
intresse hela världen. De bakomliggande motiven varierar,överstort men

faktorer framhålls särskilt ofta.tre
förstaDen behovet höjd kunskaps-är eller kompetensnivå inomav en

hela eller delar arbetskraften i förening otillräcklighetmed upplevdav en
oförmågaeller traditionellahos det utbildningssystemen dessamötaatt

minst ibehov. Inte finnstredje världen intresse di-utnyttjaett stort att
stansmetoder för de ofantliga utbildningsbehoven.mötaatt

En andra utgångspunkt begreppet open learning förär står såvälsom
öppenhet i fråga praktisk tillgänglighet formellaoch tillträdesregler,om

pedagogisk öppenhet innebördenmed självstyrt lärande.som en
drivkraftEn tredje möjligheterna informationsteknolo-dra nyttjaär att

gins utveckling för utbildningsändamål.
motivDessa sällan renodlade oftaär och blandas med varandra, med

ekonomiska överväganden och med lokala organisatoriska eller struktu-
frågorrella på det inte meningsfullt ytterligaresätt är renodlaett att att

dem. Självfallet också önskan öka utbildningens tillgänglighetär att ge-
överbrygga i tidavstånd och fortfarande viktig drivkraftattnom rum en

för utveckling distansmetoder i utbildningen. Skillnader till finnstrotsav
i erfarenheterländermånga och resultat, värde i det svenskaär ut-som av
vecklingsarbetet. Ett bredd internationella kontakter visanät kan påav

till framgång i dettagenvägar arbete.
Med den begränsade tid till förfogandestått vårt har inte kunnasom

internationellbred översikt. Vigöra någon har begränsat till kontakteross
med Danmark, Finland och iNorge Island.någon mån I dessa län-samt

ider har flera avseenden erfarenheter utveckling och användningman av
distansutbildning kan betydelse för utvecklingen i Sveri-av som vara av
I Danmark och Island utredningarpågår nationellpå nivå harge. som pa-

ralleller med arbete.vårt
Ytterligare skäl tillvara erfarenheterna i de nordiska ländernaett att ta

tillämpardeär grundläggande princip for utvecklingen di-att samma av
stansutbildningen vi, nämligen det k dual-mode-systemet, in-som s som
nebär utbildningsanordnarevarje själv vill distansme-denatt avgör taom
toder i i sinanspråk verksamhet.

nordiskt finnsPå plan praktiskt samarbete rörande distansutbildningett
flera olika plan.på I Nordiska Ministerrådets distansutbildningregi är te-
för projekt inom folkbildnings-såväl och vuxenutbildningsområdetma

FoVu med anknytning till dataprogramgruppens DPG arbete. Isom
projekt byggs nordiskt nätverkett mellan skolor igemensamt ettupp -

Sverige komvux-enheter driver utvecklingsarbete inomtre områ-som-
det teknologi och distansutbildning. Inom FoVus ansvarsområdetny
finns nätverksprojekt med regional förankring Voksett Ut, iannat som
Sverige innefattar ABF-skolan i Norrbotten.
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SOU 1993 23nordiskt militärt distansut-1991 bedrivs samarbete avseendeSedan ett
till Bilaga 6bildning. påbörjats. Ett syftarNågra projekt har att ge-gemensamma

för-distanmsutbildning inom de nordiska ländernashos personalnom
distansutbildning. Ettsvarsmakter bygga kompetens annatom enupp

nordisk distanslärarutbildning.gemensam
ideella distansutbildningsorga-kring SOFF, den svenskaOckså Norges

samarbetsorganisationennisationen europeiska EDENSVERD och den
nordisktutvecklas bl samarbete.etta

framställning inte fullständigföljande anspråk el-Den pågör att ge en
bild utvecklingen i Syftetbalanserad grannländerna.ler helt ärav snarare

förebildlyfta fram vi intressant för ellersådant bedömtatt som som som
till utvecklingen.kontrast den svenska

2 Danmark

splittratför utvecklingen distansutbildning i Danmark ochAnsvaret ärav
litet.samarbetet mellan sektorerna

Kulturministeriet för frågor vuxenutbildning och folk-rörandeansvarar
bildning. detta område har för den allmännaInom amten vuxenut-ansvar
bildningen, vid vuxenutbildningscentrer i flestaanordnas VUC desom

Ministerietstäder. stöder med begränsade belopp, sammanlagtstörre ca
700 000 distansutbildningsomrâdet, vilkaDkr, utvecklingsprojekt inom

inriktningdrivs skilda VUC i flera falleller Projekten har påamt.av
i anslutning tillkortutbildade erbjuds utbildning eller arbetet.påsom

Kulturministeriet tillsatte i 1992 referensgruppseptember haren som
till uppgift bl atta

värdering erfarenheter,göra vunnaen av-
möjligheternavärdera pedagogiska och tekniska i förhållande tillde-

olika målgrupper
fram för framtida organisering distansutbildning förmodellerta en av-

till decentraliserat anordnaransvar, undervisning-där hänsyn tas ettvuxna
kvalitet, fortsatt pedagogisk teknisk utvecklingoch ända-samt ettens

målsenligt resursutnyttjande
resursanvändningen distansutbildningvärdera vid jämfört med vanlig-

gruppundervisning, samt
vilka kvalifikationslcrav inom di-bedöma skall ställa lärarepåman-

stansutbildning.
redovisa sitt 1 juli 1993.Gruppen skall arbete densenast

undervisningsministeriet inom särskilt tillkallatInom utskottpågår ett
udvalg utredningsarbetet distansutbildning inomberör skolaett som

formellt teknologistödd utbildning,och högskola. Uppdraget handlar om
ordet fjernundervisning. Utredningenanvänds skallmen som synonym

bl för distansutbildning jämfört med traditionellbelysa kostnadernaa
skolförlagd undervisning. teknologiMan behandlar också valet medav

till frågor förhänsyn brukarnas behov och önskemål, nätverk data-om
telekommuniktion frågoroch för utbildningsändamál lärarrollensamt om
lärarfortbildning. Utredningen vidare frågoroch hur skalltar upp om man
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organisera tleksibel uddannelse inom institutionerna, SOUsamarbetet mel- 1993 23
dem initieralan och behovet nationellt Bilaga 6kan och stödjaettav organ som

samordning utvecklingoch teknologistödda uundervisningssystem.av
Utredningen skulle ha 1992 blivitavslutats under hösten har förse-men
nad.

Århus, ÅlborgUniversiteten i tillsammansoch Esbjerg har bildat en
Åbent JÅUorganisationoberoende kallad Jysk Universitet. inomverkar

Öppenför lagen utbildning, 1989. Utbildningenårantogsramen om som
identiskskall med heltidsstudier universitetenvid och tillledavara sam-
kompetens och examina. Utbildningen åtnjuter statsbidrag be-ma prov,

räknat helårsstuderande finansieras delvis elevavgifter.medper men
Öppen utbildning klassas affärsverksamhet vilket innebär bud-attsom

inommåste balanseras treårsperiod. 1991 uppgick omslutningengeten en
6till milj DKR.ca

Utbildning sker huvudsakligen inom humaniora 1990med sedan år
ingår beteendevetenskapliga och naturvetenskapligaäven ämnen.

Undervisningen skriftligtbygger material, veckoslutsseminarierpå och
fortlöpande dialog mellan elever och lärare med användning post,en av

telefon och datorkonferenser. Studieväglening handledningoch lä-ges av
och deltagarna blida för Självhjälp och kam-attrarna uppmanas grupper

ratstöd. I samarbete med RadioDanmarks och universitetet i Köpenhamn
har radio- TV-inslagnågra kurser med och producerats.

ÅUAntalet deltagare vid uppgick 1990J till ungefär 700.

3 Finland

Den finska tlerformsundervisningennuvarande har sina i di-denrötter
stansutbildning förstautvecklats det brevinstitutet 1920-talet.påsom ur
Gradvis har i Finland, i andra länder, tagit enkelriktade kommu-man som
nikationsmedel i radio,anspråk TV, ljud- videokassetter.och Försom
närvarande tredje utvecklingsvåg framhäverär på gång,stor väx-en som

ielverkan undervisningssituationen.
I utvecklingsplanen för 1991 96 från 1991november lade Statsrådet-

fast utbudet vuxenutbildningen skulle ökas och ökningdennaatt attav
huvudsakligen skulle åstadkommas existerande institutionerattgenom

tlerformsundervisning.utnyttjade Flerformsundervisning denär term
för beskrivavalt utbildning kombinationutgörsattman som av en av

klassrumsundervisning, distansundervisning och självstyrt lärande.
Utbildningsstyrelsen ställa till förfogande för utbild-attavser resurser

ning och läromedelsframställning för främja utvecklingen fler-att av
formsundervisning och självstyrt lärande. Styrelsen har initieratockså

studier ochnågra vuxenutbildning och tlerformsundervis-rapporter om
ning, distribueras till alla utbildningsinstitutioner.som

Utvecklingsplanen förutsätter också har skapat sju utvecklings-att man
för distans- och tlerformsundervisning för användningcentra samt av

elektroniska media i utbildningen. Utvecklingscentrema skall skapa ett
utbildningsutbud och tillgodose utbildningsbehov bl utvecklaatta genom
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flerforms-metoder och elektroniska medias effektivitet i SOU 1993 23prövaattgenom
utbildningen. Bilaga 6

inom universitet förekommerOckså och högskolor satsning fler-påen
formsundervisning. Vid universiteten i Helsingfors, Jyväskylä, Tammer-

Åbofors, finnsUleåborg och reguljärt främst inomutbud kurser deett av
samhälls- och beteendevetenskapliga områdena, tillsammans närsom ca
7 000 deltagare, 3 000 från Helsingfors universitet. Undervis-varav ca
ningen bygger användning i första telekonferenserpå hand och korre-av

Ävenspondensmaterial. audiografi i viss omfattning. Organisato-nyttjas
riskt bygger verksamheten undervisningsgrupper bildas olikapå påatt or-

ioch kontakt med den anordnandestår högskolan.ter som

Island4

isländska diskussionen inte alltid hållit distansutbild-I den har isärman
ning och decentraliserad utbildning. I stället använder begreppetman
spridd flexibeloch utbildning. definieradInom därmed spelar bä-en ram

distansutbildning decentraliseradde och utbildning viktig roll. Moten
utvecklingen regionalpolitisktbakgrund dels delspå datorområdet,av

grundade försörjningen kvalificeradöverväganden med arbetskraft iom
hela landet har frågan användning distansmetoder i utbildningenom av
givits viss prioritet. Regeringen tillsatt särskilthar råd för distansut-ett
bildning, f disponerar 9 milj milj årligenISK l SKI för stödsom n ca
till utvecklingsprojekt.

isländska Bréfaskölinn,Den brevskolan, fackför-deägs störstasom av
eningarna, erbjuder bl giundskolekurser, yrkesinriktade kurser, fritids-a
kurser och kurser kompetens gymnasial nivå. Verksam-några påsom ger

finansierasheten med statsbidrag, femtedel kostnaderna, ochca en av
elevavgifter.

vidareI den utvecklingen gymnasieskolan utvecklingenintarav av en
flexibel undervisningsorganisation framträdande ställning. Fören en
skolform, helt delvis drivs ieller internatform på grund bosätt-som av
ningsmönstret och möjligheterna till samfärdsel i utvecklinglandet, är av
distansmetoder teknologisk-pedagogiskaoch möjligheter be-stornya av

Användningenlydelse. distansmedtoder vidutvecklas gymnasies-tvåav
kolor och syftar i första till tillgänglighetenhand öka föratt vuxna, som
inte ikan delta kvällskurser och studierna privatister,underlätta för

bedriver självstudier hemma, examineras vid skolorna.som men som
Målet kunna erbjuda alla kärnämnen distans.är att per

Inom högskolan utvecklingenhar distansmetoder framför allt berörtav
lärarutbildningsinstitutionerna. genomförs inom förskollärar-Försök och
grundskollärarutbildningarna. Grundutbildning till förskollärare erbjuds i
form blandad distansundervisning.och Kurser för icke behöriganär-av
grundskollärare och skolledarutbildning har inslag di-anordnats med av
stansutbildning. En fullständig grundskollärarutbildning i blandad form
förbereds inför Också vid Universi-tetår. kurser Islands förnästa några
utbildning gymnasielärare har anordnats distansutbildning. Iav som
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grundskollärar- och gymnanasielärarutbildningarna har försöken omfattat SOU 1993 23
användning elektronisk Bilaga 6post.av

Genom stödja projekt elektronisk givitanvänder haratt postsom man
indirekt stöd till datanät för utbildning enskilt ini-etablerats påett ett som

tiativ.
1980-taletUnder genomfördes försök distansutbildning radiomed över

och TV. hänvisning tillFörsöken avbröts med dels medelsbrist, dels att
spridningen bandspelare och videoapparater i hemmen gjorde detav
överflödigt sända viaatt etern.programmen

5 Norge

I Norge finns lång obruten tradition distansutbildning inomen av ramen
för Tillbetydande antal brevskolor. skillnad utvecklingen i Sveri-ett mot

har brevskoloma behållit ställning.stark iVerksamheten reglerasge en
lag och stöds med statsmedel. Genom lagändring 1992 1948upphävsen

lag brevskolor föreskrifterårs och distansutbildning fjemunder-om om
visning förs iin lagen vuxenutbildning. F finns tjugotal brev-ettom n
skolor. Sammanlagt sig årligen 150 000 750anmäler deltagare tillca ca
olika brevkurser, godkänts Kirke, Utdannings- och Forskningsde-som av

KUF. Av dessa återfinns 23 inom de närståendetvåpartementet ca
brevskoloma NKS och NKJ.

Brevskolorna arbetar kommersiellpå grund statsbidrag föruppbärmen
Ändåvarje i förhållande tillelev omfattningkursens antal förbrev. tas

förhållandensvenska avgifterhöga deltagarna. iEn grundkursut av eng-
elska gymnasienivåpå hos NKS omfattande 6 2 654brev kostar eleven
NKr, 225 återbetalas kursen fullföljts. Statsbidraget tillnär uppgårvarav
784 NKr 92-07-01.

Brevundervisningen bygger vanligtvis tryck material insänd-på och
ningsuppgiñer. Ibland utnyttjas ljud- och sällan videokassettermer- -

komplement. Brevundervisningens svaghet kommunikationen,storasom
traditionellt varit skriftlig relativtoch långsam, idagkompletterassom
telefonmed eller ljudkassetter, inslag klassundervisning samlingarav
telefax.samt

1960-taletSedan kombineradhar undervisning, användningdvs av
ibrevkurser kombinerade med klassundervisning, oftast ikväll veck-en

an, Årligenfått omfattning. anordnas 1500 klasser medstor närmareca
20 000 deltagare. Kombinerad undervisning främstanvänds för kompe-
tensgivande utbildning för gymnasial nivå såväl ipå allmänna äm-vuxna

yrkeskurser. Verksamheten bedrivs brevskoloma i samarbetenen som av
studieorganisationer,med lokala skolväsendet, företag, arbetsmarknads-

utbildningen fl.m
ÅpenEtt aktuellt projekt videregående bedrivs iär samarbetesom

mellan NKS, for voxenoppläring, NRK och lokalastatens resurssenter
studieanordnare. Inom projektet omfattar fem ämnen påtungasom gym-
nasienivå används NKS studiematerial grund och detta kompletterassom
med TV-program sänds NRK lördags-på och söndagsmorgnar.som av
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har emellertid inte SOU 1993 23Programmen producerats NRK. Projeket stöds medav
särskilt bidrag från regeringen finansieras också med elevavgif- Bilaga 6ett men

ter.
användning datorkonferenssystem iFlera brevskolor har påsatsat av

distansutbildning. 400Norges brevskola NKS har eleverstörsta ca som
datorkonferens iutnyttjar undervisningen.

År 1977 skapades Norsk Fjemundervisning NFU statlig insti-som en
tution uppgiftunder KUF med planera undervisning föroch utvecklaatt
barn och baserad användning olikapå medier. utveck-Kursernavuxna av
las i ämnesinstitutionersamarbete med och läromedelsproducenter och
undervisningen genomförs offentliga utbildningsinstitutioner, studie-av
förbund och privata organisationer. NFU samarbetar med den statli-även

radion och TVn NRK.ga
förMålen NFUs verksamhet innefattar livslångtbl lärande ocha

kompetenshöjning i arbetslivet. Projekt genomförs olika nivåer, ocksåpå
högskolenivå. En del verksamheten riktar sig tillpå med sär-av grupper

skilda behov. Under tid efter- vidareutbildning priorite-har ochsenare
rats.

universitetFlera utbildning tillämpningoch högskolor anordnar med av
distansmetodik. stimulera koordineraFör och utvecklingen distans-att av
utbildning universitets- och högskolenivå bildades 1990på Sentralor-år

for üernundervisning universitets- höjskolenivå SOFF.på ochganet
SOFF nationellt rådgivande i frågor di-är under KUF rörett organ som
stansutbildning och användning teknologi i utbildning särskiltav ny som
riktar sig till dem inte följer den ordinarie utbildningen vid institu-som
tioonema.

SOFF består sekretariat och styrelse.på SOFFett ettav par personer en
organiserat projekt förskall utarbeta plan distansut-är t ettv som som en

bildningen inom utbildning.norsk högre innebärDet också skallatt man
vilka uppgifter skall läggas SOFF ochpröva på hurett permanentsom

detta organiseras.skallorgan
Bland uppgifter ingårSOFFs registrera existerande och planeradeatt

distanskurser, koordinera pågående och distansverksamhet,planerad ar-
beta för knyta ämnesmiljöer i nationellt initierasamarbete,att ettsamman

stimuleraoch utvecklingsprojekt, för utvärdering distanspro-ansvara av
jekt inom högskolan förslag till disposition departementetssamt ge av

förmedel anslag till utvecklingsprojekt.
anslutningI till satsningen SOFF och distansundervisningpå inom

högskolan har departementet institutionersju knutpunkter. De ärutsett
för högre utbildning i sin region fungeraskall samordnaresom var som
och inom distansundervisningsområdet.Ivägledare samarbete med andra
högskoleinstitutioner knutpunktsinstitutionerrlaskall kunna utveckla, ge-
nomföra distansutbildning.och utvärdera

I Norge vidare distansutbildning minska till-väg attser man som en
strömningen till det första förberedande studieåret inom högskolan, isom
nuvarande konjunkturläge för mycket starkt tryck. I beskriv-utsätts ett en
ning distansutbildning i Norge bör också satsningennämnas påav en
avancerad för datorkommunikation, Winix, finansieratsprogramvara som
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för utbildningsändamál. Lanseringen SOUKUF och bl 1993 23är avsettav som a av
fördröjsdenna f formell Bilaga 6oklarheter natur.programvara n av av
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ågåalgga23Statens skolor för vissa datavuxna -

I denna bilaga redovisas huvudsakligen vissa kvantitativa data rörande
verksamheten vid Statens förskolor i Norrköping och Härnösand.vuxna

1 Resurser

Kostnadsjämförelsema i avsnitt 5 budgetåret 199192.Inledningsvisavser
redovisas därför vissa uppgifter dettaavseende verksamhetsår. Under an-

tillslagen utbildningskostnader undervisningsmaterialochresp. mm an-
visades 31sammanlagt 812 000 lcr. Dessa medel fördelades mellan sko-

följandelorna på sätt

Tabell XVII Anslagens fördelning budgetåret 199192, tkr

Härnösand Norrköping

Förvaltningskostnader 12 596 13 321
Utveckling verksamheten 146 146av
Stöd för handikappade stud. 86 10
Lokalkostnader 399 378
Undervisningsmateriel 1 802 2 928
Summa 15 029 16 783

Härutöver Härnösands och Norrköpings kommuner för vissa lo-svarar
kalkostnader till 1,8uppgår och 2,6 milj kr.som resp.

I budgetpropositionen för 199394budgetåret bil 9 65 ft föreslåss en
anslagsteknisk justering anvisasså medel under anslag i statsbud-att ett

för varje skola. Under dessa anslag, liksom föregåendegeten budge-som
tår räknas endast tillmed hänsyn löne- och prisornräkning och bud-upp
gettekniska justeringar, redovisas inkomsterde uppdragsutbild-även av
ning och elevavgifter, skolorna får disponera.som

För budgetåret 199394 beräknas anslaget sålunda för iSSV Härnösand
till 19 288 6tkr med 470 tkr i intäkter föroch SSV i Norrköping till
19 000 tkr med intäkter 10 200på tkr. Ytterligare vissa anslagstekniska
justeringar innanåterstår de exakta belopp kommer ställas tillattsom
skolornas förfogande kan anges.

2 Verksamheten

Vid SSV bedrivs verksamhet i huvudsakligen fyra fonner. Den resurs-
mässigt omfattande kurser kombinerarär självstudier och kon-mest som
centrerade kursperioder intervallkurser.på skolan Under självstudiema
har ideltagarna varierande omfattning möjlighet till kontakt med lärare
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23vanligtvis telefon. nominella SOU 1993vid SSV, Det deltagarantaletstörstaper
finns i brevdistansutbildning, i Norrköping. Den tradi- Bilaga 7den anordnassom

korrespondensutbildningen samlingartionella kompletteras mednumera
handledning telefon, telefax och elektro-skolan och någon gångpå per

självstudiernisk utbildningsform eller intervall-En tredje bestårpost. av
handledning frånkurser, kompletteras med lärare komvux he-påsom av

Slutligen finns vid relativt omfattandebåda skolornamorten. en upp-
dragsutbildning. användning videokonferenssystem iFörsök med ut-av

ibildningen i Härnösand. Vissa delar utbildningen Härnösand,pågår av
tidigare finansierats särskilda intarmed anslag, särställ-någotsom av en

ning. Hit språkutbildning i U-centerhör bl samarbete med Sandö gles-a
bygdsutbildning ismåföretagarutbildning, startades samarbeteoch som

glesbygdsdelegationen.med
uppgifter redovisas i följande samtliga budgetåretDe detsom avser

199192.
olikaanvisade till undervisning nivåerDe har utnyttjats påresurserna

utbildningsformer enligtoch tabell XVIII.

SSVTabell XVII Antal undervisningstimmar budgetåret 1991192.

Utbildning, Undervisningstimmarnivå och form
NorrköpingHärnösand Summa

1Etapp
Brevdistans 264 2640

3 10 0 3 10Intervall

2-4Etapp
Brevdistans 3 843 3 843-

13 370 7 564 20 934Intervall
självstudier 3 120 3 120Handl. -

Yrkeskurser
Brevdistans 181 181-

63 360 3 459 819Intervall
Regionalpol. utbildn. 2 200 2 200-

regleringsbrev föreskrivs undervisningstimmar fårI antalet uppgåatt
350till 27 timmar. redovisarhögst Härnösand verksamhet motsvarande

22 360 undervisningstimmar Norrköping 15 311,och sammanlagt totalt
37 700, 10 000 fler undervisningstimmar medgivits idvs ännära ca som

regleringsbrevet. till förhållande bl skolornaBakgrunden detta år atta
insändningsuppgifter,tillförts medel för rättning omvand-kunnatsomav

till undervisningstimmar. aldrig vid utform-las Detta har dock beaktats
regleringsbrevet.ningen av

i olika iAntalet deltagare de kurstyperna tabell XIX.anges
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Tabell XIX SSV Antal deltagare i olika kurstyper läsåret 199192 SOU 1993 23
Bilaga 7

Härnösand Norrköping Summa

Brevdistans 0 7 970 7 970
Intervallkurser 6 993 3 236 10 229
Regionalpol. utb. 936 0 936
Summa 9297 11 206 19 135

Deltagare i kurs definieras därvid under termi-en som en person som
i brevdistans läsåret visat aktivitet delta i minstnen attgenom sam-en

mankomst eller sända in minst insändningsuppgift. Siffrorna avvikeren
därför från tidigare redovisade uppgifter, byggt på deñni-generösaresom
tioner deltagare och dessutom skilt sig a mellan deav tva skolor-som
na.

Det genomsnittliga antalet deltagare i varje kurs uppgick till
Härnösand Norrköping

Brevdistans 128,5-
Intervallkurser 76,0 19,6

Språk

Ma N a .

Tekn P

$

l HärnösandHörsel H..r...r...|...|... Norrköping
O 10 20 30 40 50

procent

Diagram 4 SSV Deltagarnas fördelning mellan studieinriktningar inom
2-4.etapp
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1993 23Di- SOUprofil vid bada skolorna2-4 olika deinom harUtbildningen etapp
Bilagateknisk 7utbildning inomskillnaden vad gällermarkerad4. Mest äragram

teckensprâksutbildningi formnischerHärnösand harsektor och att aven
i Norrköping. Densaknashörselskadade,utbildning föroch somamian

jämförelsen.ingar ii Härnösandspråkutbildningenbiståndsrelaterade
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