
FRÅGOR FOR

O L K B N I E N

64

U m m m w m, M





99

Statens offentliga utredningar. WW 1993:64

w Utbildningsdepartementet

Frågor för folkbildningen

Betänkande Utredningen utvärderingav om

folkbildningenav
Stockholm 1993



i
lSOU och Ds från Allmännakan köpas Förlaget ingår i C E Fritzes AB. Allmännasom lFörlaget ombesörjer också, på uppdrag Regeringskansliets förvaltningskontor,av
4remissutsändningar SOU och Ds.av
i

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Fax: 08-20 50 21
Telefon: 08-690 90 90

NORSTEDTS ISBN 91-38-13396-2TRYCKERI AB
Stockholm 1993 ISSN 0375-250X



statsrådetTill Beatrice Ask

statsrådetRegeringen bemyndigade den 22 oktober 1992 Ask att
föreslåtillkalla utredare med uppdrag principer för utvär-atten

utsågsdering folkbildningen 29Den oktober generaldiav m.m.
rektören Christina Rogestam utredare.att vara

departementsrådetSekreterare utredaren har varit Gö-Lars
ransson.

får FrågorJag härmed överlämna betänkandet för folkbild-
ningen.

Stockholm i juni 1993

Christina Rogestam

GöranssonLars





Innehållsförteckning SOU 199 64

Bakgrunden 7. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .Folkbildningen1.l blir målstyrd 7. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .Folkbildningen skall utvärderas 7.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

2 Förslagens räckvidd. Vissa avgränsningar 9. . . . . . . . . .2.1 Den statliga nationella utvärderingen folkbildningen 9av . .2.2 Förslagen perioden 199495-199697 9avser . . . . . . . . . . . .2.3 Utvärderingen bör användningen de obundnaavse av
statsbidragen 10. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .2.4 Utvärderingen bör inriktas verksamhetenspå kvalitet 12. . .

3 Kvalitetsutvärdering. Principförslag 15.. . . . . . . . . . . . .3.1 Från mål till mål l5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .3.2 Olika modeller för utvärdering. Förslag till val modell l6av
3.3 Utvärderingens kostnader 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Andra aktuella utvärderingar och uppföljningar 21. . . .4.1 Existerande, pågående och planerade utvärderingar 21. . ..4.2 Bedömning 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Den statliga utvärderingen folkbildningen förslaget 25av -
5.1 Utvärderingen bör sammanfattas i 25rapporten . . . . . . . . .5.2 Befintlig statistik bör utnyttjas 25mera . . . . .. . . . . . . .. . . .5.3 Rapporten bör inledas med introduktion 25en . . . . . . . . . . .5.4 Studieförbundens studiecirklar 27. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .5.4.1 Inledning 27. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Studieförbunden5.4.2 arbete med målfomiuleringar 28. . .5.4.3 Studiecirklarna: nivåer, tillgänglighetämnen, 29. . . .5.4.4 Rekrytering, deltagare 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Åtgärder5.4.5 för de prioriteradenå 39att grupperna .. . . .5.4.6 Deltagarnas erfarenheter studiecirklarna 40av . . . . . .5.4.7 Allmänhetens uppfattning studiecirklarna 42om . . . .5.4.8 Deltagarkostnaderna 42. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..Studieförbundens5.5 kulturprogram 43. . . . . . . . . . . .. . . . . . .5.6 Folkhögskolorna 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .5.6.1 Inledning 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5.6.2 Folkhögskolornas arbete med mål formuleringar 44. .5.6.3 Folkhögskolekurserna: inriktning, nivåer 45. . . . . . . .5.6.4 Rekrytering, deltagare 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Åtgärder5.6.5 för de prioriteradenå 47att grupperna . . . . .5.6.6 Elevernas erfarenhet folkhögskolan 47av . . . . . . . .. .5.7 Folkbildningsrâdet 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.8 Sammanfattande förslag 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13-0648



1993: 64SOU53Genomförande6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 53Kostnadsramen6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Utvärderingsorganisationen6.2 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .



Bakgrundenl SOU 1993: 64
Kapitel I

1.1 Folkbildningen blir målstyrd

Våren 1991 beslutade riksdagen efter förslag folkbildningspropositioneni
199091:82,prop. UbUl8, rskr. 358 bestämmelser för statsbi-om nya

dragen till folkbildningen, dvs. till studieförbunden och folkhögskolorna.
Det principiellt viktigaste i beslutet dels den statliga detaljregleattvar

ringen villkoren för statsbidragen upphörde ochav ersattes att statenav
lade fast förmål statsbidragen, dels fördelningen det statliga bidraatt av

till de enskilda studieförbunden folkhögskolomaoch skulleget skötas av
folkbildningens Folkbildningsrádet. Därmedett övergickeget organ, -

från synpunkt verksamheten inom studieförbund och folkhög-statens -
skolor från regelstyrd till bli målstyrd.att attvara

I riksdagsbeslutet understryks mycket klart skillnaden mellan folkbild-
ningens mål och målen för statsbidragen. Det ankommer studie-påegna
förbund och folkhögskolor själva besluta sina Verksamhetsmål,att om
och det särskild kvalitet hos folkbildningen dessa målanges vara en att
skiljer sig deåt, avspeglar skillnader i ideologi mellan de olikaatt huvud

Staten har däremotmännen. angivit förmålen statsbidragen till folk-
bildningen, och dessa mål gäller i samspel med studieförbundens och-
folkhögskolornas mål för all verksamhet får del bidragen.egna som av-

Statsbidragen till folkbildningen omfattas den normala treårscykelnav
för statliga anslag. Folkbildningsrådet skall sålunda tredje lämnaårvart

fördjupad anslagsframställning. Utan det uttryckligen i deten att sägs
statliga beslutet har det varit underförstått de i beslutet fastlagda målenatt
för statsbidragen till folkbildningen också skulle gälla i princip under en
treårsperiod, dvs. från juli 1991 till juni 1994. Senast under 1994våren
skall regering och riksdag på ställning till storleken bidragenpånytt ta
och målen för dem inför ställningstagandettreårsperiod. skall bl.a.en ny
grunda sig utvärderingpå verksamheten under den pågåendeen av tre-
årsperioden.

1.2 Folkbildningen skall utvärderas

Övergången till målstyrning förutsätter verksamhet följs ochatt en upp
utvärderas. Dessa frågor behandlas tämligen utförligt i folkbildningspro-
positionen. Riksdagsbeslutet det bidragssystemet för folkbild-om nya
ningen innebär utvärderingen skall ske frånpå två varandra friståendeatt
sätt.

Folkbildningsrádet skall årligen i sin förenklade anslagsframställning
redovisa samlad uppföljning verksamheten under det gångna itret.en av
Vart tredje skall rådetår i sin fördjupade anslagsframställning komplette-

uppföljningen med samlad utvärdering.ra en



1993: 64SOUutvärder-friståendetredjeskall år göraskallDessutom staten vart en
Kapitel 1folkbildningen.ing av

förunderlagutvärderingaroch utgöraFolkbildningsrådets statens avses
nästkommandeunderfolkbildningentillbidragenstatliga beslutetdet om

statliga bi-för denmålenrevideringeventuellochtreårsperiod avom
dragsgivningen.

tillfolkbildningen leverutvärderingarna hurskallI princip uppavse
statsbidraget.Förmålen

ocksåstatsbidragen päriksdagsbeslutetsigEmellertid grundar attom
verksamhe-motiveraregenskaper,vissahafolkbildningen attsomanses
ocksådärförUtvärderingarna börstatsbidrag.stödjas medskall avseten

denbeskrivningdenfolkbildningen m0-motsvarar anges somsomavom
tiv statsbidraget.för

skall liggamotivvilkasjälv bestämmerSlutligen detär staten somsom
skall gällamåloch vilkastatsbidragbesluttill grund för nytt somett om

andrainnefattadärför ocksåbörUtvärderingarnafortsatta bidrag.för
kommandebetydelse för detomständigheter kan bedömas vara avsom

målmotiv ochsidan devidde liggerbeslutetstatliga även somavom
bidragsreglerna.nuvarandegäller för de

hittills talatsfolkbildningenutvärderingarDe nationella av-varomav
tillstatsbidragbeslutförnyat statligtgrund förtillalltsä ligga ett omses

framhållaallmäntanledningemellertidDet finnsverksamheten. attatt
kontinuer-andra syften börmedutvärderingar ägauppföljningar och rum

ligt.
tillintesålundautvärderingsuppgifter begränsasFolkbildningsrädets

Medstatsbidrag.framtida beslutförmed underlagförse staten omatt -
förvaltningsupp-överlämnaFolkbildningsrådetbeslut tillriksdagens att

ocksåföljer naturligenfolkbildningentillstatsbidragengiften fördelaatt
studieförbun-olikavad deutvärderagranska ochrådetuppgiften för att

verksamhethur derasochfolkhögskolorna motden och presterar svarar
uppgift för rådetnaturligdetVidarestatsbidraget.målen för är atten-

utvärderar denochföljerutbildningsanordnarnaolikaför deverka att upp
utvecklingsarbete.led i sittverksamheten ettsomegna



Förslagens räckvidd. Vissa2 SOU 1993: 64
Kapitel 2

avgränsningar

statliga nationella2.1 utvärderingenDen av
folkbildningen

Som framgått föregående skerkapitel utvärdering folkbildning-av en av
principernaflera plan. Förslagen i detta betänkande för ochpåen avser

inriktningen statliga utvärderingenden nationella folkbildning-av av
en.

Den statliga utvärderingen skall fristående från de utvärderingarvara
Folkbildningsrådet eller olikade studieförbunden ochgörssom av av

folkhögskolorna. Det innebär det inte principiellt fel olikadeatt vore om
utvärderingarna kom omfatta delvis Tvärtomsaker. skulle detatt samma
kunna fördel företeelser belysta frånblev skildases som en om samma
perspektiv och med flera metoder.

Emellertid de ekonomiska knappa, och det därförär ärresurserna ange-
läget dubbla utvärderingar endast medvetet och på goda grunder.görsatt
Det därför viktigt ha kunskap de utvärderingsinsatserär görsatt om som

framförandra håll, allt Folkbildningsrådet.på av
Kontakter har tagits Folkbildningsrådetmed och diskussionerna har lett

till förslagen i detta betänkande i huvudsak områden inteatt avser som
olkbildningsrádet.utvärderas Fav

I anslutning till detta bör ytterligare precisering göras.en
Syftet med den statliga nationella utvärderingen folkbildningen iärav

första hand den skall ligga till grund för framtida beslutatt statensom
stöd till folkbildningen. Med den beslutsordning gäller tilldelar sta-som

Folkbildningsrådet bidrag, rådet fördelarsedan studieförbundpåten som
Statensoch folkhögskolor. intresse därförligger främst i bedöma huratt

folkbildningen helhet fungerar och vilka effekter statli-den har. Densom
utvärderingen bör därför folkbildningen helhet ochga avse som

mindre de olika anordnarnas enskilda prestationer, förslagenoch i
det följande har denna inriktning.

Ansvaret för och de olika fullgöranordnarna sitt uppdrag föratt var en
tillsammans åstadkomma bra helhet ligger med den gällande be-att en

slutsordningen i första Folkbildningsrådet,hand hos böroch det därför
också rådets uppgift utvärdera verksamheten hos de enskildaattvara an-
ordnarna.

2.2 Förslagen 199495-199697periodenavser

I beslutet det statsbidragssystemet för folkbildningen ingick, attom nya
såväl Folkbildningsrådets utvärdering skulle tredjegörasstatens vartsom

för ligga till grund för förnyadeår statliga beslut statsbidragen.att om
Folkbildningsrådets utvärdering innevarande treårsperiod kommerav



1993: 64SOUöverlämnas till utbildningsdepartementet i anslutning till den fördju-att
21993. Kapitelpade anslagsfratttställningen i september

Egentligen borde också statlig utvärdering folkbildningen före-en av
ligga vid tidpunkt för kunna beaktas i budgetarbetet höstenattsamma
1993 inför proposition och riksdagsbeslut 1994. Det kommer emel-våren
lertid inte möjligt tidsmässiga skäl.att vara av

Den följande innehåller flertalutvärdering föreslås i det delpro-ettsom
i Sådanajekt utsträckning forskningskaraktär. projekt kräverstorav nog-

planering och relativt lång tid för sitt genomförande.grann
Under förutsättning med treåriga budgetperioder föratt systemetav

folkbildningen tillämpas framtiden förutsättningkommer i och underatt
anslagsbesluten skall grunda sig utvärdering genomförspåatt enav som

tredje den följande:bör lämpligaårvart rytmen vara

År O: Riksdagen beslutar anslagsnivå och mål för statsbidragenom
folkbildningentill för den kommande treårsperioden. Beslut

fattas riktlinjerna för utvärdering verksamheten. Utvär-om av
deringsplanen och planer för delprojekt beslutas.

År Detta det första verksamhetsåret i treårsperioden. Utvär-år är
deringen l och möjligen delar påföljandeår årsom avser av- -
pågår.

År Utvärderingen fullföljs och avslutas. Resultaten sammanfattas,
analyseras och överlämnas i slutet till utbildningsdepar-åretav
tementet.

År Resultaten bedömsutvärderingen regeringen och liggerav av
till grund för riksdagsbeslutproposition och inför nästkomman-
de treårsperiod 3 tillika 0 i den följandeår treårsperiovårutgör
den.

Hösten 1993 befinner vi 3 i deni pågående treärsperioden,åross nu
alltså omfattar budgetåren 199192-199394, och alltså i 0 denårsom av

därefter följande Då befinnertreårsperioden. alltså vid den tidpunktoss
då det enligt schemat lämpligt utbildningsdepartementetär attovan- -

förberedabörjar utvärderingen treärsperiod.nästaav
Följaktligen Förslagen i detta betänkande i första hand den utvär-avser

dering bör perioden 199495-199697, och resultatengöras ut-som av av
värderingen bör ligga till grund för beslut folkbild-statsbidrag tillom

förningen tiden därefter.

2.3 Utvärderingen bör användningen de obundnaavse av
statsbidragen

Som framgått det inledande kapitlet har gjort skillnadklarstatenav en
mellan folkbildningens mål och mål för statsbidragen.statensegna



olkbildningen självständigF SOU 1993: 64är
Kapitel 2

De olika anordnarna folkbildning studieförbunden och deras lokal-av -
avdelningar folkhögskolorna inte offentliga Undantagärsamt organ.-

dock de landstingsägdtt folkhögskolorna. Formellt har anord-utgör sett
alltså i förhållande till självständig ställning, ochstaten statennarna en

har därmed varken möjlighet eller anledning gripa i deras verksam-att
het vad följer allmänna lagar och bestämmelser.utöver som av

Däremot kan och det vad sedan har skett,många år olikaär som av-
omfattning och med skiftande innebörd ställa regler, villkorstaten upp-
och mål för statsbidragde ställs till folkbildningens förfogande.som

Studieförbunden och folkhögskolorna alltså självständigaär gentemot
därföroch de kan bedriva vilken verksamhet de vill. De kan bedri-staten,

kommersiell uppdragsverksamhet och personalutbildning, de kanva upp-
träda utbildningskonsulter eller fungera kursgårdar utan attsom som sam-
hället sig kan eller har anledning inskrida detta. Menatt mot statenvare
har kräva statsbidragen inte används förrätt sådan verksamhet, ochatt att
det kravet har också Statsbidragenställt. får inte användas förstaten
verksamhet med kommersiellt syfte.

Den utvärdering föreslås i det följande bör alltså inte all verk-som avse
samhet bedrivs studieförbund och folkhögskolor. Utvärderingensom av

ibör princip endast sådan verksamhet bedrivs med använ-avse som
dande statsbidrag.av

En nyansering bör dock Såsom understryks i folkbildningspro-göras.
positionen bygger bidragen förtroende för folkbildningenspå aktörer:

Om folkhögskolor och studieförbund skall åtnjuta förtroendedet som
förutsättning för bidragsgivningen därför främstär beroende demären av

själva. Endast hävda det fria bildningsarbetets värden och idealattgenom
och verksamhetens obundenhet och oberoende kan folkhögskolor och
studieförbund skapa förtroende och respekt för sig själva och för sin roll i
samhället. En verksamhet utförs uppdrag och finansieraspå påsom som
kommersiell bas får karaktär den bärs friän ochen annan som upp av en
frivillig folkbildning och stödjs samhälleliga bidrag. sid. 10.av

Detta uttalande bör tolkas detså, statsbidrag användsatt oavsett om-
eller inte någonstans förgår vad studieförbund och folkhög-gränsen-
skolor kan för inte förtroendet förgöra deras roll delar folk-att som av
bildningen skall Ochrubbas. förtroendet rubbas minskar motiven förom

stödja verksamheten med statsbidrag.att

Skilda statsbidrag

I verkligheten får folkbildningen statsbidrag olikai form, främst som
följd beslut tilldela framför allt folkhögskolorna också studie-attav men
förbunden medel för insatser för arbetsliâsa. Dessa medel tilluppgår avse-
värda belopp. Dessutom förekommer vissa andra statliga bidrag, exem-
pelvis EG-information.för

11



SOU 1993: 64frågan all verksamhet får del bidrag frånDärför uppstår sta-som avom
Kapitel 2utvärderingen.skall omfattas den aktuellaten av

beslut regelbunden utvärderingDet uppenbart riksdagensär att om av
knutet till 1991 beslut statsbidragssystem.folkbildningen årsär nyttom

konkretiserats i förordningen 1991:977Detta beslut har sedan stats-om
För innevarande budgetår, 199293, utbetalasbidrag till folkbildningen.

miljarder med de mål och villkor i dennakr. i enlighettvånära som anges
förordning.

Karakteristiskt för folkbildningsanordnarna har fri-bidraget är storatt
användningen det. Ett de relativt få villkoren dockhet vid är attav av

får besluta utbild-ingen utbildningsanordnaren eller deltagarnautom om
därförinnehåll och inriktning. Det rimligt benämna dettaningens är att

det obundna statsbidraget.
första effekterna obund-Det lika uppenbart det i hand dettaärär att av

Om frånstatsbidrag skall utvärderas. andra bidrag för-ärstatenna som
beträffande vilka skall deltaknippade med andra regler exempelvis som-

hur utbildningeni verksamheten, vad skall studeras eller skallsom orga-
handlar det verksamheter inte skall omfattas den-niseras så om som av-

folkbild-Förslagen i det följande därför endastutvärdering. avserna
ning stöds statsbidrag enligt reglerna i SFS 1991:977.som av

Folkbildningsrådet anvisningar till studieförbund folk-har utfärdat och
högskolor verksamheter får del de obundna statsbidragenattom som av
skall hållas skilda från verksamhet för vid behov kunna särredo-attannan

utvärderingenvisas. Det bör därför möjligt i praktiken begränsaattvara
till den verksamhet får del de obundna statsbidragen.att avse som av

intresse regering i framtidaI klarhetens bör också och riksdag be-
särskilda folkbildningen bidragen skallslut anslag tillom ange om

i enlighet i SFS 1991:977.användas med reglerna

Utvärderingen inriktas2.4 bör verksamhetenspå
kvalitet

Insamlandet statistiska uppgifter folkbildningen förhållandevisärav om
omfattande, och det finns uppgiftmaterial lämnar verk-ett ston som om

och deltagarantal Detsamhetsvolymer i olika verksamheter. statistiska
föreliggermaterial skall naturligtvis vid statligaanvändas den utvär-som

deringen.
Vad tidigare kvalitativ utvärdering folkbildning-saknats ärsom en av

främstoch det sådan utvärdering efterlyses folkbild-i såvälären, en som
ningspropositionen utbildningsutskottetsi betänkande och i direkti-som

till utredningen.ven
Förslagen i det följande främst åstadkomma kvalitativattavser en

utvärdering folkbildningen, alltså prestationernas effekter ochav av
kvalitet.

Det understrykas, metoderna för kvalitativtmäste inriktad utvär-att en
dering målstyrda verksamheter befinner sig i tidigt stadium sinettav av
utveckling. Förslagen i detta betänkande inte anspråk leda tillpågör att



fullständig kunskap folkbildningen Sverige.i Metodutvecklingen SOU 1993: 64om
inom området i stället kontinuerligmåste där kun- Kapitel 2ses som en process, ny
skap ständigt leder till frågor.nya

Förslagen däremot anspråk innehållagör på antal relevanta frå-att ett
kan leda till bättre grund för kommande beslut statsbidraggor som en om

till folkbildningen. Förhoppningen också frågeställningarna skallär le-att
da till ökat intresse hos forskarsamhället för den roll folkbildning-ett som

spelar.en
Folkbildningen Sverigei och i Norden unik företeelse,är och ökaden

kunskap dess förutsättningar effekteroch skulle kunna vik-utgöraom ett
tigt svenskt och nordiskt bidrag till förståelsen hur kunskap och kultu-av
rell delaktighet och spridsuppstår i högutvecklade moderna samhällen.

Sammanfattande förslag:

Den statliga nationella utvärderingen bör i första hand folkbildning-avse
i dess helhet, inte de enskilda delarnaen

Utvärderingen bör treårsperioden 199495-199697 och ligga tillavse
grund för beslut bidrag till folkbildningen för tid därefter.statens Ut-om
värderingen bör planeras och beslutas under budgetåret 199394.

Utvärderingen bör verksamhet får del statsbidrag i enlig-avse som av
het med förordningen 1991:977 statsbidrag till folkbildningen.om

Utvärderingen bör förstai hand kvalitativt inriktad.vara
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3 Kvalitetsutvärdering. Principförslag SOU 1993: 64
Kapitel 3

3.1 Från mål till mål

Statsbidragen till folkbildningen tidigare förenade med betydandeettvar
antal regler för de fick användas. Nästannär alla dessa regler är numer
avskaffade. I stället har fastställt antal mål för bidragen, ochstaten ett
dessa mål huvudsaki kvalitativär art.av

En naturlig följd förändringen det inte längre trohetenär ärattav mot
reglerna skall kontrolleras. I stället skall graden måluppfyllelsesom av
utvärderas. Resultatet utvärderingen ligger därefter till grund för fram-av
tida beslut bidragen.om

Den ideala cirkeln för utvärdering målstyrd verksamhet målärav en -
tolkning planering verksamhet utvärdering mål. I verklig-nya- - - -
heten och beroende olika omständigheter kan i cirkeln kom-av processen

vid någon punkt målformuleringen. Justatt starta än i falletma annan
folkbildningen gäller exempelvis, den fanns innan började for-att staten
mulera mål för bidragen. Det kan diskuteras inte de sedan 1991 gäl-om
lande målen för bidragen i själva verket har sin utgångspunkt i den verk-
samhet studieförbund och folkhögskolor har bedrivit i decennier.som

F ormuleringen mål för verksamhet sker inte i vakuum. Med-av etten
eller omedvetet bestäms målen inom referensramvetet bl.a. kanen som

bestå dels uppfattningar hur samhällsförhållandena dels hurär,av om om
de borde vara.

Om verksamhet skall samhällets stöd börså det motiveras meden ges
den bedöms kunna i mening,att göra någon den fyller syfte inytta att ett
samhälleligt sammanhang. Målen fomiulerasett sedan med utgångspunkt

i sidanå de förutsättningar och egenskaper verksamheten be-ena som
döms ha och andraå sidan de syften vill uppnå.man

ÄrAllmänt gäller målen bör tydliga och realistiska.sett att devara
mycket otydliga har de ingen styrande effekt, och de mycket orealistis-är
ka kan de inte Omuppnås. möjligt bör graden måluppfyllelseav vara
möjlig mäta.att

De bedriver den verksamhet för vilken målen formuleratssom måste
tolka målen och sedan översätta tolkningen till konkreta verksam-
hetsplaner. Otydliga mål skapar oklarheter vid tolkning och planering.

ÅOrealistiska mål verkar demoraliserande. andra sidan: mycket entydiga
mål kan motverka kreativitet och föränderlighet, och mål mycketärsom
lätta innebär ingenuppnå utmaning till anspänningatt krafterna.av

Planerna skall i sin omvandlas till verksamhettur genomsyradärsom
målen. Skall det lyckas krävs omfattande arbete med förklaraettav att

mål och planer för dem har det slutliga för verksamhetensansvaretsom
genomförande. De har förverkliga målen förståmåste deras inne-attsom
börd och de bör övertygade målens rimlighet och realismen ivara om om
dem.

Den sista stationen inäst cirkeln utvärderingen,är har till främstasom
syfte bedöma i vilken utsträckning verksamhetenatt demotsvarar ur-
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1993: 64SOUomfatta alla stationer-principkan iMen utvärderingenmålen.sprungliga
Kapitel 3Var tolkningenbra sättformulerade påVar målencirkeln:i ett avna

medöverensstämmelseiverksamhetsplaneringenkorrekt Varmålen
effekteravseddafick denmålen ochverksamheten medStämdemålen

utanför deliggerförhållandengällautvärderingenDessutom kan som-
motiverari omgivningenförändringar skettmålen: harursprungliga som

målförändrade
lederför slutsatsertill grundliggaskall utvärderingenSlutligen som

samhälls-få fortsattöverhuvudtagetverksamhetenSkalltill beslut.ett
fåverksamhetenEller skallminskasökas ellerSkall stödetstöd nya

mål

valFörslag tillutvärdering.förmodeller3.2 Olika av
modell

Övergången allt fleragäller förmålstyrningregelstyrning tillfrån sam-
utvärderabehovtill ökatFörändringen lederhällsområden. attett av

verksamheterna.
mälstyrdaför utvärderingmetodernapåpekats,Det har att avnyss

utveckling, åtminsto-stadium sintidigtbefinner sig iverksamheter ett av
i första hand uppnåmålet inteåtminstonei Sverige och attavseromne

lönsamhet.
utvärde-sökaförsta handhandlar ibetänkandeFörslagen i detta attom

kvalitets-det i allvisarfolkbildningen. Erfarenheternakvaliteten i attra
utgångspunkter.sinabestämmaviktigtutvärdering närmareär att

hämtade från litteraturenmodellerexemplifierasföljande någraI det
börjanDet skall frånverksamheter.målstyrdakvalitetsutvärdering avom

ellerinte behövervid tillämpningenmodellernade olikaunderstrykas, att
olika kombinationer.förekomma ide kanrenodladebör utan attens vara

Vad

skallegentligenför vad detklart sig ärAllra först bör ut-göra somman
medinte räckerdå deteftertanke finnerVidvärderas. attnärmare attman

skall föremå-folkbildningenaktuella falletdet i det ärsäga, att som vara
villbestämtVad detför utvärderingen.let närmareär veta merasom man

förutsättningamafolkbildning, detbehovetexempelvisdet äravom -
processin-sådanverksamhetenverksamheten, detför bedriva äratt som

produktinriktadverksamheteneller det resultatetriktad modell är av
modell

pekarangivit för statsbidragenharde målEtt studium statensomav
vilkasådana sakerinriktat påintresset ärnärmastmot att gruppersom
verksamhetenstuderar, hurvad deltagarnai verksamheten,deltarsom
utvärdering-talar förgenomförs. Dettasedan attplaneras och hur den

verksamheten.hand böri första avseen



Dä det gäller verksamhetens resultat uttryckligen i folkbildnings SOU 1993: 64sägs
propositionen det inte blikan aktuellt bedömning Kapitel 3hurgöraatt att en av

deltagarna harmycket lärt sig. I den fria folkbildningen och kun-är prov
främmande företeelser.skapstest Värdet aktiviteterna skall bedömas iav
debatt bland deltagarna och denna skall vägledning för denöppenen ge

vidare utvecklingen verksamheten. Citatetsid. 16. pekar alltså när-av
utvärderingen också bör deltagarnas uppfattningmotmast att avse om

verksamheten och det värde de tillmäter den.som
I det aktuella fallet bör preciseringen längre. Igå avsnittetett steg

beskrevs från mål till mäl cirkel. Det inte allaärprocessen stegsom en nu
i cirkeln bör omfattas utvärderingen, endast de för vilka folk-utansom av
bildningen har tolkningennämligen målen, verksamhets-ansvaret, av
planeringen och genomförandet verksamheten.av

Perspektivet

En utvärdering kan flerafrån olika Utgångspunktenperspektiv.göras kan
samhällets makroperspektivet, anordnarnas eller individenst.ex.vara

mikroperspektivet.
Det naturliga perspektivet för statlig utvärdering kunde tyckasen vara

szunhâillets, alltså vilket värde folkbildningen har för samhället.nännast
Men mälfortnuleringarna för bidragen folkbildningentill lägger sä stor
vikt vid den skall tillgodose individens behov och önskemål hu-att att
vudperspektivet ändå bör den enskilde deltagarens, alltså indi-vara
videns.

Användaren

Det inte alltid självklart det denär beställer och betalaräratt ut-som en
värdering den tilltänkte huvudanvändaren. Utvärderingenär folk-som av

Ärbildningen skall initiativske pä har roller.mångastaten, statenav men
den egentlige allmänheten, det folkbildningsorganisatio-ärmottagaren

det de olika huvudmännen för folkbildningen eller det statenärnerna,
I det här fallet det tydligt det beställaren, dvs.är är ärstatenatt som

huvudmottagaren utvärderingen.av

Syftet

En de allra viktigaste punkterna syftet med utvärder-avgöra ärattav en
ing. Ett tänkbart syfte kan kontroll i mening. Ettnågonutövaattvara an-

syfte kan främja eller legitimera verksamhet. Ett tredje syf-attnat vara en
kan helt enkelt öka kunskapen verksamheten, dente att göraattvara om

känd. Ett fjärde syfte kan förbättra verksamheten.attmera vara
I det aktuella fallet det tydligt förstahandssyftetär närmast äratt att

kontrollutöva vill statsbidragen till folkbildningenstaten veta om an--
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SOU 1993: 64vänds i enlighet med målen för dem och vill ha underlag för beslut om
Kapitel 3förändringar målen eller anslagsnivån. En helteventuella annanav av -

utvärdering kan få effekter detsak resultatet går utöverär att somav en
Omegentliga syftet. utvärderingen positiv bild verksamhetenger en av

Omkan det dess utveckling. utvärderingen pekar brister kan detpågynna
leda till de ansvariga till dessa.rättaratt

Genomföraren

Normalt bestämma för skall utföra utvärderingbör sigman vem som en
först föregående Skallhar tagit ställning till de punkterna. bestäl-när man
laren utföra utvärderingen regi skall överlåtasi eller den till någonegen

exempelvis förtill den den verksamhet skallannan som ansvarar som-
utvärderas

Då det folkbildningengäller har i själva verket den försom ansvarar
verksamheten i form Folkbildningsrådet fått i uppdrag göraattav- -

utvärdering och till Folkbildningsrådetöverlämna den haratt staten.en
dessutom tagit initiativ till studieförbunden folkhögskolornaoch skallatt
genomföra systematiska självutvärderingar, med syftet för-närmast att

ochbättra utveckla de verksamheterna.egna
I det aktuella fallet bör det lämpligast själv genomföratt staten ut-vara

värderingen kommitté eller enmansutredaregenom en genom en som
tillgång tillhar referensgrupp. Kommittén bör få i uppdrag pla-atten
och låta genomföra utvärderingen. Arbetet kan lämpligen delas inera upp

antal projekt, läggs olika forskningsinstitutioner.påett utsom

Metoder

En viktig fråga gäller också metod eller metoder för insamla dataatt samt
för analysera och värdera Blanddem. tänkbara metoder kan nämnasatt
utnyttjande olika administrativa data, enkäter, intervjuer fall-ochtest,av
studier. Olika data kräver olika analysmetoder.typer av

Den aktuella utvärderingen folkbildningen bör utföras med hjälpav av
flertal olika metoder, vilka följandediskuteras i kapitel.ett ettmera

3.3 Utvärderingens kostnader

En sista central fråga, avgörande för utvärderingens ambitionsni-ärsom
gäller storleken de ekonomiskavä, på bör föravsättas ut-resurser som en

värdering.
I det föreliggande fallet bör det motiverat utvärderingen till sittattvara

förfogande fär kostnadsram milj.kr.5-6 Beloppet motsvararomen un-
gefär promille det statliga bidraget under treårsperiod under för-en av en
utsättning nuvarande anslagsnivä bibehålls.attav
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SOU 1993: 64
Kapitel 3

Sammanfattande förslag:

Den statliga kvalitetsutvärderingen folkbildningen börav
i första hand verksamheten och deltagarnas uppfattningaravse om-
denna

från deltagarensutgå perspektiv-
syfta till underlag för framtida beslut stödet tillatt staten ettge om-
folkbildningen och till kontrollera målen för stödet uppfyllsatt att

verksamhetenav
genomföras statlig kommitté eller enmansutredareav en-

förfogandetill sitt kostnadsram 5-6 miljkr., motsvarandeen om-
promille anslagen till statsbidragen under treärsperioden av en
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Andra4 aktuella utvärderingar och ågláelff 64
puppföljningar

4.1 Existerande, pågående och planerade utvärderingar

Redan beslutet statsbidragssystem för folkbildningen framgår,nyttav om
utvärdering skallstatens fristående från denatt folkbildning-vara som

själv skall för. I detta ligger den statliga utvärderingen myck-en attsvara
väl kan omfatta saker Folkbildningsrådetset utvärdering.samma som
Emellertid bör dubbla utvärderingar bara medvetet ochgöras godapå

Därförgrunder. det viktigt ha kunskapär de utvärderingsinsatseratt om
håll. Framförpågörs allt det viktigt vilkaannat är projektsom att veta

genomförts, påbörjats eller planerats Folkbildningsrådet.som av
Statistiska Centralbyrån SCB publicerar regelbundet, bl.a. i Utbild-

ningsstatistisk årsbok, grunddata folkbildningen. De data liggerom som
till grund för statistiken bör efter bearbetning och analyser kunna yt-ge
terligare värdefull infonnation folkbildningen.om

Vad gäller studiecirklarna insamlade data uppgifter antaletavser om
cirklar, studietimmar, fördelning på ochämnen ämnesgrupper påsamt
kommuner och studieförbund. Om deltagarna insamlas uppgifter om an-
tal i olika cirklar och könsfördelningen. Vad gäller kulturarrang-om

finns i tillämpliga delar motsvarande uppgifter.emang
Då det gäller folkhögskolorna insamlas från och de 130var en av ca

skolorna uppgifter antalet kurser, elevveckor, kurslängd, kurstyp all-om
eller särskild, inriktningmän fördelning studierna hel-på el-samt om av

ler deltid. Om deltagarna insamlas uppgifter antal i olika kurser, ål-om
dersfiürdelning, könsfördelning, etnisk bakgrund handikapp. Isamt om
fråga långa kurser insamlas dessutom uppgifter elevernas utbild-om om
ningsbakgrund.

I sammanhanget det också väsentligtär peka den kartläggningpåatt
den svenska befolkningens utbildning gjorts SCB ochav som av som

i Uppskattad utbildning,närmare Information SCB,presenteras från nr
Ljanuari 1993.

Folkbildningsrådet har samordnande roll då det gäller detnumera en
statistiska underlag folkbildningen lämnas till SCB. Rådet publi-om som

vidare självt statistiska uppgifter omfattande SCB:s -i si-cerar änmera-
årliga verksamhetsredovisningar. Vid sidan denna reguljära verk-na av

samhet genomför rådet antal särskilda undersökningar ochett utvärder-
ingar och initiativ till studieförbund och folkhögskolortar såvälatt cen-
tralt lokalt sig i alltmera omfattande utvärderingsarbe-som ettengagerar

En viktig roll i sammanhanget spelas rådets FoU-delegation.te. av
Studieförbundens och folkhögskolornas utvärderingar främstär att

instrument för utveckla och förbättra den verksamheten.attse som egna
De faller i huvudsak inom kategorin egenutvärdering och betydelseär av
för utvecklandet Verksamhetsmål och arbetsmetoder. Flera projekt på-av
går, många dem med stöd från Folkbildningsrådet. Bland medverkan-av
de kan särskilt Pedagogiskanämnas institutionen vid Umeå universitet
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SOU 1993: 64Vuxenutbildarcent-psykologi ochför pedagogik ochInstitutionensamt
Kapitel 4Linköping.vid universitetet irum

nationellaför folkbildningensSom och ansvarigszimordnzire egensom
delklart intresse kunnaFolkbildningsrådetutvärdering har att taett av av

iDe därmed inslagerfarenheterna. blirsammanställer de lokalaoch ett
folkbildningen.utvärderingennationelladen av

nationella utvärderingen folkbildningen kommerSom led i denett av
anslagsframställning-den fördjupadei samband medFolkbildningsrådet

redovisauppgifter, kunnasedvanliga statistiskaI993hösten utöveratt,en
följande material:bl.a.

utvärderingsplanerochlokala måldokuntentExempel och tendenser ur
Tornberg, februari 1993.Ulla-Britt1992 Bilder bildningen,av

utvärderings- och projektrzipporter.Exempel hämtade lokalaur
folkhögskolan.demokratiproiektet inomRedovisning av
studiecirklar. Undersökningen6 500 deltagare iEn undersökning av ca

uppgifter bl.a.ochSCB rådets uppdrag kommerutförs på att omgeav
bakgrund, fa-utbildning, sysselsättning, etniskaålder, kön,deltagarnas

studiecirk-tidigare erfarenhetermiljesituzition, föreningsengagetnzing, av
cirkeln 1993.erfarenheter den aktuella vårenlar samt av

genomförs vidutvärderingsprojektfrånPreliminära slutsatser ett som
Chaib. Ettledning ñLdr. MohammedHögskolan i Jönköping under av

utvärderingsmetoder inom folieprojektet utvecklaviktigt syfte med är att
bildningen.

folkhögskolor ocharbetsmarknadsutbildning vidEn utvärdering stu-av
dieförbund.

i särskilda projekt utvärderaVidare Folkbildningsrådetplanerar att
kulturverk-inom handikappområdet vidarefolkbildningens insatser samt

Ytterligare projektstudieförbund och folkhögskolor.samheten hos ett om
demokrati och folkbildning planeras.

uppgift all-det slutligen viktigFolkbildningsrådet att rentser som en
ochfolkbildningsforskning vid universitet och högskolorfrämjamänt att

Som led i detta kartspridning forskningsresultaten.bidra till ettatt ge
forskning.rådet kontinuerligt pågåendelägger

4.2 Bedömning

verksamheten form studie-Det existerande statistiska materialet i avom
omfattande ochkulturarrangemang och folkhögskolor så-cirklar, såär -

inte förefaller motiveratsådan kvalitet detvitt kan bedömas attattav-
in inom för den statligaytterligare material det slaget samlas ut-av ramen

befint-finns anledning utnyttja detvärderingen. Däremot det givetvis att
det och dra slutsatser det.liga materialet, ytterligare analysera attatt av

del-likartad då det gäller det statistiska materialetBedömningen är om
deltagarna folkhög-Den reguljära statistik samlas itagarna. som om

slutsatser. I frågafår bedömas tillräcklig för dra generellaskolekurser att
studiecirklar Folkbildningsrådetdeltagarna i gör, nämnts, storensomom



undersökning får bedömas tillräckliga uppgifter för utvärder- SOU 1993: 64som ge en
ing. Kapitel 4

Det existerande statistiska materialet folkbildningen således rela-ärom
tivt omfattande. Slutsatsen blir, den statligaatt utvärderingen i hu-
vudsak bör inriktas på antal fördjupningsstudierett bör syftasom
till belysa antal kvalitativaatt ett aspekter hos olika delar folk-av
bildningen. Om inte särskilda skäl föreligger bör dessa fördjupningsstu-
dier andra objekt de studier Folkbildningsrädetän låter utföraavse som
och redovisatssom ovan.

Utvärderingen bör i sammanfattande dokument,utmynna inne-ett som
häller samlad analys och bedömning det statistiska materialet,en av som
alltså i huvudsak redan finns, och resultaten de fördjupningsstudierav

i det följande föreslås bli utförda inom för den statligasom utvär-ramen
deringen.

23





statliga5 utvärderingenDen SOU 1993: 64av
Kapitel 5

folkbildningen förslaget-

5.1 Utvärderingen bör sammanfattas i rapporten

I det följande lämnas antal konkreta förslag vad den statliga utvär-ett om
folkbildningenderingen bör innehålla.av

Utvärderingen bör i sammanfattande kan fun-ut rapportmynna en som
självständigt för den inte väl bekant med verksamhe-även såärgera som
det bör alltså inte förutsättas läsaren skall ha omfat-någraten att mera-

tande förkunskaper eller ha tillgång till kompletterande beskriv-några
ningar folkbildningens företeelser.olikaav

Sin viktigaste utgångspunkt bör utvärderingen ha i målen för den statli-
bidragsgivningen. Därför i det följande vilka punkter i de statli-ga anges
beslutsdokumenten till vilka förslagen hänför sig. Huvuddokumentenga
folkbildningspropositionen 199091:82 och utbildningsutskot-prop.är

betänkande 19909l:UbUl8. Riksdagen propositionen i sintets antog
helhet, och utskottsbetänkandet citeras endast falli de det innehåller nå-

särskild markering.gon

5.2 Befintlig statistik bör utnyttjas mera

Det framgåtthar tidigare, det statistiska materialet folkbildningenatt om
redan omfattande. Vid sidan de utvärderingar bl.a. Folkbild-ärnu av som
ningsrådet utför eller initiativ till har materialet i huvudsak karaktärentar

relativt obearbetade siffermässiga redovisningar olika verksamhe-av av
Det bör möjligt analyser utvinna väsentligt kun-ter. attvara genom mera

skap detta material.ur
Samtidigt uppgiftslämnandet omfattande och också betungandeär en

verksamhet folkbildningensför anordnare. Detta ytterligare skäl tillär ett
förslagen i det följande inte innebär krav den reguljära totalstati-påatt att

stiken skall utökas med ytterligare uppgifter.
Förslagen har i huvudsak karaktären antal fördjupningsstudierettav

gjorda hos urval anordnare i syfte belysa olika kvalitativa aspekterett att
inte åtkomliga enbart via det redan föreliggande statistiskaär mate-som

rialet.
När resultatet utvärderingen sammanställs bör naturligtvis det före-av

liggande statistiska materialet utnyttjas och analyseras, det intetrots att
insamlats inom för den statliga utvärderingen.ramen

5.3 Rapporten bör inledas med introduktionen

Utvärderingsrapporten bör inledas med koncis beskrivning folk-en av
bildningen och dess struktur, introduktion ämnet.av en av
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Den inledande beskrivningen bör emellertid inte SOU 1993: 64koncentreradsåvara
den bild folkbildningen skulle företeel- Kapitel 5enhetligäratt attsom ges envara
Det viktigt frånläsaren början sida får klart för sigåär tvärtom attse. ena

mångfalden olika verksamheter och andra sidan medvetenä görsav om
vad det förenar de olika verksamheterna och förklarar varför deär som

mångfalden samlas under begreppet folkbildning.trots
En utmärkt förebild för SCB:ssådan beskrivning finns i publikationen

Utbildningsstatistisk årsbok 1988.
Introduktionen bör ha ungefär följande innehåll:

Studieförbunden

En beskrivning de viktigaste verksamhetsformerna bör lämnas: studie-av
cirklar, studieverksamhet, olika slag kulturverksamheter.annan av

En presentation bör de olika studieförbunden och mycketges av -
översiktligt deras struktur och med]emsorganisationer.av-

Uppgifter bör lämnas de olika studieförbundens verksamhet i siff-om
antal deltagare, antal studietimmar, och derasarrangemang,ror grupper

geografiska spridning och fördelning olikapå ämnen.
Vidare bör ekonomin beskrivas översiktligt: inkomsternas fördelning

statsbidrag,på olika kommunala bidrag, deltagaravgifter och andra in-
komster; vidare bör fördelning utgifterna de viktigas-göras påen grov av
te posterna.

olkhögskoloF rna

De viktigaste kurstyperna och andra verksamheter bör beskrivas: inter-
och dagkurser, korta och långa kurser, allmänna kurser, kurser mednat-

olika specialinriktning.
De olika folkhögskolor bör fördelas efter huvudman: land-typerna av

stingsskolor och rörelseskolor och för de olikasenare grupper.
Uppgifter bör lämnas verksamheten i siffror: deltagarantal i olikaom

slag kurser, den geografiska spridningen såväl beträffande skolomaav
eleverna.som

Översiktlig beskrivning bör ekonomin med isärhållande ut-ges av av
bildnings- och internatkostnader: inkomsternas och utgiftemas fördel-
ning på de viktigaste Underlag för sådan beskrivning finns iposterna. en
betänkandet SOU 1993:23 Kunskapens krona, bygger påsom en un-
dersökning utförts Folkbildningsrådet.som av

olkbildningsrådetF

En kort beskrivnin bör befo enheter sammansättninöras ochav g or-aganisation verksamheten.av
En redovisning bör principer för verksamheten.göras antagnaav



Fördelningsbeslut de föregående börnärmast åren redovisas SOU 1993:och 64utvär-
deringsverksamheten bör beskrivas. Kapitel 5

De följande iavsnitten utvärderingsrapporten innehållabör den egentli
utvärderingen.ga

I det följande lämnas förslag vilka områdennärmare börom som om-
fattas den utvärdering bör lämnas till utbildningsdepzirtementetav som
under 1996.våren

5.4 Studieförbundens studiecirklar

5.4.1 Inledning

Studieförbundens studiecirklar mycket antal deltagare.ett stortengagerar
Under verksamhetsåret 199192 antalet deltagare 2,8 miljoner,var ca an-
talet studiecirklar 320 000 och antalet studietimmar 10,8 miljoner. Ica ca
och med systembytet 199192 lades statistiken något, påom men unge-
färligen denna nivå har verksamheten legat i åtskilliga år.

Den genomsnittliga studiecirkeln har alltså 8-9 deltagare och innehål-
ler 33-34 studietimmar. Deltagarna träffas vanligen igång veckanen un-
der höst eller vårterminen för studera Vanligenatt ämne.gemensamt ett
har de valt studieförbundensämnet prospekt eller själva kommit över-ur

det.ens om
Varje vardag under de 30 veckor de båda terminernzi vanligenca som

omfattar under samlasår sådant 280 000något detett mot-som personer
ungefär 20:e svensk invånare i 30 000 försvarar var vuxen attgrupper
diskussion, studier och övning lära sig Denågot allra flestagenom nytt.

Sverigebor i har, eller kommer få, erfarenhet deltasom att atten egen av
i studiecirkel.en

Vid utvärderingen studiecirklarna skall den offentliga statistikenav na-
turligtvis användas och i lämplig utsträckning iåterges ochrapporten,

bör också utnyttja uppgifter samlas olika skäl in-man som men som av
publiceras Detlöpande. bör möjligt olikate bearbetningarattvara genom

och analyser utvinna betydligt kunskap studiecirklarnamera utan attom
utökar insamlandet data.man av

Med den omfattning studiecirkelverksamlteten Sverigehar i detärsom
lika motiverat ställa frågan: vilka det aldrig deltar iäratt studie-som en
cirkel ställa frågan: vilka deltagarna Påär vad skiljeratt sättsom -
sig deltagarna från dem aldrig deltar Vad det egentligenärsom man-
lär sig i de olika studiecirklarna, och vad spelar dessa studier för roll i

samhällevårt
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SOU 1993: 64med målformuleringar5.4.2 Studieförbundens arbete
Kapitel 5

tillhar angivit för statsbidragenEn förutsättning för de mål statenatt som
till bryterfolkbildningen de olika aktörerna sig dessa mål ochär taratt

Verksamhetsmål. Det rimligtdem till konkreta utvär-är att enner mera
studieförbun-verksamheten börjar med hurdering genomgången avav

förlokalavdelningar har de statliga målen till målden och deras översatt
verksamheten, centralt och lokalt.den egna

friare verksamhetsformer börPropositionen: Med färre regler och
folkbildningens anordnare bättre förutsättningar att

de folkbildningsmål eftersträvas och möjliggö-nå som
verksamhetens mål och innehåll isätts centrum.attra

fokuseringen uppfyllerhittillsvarande hurpåDen man
de formella regler statsbidraget måste ersät-styrsom

kontinuerlig mål- och innehållsdiskussion,tas av en
fortlöpande lokal och centralgrundas på en upp-som

följning och utvärdering folkbildningsarbetet. sid.av
30

På Folkbildningsrádet februari 1993 Bil-uppdrag har i rapport,av en
der bildningen, fardigställts studieförbundens och folkhögskolor-av om

arbete målfonnuleringar verksamhetsplaner. Rapportenmed ochnas
grundar sig urval måldokurttent, verksamhetsplaner ochpå utvär-ett av
deringsplaner utarbetats centralt och lokalt. dömaAtt rapportensom av
har arbetet med mål för bidragen till konkreta mål föröversättaatt statens

statsbidragsstödda fått god Bl.a. framgår det,den verksamheten start.en
de olika ntåldokumenten planerna väl speglar såväl måloch statensatt

skillnaderna mellan olika organisationernas mål för verk-de egnasom
samheten.

Den uppföljning Folkbild-statliga utvärderingen bör innehålla en av
ningsrådets Det blir därvid sannolikt nödvändigt precisrapport. att som-
i Folkbildningsrådets urval bland studieförbundens lo-görarapport ett-
kalavdelningar.

Syftet med utvärderingen studieförbundens verksam-arbete medav
hetsmålen bör belysa dels ambitionsnivån hos de olika anordnar-attvara

dels i vilka former arbetet med verksamhetsmålen bedrivs, dels hurna,
de statliga för delsmålen till mål den verksamheten,översatts attegna
belysa hur mångfalden sig uttryck i måldokumenten, dels hur de olikatar
organisationerna säkerställa de målen Beskriv-nås.attatt uppsattaavser
ningen bör innehålla analyser och jämförelser mellan de olika studieför-
bunden.

Efter den studieförbundensanalyserande arbete medgenomgången av
de statliga och målen till konkreta handlingspla-översättaatt egna mera

det naturligt frågantill behandla hur lyckats medövergåär att attner man
förverkliga målen, dvs. hur verksamheten och hur lyckasatt utser man
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rekrytera deltagare eller lyckas människors önskemål SOU 1993: 64motsvara attom-
öka sina kunskaper och tillgodose sina bildningsbehov. Kapitelatt 5

5.4.3 studiecirklarna: ämnen, nivåer, tillgänglighet

Studiecirkeln grunden för studieförbundenär

Statsmakterna betraktar studiecirklarna den viktigaste verksamhets-som
formen för studieförbunden:

Propositionen: viktigt studiecirkelverksamheten traditionelliatt.
mening med planmässigt bedrivna studier skall utgöra
basen deni verksamhet studieförbunden bedriversom
med stöd statsbidrag. sid. 18av

Riksdagen: Utskottet konstaterar förslaget i propositionen in-att
nebär nuvarande uppdelning statsbidragshänse-iatt
ende studiecirkel-på och kulturverksamhet kommer

upphöra. Det bör därefter folkbildningenstå frittatt
bestämma proportioner olika verksamheter.påatt

sid. 14

För närvarande dominerar studiecirkelverksamheten kraftigt, och itar
anspråk 90över statsbidragen. Det finns alltså knappastprocent någonav
risk för studiecirkeln skulle få undanskymdatt plats i verksamheten.en
Skillnaderna emellertidär mellan de olika studieförbunden,stora och av

bör framgå hur andel statsbidragenrapporten de olikastor studie-av som
förbunden använder för studiecirkelverksamhet.

Den offentliga statistiken studiecirklarnaöver redovisar verksamheten i
omkring 150 ämnen, fördeladeär på åtta ämneshuvudgruppersom
med uppsamlingsgrupp för inte kunnatämnen hänföras tillen någonsom

det Statistikenåtta i och för sig god upplysningav grupperna. ger om
mångfalden i verksamheten, den inte tillräcklig bild vilkenmen ger en av
verksamhet egentligen bedrivs det svårt fåär uppfattningsom att en om-
verkligheten bakom siffrorna.

Prioriterade ämnen

De statliga måldokumenten för bidragen till folkbildningen har med-fem undantag -ingenting vissasäga skulleatt ämnen viktiga-attom vara
andra. Det finnsän därför inte i de dokumenten något stöd förre denatt

statliga utvärderingen allmänt skulle läggarent några synpunkter på vad
människor väljer studera i cirkel. De fem undantagenatt i propositionen
framgår följande citat:av
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64idag, anord- SOU 1993:studieförbunden, liksomangelägetPropositionen: att.. särskild Kapitelhemspråk lägger 5studiecirklar i samtnar
engelska, matematikstudiecirklar svenska,vikt vid i

samhällsinriktade sid.och 18ämnen.
totalahur andelar detutvärderingen bör översiktligt framgåAv stora av

ämnesområdena.angivna ochantalet cirklar anordnas i de ämnenasom
bearbetning den reguljära stati-Uppgiften bör få framgå att avgenom en

Folkbildningsrådet.stik insamlassom av

Övriga ämnen

studieförbundensmeningsfullt utvärderaDet knappast pågår sättatt ett
allmänhet arbetaruppmärksamhet vad iverksamhet åtägnautan att man

Ämnesvalen viktig bild den allmännamed i studiecirklama. ger en av
Det finns också härvidlagspelar i samhälle.roll studiecirklarna vårtsom

olikastudieförbunden också speglar derasskillnader mellanstora som
plats rela-profiler och organisationsanknytningar. Därför det sinpåär att

fördelar sigutförligt hur studiecirklarna och deltagarnativt redovisa på
olika och studieförbund.ämnen

följa studieförbundBidragsgivaren behöver också hurPropositionen:
profilerar verksamhet. Enligtoch folkhögskolor sin

studieförbunddet viktigtmin mening varjeär att ger
präglad hu-uttryck för profil, är t.ex.aven egen som

vudmannens ideologiska och politiska värderingar.
sid. 14

utvärdering:frågor bör besvaras iom som en

första handVilka ämnesområden och aktiviteter har i
föremål för statligt städ sid. 41varit

Men vid sidan och denna beskrivande redovisning finnsutöverav mera
anledning antal speciella områden. I det följande läm-det utvärderaatt ett

Iantal förslag med detta syfte. den inte utvärderingarnzt kanmånettnas
bearbetningar den offentliga statistiken eller med hjälpgöras genom av

uppgifter i underlaget för denna bör den grunda sig särskilt utfördapåav
urvalsundersökningar.

Behov förkunskaperav

Bl.a. det i vad ibör intresse belyst deltagandetmånäratt envara av
studiecirkel förutsätter förkunskaper. Denna fråga visshar bäring på ett

motiven för den statliga bidragsgivningen, nämligen studiecirkelnsav
förmåga studieverksamhet.iatt engagera nya grupper
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Propositionen: fria och frivilligaDen folkbildningen: SOU 1993: 64
Kapitel 5u

medverkar till alla, synnerhet demi medatt ge men-
kortare utbildningserjfarenheter, goda kunskaper och
stimulerar intresset för kunskapsområden. sid. 6nya

Verksamheter syftar till utbildnings-utjämnaattsom
klyftor och höja utbildningsnivån i samhället skall
prioriteras. sid. 12

Å Omsidan: det deltagandetsåär i studiecirkel i realitetenattena en
kräver förkunskaper i form eller flera tidigare cirklar eller i formav en-

kunskaper från det allmänna utbildningsväsendet så deav utestängs-
inte har dessa förkunskaper, alltså främst de har kortare utbild-som som

ningserfarenheter. Detta naturligtvis problemär eftersom de med kortett
utbildning de statsbidragsstöddautgör cirklarnas primära målgrup-en av
per.

Å andra Omsidan: alla studiecirklar inriktadeär på lågatt motsvara en
kunskapsnivå hos deltagarna blir kanskeså delar verksamhetenstora av
ointressant för dem redan har kunskaper denna nivå. Delsöver skul-som

de avancerade kunnastora känna sig utestängda, delsgrupper mera- -
skulle ambitionen i studiecirklarna samla människor med olikaatt bak-
grund motverkas, dels skulle det bli omöjligt via deltagande i studie-att
cirkel omfattandenä kunskaps- och bildningsntäl.mera

Det alltså betydelse förär utvärdering studiecirkelverksamhe-av en av
möjligheter rekrytera skildatens människor kunskapatt attgrupper av

för olika delar verksamheten faktiskt anpassad. För fåom ärvem av att
frågan krävspå bedömning urval studiecirklar med hjälpsvar etten av av

studieplanerna, sättet dem i studieförbundensatt prospektpresentera och
intervjuer med funktionärer hos studieförbundens lokalavdelningar.

Kompetensgivande cirklar

Sedan den 1 juli 1992 får studieförbunden, efter förslag i prop.
199192: KrU3l,157, med statsbidrag bedriva undervisning både tillsom
form och arbetssätt den anordnas inom det offentligamotsvarar skol-som
väsendet och högskolan. Beslutet fattades bakgrund propositio-mot av

konstaterande kursutbudet i studiecirklarna och det finnsattnens av som
inom komvux redan i vissa delar likartat. Vidare hänvisades tillvar stu-
dieförbundens geografiska spridning. Samtidigt underströks,stora denatt
kompetensinriktade verksamheten inte fick gå den folkbildande.överut

Propositionen: Förutsättningen dock sådan kompetensinriktadär att
utbildning det tidigarejag i beskrivit ochsom som ges

studiecirkelformi inte får sådan omfattningvara av att
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641993:SOUverk-folkbildandestudieförbundensdet går överut
Kapitel 5uppmärksamhetsärskildmedkommersamhet. Jag att

199192:157avseende.dettautvecklingenfölja i

anförsvad iunderstrykadockvillUtskottetRiksdagen: pro-som
utbildningkompetensinriktadsådanpositionen attom

intestudiecirkelformoch idennai gessomavsessom
detomfattning gårsådan överfår stu-utattvara av

verksamhet.folkbildandedieförbundens
199192:KrU31

undersökas hursärskiltutvärderingen börstatligamed densambandI
enlig-ikompetensinriktadestudiecirklarnaandel är att gestor somav

och hög-gymnasieskolan, komvuxförgällerkursplanerdemedhet som
skolan.

vadundersöka iintresseallmäntsammanhangetockså i attDet avvore
kompetensinriktadestudiecirklar på mot-andraockså är attmån somge

organisationer.myndigheter ellerutomståendeställtskrav som avsvarar
förekom-navigationsutbildningdenkanEtt exempel ärnämnas somsom

mer.

Tillgängligheten

till-derasframhållasbrukarstudiecirklarnamedsärskild fördelSom en
verksamheten harbådeMed detta kan storgänglighet. att geogra-avses
tidertillförläggsoch cirklarnaspridning storafisk grupperpassaratt som

istudiecirklarnaAttförvärvsarbetar.dem ut-bl.a. storsomvuxna,av
förvärvsarbetandekvällstid förtillförlagdasträckning är att vuxnapassa

till-geografiskadeni ställetHärundersökas.behöver knappast avses
aspekter.medfråga mångagängligheten, är ensom

glesbygdsom-de bor iockså angelägetPropositionen: Det är att som
folkbildningsakti-olikadeltamöjlighet iråden attges

sid. 13viteter.

spridningengeografiskaanalysera denbörsärskilt intresseAv attvara
studieförbunden.de olikastudiecirklar hosolika slag avav

skillnadernauppgifterintressantastatistiken lämnasoffentligaIden om
Istudiecirklar.ideltagandedet gällerdåoch kommunerolika länmellan

årliga deltagareantalet änVästerbottens län varannanmotsvarar mer
mindresifframotsvarandeKristianstads län änIinvånare. är varvuxen

i70siffrannorrlandskommunerI är etttredje invånare. några procent,ca.
Upp-20siffran underStockholmtillantal förortskommuner är procent.
roll ifaktiskt spelarstudiecirklarna störsttyder i viss pågifterna mån att

analysingå utförligareböri utvärderingenglesbygdsområden, avenmen
till skillnaderna.orsakernamöjligtochförhållandena avom



SOU 1993: 64De grundläggande målen
Kapitel 5

De statliga måldokumenten visserligen inte vissa iämnenatt stu-anger
diecirklarna skulle andra, de berörangelägna påän annatvara mera men

innehållet i dem.sätt

Propositionen: grundläggande skälen folkbildningentill stödjaDe att
den bidrar till demokratisk grundsyn ochär att ut-en

veckling samhället.i

fria folkbildningen:och frivilligaDen

-främjar demokrati, jämlikhet, jämställdhet in-samt
ternationell och kulturell förståelse och utveckling,

syftar till stärka människors möjligheter på-att att-
verka livsvillkor och tillsammans med andrasina för-
ändra förhållandena enligt värderingar och idé-egna
er,

medverkar till utveckla folklig kultur,att en-

stöd och stimulans till idéburet studiearbete iettger-
olkrörelser och örenin 8ar,

sid. 6---

Verksamheter riktas utbild-ärmotsom grupper som
och kulturellt missgynnade skallningsmässigt priorite-

Människor med funktionshinder och invandrareras.
tillhör de tidigare nämnda iär,som grupperna sam-

manhanget, särskilt viktiga målgrupper. sid. 12

De här refererade skälen respektive målen för statsbidrag till folkbild-
ningen i utsträckning sikte hur arbetet bedrivs i studiecirklamapåtar stor
och deltagarnas inflytande arbetet och dess inriktning. Hithöran-på över
de frågor längre fram.tas upp

Emellertid erbjuder varje för studier eller mindre möjlighe-ämne större
behandla de ting räknats i propositionen och påverkater att attsom upp

deltagarna till exempelvis ökad tolerans och djupare förståelse andraav
kulturer och värderingar.

Det därför intresse få belyst i vilken utsträckning cirklarna be-är attav
handlar exempelvis demokratifrågor liksom frågor jämlikhetrörsom
mellan människor, jämställdheten mellan könen och frågor kan ledasom
till ökad internationell och kulturell förståelse. Likaså det intresseär av

få belyst i vilken utsträckning cirklarna sitt innehåll stärkeratt genom
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människors möjligheter påverka sina livsvillkor SOU 1993: 64och hur de stimuleraratt
föreningslivet.det idéburna De studiecirklar bidrar till utveckla Kapitel 5attsom

folklig kultur återfinns sannolikt främst inom den estetiska ämnes-en
folklig kultur flersig uttryck vad innefattas iäntargruppen, men en som

estetisk verksamhet. I vilken utsträckning behandlas invandrarfrågor och
handikappfrågor i studiecirklarna Frågor slag besvarasdetta inteav av
cirklarnas ämnesbeteckning.

Det bör emellertid flerafinnas möjligheter belysa frågorna. Ettatt -
kan igenom representativt urval dengå litteratursätt att ettvara av som

Genomgångaranvänds kursmaterial. studieplaner och intervjuersom av
med ledare och deltagare kan också god bild hur verksamheten ige en av
studiecirklarna den beskrivning finns i propositionen ochmotsvarar som

förmålen statsbidragen.mot
Det bör relativt lätt redovisa hur andel studiecirklarnaatt storvara av

anordnas i samarbete med organisationer och folkrörelser ochsom som
betecknaskan utbildning till förstöd dessa organisationers arbete.som

Den utbildning det här handlar kan skilda slag. Det kan hand-om vara av
funktionärsutbildningla eller studier inom områden de olikaom om som

organisationerna betraktar sina verksamhetsfalt.som
Ett problemsvårare belysa i vilken utsträckning resultatetär att stuvav

diecirklarna blir deltagarna påverkas till positivt påsynsättatt ett mera
frågor demokrati, jämlikhet och jämställdhet eller de blir stärkta iattsom
sina möjligheter påverka sina livsvillkor. Det emellertidatt vä-vore av
sentligt intresse den statliga utvärderingen kunde lämna bidrag tillettom
kunskapen detta.om

I följandedet behandlas områden förnâgra utvärdering relativtärsom
klart knutna till vissa ämnesgrupper.

Estetiska ämnen

Det antalet deltagare, i runda tal 800 000-900 000,största finner i deman
studiecirklar hänförs till huvudgruppen estetiska ämnen,som som om-
fattar 35 olika ämnesområden, inom vilka i sin förekommer cirklarturca

olika slag. Imånga finner cirklar sysslar medav gruppen man som mu-
sik, dans, konsthantverk, konst och andra estetiskateater, ämnen.

Propositionen: det främsta kulturpolitiska för stödet tillmotivet
folkbildningen kan sammanfattas med den skallatt
bredda kulturintresset samhälleti och vidga deltagan-
det kulturlivet.i --

Studieförbundens betydelse för kultur-amatärernas
verksamheter dem särskilt för utveck-ettger ansvar
lingen den folkliga kulturen. sid. 15av



l utvärdering denna omfattande verksamhet skulle SOUbehöva 1993: 64en av man
komplettera den officiella statistiken med försök bakom Kapitel 5tränga äm-ett att
nesrubrikerna för bl.a.att ett grepp om

hur cirklarmånga i huvudsak sig kunskapägnar attsom ge om-
olika konstarter och konsühantverk,

hur cirklar i huvudsakmånga innebär deltagarna lär sigattsom att-
själva använda och utveckla olika tekniker och uttrycksformer och

hur cirklar i huvudsakmånga arbetar med åstadkommaattsom ett-
resultat, produkt, formi exempelvis konsthantverk,en av
kåirfrzunträdzinden, konserter eller teziterföreställningar.

Uppgifter det nämnda slaget kan inte fram underlaget förav man ur
den offentliga statistiken på skattningar med ledningsätt änannat genom

ämnesrubriker. Vill djuparenå blir alltsa hänvisad till gö-av attman man
granskning enskilda cirklar. Det uteslutetär sådangörara en attav en

granskning heltäckande, och det knappast heller meningsfullt.vore
Granskningen bör i stället lämpligt ochgöras representativt urvalettav

cirklar och med koncentration till de frekventa.ämnen ärav mestsom

Hobbyverkszimhet

Propositionen: angeläget höjaDet kvaliteten denär amatörkulzu-iatt
rella verksamheten. Folkbildningen bör verka för att
utveckla samverkan mellan och yrkesverk-amatörer

och mellan och kulturinstitutioneramatörersamma
och sid.-0rganisati0ner. 15

Ett inte sällan förekommande påstående särskilt studiecirklarna in-om
den estetiska de oftaämnesgruppen har karaktären hobby-är attom av

verksamhet. Med hobby då vanligen förklenande,någotmenar man
och påståendet förekommer i förening med uppfattningengärna detatt
inte bör samhällets sak särskilda bidrag subventionera vis-attvara genom

slag hobbyverksamheter försa av vuxna.
medOm hobby bara saker människor sysslar fri-med påman menar

tiden få direkt materiellt utbyte det naturligtvisså huvud-utan äratt ett av
delen allt deltagande i studiecirklar beteckna just h0bby. Närattav som

kritiserar vissa studiecirklar troligen någotman annatavser man exem-
pelvis verksamheten skulle sakna egentligt syfte eller denatt i någonatt
mening inte skulle utvecklande. Deltagarna i de kritiserade studie-vara
cirklarna och studieförbunden sällan saken detpå sättet.ser nog mera
Men eftersom delade meningar råder det värde frågan be-attvore av
lyst i den statliga utvärderingen.

Ett rimligt krav ställa allapå studiecirklar får statsbidragatt ochsom -
naturligtvis inte bara dempå tillhör det estetiska ämnesområdet ärsom -
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SOU 1993: 64trevlig deskall innebära timmarsde inte bara några utan attatt samvaro
Kapitel 5skall delta-slag förkovran, deför deltagarna skall leda till något att geav

vidgadehelt kunskaper,ökade och fördjupade, eller kanske nya,garna
sammanhang.och ökad förståelse förvyer

efter cirkeln kunde naturligt-kunskaper före ochdeltagarnasAtt mäta
Skolansstudiecirkel.metod bedöma värdettänkbarvis att enavvara en

emellertid främman-För folkbildningen dethar den funktionen.betyg är
de kunskaper.mätaatt

graden målmedvetenhetmöjligt granskaDäremot borde det att avvara
granskarkunna bl.a.studiecirkelarbetet. Detta böri göras att mangenom

syftar till kun-förväg uppgjord plancirklarna arbetar efter i somenom
ledare medvetnaskapsutveckling och de har kompetenta äratt omsom

uppgift.sin
och kultur-olika kulturinstitutionerEtt planmässigt samarbete med

högt-medvetenhet behovetorganisationer tyder också på att ettgeom av
Det naturligtvis nöd-innehåll cirklarnas arbete.kvalitativtstående åt är-

lämpligtdetta slag begränsas tillvändigt granskning också ettatt aven
cirklar.urval av

Kulturarbetare cirkelledaresom

yrkesverk-cirkelledare bland utövande konstnärer ochEngagerandet av
kvali-kan användas slagsinom olika estetiska områden ettsomsamma

Men cirkelledararvodena ocksåstudiecirklarnas arbete.påtetsmått utgör
Detför utövande och konsthantverkare.viktig inkomstkälla konstnäreren

fråga belyst i utvärderingen.värde också denna närmareattvore av

Samhällsvetenskap, information

i runda tal 550 000, finner i deDet antalet deltagare, äm-näst största man
Samhällsvetenskap, informa-hänförs till änmeshuvudgruppennen som

tion. förekommer 30-tal med beteckningarInom ämnenett somgruppen
Kommu-Informationsbehandling, Internationella frågor,Fackliga frågor,

Miljövård.frågor, Socialpolitik, Deklaration-Beskattning ochnala

fria frivilliga folkbildningen:Propositionen: ochDen

människors möjlighetersyftar till stärka på-attatt-
tillsammans med andra för-verka livsvillkor ochsina

förhållandena enligt värderingar och idé-ändra egna
er

studiearbetestäd och stimulans till idéburet iettger-
folkrörelser föreningar sid.och 6
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Målet med statsbidrag till folkbildningen stödja SOU 1993: 64är att
verksamhet syftar till det möjligt för Kapitel 5göraatten som

människor påverka livssituationsin och skapaatt en-
delta samhällsutvecklingeniattgagemang genom

politiskt, fackligt eller kulturellt arbete. sid. 12ex.

Som framgått tidigare de szunhällsinriktade generelltutgör ämnena ett
prioriterat område. Det därför värde få utförligare belys-attvore av en
ning vilka olika verksamheter ingår i det.av som

Sannolikt det det främstså, inom detta område studieför-äratt som
bundens medlems- eller samarbetsorganisationer påverkar verksamhe-

innehåll. Detta väcker frågan studiecirkelns betydelse förtens om
förenings- och organisationslivet i Sverige. Den aktuella utvärde-nu
ringen har i och för sig primärt syfte ökad kunskap folk-attsom ge om
bildningen, dennas betydelse i det svenska samhället skall kunnamen om
bedömas bör i vissaså sammanhang utblickar områden utanförgöras mot
folkbildningens i strikt mening. Detta börgränser sådant område.ettvara

Den fråga allmänt skulle behöva belysas i vilkenrent närmare ärsom
utsträckning det svenska organisationslivet med dess folkrörelser, ideella
föreningar och intresseorganisationer för sin verksamhet beroendeär av
folkbildningsorganisationerna, och i detta sammanhang just studieför-av
bunden. frågorAntalet förtjänar belysning är stort:som en

I vilken utsträckning består de olika föreningarnas och organisationer-
verksamhet studier i cirkel och i vilken utsträckning utbildas för-nas av

troendemän och funktionärer i studiecirklar Hur andel studiecirk-stor av
larna inom främst det samhällsvetenskapliga området interna ochär av-
sedda för den organisationernas medlemmar och hur andel ärstoregna

för allmänhetenöppna
Staten utnyttjar ofta studieförbunden för olika upplysningskampanjer.

Ett aktuellt exempel den kampanj just förär pågår öka kun-attsom nu
skapen EG och Europasamarbetet. Hur många svenskar har under deom

deltagitåren i den studier och vad innebär det försenaste typen av svens-
karnas kunskapsnivå och för opinionsbildningen i brännande samhällsfrå-
gor

5.4.4 Rekrytering, deltagare

Folkbildningsrådet genomför under 1993 omfattandevåren undersök-en
ning deltagarna i studiecirklarna. Undersökningen, bygger påav som en
enkät till urval 6 500 och samtliga studieförbund,ett av personer avser
har förutsättningar viktig kunskap dem faktiskt deltog iatt ge om som en
eller flera studiecirklar under den aktuella tiden.

Med tanke omfattningenpå denna undersökning både vadav avser an-
talet tillfrågade och antalet frågor förefaller det tveksamtpersoner om
den statliga utvärderingen skall låta genomföra motsvarande enkät.en
Resultatet undersökningen bör naturligtvis utnyttjas också i den statli-av

utvärderingen.ga
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SOU 1993: 64utvärderingenför den statligafinnas skäl görabör detDäremot att en
Kapitel 5förinriktningmedundersökning någotkompletterande att ge enannan

skildaförmåga rekryterastudieförbundensbredare belysning att grupav
första hand inriktasbör i påUndersökningenverksamhet.till sin attper

skiljerstudiecirkel sigihuruvida de deltaruppgifterfå fram ensomom
normalpopulation.från en

redovisadeunder dethade studiecirklarnaSom tidigare nämnts senast
Eftersommiljoner deltagare.199192, 2,8verksamhetsåret, sammaca

under höstenexempelviscirklar underdelta i flera årkan ett enperson -
undernettosiffran deltar årbörunderoch våren ett va-sompersoneren -
nettosiffran tillkvalificerad gissning uppgårEnligtlägre.avsevärt enra

uppgiftenDen exaktamiljonerl,5-2storleksordningen merapersoner.
undersökning.Folkbildningsrådetsbör framkomma ur

teoretisktdeltagarsiffran hög detförhållanden ärUnder alla såär att
har deltagit iefter få åt-Sveriges invånare årmöjligt allafullt att vuxna

troli-förhållandet,Så verkligastudiecirkel. inte detminstone är menen
erfarenhetåtminstonesvenskar någonhar majoritet egen avvuxnaengen

be-frågaDet värde dennastudiecirkel.delta i närmareattatt avvore
befolkningensvenskadel denförsta fråga alltså: hurlyst. En är stor av

i studiecirkeldeltagit20 har gångår någonöver t.ex. en

utbildnings-syftar tillVerksamheter utjämnaPropositionen: attsom
skallsamhälletutbildningsnivånklyftor och höja i

prioriteras.

socialt eller kul-utbildningsmässigt,Personer ärsom
varvidskall särskiltturellt missgynnade prioriteras,

Handikap-skall uppmärksammas.invandrare särskilt
målgrupp. sid.viktig 12pade utgör en annan

regelbundetsidan demskillnader mellanFinns typiska ådet somena
enstakabara deltagitandra sidan demdeltar i studiecirklar, någonå som

Är ständigtdeltagit deltagarnaaldrigoch tredje sida demågång somen
Äraktiv gruppbegränsadeller de i verklighetenskiftande utgör menen

prägladelit samhället,medborgare eller de ide vanliga utgör aven
förtroendeuppdragochföreningsengagemangmånga

FolkbildningsförbundetsframgåI den det inte kommermån att un-av
finnsdetundersökningen också belysadersökning bör den statliga om

bakgrund mellan olika slagskillnader i deltagarnastypiskanågra stu-av
huruvida vissakunskapdiecirklar. Syftet med detta bl.a. äm-är att om

kort tidigare formellandra för dem harattraktiva änär ut-somnen mera
bildning.

utvärderingenför den statligaFörslaget alltså, det inomär att ramen
be-till slumpvist urval denskall relativt bred enkätgöras ett vuxnaaven

relationkartlägga olikafolkningen. Frågorna bör inriktas på att gruppers
sträckaUtvärderingen bör i detta avseendestudiecirkelverksamheten.till

allsuppgifter också intelängre tid ochsig över somom personeren ge
sällan deltagit i studiecirkel.eller bara en
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Förutom sedvanliga demografiska data kön, ålder, bostadsort, SOU 1993: 64et-som
nisk bakgrund, bör enkätundersökningen uppgifter utbildning, Kapitel 5etc. ge om
sysselsättning, föreningsengagemang, politiskt och inkoms-engagemang

Vidare bör den innehålla uppgifter eventuella handikapp.ter. om
En undersökning detta slag bör värdefulla uppgifter bl.a. iav ge om

vilken utsträckning studiecirklar-na sinanår primära målgrupper, alltså
dem har kort tidigare utbildningserfarenhet, invandrare eller han-ärsom
dikappade.

Om enkätundersökning föreslagenhär omfattning bör tillfäl-görsen av
let utnyttjas till också belysa studiecirkelns förhållanderoll i till andraatt
utbildningar. Grundfrågan gäller vad det valet den el-är styrsom av ena
ler andra utbildningsfonnen. Vad karakteristisk för den väljerär attsom
delta i studiecirkel Vilka föredrar i stället komvux, folkhögskola elleren

Ärhögskolan det egenskaper hos avgörande ellerär ärpersonerna som
det skillnader i studiemålet

Könsfördelning

I studiecirklarna dominerar sedan länge kvinnorna. De 60utgör nära pro-
studiecirkeldeltagarna. Skillnaderna mellan olikacent är slagav stora av

cirklar. I cirklar handlar antal textila och porslins-ämnenettsom om om
målning deltar bara kvinnor. Inästan fiske och jaktämnen deutgörsom
mindre tioän procent.

Såvitt kan bedömas föreligger tillräckligt statistiskt underlag förett att
bilden skall klar. Det finns knappast någon anledning för denvara att
statliga utvärderingen insamla ytterligarenågot material.

Åtgärder5.4.5 för nå de prioriteradeatt grupperna

Det föregående avsnittet handlade vilka deltar i studiecirklar ochom som
vilka inte det, alltså resultatetgör rekryteringen till verksam-som om av
heten. Detta avsnitt handlar utvärdering vad studieförbunden vid-om av

för aktiva åtgärder för de prioriteradenåtar att grupperna.

Propositionen: Sedan mitten 1970-talet har riksdag och regeringav
vid flera tillfällen fastslagit det de har fåttäratt som
minst samhällets insatser för utbildning och kulturav

förstai hand skall komma åtnjutandei desom av re-
ställer till förfogande för detta ända-statensurser som

mål. huvuduppgifternaEn för den samhälletav av
stödda vuxenutbildningen skillnaderutjämnaär iatt
utbildning mellan olika samhället.i Detta målgrupper
har inteännu uppnåtts.
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SOU 1993: 64
Kapitel 5

kritisk skol-perspektiv,Möjligheter till engagemang,
kommaverksamhet såskapande måsteochning

för utanförskapdel. Riskernamöjligt tillmånga som
och starkamellanökarför klyftornaoch att svaga

åstadkommapåtagliga.dag Föriär attgrupper ---
fordras påutveckling ansträngningarpositiv storaen

harfolkhögskolornaStudieförbunden ochskilda håll.
utvecklingenpåverka positivt.goda förutsättningar att

sid. 13

rekryterar demstudiecirklarnavidden vikt läggsMed tanke på attsom
utvärder-den statligaväsentligtutbildning dethar kort tidigare är attsom

vidtasutförs och de åtgärderplaneringockså omfattar deningen somsom
rekryteringsmålen.för uppnåatt

urvalsundersökning. I den-grundvalUtvärderingen bör pågöras av en
avdelningar han-studieförbunden och derasolikagranskas hur debörna

vilka konkretaverksamhetsplanering, åt-i sinrekryteringsfrågornaterar
och hur demålgrupperna gårför de prioriteradevidtasgärder nåattsom

ansträngningar.sinaresultatetsjälva utvärderatillväga för att av

studiecirklarnaerfarenheter5.4.6 Deltagarnas av

studiecirklarna,arbetet idels hur deltagarna påAvsnittet handlar serom
Det ock-förväntningar.derasde resultatetdels tarmotsvararattanserom

förvänt-skillnad mellan deltagarnasfinnsfrågan det någonså omupp
fastställt för bidragen.harövergripande måloch deningar statensom

folkbildningen:frivilligafria ochPropositionen: Den

frivilliga kunskapssö-fria ochmänniskorsbygger på-
kande,

samarbete,värderingar ochdemokratiska-präglas av
sid. 6---

stödjatill folkbildningenMålet med statsbidrag är att
det möjligt försyftar tillverksamhet göraattsomen
och skapapåverka livssituationmänniskor sinatt en-

sid.samhällsutvecklingendelta iattgagemang ---
12

viktdetriksdag och regeringFör är attstor un-av
bedömningartill grund förderlag kan ligga avsom

däremotstatsbidraget. kanmåluppfyllelsen inteDetav
mycketbedömning huraktuelltbli göraatt t.ex. aven
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fria folkbildningen SOU 1993: 64deltagarna lärt densig. I är prov
Kapiteloch kunskapstest främmande företeelser. sid. 16 5

bevekelsegrunderMan de enskilda människornasvågar anta, attnog
i studiecirkel konkreta och jordnära.bakom beslutet delta ganskaäratt en

väljer läsa språk därför har eller glädjeMan att tror att nyttaatt manman
för hålla gamla kunskaper vid liv. Eller väljer läradet eller attatt manav

konsthantverk för själv skulle viljasig grunderna i kun-gärnaett att man
knyppla eller slöjda eller vad det kan sig Eller skulleröra om. manna

skriva berättelser, spela instrument eller spelavilja kunnagärna teaterett
behov uttrycka sig.därför har attatt ett avman

Vad det handlar just människors fria och frivilliga kunskapssö-ärom
för frittkande. Eftersom deltagandet de allra flesta sig valdrör om en

utvärdera dettafritidsverksamhet finns det knappast anledning närma-att
handla fritt val föreningar ochDet får också organisa-ettre. anses om om

förtioner anlitar studieförbunden genomföra utbildningar ligger iatt som
verksamheten.linje med den egna

studiecirk-Däremot det skapa sig uppfattning hursvårareär att en om
förlarna de övriga motiven bakom och målen statsbidragen.motsvarar

studieverksamhet präglas demokratiska värderingar kanAtt sigtaen av
föruttryck såväl i studierna i arbetsformerna.ämnet som

Folkbildningens syfte det möjligt för människor påverka singöraatt att
livssituation och skapa samhällsengagemang har den medatt gemensam
hela svenska utbildningsväsendet det eller mindredet och antas mer av
sig själv studier lederuppnås till ökade kunskaper kunskapattgenom -

Men det handlarmakt. också här arbetssättet typiskt förär om som-
studiecirkeln brukar deltagarna samverkan och diskus-attanges genom
sion fram till kunskap, inte passivt dennår att tar emotgemensam man
från kateder. Undertexten skall alla deltagare har något vär-atten vara,
defullt bidra med.att

Det möjligt intervjuunder-bör lämpligt konstrueradattvara genom en
sökning få fram bild deltagarnas erfarenheter. Följande utgören av egna
exempel:

Gav studiecirkeln värdefulla kunskaper och erfarenheter Mer för-än
eller mindreväntat .

Har erfarenheterna och kunskaperna påverkat din livssituation
På används devad kunskaperna för arbetet, för föreningen,sätt nya -

för fritiden
Har ditt intresse ökat för det studiecirkeln arbetade ntedämne som
Tänker förkovradu fortsätta dig i ämnetatt
Hur arbetade studiecirkeln blev ni undervisade eller lärde ni av var--

andra
Bestämde självadeltagarna hur arbetet skulle ske
Kom studiecirkeln in frågorpå värderingar, ideologier och livs-om

åskådningar
Gav cirkeln ökat intresse för samhällsfrågor
Tänker du delta i studiecirkelnågon mera
Vad tycker du särskilt bra eller dåligt med studiecirkelnvar
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5.4.7 Allmänhetens uppfattning studiecirklarna SOU 1993: 64om
Kapitel 5

Med tanke målen förpå statsbidragen till studiecirklarnaatt ett är attav
breddat deltagande bör det intressenå inte bara bildett attvara av en

erfarenheterna hos dem faktiskt deltagarevarit också bildutanav som en
hur de aldrig deltagit studieförbundens verksamhet.påav som ser

Om enligt förslagen undersökning dem aldriggörsovan en av som- -
deltar i studiecirkel bör också undersöka orsakerna dettill haren man om

med hur studieförbunden uppfattas dessa.göraatt av
Är orsaken helt enkelt bristande kunskap studieförbundens verk-om

samhet
Eller handlar det dåligt självförtroende och bristande tilltro till denom

förmågan lära sig eller konstruktivt bidranågot tillatt nytt attegna en
diskussion förrädsla göra bort sigatt-

Eller orsaken inte har intresse studeraär att attman av
Eller uppfattningen studierna ligger fel nivåär att

5.4.8 Deltagarkostnaderna

Ovan har föreslagits, det redan i inledande beskrivning folkbild-att en av
ningen skall antal översiktliga grunddata verksamhetensettanges om
ekonomi. Studiecirklarna delfmansieras avgifter från deltagarna.genom
Det naturligtvis betydelse för cirklarnas förutsättningarär attav svara

bl.a. rekryteringsmålet deltagaravgifterna blir överkomliga för demot att
allra flesta.

Propositionen: bidrag kommunerDe och landsting till studie-som ger
förbund och folkhögskolor viktig del finan-iutgör en
sieringen verksamheterna. förutsätter denJag attav
definition kommuner och landsting folk-görsom av
bildningen helhet kommerinte skilja sig på vä-attsom
sentliga punkter från den och riksdag fb-regeringsom
reslás ställa bakom.sig också frånJag bidra-utgår att

från kommuner och landsting skall minstgen vara av
den omfattning de har idag, och de förändringaratt

föreslås den statligai bidragsgivningen intesom nu
skall medföra ejfekter dettanegativa inom område.
sid. 16-17

I utvärderingen bör ingå redovisning deltagarnas kostnader för atten av
studera i antal vanliga studiecirklar. I redovisningen bör ock-ett typer av

ingåså förändringar i avgifternastörre har inträffat under år.om senare -
Underlaget för redovisningen bör kunna uppgifter från rela-utgöras ettav
tivt begränsat urval lokalavdelningar studieförbund.av av



Studieförbundens5.5 kulturprogram SOU 1993: 64
Kapitel 5

Studiecirkeln studieförbundens viktigaste verksamhetsform. De övrigaär
verksamheterna under Debegreppet kulturprogram. kan beståsamsas av
exempelvis kulturinslag vid föreningsmöten, offentliga artistframträ-av
danden och teaterföreställningar, författaraftnarutställningar, ellerav av

föreläsningar.av
Under 199192 antalet 90 000 och deltagaran-nästanvar arrangemang

talet publiken beräknades Caeller till 10 milj. 20 kulturpro-procentca av
i glesbygd, och de framför allt där viktigt inslagäger är ettgrammen rum

i det lokala kulturlivet.
Av-statsbidragen till studieförbunden användes 199192 70 milj. kr.ca

till kulturprogram. En del beloppet till medverkande kulturar-gärstor av
betare och väsentlig del deras inkomster.utgör en av

I den statliga utvärderingen statsbidragen till studieförbunden börav
också kulturprogrammen redovisas för den fullständiga bilden. Iatt ge
huvudsak bör redovisningen kunna bygga den statistik årligen in-på som
samlas. Kulturprogrammen blir i övrigt föremål för utvärdering frånen
Folkbildningsrádets sida.

I den statliga utvärderingen bör det emellertid väsentligt förstå-attvara
ka belysa särskilt aspekt verksamheten. Troligen spelar kulturpro-en av -

roll i glesbygd. Det därför intresse den statligastörst attgrammen vore av
utvärderingen också innefattar undersökning kulturutbudet i etten av an-
tal glesbygdskommuner och därvid särskilt redovisar de kulturprogram

studieförbundsavdelningarnaigenomförs kommunerna.som av

5.6 Folkhögskolorna

5.6.1 Inledning

I avsnittet studiecirklarna har relativt utförligt behandlats fleraovan om
utvärderingsonträden också bör gälla för folkhögskoloma. I de fallsom
frågeställningarna kan därför behandlingen i dettaär gemensamma av-
snitt kortfattad.göras

Om studiecirkeln typiskt fritidsverksamhet, oftast förlagd tillärsett en
vardagskvällar och hemmet eller arbetet, det karakteristiskanära så förär
folkhögskolan heltidsstudier i internat och eleverna kommer frånatt ett
mycket geografiskt Omområde. studiecirkeln kan efterstort sägas sträva

naturligt inslag i vardagsmiljön innebär studier Sverigesvidsäatt ettvara
130 folkhögskolor eleverna under längre eller kortare tid lämnar sinattca

vardag och blir delaktiga i helt totalmiljö.en annan
Resursbegreppet folkhögskolani elevvecka, dvs. undervisningstidenär

omvandlas till veckor. Det totala antalet elevveckor finansierade med det
obundna statsbidraget har under följd omkringlegat 700 000.åren av
Enligt betänkandet Kunskapens SOUkrona 1993:23, avgivet Ut-av
redningen effektivare vuxenutbildning, folkhögskolornasuppgickom ge-
nomsnittliga kostnad 199192 för elevvecka till l 960 kr. Kostnadenen
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SOU 1993: 64bidrag främst från och landsting. Det statsbidrags-täcks med är ettstat
Kapitelelevavgifter for undervisningen. 5villkor inga utgåratt

Flertalet kurser vid folkhögskolan, 65 bara l-3 dagar,procent,ca varar
veckoroch endast nio längre tid 15 dvs. termin el-änprocentca varar en

De emellertidler längre kurserna 75mer. motsvarar procent anta-avca
siffrornalet elevveckor. Följande tabell illustrerar situationen gäller

198990, i redovisas i Utbild-verksamhetsåret detär senastesom som
ningsstatistisk årsbok 1992:

Kurser EleverElevveckor
deltagare

198990 709 255 188 235 464Totalt antal 11

fördelning:Procentuell

procent procent procent

1-3 10 64 64Kurser dagar

Kurser 4 dagar-IS 14 27 28veckor

76 9 8Kurser 15 veckor -
100 100 100

Redan dessa siffror visar, verksamheten vid folkhögskolorna äratt
skiftande. Totalt l4 imycket deltar under miljon människorår näraett

kurser vid folkhögskolorna, mindre 20 000dessa eleverär änmen av un-
Detder minst termin. genomsnittliga antalet eleverdeltagare kursen per

drygt 20.är
Den statistik insamlas reguljärt folkhögskolorna relativtärsom om om-

fattande. Den innehåller uppgifter deltagarnas fördelning olikapåom
slag kurser och vidare åtskilliga personuppgifter, bl.a. avseende utbild-av
ningsbakgrund. Bearbetningar dessa uppgifter bör kunna ytterligareav ge
väsentlig information betydelse för den statliga utvärderingen.av

Vidare har det gjorts särskilda undersökningarpå år någrasenare som
delvis har kvar sin aktualitet, delvis bör kunna användas referensma-som

SCBterial för förnyade undersökningar. Sålunda gjorde 1987 under-en
sökning nybörjarna 1982 vid folkhögskolans långa kurser bl.a. i syfteav

få fram uppgifter vilka förändringar studierna lett I betän-till.att om som
SOUkandet 1990:65 Folkhögskolan i framtidsperspektiv redovisade

folkhögskolekommittén också viktiga uppgifter.
Rent allmänt finns alltså förhållandevis fylligt grundmaterialett om

folkhögskolan. Insamlandet ytterligare underlag bör därför kunna gö-av
jämförelsevis begränsat.ras

5.6.2 Folkhögskolornas arbete med målformuleringar

I avsnitt föreslogs, studieförbundens arbete med översättaatt att
målen för statsbidrag till Verksamhetsmål skulle Motsva-utvärderas.egna
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rande utvärdering bör för folkhögskolornas del, och SOUgöras den 1993: 64böräven
begränsa sig till urval skolor. Kapitel 5att ettavse

5.6.3 Folkhögskolekurserna: inriktning, nivåer

Såvitt kan bedömas den reguljära statistikenär de stude-över ämnen som
folkhögskolornai omfattandeså det inte motiverat det förärras att att

den statliga utvärderingen samlas in ytterligare uppgifter dessa. Däre-om
bör utvärderingsrapporten med utnyttjande befintligt statistisktmot av

underlag beskriva verksamheten inom folkhögskolorna.

Allmän kurs

Propositionen: Allmänna kurser skall basen folkhögskolornasiutgöra
verksamhet. totala omfattningenDen allmänna kur-av

vid folkhögskola skall årligen minst 15utgöraser en
verksamheten.procent av

Förekomsten allmänna kurser framgår den reguljära statistiken,av av
och underlaget för den går bedöma den vid varje skolaatt uppgårav om
till minst 15 Något ytterligare underlag bör inte behövligtprocent. vara
för fastställa förhållandet.att

Nivåer

För folkhögskolorna gäller, liksom för studiecirklarna, målen foratt stats-
bidragen innebär de med kort tidigare utbildningserfarenhet skall prio-att
riteras. Det därför intresse undersökaär i vad kursernamån vidattav
folkhögskolorna ställer krav förkunskaper.på Undersökningen bör kunna

vidgöras representativt urval skolor.ett av

De grundläggande målen

Som påpekades inledningsvis i detta avsnitt skiljer sig studiesituationen
vid folkhögskolorna väsentligt från den gäller för studiecirklarna, isom
synnerhet då det gäller de s.k. långa kurserna. Dessa innehåller flera äm-

samverkar till helhet, dessutom innefattar den totalmiljönen som en som
folkhögskolansom representerar.

Därmed bör utvärdering hur folkhögskolorna förverkligar folk-en av
bildningens grundläggande mål alltså bl.a. främja demokrati, jämlik-att-
het, jämställdhet internationell och kulturell förståelse,samt stärkaatt
människors möjligheter påverka sin livssituation och utvecklaatt att en
folklig kultur ha fomien granskning inte enskilda ämnenav en utanav-

45



SOU 1993: 64skolorgrundval urvalhela kurser. Utvärderingen bör pågöras ettav avav
Kapitel 5såväl korta långa kurser.och avse som

Profilering

de eller flerafolkhögskolor s.k. rörelseskolor, dvs. harFlertalet är en
Övriga landsting eller pri-folkhögskolor harfolkrörelser huvudman.som

märkommun huvudman.som
folkhögsko-finns skillnader mellan de olikaDet allmänt känt detär att

Det emellertid in-de olika huvudmännen.lor beroende bl.a. på vore av
skillnader består och hur defå belyst vari dessanärmareatt storatresse

mindre änmesrubrikeregentligen Antagligen framgår de änav av en
hur undervisningen i verkligheten bedrivs.undersökning av

gransk-Eftersom undersökningen kräver förhållandevis ingåendeen
verksamheten resursskäl intevid den enskilda skolan kan denning avav

grunda sigheltäckande. i stället bör också denna undersökning pågöras
skildaurval skolor, representerande antal huvudmän.ettett av

Samverkanskurser

betydelse för för-Ovan föreslagits undersökning studiecirkelnshar en av
Sverige. Denna undersökning bör ocksåenings- och organisationslivet i

utsträckningomfatta folkhögskolorna, och den bör bl.a. belysa i vilken
föreningar och folkrörelser.kurser tillkommer i samarbete med olika

Rekrytering,5.6.4 deltagare

folkhögskolans verksamhet har formen inter-nat. Där-Huvuddelen avav
I dettamed minskar betydelsen avståndet mellan hemmet och skolan.av

förklaringen till skolor förlagda till mindreligger också så många äratt
till landsbygden. I alla skolorna riksrekryterande.och princip ärorter

Internatformen och skolornas geografiska placering får flera konse-
sinkvenser. En dem består i eleverna kunna helt lämna hem-måsteattav

miljö Det alltid för för-under längre tid. inte så lätt den harären som
sörjnings- vårdnadsansvar för familj. Antagligen dettaoch detär somen

förklaringen till eleverna vid de långa kurserna medelål-såär äratt unga:
dern för nybörjare omkring 22 år.är

Som tidigare finns statistiska data eleverna vidnämnts gott om om
folkhögskoloma, och ytterligare sådana data bedöms inte behöva samlas

förin grund den statliga utvärderingen. Däremot bör tillgängliga da-som
användas komponenterna i utvärderingen.ta som en av
Därvid bör det särskilt intresse granska uppgifterna hurattvara av om

andel eleverna vid olika olika funktions-skolor har slagstor av som av
hinder och i vilken utsträckning särskilda kurser anordnas för olika grup-

handikappade.per av



Den enkätundersökning, riktad till urval landets SOUbefolk- 1993: 64ett av vuxna
ning, i det föregående föreslagits för undersöka det finns Kapitel 5attsom ty-om
piska skillnader mellan svensk normalpopulation och deltagarna ien stu-
diecirklar ocksåbör användas för jämförelser mellangöra normalbe-att
folkningen och folkhögskoleeleverntt.

Åtgärder5.6.5 för nå de prioriteradeatt grupperna

Propositionen: allmännaDen kursen skall avsedd främst för demvara
saknar grundskole- eller gymnasieutbildning.som

sid. 21

1 mina övergripande förmotiv statsbidrag till det fria
bildningsarbetet har bl.a. betonat viktenjag folk-av
bildningen utbildningspolitiskti avseende. folk-För
högskolans del innebär den allmänna kursen viktigen
förutsättning för leva till detta mål.att upp

Riksdagen: Utskottet vill dock betona folkhögskolan främst haratt
viktig uppgift fylla för korttidsutbildadeatten vuxna.

sid. 16, anslutningi till diskussion åldersgränserom

De statliga måldokumenten för statsbidragen till folkhögskolorna fram-
håller alltså starkt skolornas utbildningspolitiska betydelse instru-som

för de korttidsutbildadenå Detment att därför viktigtär attvuxna. grans-
ka inte bara resultatet i form den faktiska elevsammansältningen,av-

behandlades i föregående avsnitt också de åtgärder folk-som utan som-
högskolorna vidtar för sinanå målgrupper.att

Även denna undersökning bör utföras på representativt urvalett av
folkhögskolor. Undersökningen bör belysa såväl de aktiva rekryte-
ringsåtgärder vidtas för målgruppernanå de passiva, vilkaattsom som
består i blandurval de sökande. Förhållandet nämligen sedanär antalett
är, antalet sökande till åtminstone de långa kursernaatt väsentligen över-
stiger antalet elevplatser.

5.6.6 Elevernas erfarenhet folkhögskolanav

SCB undersökte 1987 dem nybörjare elever vid folkhögsko-som var som
lornas långa kurser hösten 1982. Undersökningen omfattade bl.a. perso-

motiv för börja studierna och förändringarna iatt sysselsättningnernas
från tidpunkten för studiernas början och till undersökningstidpunkten.
Bland resultaten kan detnämnas, vanligaste motivet fortsattaatt stu-var
dier 36 följtprocent, personlig utveckling 32 Enprocent. tydligav
förändring sysselsättningen kunde i form bl.a. övergångav noteras av en
från arbetaryrken till tjänstemannayrken.
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1993: 64SOUSCB:s under-decennium,efterskälDet finns ettatt snart upprepanu,
Kapitel 5förändringarväsentligaundersökning kan visa någraEnsökning. omny

resultaten studierna.rekryteringen ochgällerinträffat då det av
elevernade tidigarefrågor hurinnehållaUndersökningen bör också om

dem.tillmäteroch vilket värde defolkhögskolestudiersinasjälva påser
föresla-tidigaredemdesammakunna iFrågorna bör stort somsomvara

4. 6..jfr avsnittetstudiecirklarför deltagarna igits

Folkbildningsrådet5.7

folkbildningsre-1991samband med årstillskapades iFolkbildningsrådet
med-studieförbundenvilket harFolkbildningsförbundet,form somav

Land-intresseorganisation ochRörelsefolkhögskolornaslemmar, avav
folk-kommunägdaochföreträder de landstings-stingsförbundet, vilket

högskolorna.
statsbidragen tillfördelauppgiftFolkbildningsrådets viktigaste är att

bestäm-Denna uppgift reglerasfolkhögskolor.studieförbund och genom
förvaltningsuppgifteröverlämnande1976:1046melse i lagen avom

hand-Reglernaverksamhetsområde.utbildningsdepartementetsinom om
beslut.gäller för sådanalingsoffentlighet

anslagsframställningamaför de årligaFolkbildningsrådetVidare svarar
krävs ide uppgifterfolkbildningen och lämnarsamladeför den som an-

samladtredje lämnauppgifterna årEnslutning till detta. är att vart enav
folkbildningen.utvärdering av

frågormed rad olikaarbetar i övrigtFolkbildningsrädet även somen
be-harsamlade folkbildningen, såsomoch inom denutvärderingrör av

tidigare.lysts
och folkhög-mellan studieförbundfördela bidragenMed uppgiften att

enlighetbidragen används iövervakaföljer ocksåskolor attansvaret att
mål för dem.med statens

folkbildningenmellanled mellanroll bådeFolkbildningsrådets ettsom
företrädare förochfolkbildningenövervakareoch staten, somsom av

komplicerad.folkbildningen är
till folkbildningen måstestatsbidragenI den statliga utvärderingen av

uppgifter central plats.intaFolkbildningsrâdets fullgöra sinasätt att en
till-principer rådetbör granskas deVad därvid i första hand är somsom

vidtarde åtgärder rådetfördelningen statsbidragen ochvidämpar somav
förskall uppfylla målentillsammansslutliga bidragsmottagamaför deatt

bidragen.
sigverksamhet bör grundaFolkbildningsrådetsUtvärderingen enav

beslu-och underlagen förrådet har fattatde beslutgenomgång som avav
och med de ledandemed rådets styrelseVidare bör intevjuer görasten.

tjänstemännen hos rådet.



Sammanfattande förslag5.8 64SOU 1993:
Kapitel 5

delar folkbildningenOvan antal förslag lämnatshar ett stort somom av
statsbidragen.utvärderingenundersökas led i den statligabör ett avsom

data de olikaför insamling iVidare förslag lämnats metoderhar om av
fallen.

katalogockså försökFörslagen kan upprätta överattett an-som enses
Om ställsfolkbildningen. de medelför forskninggelägna ämnen somom

räcker för genomförautvärderingens förfogande intetill den statliga att
undersökningar bör katalogen kunnasamtliga här föreslagna så ge upp-

inom olikafinansierade forskningsinsatsertillslag på sätt veten-annat
institutioner.skapliga

olika försla-sammanfattas och angelägenhetsgraderas deI det följande
förslag vilka delprojekt lämpligen kanDessutom lämnas om somgen.

sammanföras.
tregradig skala, där l betecknarAngelägenhetsgraderingen igörs en

projekten och 3 de projekt bedömts dede angelägnamest som an-som
Det emellertid understrykas, prioritetsgra-lägst prioritet. börha attsetts

projektet i sig skulle ringa intresse.den 3 ingalunda innebär att vara av
försla-utvärderingsobjekt starkt motiverade, ochSamtliga förslag ärom

urval frågor värdai helhet barasin när-ärrepresenterar ettget enav som
undersökning.mare

Prioritet l

i huvudsak frågor i de statliga dokumentenInom denna finns somgrupp
folkbildningen.viktigaste målen för statsbidragen tillhar angivits desom

Objekt AvsnittKommentar
ovan

AndelenPrioriterade cirklar hem-ägnassom
i språk, svenska, engelska, matematikämnen

studiecirklar och samhällskunskap bör kunna
framgå bearbetninggenom av
befintlig statistik 5.4.3

Cirklar Antalet cirklar i olika ii ämnen
glesbygd bör kunna framgåglesbygd genom

5.4.3bearbetning befintlig statistikav

Folkbildningens Undersökningen kräver detalj-en
grundläggande granskning studieplaner ochav

litteraturmål i studie- intervjuer med funk-samt
Urvalsunder-cirklar tionärer och deltagare.

sökning. 5.4.3
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4. Samverkan med Undersökningen bör kunna SOU 1993: 64genom-
föreningar föras intervjuer med funktio- Kapitel 5stué- genom
diecirklzir Urvalsundersökning. Börnâirer.

kunna samordnas med 5.4.3

5. Innehållet i Kräver studie-genomgången av
cirklar litteratur och intervjuer medsam-
hiillsinriktzide funktionärer. Urvalsundersiäk-

ningämnen bör kunna samordnassom
med och 4. 5.4.3

6. Deltagande i Enkätundersökning befolk-om
studiecirklar, ningens deltagande i folkbildning
särskilt bland analyserande jämförelser medsamt
de primära SCB:s statistik befolkningensom
mal utbildningsnivå Folkbildnings-ochgrupperna

förbundets undersökningar om
deltagande i studiecirklar folk-och
högs Se nedan. 5.4.4

Folkbildningens7. Undersökning kursplaner, littera-av
grundläggande intervjuer med elever ochtur samt

folkhög-mal i lärare. Urvalsundersåâkning. 5.6.3
skolan

Folkhö skolornas Kartlä min samverkanvåhr av
samverkan med mellan folkhögskolor, organisationer
föreningar och föreningar. Bör kunna samordnas

med 5.6.3

Deltagande i Se 5.6.4
folkhögskole-
kurser

Folkbildnings- Genomgång dokumentationav av
rädets verksam beslut, intervjuer med styrelse och
het funktionärer. 5.7

Prioritet 2

l Studieför- Genomgång dokumentation samtav
bundens arbete intervjuer. Urvalsundersåikning.
med formmal Kan samordnas med 5.4.2u-
lering och plane-
ring
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12. Profileringen I huvudsak befintlig SOU 1993: 64analys av
hos studieför- statistik. Bör samordnas med 11. 5.4.3 Kapitel 5
bunden

Krav för- Genomgång13. studieplanerpå samtav
kunskaper i intervj Kan medsamordnasuer.
studiecirklar l l-l 5.4.3

Kompetens Genomgång14. gi- studieplaner, in-av
vande studie- tervjuer. Kan samordnas med
cirklar 11-13. 5.4.3

Innehållet15. i Analys underlaget för be-av
cirklar i fintlig statistik, intervjuer medeste-
tiska ledare och deltagare. Urvals-ämnen

undersökning. 5.4.3

16. Studieförbun- Undersökning planerings-av
dens arbete för dokument och konkreta åt-av

rekrytera gärder. Genomgång doku-att av
prioriterade intervjuer. Urvals-ment samt

undersökning. Kan samordnasgrupper
med ll. 5.4.5

Kostnader Genomgång17. för dokument ochav
delta i budgetar. Urvalsundersökning. 5.4.8att stu-

diecirkel

18. Betydelsen i Enkätundersökning i glesbygds-
glesbygd kommuner. Har samband med 5.5stu-av
diecirklar och
kulturprogram

Folkhögskolor-19. Genomgång dokumentationav
arbete med intervjuer. Urvalsunder-samtnas

målformulering sökning. Kan samordnas med 7. 5.6.2
och planering

20. Protileringen Genomgånghos befintlig sta-av
folkhögskolorna tistik intervjuer med skol-samt

ledning och lärare. Urvalsun-
dersökning. Bör samordnas
med 18. 5.6.3
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21. Folkhögskolor- Genomgång SOUdokument 1993: 64samtav
arbete för intervjuer. Urvals undersökning. Kapitel 5nas

rekrytera de Bör 18.samordnas med 5.6.5att
primära mål-
grupperna

Prioritet 3

22. Andelen kultur- Bearbetning befintligav
skill- statistik. 5.4.1program;

nader mellan
studieförbunden

23. Kvaliteten hos Undersökning studiecirklarsav
studiecirklar i Genomgångarbetssätt. studie-av
estetiska planer intervjuer med leda-ämnen samt

deltagare. Urvalsunder-ochre
sökning. Kan samordnas med 15. 5.4.3

24. Kulturarbetare Undersökning dokument, in-av
cirkelledare tervjuer med Urvalsun-ledare.som

dersökning. Bör samordnas med
22. 5.4.3

25. Erfarenheter intervjuundersökning urval. 5.4.6av
från deltagare
i studiecirklar

26. Allmänhetens Enkätundersökning. Bör ingå
uppfattning del 5.4.7om som av
studiecirklama

27. Erfarenheter Intervjuundersökning urval.av
från tidigare Kan samordnas med 24. 5.6.6
folkhögskole-
elever

28. Allmänhetens Enkätundersökning. Bör ingå
uppfattning del 5.6.7om som av
folkhögskolan
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Genomförande SOU 1993: 646
Kapitel 6

6.1 Kostnadsramen

delprojektförslag antalföregående kapitlet har lämnatsI det stortettom
Ettutvärderingen statsbidragen till folkbildningen.förinom avramen

forskningskaraktär.flertal delprojekten är avav
föreslagits för den statligakapitel vidare kostnadsramI tidigare har en

milj. kr. for treårsperioden. Beloppet5-6utvärderingen motsvarar caom
till statsbidragen under perioden.promille anslagetaven

allmännabeloppet har bedömts rimligtDet föreslagna på merasom
genomföraOm för beloppet möjligtgrunder. det inom är att samt-ramen

för ochförsta hand fråga ambitionsnivånliga förslag iär vart etten om
vilka för övrigt i utsträckning kan samordnas meddelprojekten, storav

varandra.
olika delprojekten alltså disku-Kostnaderna för de måstenågotär som

utföra dem. Dede organisationer får i uppdragmed avväg-attteras som
innebär bl.a. ambitions- och kostnadsnivånningar då måste göras attsom

delprojekten ställas det antal undersökning-för och måsteett motvart av
Detmöjliga genomföra inom den föreslagna kostnadsramen.är attar som

i detta syfte förslaget till prioriteringsordningbl. upprättats.år soma.

6.2 Utvärderingsorganisationen

Framtagandet underlaget alltså genomförandet de olika delprojek-avav -
Dehuvudsak fristående forskare och institutioner. oli-bör i görasten av-

hållas kontinuerliga diskus-ka projekten emellertid ochmåste samman,
föras med dem sig genomförandet delprojektensioner åtarmåste som av

möjligt säkerställa underlaget blir relevant för utvärder-för långtså attatt
ingen.

från de olika projekten sammanställas ochVidare resultatenmåste
för i helhetsbedömning folkbildningenssammanvägas att utmynna en av

organisation.förhållande till målen för statsbidragen. För detta behövs en
låta kommitté, alternativt enmansutred-Det bör lämpligt att en envara

för utvärderingen. Ining tillgång till referensgrupp, fåmed ansvareten
uppdraget bör ingå inom anvisad kostnadsram anlita elleratt en personer

olika delprojekt. Det överlåtasinstitutioner för genomförandet bör åtav
i vilken utsträckning kvaliteten i de enskildakommittén avgöraatt pro-

jekten skall vikt antalet projekt det bör då också di-större änges men av
folkbildningen särskilt viktigarektiv framgå vilka områden inom ärsom

för utvärderingen.
Resultatet den statliga utvärderingen folkbildningen är stortav av av

intresse för landstingen och kommunerna i deras egenskapockså storaav
offentliga bidragsgivare. Därför bör företrädare för landstingen och kom-

möjlighet delta i eller få insyn i arbetet med utvärderingen.attmunerna
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Statens offentliga utredningar 1993

Kronologisk förteckning

Stymings-ochsamarbetsformeri biståndet.UD totalförsvarsplikt.36.Lag Fö.om
Kursplanerför gnmdskolan.U. Justitiekanslem. arbetsuppgifter37. En .lKzsöversynav
Ersättningför kvalitetocheffektivitet. Ju.m.m.

Utformning resurstilldelningssystemför 38.Hälso-ochsjukvårdeni framtiden modeller. S.ett nytt treav- -grundläggandehögskoleutbildning.U. 39.En för ñlmcensuren.Ku.gräns
4.Statligtstödtill rehabilitering tortyrskadade 40.Fri- ochrättighetsfrágor.Del ochA B. Ju.av

flyktingar fl. S. 4l.Folk- ochbostadsräkningår 1990 framtiden.och im.
5.Bensodiazepiner beroendeframkallandepsykofar- Fi.-

maka.S. 42.Försvaretshögskolor.Fö.
6.Livsmedelshygien småskaliglivsmedelsproduk-och Politik43. arbetslöshet.A.mot

44.Översyntion. Jo. tjänsteirtkomstbeskatmingen.Fi.av
lönediskriminering.7.Löneskillnaderoch 45.Trosabryter sig loss.Bytänkandeeller demokratins

Om kvinnor och arbetsmarknaden.Ku.män räddning.C.
Löneskillnaderoch lönediskriminering.Om kvinnor Vissakyrkofrågor.46. C.
och arbetsmarknaden.Bilagedel.Ku.män 47.Konsekvenser valmöjligheterinom skola,av
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Statens offentliga utredningar 1993

Systematisk förteckning

Bankstödsnämnden.[28]Justitiedepartementet
reformeringFortsatt företagsbeskattningen.avEn datalag.[10]ny Del [29]EGochvåragrundlagar.[14] Folk- bostadsräkningoch år 1990och i framtiden. [41]Ökat [21]personral. Översyn tjänsteinkomstbeskattningen.[44]avHandläggningen vissasäkerhetsfrågor.[26]av Kostnadsutjämningmellankommuner.[53]Reaktion ochtmgdomsbrott.Del A B. [35]mot Beskattning fastigheter,del IavJustitiekanslern, arbetsuppgifterEn JK:söversynav Schablonintäkteller fastighetsskatt[57]--[37]mm Effektivareledningi statligamyndigheter.[58]Frivoch rättighetsfrâgor. [40]Del A och B. Rättssäkerhetenvid beskattningen.[62]Detallmännasskadeståndsansvar.[55]

Polisensrättsligabefogenheter.[60] UtbildningsdepartementetPerson parti Studieri anslutningtilloch -r Kursplanerför grundskolan.[2]Personvalskomrnitténsbetänkande
Ersättningför kvalitet ocheffektivitet.Ökat 1993:21. [63]personval[sou

Utformning resurstilldelningssystemförett nyttav-
grundläggandehögskoleutbildning.[3]Utrikesdepartementet
VårdhögskolorStyrnings- samarbetsformeri biståndet.och [1] kvalitet utveckling huvudmannaskap.[12]- - -Kontrollen strategisktkänsliga [56]över exportav varor. Kunskapenskrona. [23]
Frågor folkbildningen.för [64]Försvarsdepartementet

Lag totalförsvarsplikt.[36]om Jordbruksdepartementet
Försvaretshögskolor. [42] Livsmedelshygienochsmåskaliglivsmedelsproduktion.

161Socialdepartementet
Socialaåtgärderför jordbrukare. [25]Statligt rehabilitering tortyrskadadestödtill av Atgärderför förberedaSverigesjordbruk ochattflyktingar fl. [4]m. livsmedelsindustriför EG. [33]Bensodiazepizierberoendeframkallandepsykofarmaka.-

151 Arbetsmarknadsdepartementet
Socialtorsäkringsregister. Ny anställningsskyddslag.[32]till bistånd socialtjänsten.[30]Rätten inom Politik arbetslöshet.[43]motalkoholområdetoch inomKommunernasroll vidErsättning arbetslöshet.[53]missbiukarvården.[31]
Håilst ochsjukvårdeni framtiden modeller. [38]tre Kulturdepartementet-
Ett år medhetalningsansvar.[49]

Löneskillnaderoch lönediskriminering.Serveringsbestämmelscr.[50]
Om kvinnor och pâ arbetsmarknaden.[7]mänÖverföring HIVsmitta läkemedletav genom Löneskillnaderoch lönediskriminering.Om kvinnorPreconativ.[61]
och arbetsmarknaden.Bilagedel.på [8]män
Ägandet radiooch televisioni allmänhetenstjänst.Kommunikationsdepartementet av
1171Postlag.[9] Utlänningslagen partiell [24]översyn.enÖkad -konkurrens järnvägen,[13] för ftlmcensuren.[39]EngränsFörarprövare.[34] Utvisning grund brott. [54]av

Finansdepartementet Näringsdepartementet
för politik ekonomi-Nya villkor ekonomioch - Svenskaregler för internationellomfördelning oljaavkommisionensförslag. [16] vid oljekris. [15]envillkor för ekonomiochpolitik ekon0miNya v

kommisionensförslag. Bilagor. [16]
prisstabiliteten.[20]Riksbankenoch

statsrådsarbetevärt [22]Vad är ett
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Civildepartementet
Trosabryter sig loss.Bytänkandeeller demokratins
räddning. [45]
Vissakyrkofrågor. [46]
Konsekvenser valmöjligheterinom skola,av

äldreomsorgochprimärvård. [47]barnomsorg,
iKommunalaverksamheteri förvaltningochegen

[48]kommunalaaktiebilag. jämförandestudie.En
marknadsföringslag.[59]Ny

naturresursdepartementetMiljö- och
Delaktighet.[18]ToleransAcceptans

[19]Kommunernaoch miljöarbetet.
Del [27]Miljöbalk. l och2.

kvalitetNaturupplevelser buller värna.attutan en-
[51]
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