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statsrådetTill Beatrice Ask SOU 1994: 45

Genom beslut 25den 1993 bemyndigade statsrådregeringen detmars
har till uppgift föredra ärenden offentligadetatt skolväsendetsom om

tillkalla särskild utredareatt med uppdrag utreda konsekvensernaatten
förlängd grundskola sänkt skolstartsåldermed vissa alternati-av en samt

lösningar sådantill reform.va en
Med stöd detta bemyndigande förordnades skoldirektören i Sigtunaav

kommun Lars Waldestrand den 7 april 1993 särskild utredare ochsom
dag sakkunnig Anders Franzén sekreterare. Vidare förord-samma som

nades antalett biträda utredningen se 2.att bil.experterpersoner som
Inger Leckström har varit assistent utredningen.

Utredaren beteckningen skolgång.Utredningen förlängdantog om
Utredningsarbetet har syftat till allsidigt belysa konsekvensernaatt av

alternativa lösningar frågorna grundskolans längd och skolstarts-av om
åldern. För genomföra uppdraget har utredningenatt uppdragit ett
antal och institutioner göra konsekvensanalyser elleratt kun-personer
skapsöversikter. sådan,En första utförd SCB, utgjorde underlag förav
och fogades till utredningens 1993-08-30 de demografiskarapport om
villkoren för skolgångensförändring längd skolstartsåldern.och Deav
övriga fogas expertbilagor till förevarande betänkande och utgörsom
den huvudsakliga dokumentationen utredningens arbete.av

fårUtredningen härmed överlämna betänkandet Grunden livslångtför
lärande. En barnmogen skola.

Uppdraget är därmed avslutat.

Sigtuna och Stockholm i 1994mars

Lars Waldestrand

Anders Franzén
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Sammanfattning 1994:SOU 45
Sammanfattning

Vårt händervarit göra konsekvensanalyser: vaduppdrag har att om man
tidigarelägger förlänger obligatoriska skolan.skolstarten ocheller den
För fullgöra vi anlitat tjugotaluppdraget har utar-ett experter,att som
betat delrapporter.

fogats betänkande fjorton expertbi-har till dettaDelrapporterna som
tidi-förlängning grundskolan ochellerlagor. I dem analyseras enen av

organisatoriskt, ekonomiskti pedagogiskt,gareläggning skolstartenav
personalförsörjningen, erfaren-juridiskt hänseende. Vidare belysesoch

området olika synsätt barnsförsöksverksamhet inomheter samtav
utveckling. Till för expertbilagorna har legatgrund arbetet med gemen-

två fem reform-riktlinjer, definierat referensalternativ ochsamma som
Expertbilagorna utgör den huvud-alternativ, skulle belysas särskilt.som

utredningenssakliga dokumentationen arbete.av
försökUtredningens egentliga betänkandet, utgördet atttext, ettegen

material analyseragrundval expertbilagorna och relevantannatav
Frågornavärdera reformalternativen. skolstarten ochoch femde om

skolgångens utgångspunkt i fem olika perspektiv,längd diskuteras med
nämligen och arbetsmarknadensbarnets, personalens, kommunens samt

tidsperspektiv.ett
vår värdering redovisas i kapitel 2 den bild-Som för analys ochgrund

utveckling samhälletsningssyn, kunskapssyn, barns ochsyn syn
vi helt till synsättutveckling arbetet. sak ansluter deIstyrt oss somsom

lågLäroplanskommittén SOU 1992:94 tillochpresenterades somav
för de läroplanerna hösten 1993.grund Riksdagens beslut nyaom

kapitel historisk bakgrund.I 3 kortges en
utgångspunkt läri diskussion hur barn utvecklas ochMed en om

äni kapitel det är utformningen skolankonstateras att snarare av
ålder, avgöra när Ombarnets bör skolstarten kan ske. utveck-som man

ocksåverksamhet, kan den mycketlar och förändrar skolans ta emot
får dåsmå sätt. Ordet skola innebördbarn meningsfulltett en annan

än vad vi är vid. I sammanhängande pedagogisk verksamhet an-vana en
till individen stimulerar nyfikenhet önskanpassad ochbarnets attman

sålära, det själv söker sig till systematiserat lärande.alltmeratt ett
sådant finns ingen förskola skola,I skarp gräns mellan ochett system

på Vi i skolplikt för sju ochpunkt: har dag barn mellanutom sextonen
år. någotär till kri-Det troligen inte möjligt knyta skolpliktenatt annat

ålder.terium än För öka ärmöjligheterna till skolstart,att en som an-
till individen, diskuterar läroplikt enligtpassad vi tanken t.ex.en

dansk modell kombinerad skyldighet för kommunernamed att er-en
bjuda pedagogisk efter behov.verksamhet barnetsen

Om skolstarten skall tidigareläggas behöver verksamheten i skolan
påförändras. utformasExempel hur förändrad verksamhet kan gesen

i Gunilla Hillevi Taguchis expertbilaga nr 3bl.a. Dahlbergs och Lenz
i beskrivningar i Skurup Sigtuna bilagaoch skolverksamheten och 4av



5.och I korthet handlar det organisera iskolan arbetsenheter SOU 1994:att 45om
åmed 60 70 åldrarbarn i olika flera lärare,med arbetar i Sammanfattninglag. Isom

denna miljö skapas förutsättningar förverkliga individanpassatatt ett ar-
betssätt där barnen kan för lärandet. Förändringarta sko-eget ansvar av
lans arbetssätt och organisation detta slag, inom den gällande och denav

läroplanens skulle till fördel för eleverna oberoendenya ram, vara av
förändringareventuella skolstarten.av

tidigareEn skolstart bör inte innebära den försnuvarande skolanatt
åldrarna.i Det skulle leda till fler barn lär sig intede kan lä-attner att

därmedoch till ökad utslagning. En tidigare skolstart är motiveradra
endast den utnyttjas för varje barn bekräftelse det kanattom attge
lära.

Avslutningsvis i kapitel 4 fråndrar vi slutsatsen pedagogiskatt syn-
punkt kan skolstarten tidigareläggas skolgångenunder förutsättning att
förlängs och verksamhetsformerna utvecklas. Detta skulle öka förutsätt-
ningarna för nåalla barn mål.grundskolans En tidigare skolstartatt

skolgångförlängd skulle sannolikt hautan effekt.motsatt
skolgångenEn förlängning års fårmed sju skolstart litet stöd iav ma-

terialet. behovDe skulle tillgodoses årskursfrivillig tiondesom av en
enligt dansk förebild, kan fördelmed mötas inom gymnasieskolans ram.

svårtVi har även finna skäl talar för års-obligatorisk tiondeatt som en
gymnasieinnehåll.kurs med

Om eftersträvar utbildningsgång för barn och ungdomarman utanen
stadier framståroch trösklar, sammanhållenobligatorisk, trettonårigen

år,skola med vid mångamodell medstart pedagogiska för-sex som en
svårigheternadelar. förverkliga påden kort sikt kan däremotatt vara

betydande.
I kapitel 5 redovisas konsekvenser för personalen kvalitativ ochav

kvantitativ Särskilt integrering sexåringarförskolan förart. ochen av
lågstadiet skulle ställa krav lärare övrigoch personal, eftersomnya
det kräver genomgripande förändring verksamheten. Betydelsen ien av
detta sammanhang enhetligt och tydligt singnalsystem betonas.ettav

Dahlberg och Lenz Taguchi har utvecklat vision mötesplatsen om en
för skolans förskolansoch pedagogik, skulle kunna ligga till grundsom
för kompetensutveckling. pedagogiskaDe motsättningaren gemensam

ofta präglat försöken till samverkan mellan skola och barnomsorgsom
skulle därmed kunna överbryggas. Om idéerdessa förverkligas framträ-
der lärarroll, innebär behov och lärarut-en ny som av en ny gemensam
bildning.

Kvantitativt innebär de studerade alternativen betydande förändringar
behovet inompersonal skola och barnomsorg. Under de närmasteav av

årentjugo är dock effekterna svängningarna i födelsetalen ännu stör-av
Tillgången på lärare påverkasoch personal examinationenre. annan av

från högskolan och därutöver det allmänna sysselsättningsläget, beho-av
påverkaspersonalvet antalet elever och dessutom bl.a. kom-av av av

ekonomi.munernas
sexåringarnaAtt föra över från förskola och familjedaghem till skola

och skolbarnsomsorg innebär allt oförändrat förmodligenannat en- -
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nettominskning Om SOU 45liten personalbehovet. samtidigt inför all- 1994:av man
femåringarnaförskolamän för blir i stället liten ökning. Effek- Sammanfattningdet en

dagbarnvår-för de olika personalkategorierna varierar. Behovetterna av
låg-barnskötare minskar För förskolläraredare och med säkerhet. och

stadielärare blir personalkategoridet betydelse vilkenstorav som an-
sexåringarna,ställs i skolan för hand de förs över dit.att ta omom

in-Kommunerna är huvudmän för och barnomsorg berörsskola och
minst i ekonomiskt hänseende förändringar. Olikheter-eventuellate av

svårtsåär ärmellan kommunerna dock det dra slutsat-stora, att attna
giltigakan i kommuner. kapitel 6 jämför vi fyra oli-alla Isomser, vara

förka metoder i makroperspektiv beräkna kostnaderna föraatt ett att
sexåringarna frånöver förskola och familjedaghem till skola och skol-

barnsomsorg. olika beräkningsmodellerna till olika kostnadsni-De leder
våer. lägsta räknas fram jämförelsen ärDen merkostnad kansom ur ca

miljard kr.en
Mot dessa beräkningar, i grundade genomsnittsvärden,huvudsak

frånställas erfarenheterkan flera kommuner. stället för kostnadsök-I
sexåringarnaningar redovisar de nettobesparingar i samband med att

förts över till skolan. förklaras dynamiska ef-har Detta dels med deatt
besparingsåtgärderfekterna vid förändring är betydande, dels med atten

ålderi sig inte är förberoende sänkt skolstarten genomförtssom av
samtidigt barnskolan. En utveckling verksamheterna,t.ex.som av

bygger helhetssyn barnen, visa vägen tilltycks rationel-ettsom en
lare resursutnyttjande eftersom tillden leder helhetssyn verksam-en
heter, vilka hittills ofta varit separerade.

våraanslag i direktiv är behovet allmänt höjdEtt kompetensni-av en
vå utgångspunkteni samhället. är för diskussionenDetta i kapitel 7.
Förändringar inom arbetslivet, är följd vi lämnar industri-attsom en av

ocksåsamhället, till inte högreleder bara annorlundaatt utanen en
efterfrågas.kompetens kommer ofta nämns är självförtroen-Detatt som

samarbetsförmåga,de, kreativitet, kommunikativa färdigheter intesamt
förmåganminst läraatt nytt.

förmåganBetydelsen och viljan lära, tillgodogöra sigkunnaatt attav
får påpersonalutbildning, förkonsekvenser grundskolan. Medsynen

stöd empiriskt väl teorierbelagda kan vi konstatera, de grundläg-attav
gande färdigheter förvärvar tidigt är avgörande för studie-i skolanman

yrkesframgångoch i i grundläggandelivet. Brister den skolut-senare
svårtbildningen leder till handikapp, det är mycket hämta inett attsom

Från såväli skolan eller individens samhälletssenare som vuxen. som
åtgärder,årsynpunkt förhindrar lämnar grundskolanbarnatt utansom

dessa grundläggande färdigheter, angelägna.mycket
huvudfrågorkapitel 8I konstaterar vi, sakläget i utredningens äratt

relativt klart. Vi kan skapa ganska bild blirbra vad kon-oss en av som
Påsekvenserna olika beslut. antal punkter vityper ett attav anserav

materialet underlag för emellertidklara slutsatser. Det ankommerger
påinte göra den slutliga sammanvägningen ioch dra slutsatserattoss

fråga skolgångensskolstarten och längd.om
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på SOU 1994: 45läng-utvecklasskulle kunnaskisserar vi hur skolanAvslutningsvis
Sammanfattningtankaroch del defullföljer grundsyndensikt som re-avenom manre

dovisas i betänkandet.
tekniken.flera sätt denpräglasframtidens skolaBilden nyaavav

utnyttjar för under-och denutanför skolanmöter redandennaBarn nu
måste bli mindre ab-till sig förhållning Skolan denlärande.och attta

tekniken kanintresse. Denför inte förlora barnensstrakt och att nya ge
utanföri sko-kunskapssökande ochförförutsättningar barnshelt nya

frågor, analyse-sökersjälv aktivt ställerEleven blir denlan. svaren,som
får Vägvisarerollkritiskt. Lärarendemoch granskardem somen nyrar

handledare.och
också förverkligapå så hjälpmedelblir sättteknikenDen ett attnya

1980 ochundervisning läroplanen talat sedanindividanpassadeden om
framtidai den skolan.är hörnpelaresom en

års ålder och därvidskola,ärFramtidens skola ettstartarsomen
själv ochuppgiften, är över sigstoltfram och växer medleker sigbarnet

grän-stadier, konstladeskolaEnöver vad det kan klara utanutanav.
utifrån varjesystematiseratlärandet alltmerrevir där skerochutanser,

lekensi insiktensin grundförutsättningar. En skola harbarns omsom
lärande.betydelse för barnsstora

innehållet expertbilagornai ochredovisningEn kort var en avav
till expertbilagorna.rubrikenfinns under Ingress

12



SOU 1994: 45Utredningsarbetet1
1Kapitel

uppläggningArbetets

varit be-direktiven hariformuleratsuppdrag det attUtredningens som
pedagogiska,organisatoriska,ekonomiska,demografiska,delysa bl.a.

för konsekvensernaochförutsättningarnajuridiskapersonalmässiga och
åldern för skol-sänkningochgrundskolanförlängning avenavav en

kombinatio-Olikaolika sätt.utformasförändringar kanDessastart.
direktiven bely-enligtförändringar skulleutformadealternativtner av

obligatorisk förläng-också frivillig ellervarianterna medvarvid ensas
kunskapsmål förutökadeoförändrade ellergrundskolanning samtav

utifrånkombination skulle belysasVarje ettskulle beaktas.grundskolan
perspektiv.flertal

uppdragetuppenbartsnabbtVår gjorde detdirektiven attanalys av
antal itill litetbegränsadesstudienfullgöras endast ettskulle kunna om

alternativ.principiellt relevantanågon mening realistiska och
den 1direktivens kravhänsyn till septem-Med rapport senasten

reformeventuellförutsättningarna fördemografiska1993 deber enom
definierautredningsarbetet medför inledanödvändigt attdet attossvar

junibörjanstuderas närmare. Ialternativ skulleoch beskriva de avsom
två referensalternativ. Dettaochfem reformalternativvi fast1993 lade

expertbilagorna. Entillnärmare i ingressenredovisasställningstagande
Införavsnitt.i slutet dettaalternativenpresentationkortfattad ges avav

formelltdevi samtal dels medfördeställningstagandet experter som
intressemedantal andradels medutredningen,knutits till ett personer

småningomsåfrågorna. gjor-Det valaktuellaför kunskap deoch om
admi-forskare, praktiker ochalltså på blandaktuell kunskapbyggdede
infor-på begränsademellertid grundvalnistratörer. Beslutet togs enav

1990912115,prop.skolstartflexibelbeslutetmation hur omom
199091:357 tillämpades i kommunerna.UbUl99091:17, rskr.

flexibel skol-utvärderingSkolverketsVårt bl.a.fortsatta arbete och av
vår tillämpningen den39 ökat kunskapRapport har avstart omnr

varit till-hadeOm kunskapi dennaflexibla kommunerna.skolstarten
någonreformalternativl993 möjligen valetmaj skullegänglig i av

vårenligtemellertid,expertbilagornablivit De 14punkt ett annat. ger
tänkbarateoretisktdeför värdera flertaletunderlagbedömning, att av

inte specialstuderats.kombinationer som
frå-aktuelladeallsidig belysningDirektivens uttalade krav aven

anspråk radmåste inomspecialistkompetensiinnebar vi taatt engorna
utgångspunkt i di-vi medområden. identifieradefortsatta arbetetI det

samrådet medområden, Ispecialstuderas.borderektiven 15-talett som
framkomintressenterolikaoch dialogen medutredningens yt-experter

särskilt.några borde belysasterligare teman, som
det praktisktskulle göraämnesmässiga breddenVi bedömde denatt

utredningssekretariat. Iinomarbetetomöjligt utföra hela ettatttaget
13



låtavistället valde och institutioneratt uppdragsbas utföra SOU 1994: 45personer
de delstudier vi önskade. Sammanlagt lade vi under och för- Kapitel 1sommaren
hösten 1993 uppdrag närmareavseende tjugo delstudier tillut myndig-

forskningsinstitutioner,heter, konsulter och enskilda.
För samtliga delstudier gällde de riktlinjer vi ladegemensamma som

fast i början juni 1993. I avtalen med de berörda forskarna m.fl.av an-
vidare inriktning och ungefärlig omfattningtema, Vigavs rapport.av en

har under hösten haft fortlöpande kontakt och fört diskussioner om ar-
flertaletbetet med uppdragstagare. Rapporterna färdigställdes successivt

årsskiftetkring 199394 fogasoch bilagor till betänkandet.som
Mångfalden skribenter innebär emellertid, ambitioner tilltrots styr-

ning, delstudierna inte är helt jämförbara. ärDe inteatt heller enhetligt
uppbyggda och överlappningar och luckor finns mellan dem. Det stora
antalet medverkande mångsidighetsamtidigt påigaranterar en synen
barns och ungdomars utveckling och lärande.

Det valda arbetssättet tid och möjlighet höstenunder 1993attgav oss
besöka flera de kommuner och skolor tillämpar flexibel skol-av som

Vi har även besökt Danmark och Norge för närmarestart. studeraatt
frågorhur motsvarande behandlas där.

För ytterligare synpunkter inför det slutligaatt arbetet betän-med
återkopplingkandet och för till antalatt ett stortge en personer, som

bidragit i arbetet, anordnade vi i januari 1994 seminarium tidiga-ett om
skolgång.skolstart och förlängd Diskussionerna vid seminariet doku-re

menterades och utgör våradel underlaget för överväganden ochen av
slutsatser.

Utformningen huvudbetänkandet behöver med den valda upplägg-av
ning arbetet övervägas utgått frånVi har det skall kortav attnoga. vara
och det inte skall vad skrivits iatt delrapporterna. Dessaupprepa som
redovisas oavkortat bilagor till betänkandet äroch tillgängliga försom
läsarna. Att endast sammanfatta materialet andefattigt ochsynes oss vara
föga meningsfullt. Läsaren förväntar någonsig rimligen vägledning av
dem haft uppdraget sätta sig in i problemen. Dessutom begär di-attsom
rektiven värdering utredaren.en av

måsteDe slutsatser kan dra vårvidare, enligt bedömning, knytasman
ihop med frågornaden läroplanen, med vad kunskap är ochnya om
hur vi tillägnar kunskap sådanärDet vägd och samlad be-etc.oss en
dömning materialet, bör intresse för uppdragsgivarenav som vara av
och läsarna. Det innebär vi eftersträvat problematiserandeatt ochen
värderande analys med ställningstaganden delfrågor.i antalett

sådanEn uppläggning huvudbetänkandet förutsätter vi klartattav re-
pådovisar vilken kunskap, barn och barns utveckling och lärandesyn

vårtvarit vägledande sådani arbete. En redovisas i kapitelsom
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alternativen1studerade SOUDe 1994: 45
Kapitel 1

Referensalternativ A

nioårig års ålder,En grundskola med skolstart vid den ordning7 dvs.
i praktiken gällersom nu.

Referensalternativ B

nioårig sexåringar-En grundskola med flexibel där hälftenskolstart, av
övergångsperiod årskursefter kommer börja iattna en- -

Alternativ l

tioårig års ålder,En grundskola vid där förskolan förmed skolstart sex
sexåringarna såle-integrerats i skolan. Den tillkommande tiden används

åren. kunskapsmåldes första Grundskolansunder de förändras inte.

Alternativ 2

tioårig sexåringarna årskurs årenEn grundskola där börjar i förstaDe
sexåringarna.för möta tillkommande tiden användsDenattanpassas

Kunskapsmålenfrämst skoltidensunder del. utvidgas inne-medsenare
håll alkohol,medborgarfostrande karaktär hälsa, trañk etc..av

Alternativ 3

tioårig års åldernio- grundskolaEn eller med skolstart vid sju och en
årskursfrivillig är förtio, avsedd fördjupningmognad, eller bredd-som

önskemål.ning årskullenenligt elevernas Ca 20 ideltaprocent antasav
året.frivilligadet

Alternativ 4

tioårigEn års ålder.grundskola med skolstart vid sju
Kunskapsmålen två årskurserutvidgas till svenska, engel-att motsvara

ska och matematik i den nuvarande gymnasieskolan.

1 Den utförligare vårbeskrivning alternativen i skrivelse till regering-som gavs
återgesden 30 augusti 1993 i ingressen till expertbilagorna.en
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SOU 1994: 45Alternativ 5
IKapitel

sammanhållen, trettonårig, vidobligatorisk skola skolstartmedEn sex
ålder, bådeårs gymnasium.omfattande grundskola och dagensdagens

sexår-tiden används vid skolstarten för mötatillkommande delsDen att
övergång gymnasiet.kring till det är Kun-ingarnas behov, dels som nu

skapsmålen till förfo-hänsyn till dels tid finnsförändras med att mer
trettonårigbringas fullfölja skola.dels alla elever skallgande, attatt en

året före skolstartenalternativ förutsatts barnensamtliga harI att
iskolförberedande verksamhet huvudsak slagerbjudasskall sammaav

inom förskolansidag ges ram.som
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2 Utredningens grundsyn SOU 1994: 45
Kapitel 2

Om uppdragets karaktär

gårInnan påvi närmare vårin på utformningen skolan vill visyn av
redovisa påhur vi vårthar uppdrag. Enklast kan direktivensett sam-
manfattas uppdrag göra konsekvensanalyser:ett händeratt vadsom om

vidtar den åtgärdeneller andra i ekonomiskt avseendeman Viena etc.
såledeshar inte i uppdrag lägga förslag hur skolansatt verksamhetom

skall utformas och innehålla.vad den skall Vi skall inte heller ställ-ta
ning till skolstarten bör tidigareläggas eller grundskolan bör för-om om
längas.

Vi kan emellertid konstatera gårdet inte analysera följdernaatt att av
förändringar det allmännas insatser till stöd för barns utveckling ochav
lärande på meningsfullt sätt, samtidigtett göra antagandenutan att om
vilken verksamhet kommertyp bedrivas. Uppgifterattav som anta-om

skolårlet ålderoch barnens vid skolstarten utgör inte tillräckligtom ett
underlag för beskriva konsekvensernaatt visst ställningstagande.ettav
Också verksamhetens innehållhuvudsakliga måsteformeroch vara
kända. Utformningen och inriktningen skolårtionde är heltt.ex. ettav
avgörande för organisation, kostnader, personalkonsekvenser Deetc. pe-
dagogiska konsekvenserna förändring är givetvis helt omöjligaav en att
bedöma, föreställningharutan att det innehål-pedagogiskaman en om
let.

Frågorna den obligatoriska utbildningens åldernlängd och förom
skolstart är egentligen sekundära. bådaDe handlar hur viytterst om
bäst främjar barns och ungdomars utveckling och lärande till kunniga,
självständiga och ansvarstagande medborgare. Skolstarten och antalet
skolår dåkan inte diskuteras oberoende grundskolans utformning iav
övrigt friståendeoch inte frånheller förskola, skolbarnsomsorg fri-och
villiga skolformer. intressantaDet är de samlade effekterna samhäl-av
lets insatser till stöd för barns och ungdomars utveckling.

Vi har givetvis varken ambition eller möjlighet belysa eller besvaraatt
frågekomplex.hela detta Vårastora föreställningar den ideala skolanom

och behovet helhetssyn kommer emellertid, medvetetom ochav en
omedvetet, sätta sin prägelatt den konsekvensanalys och den värde-
ring olika alternativ vi enligt direktiven har i uppgift göra.av som att

Om bildning och kunskaper

De överväganden och bedömningar vi skall göra förutsätts i allasom -
fall i kort medellångtellerett perspektiv ligga inom de denramar ny--
ligen läroplanen prop.antagna 199293:220, UbUl99394zl, rskr.ger
199394:82. De i forskning förs kring individensresonemang som nyare
kunskapsutveckling och dess konsekvenser för skolan, och redovi-som
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SOU 1994: 45bildning,för är1992:94 Skolaläroplanskommittén SOU ut-sas av
skolstartsålder Kapitel 2sänktvårgångspunkt värdering konsekvensernaför avav
några huvud-redovisai korthetVi villgrundskolan.och förlängning av

synsätt.punkter i detta
återupprätta klassiskadetLäroplanskommittén söker i sitt betänkande

två är detKommittén skäl härtill. Detbildningsbegreppet. enaanger
för demkraftigt vidgarför skolan, ansvaret somstyrsystemet somnya

natio-frågor, tidigare regleradesiverksamhetengenomför genomsom
förändringarna kunskapsmassansärandraDetnella styrdokument. av

frågorna organisa-urval ochstruktur,volym och accentuerar omsom
tion kunskap.av

människanföreställningenbildningsidealet byggdeDet klassiska att
något givet. Bild-inte är förhandbildar sig tillär varelse somen som

ef-i fritt sökandemed sig självnågot människan gjordening ettsomvar
språkbruk,förnuftet. Dagensstyrd detkunskap ger or-ter somav egna

bör vi-fasta kunskaperuppsättninginnebördenbildningdet somenav
alltså ursprungliga betydel-står motsatsställning till denidareförmedlas,

sen.
dentagit intrycknittonhundratalet starkaunderSvensk harskola av

John Dewey.utformades bl.a.progressivismen denpedagogiska som av
påutgångspunkt ochför sin barnetpsykologiskDen präglades synenav

målrationellockså skilde sig däri-ochi hög gradinlärningen. Den var
från bildningstanken.klassiskadengenom

harsjälvbildning. Denenbart syfta tillnaturligtvis inteSkolan kan
generationerna. Kun-också mellanöverföra kulturarvuppgifttill ettatt

förvärvas ak-baravisserligen aldrig lärasskap kan ut, utan egengenom
frånändå och värdenförmedla vetandetivitet. skallSkolan en genera-

både-och,måste tankehandladärförtion till nästa. Det ett somenom
målfår i diskussionenuttryckkonkreti läroplanen attden ett omnya

uppnå mål efter.strävaoch att
påverkas vilkaförmedlaskolan skallde kunskaperKaraktären avav

för-föreställningarvi kunskapens Dessaföreställningar har natur.om
står inför uppgiftenkunskapssamhället skolanändras över tiden. I att

tidigare. Gränsen mellan detmening äni vidareförmedla kunskaper en
påhåller flersuddas och alltintellektuella arbetetmanuella och att ut

kommunikativa färdigheterochbehöver formella kunskapermänniskor
i sin dagliga verksamhet.

Läroplanskommittén skriver:
uppnå,vill den kun-mellan vadutvecklas i växelspelKunskapen ett man

utgångspunkt i dennaupplever medhar, problemskap redan manman
funktion, löserfyllererfarenheter gör. Kunskapende ettsamt pro-enman

63underlättar verksamhet.blem eller en
är intedenär synlig, delliten del kunskapenEndast storen avaven

underförstådd bakgrundskunskap.finnsformulerad, tystutan ensom
försökerförlitar när viviär bakgrundskunskapDet denna osssom

påverkar alltsåförstå uppfattar innebördenhur elevernavärlden. Den
försöker förmedla.skolande kunskaperav
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påSynen bildning och fårkunskap konsekvenser för läraren SOU 1994: 45synen
lärarrollen.och Det aktiva barnet själv söker kunskap 2Kapitelsom attgenom

frågorställa och strävar efter besvara dem, kallas iblandatt det forskan-
de barnet. Det behöver handledare och vägledare, inte föreläsa-en en en

Lärarens blirroll påhandleda, visa framkomstvägar,re. att och sti-mer
frågormulera till någonnär kör fast. förutsätterDet lärarennya självatt

intar hållningforskande förhållandei till barnets arbeteen för hanatt
eller hon skall kunna det stöd barnet behöver.vara

Om barns utveckling

Alla ställningstaganden frågantill hur skolan skall utformas grundasom
uttalat påeller outtalat föreställningar barn, barns utvecklingom om
och sätt lära. Läroplanskommittén ocksåatt ägnar frågordessa stor upp-
märksamhet i sitt betänkande och utformningen dess förslag tillav ny
läroplan för grundskolan baseras års forskning frå-kring dessasenare
gor.

Det finns omfattande pedagogisk och psykologisk litteraturen om
barns utveckling och lärande. Under efterkrigstiden har olika portalñ-

Piaget, Ericsson, Vygotskij ellergurer: derasetc. teoriersnarare- -
präglat skoldebatten. I expertbilaga 14 Ulla Winbladh översiktger en

någraöver de vetenskapliga skolor präglat tänkandetav som genom
Ävenåren. Gunilla Dahlbergs och Hillevi Lenz Taguichis ex-uppsats

pertbilaga 3 frågor.dessa påDentar barn, barns utveckling,upp syn
kunskap barns inlärning och kunskapsskapandesamt stårvi försom
har såvälgrund i det klassiska bildningstänkandet ochen den pedagogis-
ka progressivismen i dialogñlosofin och aktivitetspedagogiken.som

Enligt pedagogisk forskning är utvecklingen förståelsenyare ochav
tänkande knutet till det tänker Barns tänkande utvecklas inomman om.
olika kunskapsområden påverkasoch de kunskaper skolan förmed-av

Olikalar. påverkarämnen olika sätt barnens utveckling. Den kogni-
tiva påverkasutvecklingen också det språkligakulturella, och kultu-av
rella sammanhanget, inte minst det sociala sammanhang där kunskapen
kommuniceras språket. Skolan är därför inte kunskapsmässigtgenom
neutral. Dess sociala struktur form elevernas kognitiva aktiviteter,ger
dvs inlärning. Barn lär sig inte innehållbara det förmedlassom genom
läromedel och undervisning också hantera den socialautan situationatt

skolan erbjuder.som
Detta synsätt bidrar till förstårvi betydelsen elevernasatt olikaav so-

ciala bakgrund. De erfarenheter barnet bär med sig till frånskolan hem-
miljö förskola påverkaroch deras förutsättningar utveckla färdighe-att

i skolan och iter livet.senare
Läroplanskommittén skriver att
förskjutningen från betrakta kognitiv utveckling någotatt i huvud-som

sak mentalt, till uppmärksamma förståelsens innehållatt och sammanhang
får konsekvenser för skolan. Individema lär inte ta in,attgenom utan

interagera medatt omgivning.genom Denna omgivning är inte kun-en
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45förståelse 1994:SOUvilkenbestämmererfarenheterIndividensneutral.skapsmässigt
Kapitel 2erfaren-praktiskaochKommunikativalärandet.därmedochär möjligsom

kun-Elevernasutveckling.från kognitivaindividensskiljasheter intekan
skolanspråkliga sammanhangochpåverkas socialadetskapsutveckling av

74där.görakanelevernaerfarenheterdeutgör och
situa-denochförmedlaskunskapär dendettaslutsats attEn somav
läran-elevernaseftersommåste helhet,utgöraförmedlastion där den en

kunska-såväl förmedladedenlogikensocialadende bestäms somav
nivåerolikasigbefinnaförväntasdärförinnehåll. kanElevernapens

erfarenheterområden beroendeolikainomkunskapsutvecklingav
takt,alltså förutbestämdinteföljermognadElevensintressen.och en

inlärningen.stöderpåverkas denneläraren attden kan genomutan av
3expertbilagaTaguchioch benzDahlbergutvecklar ensinI uppsats

läroplanskom-till dennära ansluterpå kunskap,ochbarn somsomsyn
ochpå kultur-barnetskriverför. Demittén uttryck att somsynenger

relation, dvsärfrån alltidutgår kunskaptanken attkunskapsskapare en
någons kun-är alltidochinteraktivalltid ikunskap skapas processen

ifinns barnet,allt redan utanbetyder intenågonting. Det attskap om
människor i dessbåde ochtingrelation medi barnetskunskap skapas

omvärld.
sammanhangskolan skapargällernyfikna. Det attärBarn naturenav

lära-liksomföräldernsfår utlopp. Dennyfikenhetdär denna vuxnes,
ochnyfikenhetlåta barnensinspirerassighandlar att avomrens ansvar

lå-frågorna.på Omhittafrågor hjälpa democh manderas att svarenav
ledningläraresunderbarn och tamed andratillsammansbarn enter

förmågaderasutvecklaskunskapsskapande,ochsitt lärandeföransvar
deväsentliga delarhandla dvs.välja ochdiskutera,samspela, avatt -

förutsättersynsättDettaför barn ochär viktigakompetenser vuxna.som
barn.och kompetentriktbarnet ettatt somses

utvecklingOm samhällets

inomskervadberoendeärsamhället, dendelSkolan är somavaven
samhäl-utvecklingenpåverkar självoch densamhällssektorerandra av

deskerberoendeömsesidigadettaavstämningform genomlet. En avav
läroplanerna.förändringarnaåterkommande av

närma-perspektivetvårt med vidaredetutanför uppdragfallerDet att
några hartendenser,lyfta framfrågor, villvidessain sommenre

betän-i dettabedömningarnapå ochvår grundskolanförbetydelse syn
kande.

industri-håller lämnalämnat ellerråder vienighet attDet attom
Betydandearbetsorganisation. restertayloristiskamed desssamhället av

i ställetkommeravsevärd tid. Detförtroligenkvar,finns dockdet som
detinformationssamhället,kunskapssamhället,mångagivitshar namn:

varitförändringen harförAvgörandesamhälletpost-industriella etc.
illustrerasFörändringstaktenteknik. t.ex.utvecklingenär avoch av ny

välbe-år är1980, idaginte fannstelefax CD,ochpersondatorer,att som
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kanta arbetsredskap och hjälpmedel inom delar samhället. Elias- SOUalla 1994: 45av
och Kazamaki Ottersten expertbilagai sin 4 bilder Kapitel 2uppsatsson ger av

hur denna utveckling kommer förändra industrin arbetslivet.och Iatt
mångastället för företag får mångamed anställda vi troligen företag

fåmed anställda.
vårEnligt ståmening kan inte skolan vid utveckling.sidan dennaav

Datorer, teleteknik inteoch minst multimedia, dvs. kombinationer av
bild ljud, förändraroch förutsättningarna för det pedagogiska arbe-text,

på såi tillgångskolan. Inte bara sätt utanförbarnen skolan hartet att
till information påverkaroch teknik, i skolan. Lärarensarbetet ochsom
elevernas möjligheter till undersökande, laborativt individualise-ochett

ålders-,arbetssätt, överskrider traditionella stadie-, klass-rat ochsom
ämnesgränser, vidgas dramatiskt användning den tekni-genom av nya
ken.

fråganär inteDet lärarersättande undervisningsteknologinu om en
sextiotalsmodell. Datorer, telekommunikationer, CD-ROM-teknikav

eleverna helt möjligheter lärarensunder ledning självetc. attger nya
frågorformulera finnaoch Prisernadem. teknisk utrust-svaren

ning sjunker snabbt. Dagens diskussion varje klass behöveratt ut-om
månmed dator kommer i inteden det redan skett för-rustas atten - -

bytas i mångadiskussionen hur datorer, modem, CD-ROM-spelareom
varje behöverklass för elevernas självständiga kunskapssökandeetc. att

skall förverkligas.
Lärarrollen kommer konsekvens detta förändras kraf-attsom en av

tigt. Vi möjlighethar välja det ska ske för möta utvecklingenatt attom
eller anpassning i efterhand. I ärsammanhanget det tveklöst ettsom en
pedagogiskt psykologisktoch problem elevernas erfarenheter ochatt av
kunskaper den tekniken och öppenheten den till sigatt taom nya - -
många gånger är större än bland lärare, skolpolitiker i kommunerna
och andra vuxna.

Alldeles oberoende frågornavilken ställning till skol-tarav man om
skolgångensoch längd kommer utvecklingenstarten snabbt och för-

många på omtumlande sätt förändra iarbetet skolan.ett Utveck-att-
lingen kan stödjas eller motarbetas, den inte hindras.kan Enligtmen
vår mening är det självklart skall dra den användaochatt nyttaman av
den stöd för utveckla skolans verksamhet.attsom
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3 Kort bakgrund SOU 1994: 45
Kapitel 3

Frågorna åldern för skolstarten och inte minstom den obligatoriska- -
utbildningens längd har ventilerats länge i den svenska skoldebatten. Ett
omfattande tanke- och utredningsarbete har ägnats frågordessa under
de tvåhundra år frågansnart obligatorisk folkundervisningsom om en
varit aktuell.

Den första formella regleringen skolans kom års1842medstartav
folkskolestadga. En läroplikt, övervakad kyrkan, hade dock hävdatsav
sedan 1700-talets början. 8I § folkskolestadgan föreskrevs det ankomatt

varje församling bestämma när barnenatt skulle börja skolan. Dock
föreskrevs dock bör denna uppskjutas längre än till slutet det nion-av

åretde öppet lämnas varje barn före ålderdennamen sig skolun-att av
dervisningen begagna. alltsåDet språkbrukmed dagens frågavar om en
i hög grad flexibel skolstart.

årsI 1882 förnyade stadga folkundervisningen huvud-om anges som
skolåldernregel frånräknasatt åroch med det under vilket barnet fyller

sju, till och årmed det under vilket barnet år.fyller fjorton Skolan vara-
alltså frånde års åldersju fram till konfirmationen sågs ocksåoch som

Ävenförberedelse för denna. i dennaen stadga öppnades möjligheten
skjuta skolstartenatt årstill ålder.nioupp senast

Vid tiden för riksdagens årbeslut 1936 införa sjuårigallmänatt en
skolplikt, vilken skulle genomföras under tiden årfram till 1948, hade
utvecklingen sjuårig folkskola pågåttmot sedan första världskriget.en
År 1936 gick tvåredan än tredjedelar städernas sjuårigbarn imer av
folkskola, Ävenlandsbygdens dock endast 15av frivilligprocent.ca en
åttonde klass fanns i vissa städer.

års1882 regler skolstart levde kvar i sak oförändrade framom till de
skolreformerna påstora 1950- och 1960-talen. års1940 Skolutredning

uppdrog fyra professorer i pedagogik och psykologi uttala sigatt om
eventuellt sänkt skolpliktsålder. Tre demen kom till slutsatsenav att

sjuårsåldern, med den skola vi hade, den lämpligaste börja sko-var att
lan. Den fjärde menade år också gickatt brasex attnog egent-men man
ligen inte visste.

Skolkommissionen kopplade frågan skolstart till skolmognadsbe-om
och ägnade skolmognadsprovetgreppet uppmärksamhet. Manstor tycks

ifrågasattdock inte ha sjuårsgränsen. årI den 1958 övergångsvis antagna
folkskolestadgan möter första gången föreskriften skolplikt gälleratt
från och med höstterminens början år, dådet år.barnet fyller sju Denna
regel överfördes årstill 1962 skollag och har i sak gällt fram till beslutet

flexibel från årskolstart 1992.om
I sitt verk Skolsverige J950-75 del 3 för Sixten Marklund fram tesen,

årvalet sju skolstartsålderatt i de nordiska gårav ländernasom tillbaka
på den evangelisk-lutherska bekännelsens betoning Guds ordav som
vägen till frälsning. Förmågan läsa Bibel ochatt Katekes tillmättes stor
betydelse kyrkan och läskunnigheten tidigt högav i de nordiska län-var
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1994: 45SOUin-folkskolanNärstatsreligion.protestantismenhadederna, somsom
Kapitel 3dit-kyrkanreligionsundervisningochläs-denöver somdenfördes tog

ansågs attdeni skola mogenvarför. Mogen vara somatttills svarat
sjuårs-medförknippadolika skälmognadoch dennasig läsalära var av

hartidigare skolstartmedländerkatolskaminstinteåldern. andra,I
uttalad.mindrevaritskolstartläsinlärning ochjustmellankopplingen

nioårig obliga-viñckinförandegrundskolansbeslutet enGenom om
avslutade1960-talethälftenandraSå undertorisk skola. avsent som

sjundeskolgång folkskolansmedsinantal barnobetydligtintedock ett
klass.

1960-taletunderarbetskraft inleddes enbehovettrycketUnder avav
skalaiför storkallas barnomsorgen attvadutbyggnadkraftig som nuav

betydelseAvpå arbetsmarknaden. storutträdemöjliggöra kvinnornas
det arbete ut-barnomsorgenutvecklingen somfortsatta varför den av

Övervägan-Barnstugeutredningen.år tillkallade1968deninomfördes
högi1972:26-27 prägladesSOUbetänkandeni dessförslagochden

barnparkeringnågot äntillförskolangöraambitionen mergrad attav
innehåll. Utredning-adekvatutvecklingsspykologisktdenoch ettatt ge

socialpoliti-familjepolitiska ochförskolansvaktmajoritet slog omens
ansvarsområde.skolanstillöverfördessig denrötter och attska motsatte

medbeslutriksdagensibl.a.resulteradeutredningen an-inomArbetet
från ochalla barnförförskolaallmän1973:136ledning enomprop.av

år.dåår fyllerdedethöstterminenmed sex
frågan över-accentueradeår 1975förskolans omallmänna startDen

skolformerna.mellansamverkanoch skolaförskolagången samtmellan
avlämna-år och1980i slutetFörskola-skola-kommittén tillkallades av

1985. I det-1985:22SOUFörskola-skolabetänkande sommarensittde
frå-hur dennaredovisningutförlig15-26 finnsbetänkande aventa

vioch1930-taletsedanutredningariochstatsmaktenbehandlats avga
hänvisar till denna.

förutsättningarna13 beskrivsexpertbilagaWiechelsAnita uppsatsI
denunderförskola-skola senastesamverkanerfarenheternaför och av

bakgrund.också historiskdärmed20-årsperioden och den enger
ochfrågan skolstarttidigareFörskola-Skola-kommittén harEfter om

förfrån Expertgruppen stu-ibehandlatsskolgångens längd rapporten
1990:31.DsBarnskolaFörskolaSkolaekonomi:offentligidier

meningvidasteieffekternaekonomiskade enbelyser avRapporten
skolpliktsålder.sänkt
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utgångspunkt4 Med barnet SOU 1994: 45som
Kapitel 4

utvecklingBarns och skolans

Det torde dominerande uppfattning, utveck-barnetsattnumera vara en
ling och lärande inte sker i klart avgränsbara eller stadier. Denetapper

pågåri stället börjar moderlivet, kontinu-ises som process,en som som
erligt under hela barndomen ungdomen förhoppningsvisoch och som

ålder. nå-fortsätter utvecklingen intensivareunder Ibland ärvuxen
område, långsammare.ibland pedagogisk forskning visar,Nyaregot som

också språkligläroplanskommittén motorisk,framhöll, social ochatt
utveckling ömsesidigoch kunskapsskapande sker parallellt och under
påverkan. fråga bådeärDet och gradskillnader mellan olikaart-om pe-
rioder liv, gränserna olikabarnets och den mellan de ske-av unges men
dena är sällan Skillnaden olika individer, är likaskarpa. mellan som

är ofta Skillnaden pojkar flickorgamla, mellan och betonas regel-stor.
Även ålder,mässigt. är normalt för visskan vadom man ange som en

normaltillstånd utgångspunktkan detta aldrig utgöra för hur man
bemötaskall det enskilda barnet.

Under olika stöder vi bäst än sättet,de skedena barnet det änena
det andra. Olika behöver olika former stöd.barn En del barn harav

utgångspunktstörre behov stöd och stimulans, andra mindre. förEnav
måstei för individen för olik-verksamheten skolan respekten ochvara

heterna.
årutveckling ingen tröskel iBarns markerad augusti det detpasserar

år,fyller sju skulle göra det moget börja skolan vadatt oavsettsom
denna skola innebär. Tvärtom vi den sociala miljö sti-och denvet att

årenmött under fram till avgöran-mulans barnet skolstarten ettsom
påverkatsätt förutsättningar förde dess läs- och skrivinlärning.t.ex.

såsittDagens skola har oftast arbetssätt braanpassat att ettman
år år.sätt möta börjar ikan de barn skolan augusti det de fyller sjusom

svårighet är spännviddenEn emellertid mellan barnen är ochatt stor att
långtdet enskilda barnet kan ha kommit i utvecklingenolika t.ex.av

språkligasina fysiska, motoriska, färdigheter. Genomoch sociala att va-
såvälriera individualisera arbetssättet, 80och i enlighet med Lgr som

många lågsta-Lpoden läroplanen 94, lärare, särskiltnya anpassar
Pådiet, tillverksamheten vad olika behöver. mellanstadietde barnen

påioch synnerhet högstadiet är strävan individualisering under-mot av
visningen ibland obeñntlig.svagare,

Det uppenbara behovet ytterligare förändra och individualiseraatt
också på lågstadietundervisningen medfört, det i förtshar debattenatt

påfram kontinuerligtankar intagning. barnen skall börjaDvs. sko-att
uppnår ålder. Pålan den dag de viss sätt skulle tvingat.ex. en man

fram förändringar arbetssättet i ställa enskilda iskolan och det barnetav
för intresset.centrum
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SOU 1994: 45allmänt förändra sina arbetssätt skulle skolan kunnaGenom att mer
nivåså Kapitelnybörjare befinner 4sig den kan möta alla den deattanpassa

expertbilaga 3Taguchi utvecklar i sinsig. Dahlberg och Lenz uppsats
såvälsådan utgångspunkt i den pedago-grund för pedagogik medenen

pedagogisk forskning. utgör mö-giska traditionen i modern Den ensom
lågstadiets förlängningen vill vitesplats för förskolans och kulturer. l se

sådan mötesplats stöd förmöjligheten formulera tankenettatt en som
skolstartsålder.varje tänkbar Sko-skolan sig till nästankanatt anpassa

bli barnmogen.lan skulle kunna

skolstarten

frågaFrågan synsätt till närskolstart reduceras med detta omom en
inlärning läsa,i systematiskbarnet kommer kontakt med attaven mer

indi-skriva räkna. Arbetsformerna möjlighet tilloch skall kunna enge
Vi därförskolstart när själv söker sig till den. skulleviduell barnet

två innebörder och förkunna tala begreppet skolstart. Denom av ena -
innehåll,viktigaste göra med verksamhetens den andrabarnet har att-

praktiskt-administrativa skäl avgränsar barngrupperna ihur enman av
pedagogisk Härtill skolan ärkontinuerlig verksamhet. kommer att en

råder ovillkorlig skolpliktför eleverna obligatorisk verksamhet: i dag en
från års ålder.sju

Ingenting för den verksamhetsmässiga skolstarten,talar att om man
utgår från år uppnårbör i augusti viss,barnets behov, ske det barnet en

ålder. ligger närmare där självcentralt fastställd Idealet barnetett system
inte alltidsöker sig dit. har emellertid den egenheten deIdeal att ett

låtersätt sig förenas tradition verklighet. Praktiska hin-enkelt med och
såväl fysisk mänsklig tvingar fram operationellt beting-der naturav som

generaliseringar gränser. Skolstarten i administrativ meningade och kan
ålder,därför behöva till biologiska främst för detknytas barnets att

handlar pliktlagstiftning.om en
Ordet skola utgör i semantiskt Vi bärdetta sammanhang problem.ett

alla med personlig bild skola innebär.stark, mycket vadoss en av
Vår uppfatt-bilden skapades i huvudsak när vi själva gick i skolan.Den

är, bör i bör bedri-ning vad skolan vad den hur arbetet skolanav vara,
påverkad Vårvårär i hög grad skoltid. barndoms skolaetc. egenvas av

strävade fostra sina elever enligt samhällsideal de värderingarde ochatt
dåvarande Dåförhärskande i den lärargenerationen.som var som nu

målenfanns fördröjning politiskt fastställdadet mellan de senaste,en
verklighetenoch i klassrummen. Det är därför inte orimligt tänkaatt

många fyrtioåringar,sig, trettio-dagens och har barnatt av som som
börjaskall skolan, har bild skola, eller mindreen av en som mer- -

påbygger trettio- fyrtiotalets ideal samhällssyn.eller och
bild vi positiv avskräckande. FörDen har skolan kan ellerav vara en

del har kompletteratsden upplevelser barns eller barnbarnsgenom av
mångaskola. Att börja skolan har bestämd innebörd för präg-en av oss,

lad kanske kvarts sekel eller ännu längre tillbaka. Tanken barnenett att
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skulle börja skolan två,vid års ålderfyra eller femtre, sig därför SOU 1994:ter 45
främmande och skrämmande. I själva verket är detta våruttryck för Kapitel 4ett

påbrist fantasi oförmågaoch förändra verklighetsbilden.att
Den skola kan så småaktuell för måstebarn till sinsom vara orga-

nisation, innehållsitt och sina verksamhetsformer skilja frånsig kraftigt
den skola vi minns. Den skall till barnens behovsom och för-anpassas
utsättningar. Den skall förbereda barnen för dagens samhälle och helst
för samhället, vi vill och det skall i framtiden.tror att Inte försom utse
det samhälle har varit. Allt måstedetta prägla innehållskolans ochsom
arbetsformer och det är i det fråganperspektivet skolstartensom om
skall ses.

Med pedagogisk grundsyn det slag Dahlberg ochen benz Ta-av som
guchi uttryck för och såvälhar rötter i den klassiska bildnings-ger som
traditionen, progressivismen och dialogfilosofin hos Loris Malaguz-som
zi, finns det ingen saklig grund för markerad gräns mellan förskolaen
och skola. När ocksådet, den läroplanen betonar, är barnetssom nya
behov och förutsättningar skall bestämma utformningen samhäl-som av
lets insatser, finns det ingen anledning markera skolstarten änattannan

alla barn har behovatt bevis för de växt,yttre blivit större ochattav
tröskel. Detta behovpasserat behöver och kan tillgodosesen senare

många andra sätt än skolstarten den är utformad.genom som nu
Sjuårsgrånsen för skolstart tillkom dåi tid samhälletsen engagemang

för barns utveckling mycket begränsat än idag. Möjligen kanvar mer
den, nämnts, härledas tillbaka till den läroplikt sedan 1700-ta-som som

låglets början till grund för kyrkans ansträngningar förmå folketatt att
lära sig läsa. Att lägga denna historiska tradition eller dagens praxis i
klassrummen eller förskolans i familje- och socialpolitik tillursprung

långsiktigtgrund för ställningstagande frågantillett skolstart skulleom
inte utgå från barnens förutsättningaratt och behov.vara

Utifrån den förda diskussionen och det pedagogiska material visom
redovisar i bilagorna, kan dra slutsatsen, skolstartsåldern utgörattman

fiktiv gräns, idag behövs huvudsakligen tvåen skäl. Vi har försom av
det första pliktlagstiftning, är knuten till det enskildaen barnetssom
skolgång årsmellan sju ålder.och Mot dennasexton plikt rättsvarar en

få utbildning i detatt allmänna skolväsendet för barn och ungdom
Skollagen [SL] SFS 1985:1100 kap..3 För det andra har vi, histori-av

frånska skäl, skolan skild allmän förskola, reglerasen skyl-som av en
dighet för kommunerna anordna och rättighetatt för barnen del-atten

från höstterminen årdet de fyller år.ta sex
En fortsatt utveckling färre administrativamot och organisatoriska

gränser mellan förskola och skola skulle minska behovet, organi-att av
satoriska skäl bevara strikt gränsdragning. gårDet praktiskten rent att
anordna förskola såoch skola barnen själva kan söka sig tillatt skolan
när de vill. Skolplikten frånär denna synpunkt besvärligare fråga.en
Frank Nordberg visar i expertbilaga 8 svårligendenna kan knytas tillatt

än objektivt kriteriumannat ålder.ett biologisksom
För komma förbi dettaatt tröskelproblem kan tänka sig attman

skolplikten, i Danmark,t.ex. med läroplikt, vilkensom ersattes in-en
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SOU 1994: 45utbildning och kommu-ålder. Rättighetenvissvid attträder senast en
Kapitel 4tidigare. Detinträdaskulle kunnaerbjuda dennaskyldighet attnernas

Ävengrundproblemet.förändraskulledettadock tveksamt omär om
troligendenutanför skolan, skullefullgörasprincip kaniläroplikten

skallpå vill barnenföräldrarnanäreffektnormerande attstarkten
kunnaskulle dockslagkonstruktion dettaMedbörja skolan. manaven
jfrskolstartbehovhandikappade barnsvissatillgodose ex-senareav en

fråga följande.i detåterkommer till denna7. Vipertbilaga
ifrågasätta pliktlagstiftningenfrågan ärsätt tacklaEtt att somattannat

vårdnadsha-tillsig närmastdenriktarsådan. gäller skolstartenNär det
§§.16 lSL 15 ochåläggas 3 kap.viteförsummelse kanvidsomvaren,

så-bakgrundenfrån dockhålls tordeskolanhemmafall barnde vara av
sådant effektivt. När detärsällanvitesföreläggandedan ettattart, som

diskute-Nordbergär sanktionsinstrumentet,äldsta barnengäller de som
pliktlagstiftningensdiskussionvidtrubbigt. kanManän omenmerrar,

sexåringar,förförskolanfrivilliga ut-jämföra med denbetydelse som
skolgången torde dessutom95 barnen.omkringnyttjas procent avav

deltidsförsko-änmedvetandetallmännaiförankrad detän fastarevara
siktmöjlighetenvår diskuteramening kunna attenligtbörManlan.

erbjudaför kommunernaskyldighetmed attskolpliktenersätta enen
för-närförutsättningarochbehovefter barnetsverksamhetpedagogisk

ocksådå skyldiga verkaskulle attbegår det. Kommunernaäldrarna vara
gårmån i fri-intei den demöjlighetutnyttjar dennaför barnallaatt

skola.
skydda barnstår då motiverade behovet motsocialtdet attKvar en

ideolo-på religiös ellergrundatvårdnadshavares godtycke, extremt.ex.
så-pliktlagstiftningenövertygadeVi är integisk övertygelse. att somom

fylla funk-fall, den kani dessainstrumentär verksamtdan enett men
från myndigheternasåtgärder socialadegrund förformelltion t.ex.som

sida.

verksamhetSkolans

inte genomföras medkantidigareläggning skolstartengenerellEn av
sko-organisationenochverksamhetsformerna underänmindre avatt

någotifrågasätterårskurser Nordbergförändras.första t.o.m.lans om
8. för kunnaexpertbilaga Redanmed skollagenär förenligt attannat

behöva hittaförmodligensjuåringar sätt, skullebramöta alla ett man
traditioneroch skolansförenar förskolanspedagogikfram till somen

expertbilagabeskriverTaguchipå Dahlberg och Lenzsättettt.ex. som
sambandenAnderssonexpertbilaga 1 belyser Inger3. sinI uppsats

kunskapsmål utbildningskvalitet.ochverksamhetsformer,mellan
för-ärTaguchisi Dahlbergs och Lenz uppsats ettEtt centralt tema
ochforskande barnetkallar Dethållningssätt arbetssätt deoch ett som

är aktivt i ska-barnetliggerdet uttrycketforskande pedagogen. lden att
medmänniskorssinasin ochkunskap ochsinpandet gemen-egenav

således barn.förmöget och kompetentärDetta barnkultur. ettsamma
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Uttrycket den forskande pedagogen både påsyftar arbetssättet med bar- SOU 1994: 45
påoch reflekterande hållningoch forskande bådedärnen barnens Kapitelen 4

arbetsprocess och det arbetet är objekt. Pedagogens arbete handlaregna
låtamycket lyssna och sig inspireras frågoratt barnens och nyfi-om av

hållakenhet, frågorderas vidatt liv och följa och studera hur bar-att
påsöker frågor.sina Skolan och förskolan skallnen le-svar ettses som

vande laboratorium där utifrånarbetar experiment eller försök in-man
Ävenför större eller mindre projekt eller rikt-om ramen teman. om

ningen måstemed alltidarbete måsteett klar för pedagogen, detvara
finnas för det oförutsägbarautrymme och barnens fantasi. Pedagogens
arbete innebär ständigt ställa barnen inför På såatt utmaningar. visnya
kan barnen tilltro förmågantill den förstå, lära, väl-man ge atten egna

påverkaja, och skapa.
Om vårti alternativ integrerar dagens förskola sexår-förman, som

ingar i skolan årskurs,första sådanblir pedagogik nöd-som en ny en
vändig. Tar fasta denna barn åoch kunskap finns andraman syn
sidan ingen nedre gräns för när skolan börja.kan sexårs-Inte heller
gränsen kan motiveras än lokalmässiga eller administrativaannat av
skäl.

En tidigare skolstart skall däremot inte betyda skolans kunskaps-att
krav automatiskt skall föras längre åldrarnai och med dem kriterierner
på vad är dåligabra eller studieresultat. Detta skulle endast ledasom
till, Dahlberg och påpekar,Lenz Taguchi några barnsom allt tidiga-att

slåskommer eftersom de inteatt klararut dessa krav.re Barnen kom-
inte lära sig det tänkt sig deatt skall lära, i ställetmer än-attman utan

tidigare lära sig intede kan lära. tidigareEnatt skolstart ärnu motive-
rad endast den utsträckta tiden utnyttjas till varje barn bekräf-om att ge

påtelse det kan lära.att
förändradeDe verksamhetsformer åsyftarvi är inte utopiskasom mer

än de tillämpas i såvälrad skolor.att Det gäller kommuner, in-en som
för den flexibla skolstarten in alla sexåringareller flertaletom ramen tar

inom upptagningsområdet i skolan, kommuner, där domineran-som en
de del nybörjarna år.är sju Det är individanpassadav verksamhet,en
där ålderinte biologisk barnets förutsättningarutan och utveckling styr
former innehålloch och där varje barn stimuleras formulera frågoratt

finnaoch såoch sätt vidare i sin takt. Varje barnsvar denegen ges
tid det behöver för utvecklas och barnen stöderatt varandras utveckling

inlärning.och De barn behöver fårsärskilt stöd gårdet och desom som
fram snabbare än kamraterna hindras inte, stimuleras. Ambitionenutan
är alla barn ska kännaatt glädjen lyckas de kravatt motsvara som
ställs honom eller henne. Denna verksamhet ansluter vältyp tillav
uttalandet i direktiven, det är åstadkommaregeringens strävanatt att en
individanpassad undervisning årskurs-dagens skarpautan och stadie-
gränser.

I Skövde Skurupoch handlart.ex. det praktiskt årskurs-rent om en
åldersintegreradlös, verksamhet i ganska arbetsenheter där flerastora

med olika bakgrund i arbetslag arbetar med barnen,vuxna ett i grupper
och jfrenskilt 4. återkommerbil. Vi till dessa arbetsformer i följande
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45SOU 1994:beskrivning hurdetaljeradpersonalperspektiv. Enavsnitt Ett avmer
Kapitel 4dessutomSigtuna kommuniutformatsslag hardettaverksamhet gesav

i bilaga
femår-års vi angivitharskolstartvåra alternativ med attsamtligaI sex

i hu-förskolan,inomverksamhetskolförberedandeböringarna
uppläggningtår Med densexåringarna idag.detsättvudsak somsamma

ärredovisatpå viskolstartendenochverksamhetskolans somsynav
Övergången förskola ochmellansjälvklart.ställningstagande intedetta

innehåll bliutformning ochgäller verksamhetensvadskola kan --
ti-samband mellanfinns positivtdetTuijnmanEnligtmjuk. ettmycket

angelä-från detsynpunktendenstudieresulat ochochdig förskola vore
Som in-verksamhet.skolförberedandefemåringar ideltogallaattget

vä-förutsätts ställaskola,införförträning barnenochskolning somen
däremot över-dengör,på förskolanänbarnenkravsentligt andra vore

flödig.

resultatUtbildningens

grundskolan lyckasintresseuppenbart i barnets attalldelesliggerDet
målnår uppställdaärdenämligen alla barnuppdrag,med sitt att som

förutsättningarlångtnår så hans eller hennesnås därutöverochför att
många miss-Alltför barnefter.mål strävaärdemedger attmot som

bris-härför tordeviktigt skäldetta. Ettnärvarande medförlyckas vara
räkningochskrivningi läsning,färdigheterdegällernär det somter

till-kommaskolåren. är viktigtDetde första attundergrundläggasskall
sådan uttrycksträvan till94 kommerI Lpoproblem.med dettarätta en

utifrånskolåret kurspla-femtedetvid slutetföreskriften, lärareni att av
fárdighets-ochkunskaps-varje elevsvärderaallsidigt skallkravnernas

utveckling.
integreraskolstartenformellatidigareläggning den attEn genomav

åt-sju-,förarbetssättetförändrasamtidigtochi skolanförskolan sex-,-
ökar för-beskrivitvinioåringarna riktningi denkanskeoch somta- -

nå målen. förändring arbets-Enskallalla barnförutsättningarna att av
även medpositiva effekternaturligtvis haskulleslagsättet detta enav

arbetsformer ska-år. förändradeskolstartsålder Medvid sjuoförändrad
långsammareärde barn,behoven hostillgodosemöjligheter somattpas

såresursstarka barnenstimulera de attsamtidigtutveckling, ochi sin
återkommerför Vibesvikelse dem.ellerblir hinderinteskolan ett en

på lärarna.ställerdetta slagförändringartill de krav av
12 betydelsenexpertbilagai sinpekarTuijnmanAlbert uppsats

för utbild-förutsättningarnasmå eftersombarnendesatsningenav
ökade utbu-tidigt. Detmycketformasi livetutvecklingochning senare

nämligenframhåller Tuijnman, reducerarförutbildningdet vuxna,av
faktoravgöranderollskolunderbyggnadensförstärkerinte, som enutan

Arbetsmarknadsper-återkommer avsnittetiVilivsmöjligheterna.för
skolårenförstadeinlärningen undermellansambandenspektivet till

livskarriären.och
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Den läroplanen lägger golvnya i formett miniminivå SOU 1994:av 45en av
kunskaper, alla uppnå.skall Däremot sättersom den inget tak för Kapitel 4

långthur den enskilde eleven gå.kan fåreller Skolans uppgift är att
stödja eleven komma så långtatt hanshennes förutsättningarsom med-

En diskussion kringger. sambanden mellan skolans mål och utform-
ningen skolans verksamhet finns i Ingerav Anderssons iuppsats expert-
bilaga

Den pedagogiska grundsyn vi givit uttryck för här börsom kunna
prägla hela skoltiden. Utgångsläget för förändring är, nämnts, sär-som
skilt på högstadiet. Förgynnsamt förändringarbeteatt ett skall bli fram-
gångsrikt, måste det omfatta såväl elevernas och lärarnas sätt arbeta,att

organisationen arbetsenhetersom och arbetslag. påav Bristen framgång
mångavid försök till individualisering, laborativt årskurslösarbetssätt,
åldersblandadeller undervisning kan inte återförassällanetc. på, att var

och förändringarna inte har förutsättningaren av fungeraatt stödutan
eller flera de andra. Deav en praktiska förutsättningarnaav fört.ex. att

individualisera undervisningen först flera lärare, lårarlag,ges om ett ar-
betar tillsammans med större elevgrupp, arbetsenhet.en

Det finns några studier frånbl.a. Stockholm, antyder de kog-attsom
nitiva resultaten vid undervisning åldersblandadei klasser skulle bli li-
dande jämfört med undervisning åldershomogenai Undersök-grupper.
ningarna är begränsade och orsakssambanden är inte klarlagda, ut-men
slaget är tydligt. Studierna huvudsakligen undervisningavser i samman-
hållna klasser. återspeglarDe således inte undervisning, systema-som
tiskt bygger på arbete i större arbetsenheter och med lärarlag. Som tänk-
bara skäl till de sämre resultaten åldersblandadeatt klasseranges, under

period någoni mån hade karaktären modefluga mångaoch lära-av att
saknade utbildning för och erfarenhetre verksamhetsformen. Det ärav
känt individanpassadatt undervisning inom den sammanhållna klas-

ställer mycket kravsens läraren.ram stora
En bild framkommermotsatt i den granskning undervisning ål-iav

SÖdersblandade genomförde inomgrupper som för den natio-ramen
nella utvärderingen våren 1989 R 91:32 och omfattadesom ett repre-
sentativt urval klasser årskursi 2 och 5 i hela riket. Där framhålls sam-
manfattningsvis elevernasatt prestationer i de centrala ämnena är lika

åldersblandadgoda i undervisning icke-åldersblandadi undervisning.som
Kanske vågar säga det.0.m. tenderar någotman att bättre.att Dessavara
tendenser är tydligare på låg- påän mellanstadiet och tydligare för ämnena
svenska och engelska än för övriga ämnen.

vårEnligt bedömning talar mycket för det betyder föratt resulta-mer
hur verksamhetenten oraganiseras, vilken pedagogik tillämpas ochsom

vilka metoder väljs åldersblandningenän sådan.som som
Det bör denna bakgrundmot redan påpekashär de beskrivnaatt för-

ändringarna inte kan förverkligas omfattandeutan satsning påen ut-
veckling personalens kompetens. återkommerViav i följande avsnitt

frågantill vad kan göras förom säkerställasom lärareatt och övrigatt
personal har förutsättningar genomföraatt verksamheten.
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1994: 45SOUfunktionshindermedBarn
Kapitel 4

Östmar situatio-ErikJanHamber ochHansanalyserarexpertbilaga 7l
ochellerskolstartennen förändringarvidhandikappmedför barn av

special-behandlavi inteskallvåra direktivEnligtlängd.grundskolans
detfunktionshinder kanmedbarndelFörsärskolan.ellerskolan en

kunnafördelårs attskolstart upp-sjumedävenemellertid envara-- Ensärskola.specialskola ellerochgrundskolavanligmellanvaletskjuta
flexibladenockså tillfram dessfannsskolstartuppskjutentillmöjlighet

naturligenskulle accentueraårs skolstart pro-Sexinfördes.skolstarten
kanredanbarnhandikappadetillföräldrar nuslagdetblem somav

uppleva.
Östmars sättövertygandevisarframställning ettochHambers

skolgångensochskolstartfattarbeslutvilka ombehovet oavsett man- lösningarindividuellatillmöjligheterregelsystemetlängd att gerav- tillmöjlighetenbortBeslutetrör sig att tahärdetbarnför de om.
respekte-hellermöjligen inteochkritiseratsharskolstartuppskjuten -

saknarheltregelsystem,administrativaför somtalarMycket attrats.
för barnkonsekvensernegativafå mycketfall kanenskildaiventiler,

viskolpliktenförändringförmodell somfunktionshinder. Den avmed
ocksåskekandettaerfordras,ventilerdeskapa menskulle somantytt

sätt.andra

alternativenvärderingEn av

möj-utgångspunkt ärpedagogiskfrånfrån vaduteslutandeSett ensom
alter-definieratvialternativfemdeär fyraförverkliga, somligt att av

realistiska. En-skolstartsåldern heltfråga5 ioch4nativen om --
skolgång utvidgadeochtioårigårs skolstart,meddetdast enett, sex

verksamhets-ävenrealistisktmindrevikunskapsmål, bedömer omsom
radikalt.förändradesi skolanformerna

indi-förutsättningartill barnetsitidigför starttalarMycket att enen
Vi harför barnet.fördeltillärverksamhetpedagogiskanpassadviduellt

årbörja skolan ettgenerellt attför barn sett,stödinte funnit att genom
tillframkunskapsmassastörresigtillgodogöraskulle kunnatidigare, en

sådan tillintelederskolstartålder.års tidigareEn somtretton-fjorton
kunskaperomfattandekvantitativtålder hargivenvid merbarnenatt en

lärabörjarinteär barntill dettaförklaring attviktigEnfärdigheter.och
på sigår tidlängre atthelthaftSjuåringen har ettskolan.börjarnär de

undersökningar atttydersexåringen. Däremotänförstå omvärlden
kvalita-år i skolan,gått längrealltsåår ochtidigare ettbörjatde ettsom

bättre.kunskapsmassagivensigtillgodogjorttivt sett en
handförstaibarnen,delmindresannoliktskulleVisserligen aven

aldrig skul-kunskapsmålen. barn,Andelennå utvidgade somdeflickor,
gällersamtidigt öka. Detemellertidskulledemi närhetenkommale av

mellanåret. Spridningendelenunderföddapojkarsärskilt avsenare
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alltsåbarnen skulle bli större och utslagningen under grundskoletiden SOU 1994: 45
förstärkas.skulle Kapitel 4

ocksåAv skäl skulle nioårigsannolikt grundskola medsamma en
oförändrade kunskapsmål års svårighetermed skolstart ha attmen sex
nå de kognitiva och sociala uppnår.resultat grundskolan idag Detsom

alltsågäller även uppstården situation med nuvarande regelsystemsom
flexibel skolstart, del barnen utnyttjar möjligheten tillstorom en av
sexårsstart.

Två våra alternativ bibehållenhandlar skolstartsåldermedattav om
skolgångenförlänga årskursi grundskolan efter nuvarande nio. Ett av

dem innebär delvis efter dansk modell, skulle införaatt frivil-man, ett
skolårligt tionde med varierande individanpassat innehåll.och Erfa-ett
från såvittrenheterna Danmark är vi kunnat utröna jfr redovisningen-

i bilaga 3 övervägande positiva. För flertalet elever väljernumera som-
åretdet är det tionde positivt val, även övertolkning be-ett om en av

hållfrivilligt sina fortfarande utgörgreppet problem.
Det danska skolsystemet efter folkeskolen frånskiljer sig dock starkt

sammanhållnaden såvälsvenska gymnasieskolan i dess nuvarande-
form i den framtida åretoch tiondedet bör i detsom ses samman--
hanget. Vid sidan det allmänna gymnasiet finns i Danmarkav gym-
nasienivå teknisk utbildning och handelsutbildning Højere Forbe-samt
redelseeksamen, alla behörighet till fortsatta studier. Därutöversom ger

åttitalfinns olika vårdutbildning,yrkesutbildningar,ett inomverksut-
bildning olika organisatoriskamed lösningar, vilka bygger fol-m.m.
keskolen. De valsituation är därför komplicerad och avgö-ungas mer

än Direktövergången frånrande i Sverige. folkeskolen till gymnasial ut-
bildning eller yrkesutbildning årskullen.är 90 procentca av

möjligheter åretDe det tionde danska ungdomar kan i Sveri-som ger
i allt väsentligt tillgodoses inom gymnasieskolans bl.a. i formge ram, av

individuella åretSyftet tiondemed det är ytterligare tidattprogram. ge
för mognad och förberedelse för teoretiska gymnasiestudier, till-att ge
fälle till kontakt yrkesinriktademed utbildningar eller med arbetslivet.

måsteDetta enklare förverkliga inom gymnasieskolans änattvara ram
från årskurstionde Någrai grundskolan. skäl för byggaen att upp en
med årskursgymnasieskolans första parallell tiondeklass i grundskolan,

innehållmed i allt väsentligtett tillgodoses ikan gymnasieskolan,som
vi intehar kunnat utveckla.

Vi har i det tillgängliga materialet inte funnit stöd för förläng-en ren
ning den nuvarande årgrundskolan till tio oförändradmed skol-av
startsålder kunskapsmål.och utvidgade sådan åtgärdEn skulle sannolikt

rad de problem,accentuera skoltrötthet, präglar grund-t.ex.en av som
årskolans sista återkommeridag. Vi frågantill förlänga grund-attom

årskolan med gymnasiekaraktär i avsnitt 7.ett av
sammanhållen trettonårigEn obligatorisk villskola vi värdera med

utgångspunkt i visionen sammanhängande och individualiseratettom
arbetssätt i hela skolan. förutsättningEn för den beskrivna utvecklingen
är övergångarantalet trösklar och minimeras.att I Lpo 94 saknas indel-

årskurser.ning i stadier och skolstartsåldernEn sänkning hänger,av
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SOU 1994: 45skolaförskola ochmellantröskelnmedvisat,vi attsammannysssom
Kapitel 4utvecklingendå, med dennaär detförlängningenI avförsvagas. syn

pedagogiskkontinuerligeftersträvanaturligtarbetsformer, attskolans en
år16-17 gamla.också ärnär elevernaverksamhet

bristerEnglund hurDavidThulin ochbeskriver Jan11expertbilagaI
Mångaövergången gymnasiet.tillsvårigheter vidkontinuiteten skapari

sammanhängandebemästras irelativt enkelt kunnaskulledessa enav
Åtskillig kritiseraföranvändsidagenergitrettonårig attskola. un-som

konstruktivt utveck-tillanvändasskulle kunnaskolformderliggande
krävs dockfördelarnautnyttjaskall kunnaheltFörlingsarbete. att man

integration, dvs.vertikaleftersträvarDanmark,it.ex. enatt somman,
iplanering skolanvidskola,årskurser imånga kan avsammaatt

personalskälsådan lokalskäl ochbl.a.kanEn varakommunerna. avav
möta problemalltidsikt och kommersvår kort attförverkligaatt

mindre kommuner.och iglesbygdframför allt i
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personalperspektiv 1994:5 Ett SOU 45
Kapitel 5

Allmänt

personalen i skolaföräldrar ärderasberörda barnen ochFörutom de
påtagligt förändringarberörsoch barnomsorg den mest avavgrupp som

påverkasskolgångensskolstartsåldern längd. Utöver deocheller att av
också reform, efter-delaktiga iärförändringarna, dekvantitativade en

innehåll.förändratverksamhetenyrkesroll hari sinde ettatt gesom
lågstadium; intagningochförskola, skolbarnsomsorgintegrationEn av

förblirårskurs högstadietsexåringar förlängningelleri ett pap-avenav
grundskollärarefritidspedagoger,förskollärare,intill desspersprodukter

innehåll.praktisktberörda verksamhetenövrigaoch ettger
framgång vid förändring sko-misslyckandeochSkillnaden mellan av

lyckashög med hurhänger i gradlan engagera persona-samman man
stärka derastill ochhandlarförändringsarbetet. Detilen taattom vara

vågar förändring.så medoch villprofessionalism, deatt envara om
fråga tydligkompetensutveckling, delsär delsi sinDetta tur omomen

måstenivåfrån lokalcentral ochsignalsystemenledning. politiskaDe
operativahar detgenomslag hos demsamstämda och ansva-somvara

i skolorna.ret
vårpåföregående bild skolanallasVi i pekathar det att rymmerav

berördamått gäller givetvis även denkonservatism. Dettaett persona-av
justeratyrkeserfarenhet i varierande gradutbildning ochävenlen, om
i skolaskoltiden. arbetarden Debild skapades underden egna somsom

ideal, förmedlatsbilder ochförskola dessutomoch har ut-genomsom
också iyrkesidentitetkollektiva verkarbildning och kollegor. Denna

återkommaoch vi skallkonserverande skapar,viss mening straxsom
förändringsarbete.villkor förtill, särskilda ett

Kvalitativa konsekvenser

påverkar hänse-i kvantitativtalternativen personalenstuderadeAlla de
årsskolgång Införandelärare.förlängd ökar behovetende. En av sexav

påverkaocksågrad,därutöver, i eller mindreskolstart skulle större ar-
också kvalitativa konsekvenser.dvs.betet i klassrummet,

lågstadietdet nuvarandeverksamheten underär uppenbartDet att
Ävenårskurssexåringarmåste in skolansförändras alla itas omom

sexåringarstimulerade med resultattidigt utvecklade ochenstaka, gott
nybörjarklasserna, kräver generellti hittillsvarandekan integreras de en

långtgåendeskolstartsålder anpassning. Hur dennasänkt pedagogisken
i förbehöver kan ochanpassning och förändring verksamheten varaav

modifiera förstafinns densig diskuteras. Erfarenheter endast ter-attav
lågstadietockså med sik-arbetssätt helaminen, förändrat undermen av

på förändring hela grundskolan.fortsattte genom
35



45SOU 1994:tidi-huvudsyfte medföregående avsnitt konstaterati ettVi har att en
Kapitel 5förbehövertid detbarn denvarje att ut-skulleskolstart att gevaragare

kunskapsmål. redanVi hargrundskolansutökainte kunnavecklas, att
för-denockså belysasammanhangfrågor, i dettavillberört dessa men

integra-vidbli aktuellarbetssätt, kanochpedagogikändring ensomav
förhistoriskt skälfinns vidareförskola. Detskola och etttion mellan

prövats ochförskola-skola harsådan belysning; samverkandjupareen
anföras: in-empiriskt motivSlutligenlänge. kanmycketdiskuterats ett

sådan verksam-integreradbedrivsflexibla skolstartenför denramenom
4-5.jfr bil.framgångsrikt flerai kommunerhet

13 översikt överexpertbilagai sinWiechelAnita uppsats er-enger
försko-med samverkanårs försöksverksamhetminst 20farenheterna av

ibland ärpersonalgruppernamellanolikhetervisarla-skola. Hon enatt
mångaiär omvittnati samarbetet. Dettillgång hinderoftare ettmen

3 förskola ochexpertbilagaTaguchi ijfr Dahlberg och Lenz attstudier
mötetochtraditioner och kulturerstår pedagogiskaolika attförskola

okomplicerat.alltid ärintedemmellan
lågstadium, Wie-ochförskolamellanmed samverkanförsökdeI som

ifinns skillnaderdetpersonalenberördadenföljt attchel ar-upp, anser
innehåll. redovisar ock-Manoch i verksamhetensarbetsformerbetssätt,

in-utveckling ochbehov,barnensså barn ochiolikheter synen
sjuåringarfått sådana former ochfall när samverkanI attlärning. sex-

lågstadielärare arbetarförskollärare ochochi barngruppdeltar samma
devarandrakompletterade kan attdehartillsammans, ansett att genom

enligtfinns,verksamhettotalintegreradlolika kompetenser.har en
helhetssynfram tillförutsättningarna kommabästadeWiechel, att en

vägleder ochförutsättningar bästutifrån enskiltpå varje barnshur man
emellertidsådan ärverksamhetutveckling. Ii dessstimulerar det en

alltförfinnsdetstörst,också påfrestningarna personalen storaom
anställnings-också ifrågor. Då skillnadernablirpedagogiskaiolikheter

tydligast.villkor
från Sku-förebilder bl.a.utformats medvårt alternativ,förstaI som

försko-obligatoriskavi denförutsätterSkövde kommuner,och attrup
medintegrerasverksamhetensexåringar ochförs in i skolanför attlan

ocksåVi förutsätterårskurslös klasslös arbetsenhet.ochlågstadiet i en
obligatoriskaför denförskollärare,främstpersonal,den som svararatt

sexåringar haft heldags-skulleDein i skolan.följer medförskolan som
Viinom skolbarnsomsorgen.förutsätts dettai barnomsorgenomsorg

utgått från skolafrån fleraockså, förebilder kommuner, attmedhar
skoldag.samladiintegreraskanskolbarnsomsorgoch en

grundskol-lågstadielärare,bestådå kanskapasarbetslagDet avsom
därutöverfritidspedagoger-ledarespeciallärare och samtförskollärare,

ALU-arbe-prao-elever ellerpraktikanter,lärarkandidater,fleraelleren
förutsättningen för braärframgångsrikt samarbete,Ett ensomtare.

pedago-genomarbetadförutsätterför barnen,verksamhet en gemensam,
Taguchi, ställaockså, Dahlberg och benzkanMangrundsyn.gisk som

integrundsynför barnetfrågan betydervad det att gemensamenom-
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fanns tvåalltid mötas olika traditioner och därmed olika sätt SOU 1994: 45av att se-
på lärande och kunskap. Kapitel 5

Kompetensutveckling

från bådeErfarenheter Norge och Sverige visar i de fall integra-att en
tion framgångsrik,detta slag varit har den berörda personalen kunnatav

långtägna åttid kring Framgångensynsätt.att i för-ett gemensamtenas
ändringsarbetet någrai kommuner hänger med sannolikhetstor sam-

med insatser för alla berörda skulle kunnaatt utveckla sinattman
kompetens inleddes årtill innan förändringen ägaskulleettupp par
rum.

Detta har för alla berörda inneburit ifrågasättandegranskning och av
den yrkesrollen förhållningssättoch attityder och till demegna av som

pedagogisk tradition. Förändringsarbetetrepresenterar haren annan
förutsatt nåvilja mötesplats, påomfattaratt det läran-en en som en syn
de barnet, pedagogens roll och det pedagogiska arbetet och byggersom
på värdebas. försök utgångspunktEtt med i detatt,en gemensam ge-

idéarvet, sådanformulera mötesplats, kan utgöramensamma en som
förgrund samtal, redovisas i Dahlberg och Lenz Taguchis Deuppsats.

påpekar också förändringar kräver de inomatt arbetar verksam-att som
förståelseheten skapar sig och kunskap förgrunden sina föreställ-om

ningar och traditioner, förståelse för den pedagogiskasamt verksam-en
hetens förutsättningar sådanvillkor. förståelseoch En kan skapas ge-

identifierar, diskuterar och aktiveraratt det är detnom man som ge-
idéarvet för förskolans och skolans traditioner. Det innebärmensamma

också det traditionella och intrumentella reformperspektivetatt upp-
ifrån-och-ner småhar utsikter lyckas.att

finnaAtt pedagogiskt synsätt innebärett gemensamt all personalatt
utvecklar sin kompetens. ärDet verksamhet tid ochtaren som som
kräver personligt de berörda. Att bilda sig är, enligtengagemang av upp-
lysningstidens någotbildningsideal, aktivt gör sigmed själv. Att trä-man
da självförvålladeden omyndighetenut är ha mod och beslutsam-ur att

förståndhet bruka sitt ledningatt framhöllandra,utan Kant. Dagensav
fortbildningsinsatser präglas genomgåendeinte förhållningssätt.dettaav

Den kunskap och lärande ligger till grund för 94Lposyn ochsom
vi i återgekorthet försökt bör naturligtvis prägla även lärarnassom

kompetensutveckling. Om vill den forskande pedagogenman se som en
förebild för måsteläraren detta tänkande igen i fortbildningen.

Den kompetensutveckling krävs i reformperspektivet handlar in-som
i första hand lära sigte visst kunskapsstoff, framföratt ett alltom utan

bryta fördomar, förändraatt attityder och arbetssättom och skapaner
förståelse för den djupare innebörden förändring. ocksåDet ärav en
frågan förhållningssättskapa till lärande,att ett gör skolan tillom som

lärande organisation också för lärarna övrigaoch anställda.en l detta
avseende kan skolan utgöra förebild för eleverna den goda arbets-en av
platsen. Incitamenten till kompetensutvecklingen behöver komma som
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1994: 45SOUbehö-vilkafinns ochvilka kompetenseranalyserauppdrag somsomatt
utgår från Kapitel 5pedago-igångdå sättakantillföras. Man process, somenver

reflexioner.dokumentation ochegengernas
traditionpedagogiskaoch skolansförskolansmellanmötesplatsDen

innebärTaguchis attoch benzbeskrivs i Dahlbergs uppsats en nysom
låg-bådefrån förskollärarens ochskiljer sigidentiñeras. Dennalärarroll
för-integrerarreformfatta beslutSkullestadielärarens. somenomman

lärarut-berördaförändring desexåringarna äri skolan,förskolan aven
förMycket talarofrånkomlig konsekvens. attbildningarna manen

för för-lärarutbildningutvecklabehövakommer att gemensamen ny,
specialisering. Kansketillmöjlighetmedgrundskollärareskollärare och
integreradesockså lärarutbildningarnaskekan detta en nyattgenom

omfattaralternativinnefattagrund och kom ettatt ex-somgemensam
år.åldersgruppen 2-9empelvis

förverkligaföri skolanteknikOckså användningen att en un-av ny
ställerundervisningindividualiserad storalaborativ ochdersökande,

så-såväl teknikendengällerpå kompetensutveckling. Det somkrav nya
behövergrundutbildningLärarnaslärarroll. ut-förändraddan, som en

yrkesverksamma be-De redankraven.deförvecklas motatt nyasvara
införfrämlingskapotrygghet ochkännaintestöd förhöver mycket att

brister i beredska-finnsvi detantyddeInledningsvisförändringarna. att
bl.a.utvecklingendramatiskadensig ochtill accepteraatt tapen

kanlärare. Mansåväl beslutsfattaremultimediaområdet motbland som
fortbildningssystemetbefintligaför, detbakgrund kännadenna oro om

till bra kompetens-tillfällelärarnaAttmöta behoven.skall kunna enge
talar emeller-Mycketuppgift för kommunerna.viktigärutveckling en

med detta.sällan lyckastid för deatt mera
vårt vi konstaterakanuppdrag, attförutanförliggerDet menramen

lärarnas grund-utvecklingenlåta ochförändringenväljer att avom man
påverkasvårigheterföreliggernuvarande attinomutbildning ske ramar

lärar-högskola medvarjeinomBeslutandeutvecklingen centralt. organ
omvärldsför-läroplansrevisioner och andraomtolkautbildning har att

lärarut-utbildningsinnehåll. integrationenGenomtilländringar avett
autonomi harhögskolansstärkandethögskolan ochibildningarna av

betydelsefullt instru-åren20 avhänt sigunder destatsmakten ettsenaste
lärarutbildningenspåverka skolan.utvecklingenför oer-attment av

gör, detlängre siktförändringen skolanför atthörda betydelse av
organisationen ochnuvarandedenprövaaktuelltborde att omvara

ändamålsenlig.ärlärarutbildningenstyrningen av

konsekvenserKvantitativa

för-precis eleverna,berörs,i skola och barnomsorgPersonalen avsom
påverka. aktuellaFörändringar detinte själva kandeändringar avsom

Täng-och LenaErikssonlärare. Hanspåverkar behovetdirektslaget av
i delärarbehovetvårt beräkningarpå gjortpå uppdragdén SCB har av

liggerberäkningarnaför5. Till grundexpertbilagaalternativenolika
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bl.a. befolkningsprognosen, den genomsnittliga personaltätheten i SOUskola 1994: 45
och ibarnomsorg december 1992 och de olika personalkategoriernas Kapitel 5re-
lativa storlek vid denna tidpunkt. Beräkningarna endast grundsko-avser

eftersomlan, den konkreta utformningen framtidaden gymnasiesko-av
sålan ännu är oklar. årPrognoser lärarbehovet framåtavseende 10-20

förefaller därför inte meningsfulla. ingårstudienI vidare bedömningen
tillgången på kompetent personal, givet de beslut föreliggerav som nu
lärarutbildningarnas dimensionering.om

Det finns anledning erinra tillgången påhur behovet ochatt om av
tioårsperiodenlärare under den närmaste någrasig, dvs.ter utan attnu

förändringar det slag vi diskuterar Vårtgenomförs. I behovrapportenav
1992:7lärare redovisar SCB tillgångöver behov ochav prognoser

olika pålärarkategorier dågrundval kända beslut skolans ut-av om
formning och lärarutbildningarnas dimensionering. befolknings-Enbart
utvecklingen kommer enligt SCB:s öka behovet lärare iattprognos av
grundskolan 20med 000 åren,under de närmaste 10-12 därefter vän-ca

neråt.der behovet sakta framgårAv åren årför kringrapporten att man
2000 på lågstadie-kan förutse brist bl.a. och mellanstadielärarestor och

påbrist Tillgången påbl.a. ämneslärare. personal utbildad för arbete in-
barnomsorgen förutses däremot vida överstiga behovet.om

SCB:s på förhållandenbygger råddede läsåret 198990prognos som
och förändringar, årkända fram till 1991. Sedan dess har intesom var
minst sysselsättningsläget förändrats kraftigt. Viktiga förutsättningar för

har därmed frånrubbats. erfarenhet lågkonjunk-En tidigareprognosen
är, återströmningdet sker till läraryrket,turer näratt den övrigaen ar-

betsmarknaden blir kärvare. Bedömningen tillgången lärareav av
Ävenolika kategorier bör tolkas denna bakgrund. i övrigtmot rymmer

de kvantitativa uppgifterna betydande osäkerheter. Att bedöma konse-
kvenserna åtgärdisolerad är därför knappast jämföra medav atten att
studera ringarna efter kastad i stilla skogstjärn. Snararesten,en en
handlar det söka idem strömmande fors. En förutsagdatt puckelom en
eller sadel kan mycket väl dämpatsha eller förstärkts effekternaav- -

åtgärderandra eller skeenden.av
SCB:s beräkningar grundval de angivna förutsättningarnaav av oss

redovisas i expertbilaga Till fogade SCB bilagor medrapporten ett
omfattande tabellmaterial. Tabellerna har inte tryckts i dennaupp vo-
lym.

Resultatet SCB:s beräkningar kan i starkt förenklad form beskrivasav
följande sätt. För enkelheten utgå frånskull kan teoretiskman en

årskull på 100 000 barn. I själva årskullarnaärverket under hela prog-
någotnosperioden större, varför de angivna liggertalen i underkänt.

För klara barnomsorgen årskull sexåringarföratt behövs f.n.av en ca
19 000 Sänker skolstartsåldern årtill behövs inte den-personer. man sex

personal inom barnomsorgen. dagbarnvårdare,Det rör sig främstna om
barnskötare, fritidspedagoger och förskollärare.

I stället skulle det behövas 9 000 inom skolbarnsomsor-ca personer
8och 000 inom skolan, dvs. sammanlagt 00017 Detgen ca ca personer.

utökade personalbehovet inom skolbarnsomsorgen i första handavser
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45SOU 1994:skallpersonalkategoriVilkenbarnskötare.och somfritidspedagoger
sexår- Kapitel 5undervisningförskolaninompersonalbehovetökade avmöta det

grundskollärarelågstadielärare,kansjälvklart. Detär inteingarna vara
beroendeärlärarkategoriockså förskollärare. Valet avkandet avvara

sexåringar.årskursen förförstadenutformarhur man
naturligtär detskolansexåringarna integreras iförförskolanfallI det

förskollärarnaslågstadium draförändrat nyttainom avettatt -- påminnernågot,isexåringarna börjarfallI det som merkompetens.
självklar.mindrepersonallösningårskurs är dennadagensom

för-ideltidsgruppfemåringar iårskull platsibarnallaFör att enge
0003tillskottkrävasskulleskolan ett personer.ca

definierat, ochvi haralternativ,övrigt i deiPersonalbehovet re-som
övergångsperiod kommerlika. Underär ganskaferensalternativen en

barnenhälftenunder antagandet attflexibla skolstartenden avdock
alternativen. Enandraän deår, lärarekräva flerbörjar vid attsex

kräverhögstadiet,fallerhuvudsakligenstudietiden,utökning somav
ärpersonalkrävandelågstadiet. Mestförlängningänpersonal avenmer

äm-medför behovhögstadiet,förlängning ettobligatorisk avsomaven
förutsesökning kanöverstiger den10 000med avneslärare somcasom

skål.demografiska
på fram-prognosmaterial ochnämntssiffror byggerSCB:s som

Ytterligare för-fördelningar.förhållanden ochnuvarandeskrivning av
minskadtillledakanekonomi, perso-sämringar kommunernas somav

si-SCB ipå harnettoresultatet.slå igenomomedelbartskullenaltäthet,
rationaliserings-till dehänsynnaturligtvis inte kunnat taprognoserna

organisationsförändringar.långtgåendeföljakaneffekter meravsom
effekter kandessanågrafrån tyderkommuner att va-Erfarenheterna

mellanskillnadernadiskussionåterkommer tillViavsevärda. omenra
följandemakroperspektiv iochmikro-förändringar i ettstudera ettatt

avsnitt.

40



kommunperspektiv6 Ett SOU 1994: 45
Kapitel 6

Allmänt

år 1991 statsbi-Genom förändringen för och detskolanansvaret nyaav
fåttår odelattill 1992 kommunernadragssystemet kommunerna har ett

Några specialdestinerade anslagför grundskola och barnomsorg.ansvar
från verksamheter finns inte längre.till kommunerna för dessastaten

skatteutjäm-Statsbidraget till närmast karaktärkommunerna har av
något utfor-inte sätt hur kommunernaningsbidrag och styraavses

förändring kostnader försin verksamhet. kommunernasEn attavmar
återverkar på för bidragetdriva skola och barnomsorg kostnaderstatens

förtill endast justerar beräkningsgrundernakommunerna sta-om man
sådanbidrag. Sker ingen justering, förutse strävan ikantens man en

många genomföra förändrade verksamheten till oför-kommuner denatt
ändrad kostnad.

varierarFörutsättningarna för anordna skola och barnomsorgatt
förhål-Befolkningsstruktur, geografiskamycket mellan kommunerna.

landen, kommunikationer skollokalernas och barnstugornas till-samt
någrastånd faktorer, villkoren för för-och lokalisering är ettsom anger

ändringsarbete. viktiga faktorer är eventuella lokala förändrings-Andra
förändring.föreligger politisk vilja till Sombehov och detom en en

många åtgärderföljd försämrade ekonomin i kommunerden harav re-
genomförts, syftar till rationalisering effektivisering.dan ochsom

Strävan förbättra verksamheten inte sällan möj-utveckla och ochatt
ligheterna till rationaliseringsvinster har i ungefär hälften landetsav
kommuner drivit fram förändring nämndorganisationen. Man haren av
då ofta skapat för och politiskskola barnomsorg styrelsegemensamen

förvaltnings- ledningsorganisation. Därvidoch och haren gemensam
ofta rationellaremöjligheterna till lokalutnyttjande uppmärksam-ett
mats.

olikheter mellan vi härMot bakgrund de kommunerna,storaav som
har är söka kommunperspektiv.det tveksamt anlägga Deantytt, att ett
jämförelsetal för skola och socialtjänst Skolverket SCBoch resp.som
Svenska Kommunförbundet, Socialstyrelsen SCB tagit fram belyseroch
bl.a. de starkt skiftande villkoren för bedriva skola och barnomsorg.att

faktumDet kommunerna är huvudmän för de berörda verksamhe-att
sådantgör emellertiddet naturligt, anlägga perspektiv.terna att ett

Vi har försökt belysa de organisatoriska och ekonomiska konsekven-
de fem reformalternativen studier,antal be-ettserna av genom som

från utgångspunkter. föregåendehandlar problemen olika Vi ihar av-
snitt berört de förändringar för lärarpersonalen förutses blikansom re-
sultat olikade alternativen. Eftersom kostnaden för undervisningenav
genomsnittligt utgör nära förhälften kostnaderna grundskolanav ger
dessa beräkningar indikation de ekonomiska konsekvenserna. Ien
Thulins expertbilaga 10och Englunds beskrivs organi-deuppsatsena
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SOU 1994: 45alternativen. Syftet med dennafemsatoriska konsekvenserna de upp-av
Kapitel 6effekterna. Gertssonkvantiñera Boproblematisera änär attattsats mer

utgångs-elev med6 beräkning kostnadernagör i expertbilaga av peren
Skolverket utarbe-jämförelsetal för skolhuvudmänipunkt bl.a. de som

1993. Orrell, slutligen, expertbi-augustiRapport 33, Margaretatat nr
effekterna för och skol-beräknat ekonomiska barnomsorg9 har delaga

barnsomsorg.

Ekonomiska effekter

skolstartsålderFrågan sänktekonomiska nettoeffektenden av enom
skolgång viktig belysa.förlängd är naturligtvis Detocheller att somen

ocksåadministrativ reform kravtill kandet yttre rymmersynas vara en
förnyelse inom skolan.omfattande pedagogisk Konsekvensernaen

svårtmåste komplexiteten, ärSamtidigt innebär detanalyseras attnoga.
Med följande dis-entydiga alla punkter.fram till resultatkommaatt

beräk-motsägelsefulla resultaten olikavill vi belysa de delviskussion av
ningar.

årsförutsätter oförändrad sju skolstart,alternativ,När det gäller som
små.svårigheterna förlänga grundskolanhandlarär relativt Det attom

innehåll.årskurs, traditionellt Merkostnadeni huvudsakmedmed en
utgångspunkt föri kända kostnaderberäknas relativt väl meddärkan

Någonpå väsentligthögstadiet. för antagandenundervisning grund om
övergångsfrekvens gymnasiet därmed förändrade kost-till ochförändrad

sålundainte. Vi förutsätterför gymnasieskolan har vinader att man -
nå förallmän behörighetutvidgas inte kanäven kunskapskravenom -

högskolestudier inom grundskolan.
års åldersammanhållen, trettonårig vid inne-skola medEn start sex

sexårsstarten medför läggaskostnadseffekter skallbär, till deatt som
åldersklassen ärdeltar i detmerkostnaderna för helaatt som nu gymna-

marginalkostnad hälftenGertsson räknar medsieskolan. av ge-en
Därvid har han be-nomsnittskostnaden för dessa tillkommande elever.

försvinner.vissa individuella Merkostna-behovetaktat att programav
då 600genomförande ligger kring milj.kr.vid fulltden
sexåringarna från förskolaförutsätter flyttas ochalternativ,I attsom

kostnadsökningar iställsfamiljedaghem till skola och skolbarnsomsorg,
kostnadsminskningar inom barnomsorgen. En lekmanna-skolan mot

operationenöverslagsberäkning vid handen,mässig skulle kunna attge
bruttokostnaden för platsbesparing. genomsnittligainnebär Den enen

uppgår till 70 80 medaninom mellan och kr,barnomsorgen tusen
faktorer50 Ett antalkostar knappt kr barn.grundskolan tusen per

emellertid beräkningarna.komplicerar
genomsnitt förförsta är tillgängliga utgör landets kom-dataDen att

Spridningen är även huvuddelen kommu-mycket stor, om avmuner.
medianvärdena. ekonomiskaär relativt väl samlade kring Det ut-nerna

fråndärför avvika väsentligtfallet enskilda kommunen kan dei den re-
ocksåmåste uppmärksamredovisa.sultat vi kan Man attvarasom
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några år.ekonomiska SOU 1994:kommunernas situation förändras snabbt sedan 45
verksamhetsåretuppgifter är tillgängliga 1992 kan KapitelDe och 6som nu avser

inaktuella den dag reform genomföras. SCB:s statistikskall Urvara en
sålunda utläsa minskad personaltäthet inomkan barnomsorgman en

åren. lågkonjunkturoch skola under de fortsatt med högEnsenaste ar-
påbetslöshet och höga kostnader för socialhjälp kan driva fort-bl.a. en

utveckling i riktning.dennasatt
En faktor komplicerar beräkningarna är tillgängligaandra da-attsom

verksamhetsområdenamedelvärden medianvärden föreller helata avser
skola barnomsorg. för de äldsta inomKostnaderna barnen barn-resp.

och de i skolan däremot förutsättas lägre änkanyngstaomsorgen vara
genomsnittskostnaden. finnsDet undersökningar antyder attsom perso-
naltätheten i förskolan 50är högre för de jämfört demedprocent yngsta
äldsta barnen. gäller inom Skoldagen år för nybör-Motsvarande skolan.
jarna avsevärt kortare än är för äldre lärarbehovetden de eleverna och
är därmed lägre. lönekostnadernaVidare är och vissa andra kostnader

på lågstadiet pålägre än högstadiet. Lönekostnaderna i varierarskolan
på lärarkå-dessutom kraftigt mellan skolor och kommuner beroende

ålderssammansättning.rens
förskolaFör tredje ersätts familjedaghemdet och med skola och

tvåfritidshem,skolbarnsomsorg, för mellan hälften tredjedelaroch av
sexåringarna mångaförsde över till skolan. Denna omfattar förom

störrebarn del dagen än skolan och är delvis avgiftsfinansie-denen av
sexåringarna,rad. I vilken utsträckning förs över tilldet skolan,om

kommer utnyttja möjligheten till heldagsomsorg komplementatt som
svårt tvåtill ärskoldagen bedöma. F.n. har ungefär tredjedelaratt av

sexåringarna någotplats daghem eller familjedaghem lägreoch en
sjuåringarnaomkringandel 60 procent har plats fritis. Prak-av

sexåringar,tiskt alla inte plats ihar den kommunala barnom-taget som
deltar i för obligatoriskaden kommunerna förskolan, oftastsorgen, som

omfattar timmar dag.tre per

Om kalkyler, marginalkostnader rationaliseringsefekteroch

alltsåBland bilagorna finns olika studier, belysa kostnader-kantre som
sexåringarnaför föra över från förskola familjedaghem tillochattna

skola och skolbarnsomsorg. GertssonsDet är nämnts: undersök-som
ning behandlar skolekonomiskade effekterna, Orrells inne-som som
håller beräkning kostnadsförändringarna inom barnomsorgen ochen av
Eriksson-Tängdén har studerat personalkonsekvenserna. hjälpMedsom

fråndessa studier och uppgifter integreratkommuner, redan al-av som
sexåringarla i skolan, har vi försök skatta kostnader och besparingar. Vi

dessutom påhar kunnat göra överslagskalkyler preliminäragrundval av
7 områdeTerminologisk praxis detta vacklande. l det följande används be-är

följande bestårBarnomsorg det övergripandesätt. begreppet. Denärgreppen
förskola skolåldernoch familjedaghem för barn under skolbarnsom-samtav

år.för bestårskolbarn till eller9 12 Förskolan i sin daghemtursorg upp av
och sexåringardeltidsgrupper, de förskola för de inte harutgörsenare som
plats daghem.
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år SOU 1994:1992, hämtats 45driftkostnader i barnomsorgendata ettsom ur ar-om
Kapitelvi 6inom Svenska Kommunförbundet, vilket underhandbetsmaterial

delkunnat ta av.
gjortutgör bearbetningar, viuppgifter redovisas i tabell 1De somsom

nå uppgifternaför jämförbarhet. Allatillgängliga materialet,det attav
årskull sexåringar. verkligadärför fiktiv 100 000 Det antaletenavser

överskådligsexåringar större tid. Kostna-är dock, nämnts, undersom
års föräldraavgifter.1992 löner priser, exklusiveuttrycks i ochderna

Tängdéns uppgifter vi räknatpersonalbehov harErikssons och omom
genomsnittsvärden för lö-hjälp uppgifter bl.a.till kostnader med av om

lönekostnader för olikasysselsättningsgrad ochnekostnadsandelen samt
innefat-Gertssons beräkningar skolkostnadernapersonalkategorier. av

från väga dynamiska effek-övriga, försök in detill skillnad de ett atttar,
reform.terna av en

sexåringarfor skola, skolbarnsomsorgKostnad i milj.kr 100 000 iTabell l
någrafamiljedaghem. jämförelse olika kalkyler.förskola En mellanellersamt

Kalkylmodell3Verksamhet
Driftkost GertssonOrrell Personal

Förskola och
800familjedaghem 2 900 3 800 3 -

2 700 2 600Skolbarnsomsorg 1 400 -
Skillnad 500 1 100 1 2001

3 400 2 200Skola --

årskull sexåringarsåledes iredovisas kostnaderna förtabell 1I en
förskolafamiljedaghem, skolbarnsomsorg och skola kostnads-samtresp.

två olikade nämnda formerna barnomsorg. Fyraskillnaden mellan av
se fotnotvidarekalkyler presenteras

försiktighet.redovisade siffrorna bör användas med DeDe storastor
beräkningsmetoderna är naturligtvis uttryckskillnaderna mellan ett

vidlåderför den osäkerhet alla kalkyler detta slag. Utanbl.a. attavsom
kostnadsnivånnågra tyder emel-bör slutsatser den absolutadraman om

för skola skol-lertid tabellen de sammanlagda kostnaderna ochatt
överstiger för barn i förskola ochkostnaden antalbarnsomsorg samma

familjedaghem med kanske miljard kr eller mer.en
utgår från förstatistiska genomsnittsvärdenkalkyler,Mot dessa som

står från någrapersonalkategorier, erfarenheter kom-kommuner och
sexåringar låta sexåringarnain samtliga i skolan. Atttarsommuner,

Skurupstället för förskola familjedaghem i Skövde ochi skola i och har
sexåringarnaför 20uppgivits kunna sänka kostnaderna med motupp

3 beteckningarnaMed de använda avses
uppgifter finns i expertbilagaOrrell: bearbetning deav somen

personalförändringarkalkyl grundval beräknade enl.Personal: aven
expertbilaga

preliminära driftkostnadsberäkning-Driftkost: kalkyl grundval aven
ar.

beräkningar i expertbilagaGertsson: Bo Gertssons
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SOU 1994: 45införts medsamlad skoldagBesparingarna ligger ibl.a. attprocent. en
och skol- Kapitel 6långtgående integrering skolaoch lokalmässigpersonal- aven

organisation iomorganisation arbete ochskolansbarnsomsorg, enaven
ocksåi kommunerlärarlag. har dessaarbetsenheter och Troligen man

irealiserats dettarationaliseringsvinster, kunnaträknat in samman-som
hållpå vinnas skolstar-vunnits ellerandra kanhang, utan attmen som

från och, del-erfarenheter redovisas Botkyrkaförändrats. Liknandeten
Örebro. Också rationalise-från Stockholms redovisari stadvis man

sexåringarna till skolansmed överföringringsvinster i samband an-av
svarsområde.

utfalletfråga kalkyleradevarför detblir med dessa resultatEn central
frånså Vi redanerfarenhetsmässigt haravviker detmarkant an-vunna.

utifrånvärdet kalkyleromständigheter, begränsarantaltytt ett avsom
framhålla följande.Därutöver finns skälaggregerade detdata. att

kostnadsnivåerna starkt.mellan kommunernaförsta varierarFör det
fråga nära riksgenom-för grundskolanSkövde ligger i kostnadernaom

år lägsta noterade ni-1992 ligger nära densnittet Skurup totaltmedan
vån sistnämndaliten elev. Detföljd mycket lokalytabl.a. persom av

beskrivsåterspeglar irationalisera lokalutnyttjandet,den strävan att som
samnyttjarinnebär skolbarnsomsorg lo-bilaga och skola ochattsom

tvåiligger nära varandra deJämförelsetalen för barnomsorgenkalerna.
Båda docknära genomsnitten för riket. hadeoch relativtkommunerna
riksgenomsnittetänpersonaltäthet i skolbarnsomsorgen1992 lägreen

ihög bruttokostnad heltidsbarn barnomsorgen.och relativten per
fritidshem-i för förskolan,minst lokalsituationen kommunen,Inte

uppnås.vilka rationaliseringsvinster, kanskolan, avgöroch sommen
åstadkommitsbesparingarna mycketharEn betydande del genomav

långtgående Samma lokalerskolbarnsomsorgen i skolan.integrering av
Införandet samlad skol-används för skola skolbarnsomsorg.och av en

för och niosluttider alla elever mellandag med enhetliga ochstart- sex
bådeår för skolskjutsar.begränsar skolbarnsomsorg ochkostnaderna

i större omfattandeOrganisationen arbete arbetsenheterskolansav
två årskullar årskurslös undervisning lärarlag integre-i medeller tre en

bådemöjliggör mindre bemanning änrad med skolbarnsomsorgen, en
ändåvikarier,traditionell undervisning och mindre behovett menav

för-ägna uppmärksamhet. Detökade möjligheter varje elev särskildatt
naturligtvis traditionell modell medutsätter arbetssätt änett annat enen

får lärare i öv-lärare, speciallärare ochklass och förstärkningen som av
avsevärd tid,m.fl. Initialt verksamhetenningsämnen planeringentar av

begränsade justering-kompetensutveckling ochbehovet är uppenbartav
ingångskostnaderlokalerna behöver oftast göras, varför vissa upp-ar av

står. löpande för blir dock lägre.De kostnaderna verksamheten
genomföra i Sku-praktiska lösningar, varit möjligtDe det har attsom

alltså marginalkostnaden för föraSkövde, inneburitoch har attattrup
Ökningensexåringarna låg. har skettin i skolan varit elevantaletav

introducerats.samtidigt kostnadseffektiva verksamhetsformersom mer
i övrigaMöjligheterna genomföra motsvarande operationer kom-att

förverkligasi varierar självklart. Flertalet kan dessutomlandetmuner
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sexåringarna 1994:förverkligats, samtidigt förs över till SOU 45eller sko-ha utan att
ansvarsområde. inom Kapitel 6En utvecklingstendenser skolom-lans rapport om

vårenfrånrådet Svenska Kommunförbundet 1993 tyder dessaatt ra-
mångationaliseringsmöjligheter är aktuella i kommuner. Mycket talar

för, vilket belyses i Gertssons marginalkostnadenemellertid rapport, att
årsinföra är avsevärt lägre än genomsnittsvårdenför skolstart deatt sex

på.våra kalkyler byggersom
Både Skövde genomfört nämnd-Skurup och har ochen gemensam

bådaledningsorganisation för grundskola och barnomsorg. l kommu-
förutsättning för förändringendetta verksamhe-nerna anses vara en av

ledningsorganisationen innebär i sigDen bespa-ten. gemensamma en
ring, framför allt förutsättningar driva förändringsarbeteattmen ger

upptäcka och till rationaliseringsmöjligheter.och att ta vara
arbetssätt inriktning viförändrat i hela grundskolan med denEtt som

tidigare beskrivit skulle förbättra möjligheterna för alla barn utnyttjaatt
lånat frånSkolansamtliga sina skulle med andraordettresurser. sam--

nå måluppfyllelse.bli effektivare, dvs. högre grad Detmanhang en av-
finns organisatoriska praktiska hinder, inte minstrad och lokal-en av
mässig för förverkliga flesta fallkort sikt alla tankar. I de allraart, att

dock successivt röra sig i denna riktning.kan man
diskussion effektivisering di-I skolan kan ävenen om av en annan

påmension föras in. Eliasson och Kazamaki Ottersten pekar att man
skolårenbör sträva efter använda de nio bättre framför förlängaatt att

Åtgärder skolåri riktningen förlängtgrundskolan. den skulle ettvara -
långt jfr 3.internationellt är svenska inte särskilt bilagadet Densett

terminsindelningen sitt i jordbrukssamhälletnuvarande har ursprung
ändamålsenligär inte nödvändighet i informationssam-och kanske med

hället, även är förankrad i folkets för-den starkt medvetande. Ettom
ändrat arbetssätt och förändrad organisation skolarbetet gör deten av
mindre självklart nödvändigt är närvarande samtidigt.eller alla barnatt

fråganUtnyttjande multimedia i undervisningen aktualiserakanav om
frågorhur skollokalerna används. Vi här ligger utanförtangerar som

vill förändraduppdraget, med detta peka kostnaderna förattmen en
bör sättas in i störreskolstart sammanhang.ett

Slutsatser

Ett ökat antal elever i skolan medför, oförändrat, ökadeallt kost-annat
Marginalkostnaden är däremotnader. sannolikt lägre än genomsnitts-

befintligkostnaden i verksamhet. minskning i för-En antalet barnav
påskola och familjedaghem medför sättmotsvarande kostnadsminsk-en

ning, sannolikt är lägre än genomsnittskostnaden barn. Attsom per
kostnadsminskningen inom förskola familjedaghem är störreoch än

sexåringarnamerkostnaden inom skolan förs över till grundskolanom
ställtär allt tvivel. avgörande faktor för nettoförändringensEnutom

storlek och riktning är vid sidan rationaliseringsmöjligheter inomom-
hela förkostnaderna den utökade skolbarnsomsorgen.systemet -
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då, SOU 1994:Bestämmande faktorer är det första andel barnen 45för hur stor av
del detta Kapitel 6utnyttjar skolbarnsomsorgen och under hur dagenstor avsom

långtså ledningsmässiga,fall faktor är lokal-i sker. En andra hur den
praktiskt kanmässiga och personella samordningen med skolan rent

från någradrivas. Erfarenheterna för underkommuner talar att man,
någorlundaärförutsättning fysiska förutsättningarna goda,deatt

nivå,några års nå försikt gör kostnadernakan att ta emotatten som
måttliga.sexåringarna i skolbarnsomsorgen blir mycket

Kvarstår inomsedan rationaliseringsmöjligheter skolans verksamhet,
uppnåsmöjligen kostnadsneutralitetdet slag vi kanantytt, t.0.m.av som

årsvid införande skolstart. I antal kommuner kommerettav ensex
nås. viktigt skälkostnadsneutralitet inte kunna Ett härtill kanatt vara

också rationaliserings-lokalisering utformning,lokalernas och attmen
åtgärder vidtagits.redan

skäl,dynamiska effekterna reform kan de vi försöktDe av en av som
svåramakronivå. Ofta förutseredovisa här, inte beräknas är de att

planeringsstadiet även i den enskilda kommunen. Under genomfö-
ärrandet ordning kan de bli uppenbara, uppmärksamav en ny om man

möjligheterna.
årskan dock finnas skäl betona, primära syftet medDet detatt att sex

vår fårmening inte möjligheten göraskolstart enligt besparing-attvara
sådan förändring dock förenlig godEn verkar kunna medar. vara re-

surshushållning. utveckling verksamheten i skolbarns-En skolan ochav
bygger helhetssyn barnet och bar-omsorgen, en som gagnarsom

rationellarevisa vägen till resursutnyttjande. är itycks Dettaettnen,
eftersomoch för sig föga överraskande utvecklingen leder till hel-en

på åtskilda.hittills ofta varithetssyn verksamheter, som
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7 Arbetsmarknadsperspektivet SOU 1994: 45
Kapitel 7

Höjd allmän kompetensnivå

Grundskolan skall enligt SL 4 kap. §1 eleverna de kunskaper ochge
färdigheter och den skolning i övrigt de behöver för delta iattsom sam-
hällslivet. Det innebär grundskolan, även den inte äratt yrkesinrik-om
tad eller yrkesförberedande såvittgymnasiet, möjligt skall förberedasom
eleverna för det arbetsliv de kommer möta, likväl den skall för-att som
bereda elever för deras framtid medborgare, föräldrar och konsu-som

och leva till vissa oförytterligamenter etc värden.upp
någraSedan år har i påpekatsrad sammanhang kompetensni-en att

vån i samhället behöver höjas, i Utbildningsdepartementetssenast skrift-
serie Agenda 2000. våraAnslaget i direktiv är just behovet höja denatt
allmänna utbildningsnivån i Sverige. I jämförelse med viktiga konkur-
rentländer har den svenska arbetskraften långinte särskilt utbildning.
Svenska barn börjar skolan mångaän i andra länder jfr bilaga 3senare
och 10-, ll- 12-årigeller obligatoriskt.0.m. skola är inteen ovanlig in-
ternationellt Frågan skolstartensett. och ingårgrundskolans längdom
på så vis i större problemkomplexett landets konkurrenskraft ochom
hur vi skall kunna bevara välfärden.

Eliasson och Kazamaki Ottersten har i sina givit bilduppsatser en av
den utveckling förutseskan för industrin expertbilaga 4. Densom
framtida industristrukturen i Sverige kommer, enligt författarna, be-att
stämmas industriell teknologi och den organisationav ny nya av pro-
duktionen denna teknologi möjliggör. får dåVi kompetensin-som en

småskaligtensiv, industri närmast liknar vad vi idag betecknarsom som
tjänsteproduktion. Begreppet industri kan därför definieras mycket brett

såväloch inbegripa den privata delar den offentliga tjänstepro-som av
duktionen.

Den industrin kommer organiserad småatt kringnya kompeten-vara
arbetslag. förhållandeDettata kommer prägla inte baraatt nyetablerade

företag även de existerandeutan storföretagen, där den typennya av
produktion också ofta såvälkommer småskalig kompetens-att vara som
intensiv. Nyföretagande avknoppning och arbetslaggenom av grupper
kommer bli vanligt. De enklaatt och välbetalda inte särskilt kom-men
petenskrävande jobben i storskaliga fabriksanläggningar kommer för-att
svinna. Den produktionen förutses bli för internationellnya utsattmer
konkurrens. Misslyckanden och nedläggningar kommer bli vanliga-att

Förmågan kunna levaatt med och hantera tätare. omställningar lä-och
växer därför i betydelse. Utbildningra och kompetensom blir nyckel-

Skolanord. behöver förbereda de för den arbetsmarknadssituationunga
kan förutses.som

Behovet allmänt höjd kompetensnivå berör allaav samhällsmed-en
borgare. Det innefattar bl.a. behov spetskompetens mångaett inomav
områden. Det ställer krav högskolan. ocksåDet ställer krav bred
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1994: 45SOUinomspetskompetensellertvå kraftigareskäl. En spetsfrämstbas, av
nivåer- Kapitel 7högstatillrekrytering deförbasområden bredkrävermånga en

grundläggandegått högskolansigenombådegällerDet sompersonerna.
förgymnasieutbildadeochforskningenrekrytering tillförutbildningar

baseradproduktion spets-lederVidarehögskolan.tillrekrytering en
kunskapsinne-får störresuccessivtproduktionen etttillkompetens att

allmän kompe-högrearbetskraften harhåll, ställer kravvilket att en
tens.

Kazamaki Ot-ochEliassonleder,härutveckling antyttsDen somsom
på kom-andra kravställerintepå, uppgifter,tillpekar att somtersten

sannolikhet kommer attmedgrundskola stordagensän den ger,petens
då tilluppgift ärGrundskolans attfrån arbetsmarknaden. seförsvinna

di-utbildning,fortsattvidare tillkommaförutsättningaralla har attatt
sko-är detviktigtSärskiltlivet. attiellergymnasieskolanirekt senare

Åtgärder utbild-allmännaförstärkning denförlära.lär barn avlan att
sig längstbefinnerså även deningsnivån utformas nerbehöver att som

uppåt. löperDefleraeller annarskan stegetttakompetenstrappan
bli utslagna.störst risk att

mängdenkvalitén ochartikel slutsatsen,sin avi attdrarTuijnman
omfattningen ut-kvaliteten ochförutsägerutbildning senareavtidigare

karriär-medbl.a.samverkarochförutsägeri sinvilketbildning, tur
får ellerinte utnytt-följer, deAv detta attförtjånstmöjligheter. somoch

lång missgynnassikterbjuda,kanskolanvadmaximumjar ett av
Ommöjligheter.skolansallatillvarakundemed demjämfört tasom

ef-kompetensnivån tyckssamhället,i ettallmännahöja densyftet är att
medutbildningallmänerbjudaåstadkomma detta attsättfektivt att vara

i livet.tidigtkvalitethög

längdUtbildningens

Colemansfrån S.båda Jamesutgår i sina bidragEliassonochTuijnman
dei korthetinnebärteori attDennaTheory. re-ConversionResource

familjenstillgång barndomenundertillhar sompersonsom ensurser -
personligaliksom dekulturellaoch egen-socialaekonomiska, resurser

till-ochkarriärmöjlighetertillomvandlasutbildningenviaskaperna - alltsåUtbildning fungerararbetsmarknaden.gångar, värderas avsom
kompetenskapital. Fort-ochpå kunskaps-hävstång individenssom en

förstärker den-ochutbildning förlängeryrkesinriktadteoretisk ellersatt
att förutsägamöjligtgör detTeorinresursomvandlingsprocess. sam-na

bakgrundsocialbakgrundsvariablerå t.ex.sidanmellanband somena
studieframgångåbegåvning andradenochkapacitetpersonligoch som

livskarriär.studieframgång ochmellansamt
idär bristerkumulativsynsättdettaär medUtbildning processen

grund-iRedansvåra kompenseramycketblirlivet attbörjan senare.av
utbildninghögresigförmåga tillgodogöraindividensavgörs attskolan

Måstepersonalutbildning.åtnjutandeikomma manoch chanser att av
närvunnit barn,andrafärdigheter,grundläggandein somhämta som
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blivit har handikapp,man det ärett svårtvuxen mycketman SOU 1994:som 45att
hämta bådain. I understryksuppsatserna denna bakgrund denmot Kapitel 7
grundläggande utbildningens avgörande betydelse. Grunden för studie-

yrkesframgångaroch liksom för misslyckanden och utslagningytterst
läggs mycket tidigt.

En tidig i skolastart hänsyn till varje enskilten tar barn är där-som
för till fördel såvälför den enskilde för samhället. Däremot innebärsom
den påpekatsredan sannolikt inte,som barnen hinner läraatt sig mer
fram till års ålder.12-13 Vinsten ligger i tidigare sätter inatt ettman
kvalificerat stöd till barnets behov,anpassat desto större möjligheter ger

varje barn utnyttja sinaman att fullt och mindre riskut ärresurser
fördet barn slåsskallatt ut.

Det hävdas ibland tidiga insatser visserligenatt stöder frånbarn utsat-
miljöer, i ställetta hämmar dem vill ochmen kan fram fortare.som

såOm skall bli fallet är dock fråga vilken organisation, vilkenen om
pedagogik och vilket arbetssätt präglar skolan. En tidig skolstart isom

skola, förändrats så den möteren varje barnsom att där det befinner sig
på det sätt vi diskuterat föregåendei avsnitt skulle med all sannolik-- -

bådehet minska den utslagning på sikt medför kostnader försom stora
samhället och stimulera fler till elitprestationer.

En förlängning grundskolan med årellerav ett tidi-ett par genom en
alltsåkan förväntasstart alla barngare bättre förgrund fortsattge en ut-

bildning och därmed medverka till allmän höjning arbetskraftensen av
kompetensnivå. Tuijnman framhåller förlängeratt skolan ochom man
samtidigt utvidgar kunskapsmålen ökar förmodligen spridningen i pre-
stationer mellan eleverna och behöverextra för deresurser satsas att

nåskall miniminivå.svagaste Om bibehåller kunskapsmålenen man
kommer del starka elever behöva stimulans fören vidare avsevärtatt
bortom miniminivån.

Effekterna förlängning grundskolan årskursefterav en nio har viav
redan berört i avsnitt Eliasson och Kazamaki Ottersten framhåller att

åldervid varje finns alternativ till fortsattett utbildning i skolan, nämli-
arbeteatt och lärata ett yrke i jobbet. Någongen gångett beroende-på individen kommer fortsatt skola leda till sämreatt möjligheter på-

arbetsmarknaden och sämre inkomster än han eller hon tagitom ett
jobb. Denna brytpunkt kommer tidigare har brister i kunska-om man

och färdigheter från grundskolan.per Eliasson dent.o.m. attmenar
högre utbildningen kan ha industrin på begåvningar.utarmat Enligt
Eliasson och Kazamaki Ottersten är det viktigare förändra skolansatt
organisation och verksamhetens utformning, så och bättreatt mer ut-
bildning än förlänga utbildningen.attges,

Arbetsmarknadens kompetenskrav

Många studier visar teknologiatt kräver och avanceradny kom-ny mer
i produktionen. Förmåganpetens lära lära sigatt och till signytt, ta ny

kompetens är kompetensattribut, kommer bli allt viktigare iattsom
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1994: 45SOUläggasbehöverkompetensutvecklingsådanförGrundenframtiden. en
Kapitel 7grundskolan.iredan

dessochbetydelseökandevidareutbildningensutgångspunkt iMed
inteskolanTuijnman,grundutbildningen konstaterar attberoende av

Både ochbarnutbildning.yrkesförberedandesmalförmedlabör en
innehåll utbild-iallmäntochbrettbetjäntabättreär ettsamhälle av

yrkesfärdighe-specifikainnehåll, inriktatärsmaltänningen ett som
all-utvecklaansträngningarsinainrikta attdärförbordeSkolanter.

kommunika-problemlösningsfärdigheter,färdigheter,kognitivamänna
förmågan lära.viktigt,synnerligen attärvilketoch,tionsfárdigheter

framtidaemellertid, denpåpekarOttersten attKazamakiochEliasson
underorimliga kravställanågon kommerförinte attarbetsmarknaden
färdig-kommunikativagrundläggandeinhämtatförutsättning, att man
ämnes-traditionelladå baraintehandlarDetgrundskolan.i omheter

förmåga tillansvarskännande,även engagemang,kunskaper utan om
minimumvisstiproblemlösa samt ettförmåga ocharbeta grupperatt

kontroversiellalångtgående ochrelativtdettadrarFörfattarnaetik. avav
förebild redo-SkolanavsnittetIi skolan.arbetetrörande somslutsatser

frågor.vår hithörandevivisar syn
industriföretag,svenskaianställningvidkravenundersökningEn av

svenska,lyfter framKazamaki Ottersten,ochEliassonredovisas avsom
färdigheter. Ettkommunikativacentralamatematikochengelska som

ii regelkommerdatorkunskapfranska, ochspråk, ellertyskaandra
framhålls elektronik,är styr-kunskapsämnenBlandhand.andra som

egenskaperpersonligaTill demekanik.reglerteknik och som pre-och
ijobbakunnaflexibilitet,kreativitet, attsjälvständighet,hörmieras

varandra.utbildaförmåga kunnakommunikativ samt atthaattteam,
ställerförändringarnaarbetsorganisatoriskadeochidagProduktionen

gång. Befatt-arbetetsflexibilitet underpå anpassning ochkravhögreallt
på detill kravlederpå vilket atthåller försvinna an-ningstryggheten att

uppgifter.olikaradbemästraskall kunnaställda en
tillgodosebehovetväger attbetydelsefulltär avDet att sammanman

verksamhetskolansställskravövrigademeddetta slagkrav somav
grundskolansmåste obligatoriskavår denmeninginnehåll. Enligtoch

för arbets-förberedadirektänuppgifterandraligga atttyngdpunkt
ori-ungdomarochbarnuppgiftviktigSkolan har attmarknaden. geen

meningförståelse sammanhang,förkan skapaenteringsinstrument, som
samhäl-modernai detbetydelsenågot särskildäroch relevans, som av

är intressantDetfragmenterat.ochsplittratupplevaskanlet, somsom
ocksåmål tillgodoserdessasträvarskola motkonstatera att somatt en

frånönskemål arbetslivet.tydliga

förebildSkolan som

angelägetgör detandramed attlär i samspelhur barnKunskapen om
för barnarbetsplatspå fungerarskolanhuruppmärksamhetenfästa som

lä-ämnesinnehåll ochlärarendetsig inte baralärBarnoch somvuxna.
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romedlen förmedla. påverkasVad de lär sigatt inlärningssitua- SOUavser 1994: 45av
tionen. De lär sig bemästra den sociala situationatt där inlärningen Kapitel 7
sker. De lär sig de förhållningssättbeteenden och och derasav vuxnas
attityder till barnen, till varandra och till såarbetet. Skolan är sätt en

barnens viktigaste källor för kunskap arbetslivet, småävenav om om
barn troligen inte uppfattar skolan arbetsplats.som en

Mot denna bakgrund är det viktigt skolan sina arbetsformeratt genom
och lärarens sätt utföra sitt arbete tjänaratt förebildgenom försom
barnens begreppsbildning förståelseoch när gällerdet arbetslivet.

återgivitVi någrahar bilder framtidens arbetsliv och analysernyss av
påde krav detta ställer arbetskraftens kompetens. Bildernaav handlar i

hög grad arbetsliv, påbyggerett samarbete mellan människorom som
med olika bakgrund, i och i arbetslag för lösa givna uppgif-grupper att

De kompetenser efterfrågaster. är självständighet, kreativitet, flexi-som
bilitet, kommunikativa färdigheter och goda baskunskaper intesamt
minst lärtha lära.att att

Skolans verksamhet bör därför såorganiseras barnen detatt genom-
ämnesinnehållet,valda arbete och iakttaeget hur lä-attgenom genom
arbetar utvecklar dessa kompetenser. En skolorganisation,rarna där

åläggsbarnen och tränas samarbeta, aldrig lärarnaatt göra det,men ser
förmedlar dubbla och motstridiga budskap. För barnen ska öp-att en

attityd till förändring och förkovran krävs, de ipen skolansatt vuxna
sådanvardag föruttryck vilja. Skolan alltså,kan sitt sättger en genom

fungera arbetsplats föratt de utgöra förebild för barnenssom vuxna, en
förståelseuppfattning och det goda arbetslivet. ärDet viktig förut-av en

sättning för utveckling de kompetenser efterfrågar.arbetslivet Genomav
förebilder kan vi tidigt barnen insikten lärandet inte slutaratt medge
skolan.

Arbetslivet också,har Eliasson och Kazamaki Ottersten påpekar,som
andra så vill såsominslag konkurrens, schablon-om man grymmare- -
mässiga krav, prissättning enskildas prestationer och utslagningav av
dem inte är tillräckligt starka. finnsDet ingen anledningsom döljaav
detta för barnen, falsk bild verkligheten skall aldrig förmedlas.en av
Självfallet ocksåskall varje barn i skolan mötas tydliga krav, kravav

är anpassade till personligheten i individanpassadsom undervisning.en
vårFör del är vi emellertid övertygade det inte främjar barnsattom ut-

veckling, deras självförtroende eller deras inlärning, införliva arbets-att
livets avigsidor pedagogiska redskap i skolan.som

Skolan förebild ihar hög ocksågrad aktualitet i jämställdhets-som ett
perspektiv. Tendenserna till allt lärarkårenkönad motverkar ien mer
flera avseenden den utveckling vi eftersträvar. En skola helt dominerad

kvinnor naturligtvis falsk bild arbetslivet.av fallerDetger utanfören av
vårt uppdrag frågoranalysera dessaatt ytterligare, de utgör vik-men en

utgångspunkttig för den fortsatta utvecklingen skolan.av
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SOU 1994: 45på arbetsmarknadenUtflödet
Kapitel 7

påverkarskolstarttidigareochellergrundskolanförlängningEn enav
ef-När dessagymnasieskolan.från ellergrundskolanutflödet ungaav

Våra möjlig-svårare bedöma.ärarbetsmarknadennår atttillframfekter
framförhållning förutseårstjugosmå femton ellermed ung-ärheter att

längd vid denutbildningarsutbildning,ocharbetemellanvaldomars
arbetsmarknad. Detpå ungdomarsminst villkoreninteochtidpunkten

ungdomsarbetslöshethögoroväckandenär vi har an-finns idag en --
för1990 fannsså kring atterinraledning oroatt sent enatt somom

lockandeoch inkomstarbeteñnnamånga skulleungdomaralltför mer
högskolestudier.gymnasie- ellerän

vialternativ stude-påverkas flertalet deifrån grundskolanUtflödet av
redovisade1993-08-30regeringenvårmåttligt. tillIendast rapportrat

fram-från Av dennagrundskolan.utflödetbl.a.beräkningarSCB:svi av
påverkar utflödetår allsintevidtioårig medgår skola start sexatt en

börjat.år redanför demmedförlänger skolaninte ett sommanom
årårtioår utflöde ochså får ettgöra utanSkulle ett senaremanman

genomförandesuccessivtMedgrundskolan.två årskullardå lämnar ett
undvikas.kunnaså svängningardrastiskareform skulleenav

sjuårsstart medför,bibehållenmedgrundskolanförlängningEn av
långlikaperiod,utflödet undersuccessivt,genomförsden att enom

årskull Medmindre.sammanlagtblirgenomförandeperioden, ensom
frånutflödeingettrettonårig slutligen skersammanhållen skolaen
blirgymnasieskolanlämnarantaletgrundskolan, sompersonermen

avbry-alternativövrigainybörjarna antas14eftersomhögre procent av
gymnasieutbildning.sinta

år förlängningmedskolstartentidigareläggning ett utan avEn av
årskull. för-Enarbetskraften medteoretiskökargrundskolan sett en

också detminskar,oförändrad skolstartmedgrundskolanlängning av
årskullomfattning. Enarbetskraften i motsvararteoretiskt, un-samma
sådan förändring skul-Effektenarbetskraften.gefär 2,5 procent av enav

ungdomarnasochgenomförandetaktår beroendeöver fleraspridasle
do-arbetskraft detdå bristenperiodSärskilt under denstudieval. var

tidi-sågs möjlighetenproblemet,arbetsmarknadspolitiskaminerande av
tillgång. arbetsmark-dagensutnyttjad Iinteännuskolstart som engare

socialtmänskligt,skolgångenförlängning ettnadsläge kan somsesaven
arbetslöshet.tillalternativfördelaktigtekonomisktoch

inledningsvisdenskillnadtillbakgrund, motdennaVi har mot
avstått från försöka beräkna1990:31Ds attESC-rapportennämnda

arbetskraf-minskningutökning ellervärdetackumuleradedet avav en
inte hellerVireformkostnad. harkalkyleradställa dettaoch motten en

kvinnorblandförändrasskulleförvärvsfrekvensensökt beräkna om
ef-ekonomiskaårs deinfördes ochsexåriga skolstartbarnmed om sex

frågan är emeller-sistnämndaVår bedömning dendetta.fekterna avav
frå-tillgång harbarnomsorg,finnsförutsättning detundertid, attatt

skolaskolbarnsomsorgiförskolan elleriägerdenna un-rumgan om
erfaritVi harförvärvsfrekvens.föräldrarnas attförbetydelsederordnad
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överföringen sexåringarna till ansvarsområdeskolans i vissa kommu- SOU 1994: 45av
friställt kapacitet inom barnomsorgen, kunnat utnyttjasner Kapitel 7som av yng-

på såbarn. En sätt förbättrad behovstäckning påverkakan givetvisre
småbarnsföräldrarnas förvärvsfrekvens.

fråganFörutom tillgångvad äratt och vad är kost-om som en som en
är inad hög grad konjunkturberoende, påvill vi peka fak-andraett par

gör svårtdet utomordentligttorer göra kalkyler över desom att sam-
hällsekonomiska effekterna mindre ökning eller minskningav en av ar-
betskraften. Det första gäller behovet samtidigt beakta den samhälls-att
ekonomiska avkastningen kompetensnivå.höjd Om centraltettav en
syfte med reform är stärka landets konkurrenskraft, böratt dennaen
effekt måni den den är beräkningsbar vägas in i kalkyl. Det and-en- -

är ocksåkalkyl bör innefatta socialaatt de och mänskliga konse-ra en
kvenserna förändring. Förändringar skolan och dess sättav en attav ar-

återverkarbeta pådirekt den tidiga utslagningen människor. En sko-av
la, bättre än f.n. lyckas med sitt uppdrag, innebär sikt minsk-som en
ning samhällets hälsovård,kostnader för socialtjänst och kriminal-av
vård och motsvarande tillskott till arbetskraften.ett
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8 Ett tidsperspektiv SOU 1994: 45
Kapitel 8

Några slutsatser

Direktiven antyder inte i vilket tidsperspektiv eventuell förändringen
skolgångensskolstarten och längd vårskall Enligt bedömningav ses.

finns frågan både pådet anledning lång Frågankort och sikt.att se om
vad är lämpligt fårmöjligteller rimligen påolika beroendesom svar
tidsperspektivet. Vår till regeringen den 30 augusti 1993 syftaderapport
till belysa möjligheterna såi tiden förlägga reform,att sväng-att atten
ningarna i elevantal och lärarbehov dämpades de demografiska varia-av
tionerna. SCB:s beräkningar sådanvisade tidssamordningatt en var
möjlig, dåreform skulle ligga decennium eller fram-att ettmen en mer

i tiden.
egentliga årsDe bevekelsegrunderna för 1991 beslut flexibel skol-om

har diskuterats. Oberoende beslutetstart skall pedagogiskom ses som en
reform, valfrihetsreform, frågansätt föra års skolstartett atten om sex
från dagordningen besparingsåtgärdeller har den nuvarande ord-en
ningen svagheter. Inte minst tillämpas regelverket, Skolverket visat,som

såi vissa kommuner det är gäroklart barnen i skola eller försko-att om
la. l andra kommuner har brist valfrihet för föräldrarnaen ersatts

Fråganmed vilka barn skall börja årsskolan viden annan. om som sex
ålder påavgörs alltför ofta andra ängrunder barnets behov och verk-
samhetens också ifrågasättasutformning. Det kan barn, börjarom som

nioårigtraditionellt utformad års ålder,skola vid generellten settsex
får de chanser det skulle ha haft bibehållitsskolstarten vid sjusom om
år.

vårEnligt mening finns det behov ersätta flexibladen skolstar-attav
någonmed ordning avsevärtten tidigare än år påfem till tio inannan

nästa sekel. vårDen tidpunkt fråni augusti 1993rapportsom angavs
optimal. ocksåVi pekade i den nämnda skolansom rapporten att -

inför de kraftiga elevtalsökningar börjar inom kort planerings-som av-
skäl skulle betjänt ordning. Det är denna bakgrundvara motav en ny

vi ocksåuppdrog SCB belysa effekterna reform redanattsom av en
år 1996.

Ett beslut skolstarten åreninom måstede närmastenytt ha be-om
gränsad räckvidd. Endast marginella förändringar den läropla-av nya

för sexåringarnaintegrera it.ex. skolan, kanatt aktuella. Inen, ettvara
längre perspektiv långtgåendekan naturligtvis förändringar diskute-mer

Båda slagen beslut kan föruttryck idéochras. av vara en samma om
långsiktigaskolans utveckling.

De 14 bilagorna till vårbetänkandet genomgång föregåendeoch i de
avsnitten syftar till belysa de praktiska konsekvenserna värderaatt och

påeffekterna fem förhand fastställda reformalternativ. På många frå-av
någramaterialet inte entydiga vårdet enligtgor ger svar, men ger, me-

jämförelsevispåning, antal punkter förunderlagett klara slutsatser:
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45SOU 1994:allt-självförtroende,och attnyfikenhetentusiasm,börjar med mennen
8Kapitelår detta.några förlorat alltmånga harefterför

expertbilagorna kanimaterialdet presenterasbakgrundMot somav
åldern närfysiskatill denhänsynvi f.n. endastmärkligt tardet attsynas
så, denvisserligenärDet attbörja skolan.skallnär barnbedömervi ett

ocksåärdettrappstegsvis,skertill viss delutvecklingenmänskliga men
violika,Vi födssätt.individuella ut-sittutvecklasså varjeatt person

föreskri-läroplanerSkolansolika.livdettavi lämnarocholikavecklas
individerolikaViindividanpassas.skall vet attskolaniarbetetattver

ärsätt. Detolika ettgör detlång lära ochförtidolikabehöver att
åldernlåta be-ensidigtnyfikenhetochkreativitet attbarnsslöseri med

äråldersblandadeärdettaslutsats attEn grupperskolstarten.stämma av
i skolan.arbetsenheternaturliga

frånbarnför allatill barnomsorgmöjlighetidagerbjuderSamhället
ål-årsfrån sjudeltidsförskola ochsexåringar erbjudsårs ålder. Allaett

styrdaolikauppdelningobligatorisk. Denna avskolanär organ,der
Särskilt intesjälvklar.måldokument, är inteoch somregelsystemskilda

sammanhängandeochindividanpassatbordevarje barn ettvi attvet
utveckling.för sinstöd

i ställetsamhälletborde sat-från individanpassningenutgårOm man
lärogång Kal-för alla barn.sammanhållenpå endasina enresursersa

låt lärarnaskola ochförverksamhetenerbjudna varaoffentligtden
mångaså olikauppgift skapamedbarnutvecklare attochhandledare av

får det be-stimulansdenvarje barnmiljöer,kreativaspännande och att
färdig-sinatränafår sigtidgoddet atttillfälle ochvarjehöver vid att

heter.
livslångt ochförläggasgrund kunnagod ettPå skullesättdetta en

mycketblisammanhållen skulle kunnaskolalärande. Englädjefullt
räckadärmedskulleLärarresursernaeffektiv.mänsklig ochlekfull,mer

nämnts,teknik skullemodernanvändaGenombättre.till somatt man,
då tidägnakunnaskulle attLärarnalärarresurser.frigörakunna mer

varjehurkunskapskaffa sigföräldrarochmed barntillsammans om
tillsammansskulleföräldrarnaLäraren ochframtid.sintänker sigbarn

stor ochblirnärbli Duvill Dufrågor Hurtill barnenställakunna som
skullemed barnetdå Genom samtaletDiglärabehöver Du manVad

utveck-för eller henneshanspersonligtkunna bygga ett programupp
sikt.mål längreochkortarerealistiskaställerling, där barnet upp

stimulerasochrealistiska kravdå attsig klaralärakanBarnet att av
detta ochglädslyckats,detnästaförvidare atttrappsteg genomupp

glädjenkännavarjePå barn attsätt kannöjt. dettasig varakänner av
övertillfredsställelseglädje ochkänslaDennaduktigt och att avsynas.

något viochmänskligt behovgrundläggandeärlyckats somha ettatt
utsträckning.våra tillräckligibarninteidag unnar

livslångt Under delärande.åren förgrundenläggstidigade ettUnder
livskvalitetenbestämmeråren detavgörs myckettioförsta somsomav

när barnperiodutnyttja denoptimaltinteär dumhetDet attenvuxen.
läggs undergrundför dentalarmottagliga. Mycket attär sommestsom

föränderligai starktväsentlig detänårentidiga kommerde att vara mer
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samhälle dagens barn allt döma kommersom att levaav Viatt SOU 1994: 45vet
naturligtvis väldigt lite detta samhälle, det kommerom sannolikt Kapitel 8men

behöva människor,att kan utmaningar,antasom till-ochta eget ansvar
med andra utveckla sinsammans och andras kompetens.egen

Frågan tidigare skolstart och förlängd skolgång ärom framgårsom-
inte minst expertbilagorna mycket komplicerad. vågarav Vi på-dock-
stå, vi vinner någotinte påatt på klassiskt skolutvecklingsmanératt - -vartefter samhället utvecklas påfylla årmed ytterligare i allt tristareen

förvarandeoch skola. Däremot skulle varje människa, och därmed
samhället i vidaste mening, vinna all verksamhet föratt barns ut-
veckling ñck sin tyngdpunkt förskjuten så långt åldrarnai möj-ner som

Dåligt. kan bevara och utveckla barns naturligaman kreativitet och ny-
fikenhet den kommer till uttryck bl.a. i På såsom leken. sätt kan vi
stärka deras självförtroende: Jag duger jag är och jag kan utvecklas.som

Vi långsiktigtankarvet att utveckling skolan, iom den riktningen av
detta avsnitt skisserar, finns mångaisom kommuner. Vi ocksåvet att

många återstårproblem lösa innan alla delaratt visionen kan för-av
verkligas. Det gäller fråganproblem lärarutbild-som om en gemensam
ning, skolpliktsfrågan, frågan kontrollstationer ochom olikaexamen,
anställningsvillkor Vi ocksådocketc. vet vi övergeratt, traditionellaom
föreställningar vad skola är eller börom begränsande lagar,samtvara,
förordningar och avtal och kan frånbortse kulturkrockar och revirstri-
der skulle vi redan kunna skapa skola för framtiden därnu barnet ären
utgångspunkten.

En skola års åldervidstartar och därsom ett barnet leker sig fram
och växer med uppgiften, är stolt över sig själv överoch vad det kan
klara En skola stadier,utan konstladeav. gränser,utan revir ochutan
där lärandet sker alltmer systematiserat utifrån varje barns förutsättning-

En skola har sin grund i insiktenar. lekenssom betydelse förstoraom
barns lärande.
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1994: 45SOUallt-självförtroende,och attnyfikenhetentusiasm,börjar med mennen
8Kapitelallt detta.år förloratnågramånga harefterför
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föreskri-läroplanerSkolansolika.livdettavi lämnarolika ochvecklas
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be-får detstimulansdenvarje barnmiljöer,kreativaspännande och att
färdig-sinatränafår siggod tiddet atttillfälle ochvarjevidhöver att

heter.
livslångt ochförläggasgrund kunna ettgodPå skullesättdetta en

bli mycketkunnasammanhållen skola skulleEnglädjefullt lärande.
räckadärmedskulleLärarresursernaeffektiv.mänsklig ochlekfull,mer

nämnts,teknik skullemodernanvändabättre. Genom somtill man,att
tiddå ägnakunnaskulle attLärarnafrigöra lärarresurser. merkunna

varjehurkunskapskaffa sigföräldrarochbarnmed omtillsammans
tillsammansskulleföräldrarnaLäraren ochframtid.sinsigtänkerbarn

stor ochblirnärbli Duvill Dufrågor Hurtill barnenställakunna som
skullebarnetsamtalet meddå Dig Genomlärabehöver Du manVad

utveck-hennesför ellerhanspersonligtbyggakunna ett programupp
sikt.mål på längreochkortarerealistiskaställerdär barnetling, upp

stimulerasochkravrealistiskadå attsig klaralärakanBarnet att av
ochgläds dettalyckats,detför nästa attvidare trappsteg genomupp

glädjenkännavarjePå barn attsätt kannöjt. dettasig varakänner av
övertillfredsställelseglädje ochkänslaDennaduktigt och att avsynas.

något viochmänskligt behovgrundläggandeärlyckats somha ettatt
utsträckning.våra tillräckligibarninteidag unnar
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livskvalitetenbestämmeråren detavgörs mycketförsta tio somsomav
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förvarandeoch skola. Däremot skulle varje människa, därmedoch
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Dåligt. kan bevara och utveckla barns naturliga kreativitet ochman ny-
fikenhet den kommer till uttryck Påbl.a. i leken. sättsom kan vi
stärka deras självförtroende: Jag duger jag är och jag kan utvecklas.som
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många återstårproblem lösa innan alla delaratt visionen kan för-av
verkligas. Det gäller fråganproblem lärarutbild-som om en gemensam
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förordningar och avtal och kan frånbortse kulturkrockar och revirstri-
der skulle vi redan kunna skapa skola för framtiden där barnet ärnu en
utgångspunkten.

skolaEn årsvid ålder och därstartar barnetett leker sig framsom
växeroch med uppgiften, är stolt över sig själv överoch vad det kan

klara En skola stadier, konstladeutan gränser,av. utan revir ochutan
där lärandet sker alltmer utifrånsystematiserat varje barns förutsättning-
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SOU 1994: 45
Bilaga I

@

Kommittédirektiv EE
@

Dir. 1993:39

Utredning förlängd skolgång och sänkt skolpliktsålderom

Beslut vid regeringssammanträde 1993-03-25

Statsrådet Ask anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskildatt utredare tillkallasen för analyseraatt konse-
kvenserna förlängd grundskolaav en med sänkt skolstartsålder. Analy-

skall också granska ochsen värdera olika alternativa lösningar så-till en
dan reform.

Bakgrund

Flera utredningar påtalathar behovet höja denatt allmännaav utbild-
ningsnivån i Sverige. Produktivitetsdelegationen konstaterade i betän-
kandet Drivkrafter för välståndproduktivitet SOU 1991:82och bl.a.

industrianställdaatt i Sverige jämfört någramed viktiga konkurrentlän-
der har lägre utbildning samt antalet utexamineradeatt från högskolan
behöver ökas väsentligt.

En liknande bild har också givits i Hur bra ärrapporten Dsvi
1992:83. Internationella jämförelser bl.a. Education Glance,at a
OECD 1990 visar andelenatt går vidare tillsom gymnasiestudier är
lägre i Sverige än mångai andra utvecklade länder. Det finns också in-
ternationella erfarenheter, från vissat.ex. delstater i USA, påpekarsomlång allmän skolgångatt kan leda till hög avbrottsfrekvens.

Frågan förlängning denom obligatoriska skolanav har aktualiserats
bl.a. den flexibla skolstartengenom och läroplanskommitténsgenom
förslag bl.a. innebär ökadsom valfrihet och därmed olika kunskapspro-
ñler hos eleverna.
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1994: 45SOUviktenockså betänkandesittframhåller iLäroplanskommittén av
1BilagaKommittén konsta-förskola.ochbarnomsorgmellan skola,samverkan

frågan tidenaktualiserarOvanstående omvidare att: resonemangterar
på-gymnasieskolan kommer attgrundskolan ochhurochför skolstart

års ålder.vidbörjar skolanalla barnellerantal sexverkas stortettom
inträdande,frågan skolpliktenskringkommitténs uppfattningär attDet

läggaskankostnadsaspekteroch delängdskoltidensochskolstarten som
översyn.särskildkräverdetta, en

skolhuvudmänneninnebärskolstartflexibel attRiksdagsbeslutet om
sexåringarallaskyldighetläsåret 199798 emothar ta somattfr.0.m.

rskr.199091:UbU17,1990912115, bet.prop.börja i skolanönskar
sexårsperiod dessförinnanfår underSkolhuvudmännen199091357. en

relativtHittills harsexåringar in.många sex-tasbestämma hur som
ålderårs ividskolstartverkarVanligaståringar varabörjat skolan. sex

särskilddockhar startathälften kommunernaNästanstorstäderna. av
in-verksamhetförberedersexårsverksamhet. Andra kommuner genom

lokaler,både personal ochsamordningsmöjligheter ge-ventering avav
ochinom skolapersonalförfortbildninggenomföraatt gemensamnom

intresseförfrågningar föräldrar. Re-hosochförskolabarnomsorg genom
individanpassadåstadkommasträvan är dessutom un-geringens att en

stadiegränser.årskurs- ochskarpadagensdervisning utan

Uppdraget

medgrundskolaförlängdvärderaochgranskaharUtredaren att en
sådan. anslut-för lmodelleralternativaskolpliktsåldersänkt samt en

nioårigordning,också nuvarandevärderabör utredarenhärtillning
är ock-Detalternativ för denna.flexibel skolstartmedgrundskola samt

sammanhän-ungdomsutbildningen ettså utredarenviktigt somatt ser
fallallra flestai degrundskolanobligatoriskadär dengande system,

värderasökadärvidbörUtredaren25-årig gymnasieskola.följs enav
på efterskolformeralternativenföljdtilloch kravkonsekvenser av

Även förlängninginnebärlösning,alternativgrundskolan. avsomen
oli-alternativför dessavärderas. Inombörgymnasieskolan rymsramen

så möjligtutredarenär viktigt noggrantkombinationer. Det att somka
beskriver dessa.

särskola ochskolgång vidför elevertillutgångspunkt rättenärEn att
förslag. Konse-med utredarensi konsekvensutformasskallspecialskola

särskiltintedärförbehöverskolformervid dessaför eleverkvenserna
sammanhang.i dettaanalyseras

års åldervidTioårig skolstartmedgrundskola sex

tion-ellerförstaåret antingenbetraktaskantionde enDet somsom en
årskurs grundskolan.ide
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årskursenår SOU 1994:första bör skol- 45till den detOm anknytsextraett ges en
behö- Bilaga Jprägel anknytningen till förskolans verksamhetförberedande och

årskursensåledes förlängningen tiondedet fall denbelysas. I ses somver
Varianterblir kopplingen till gymnasieskolan starkare.i grundskolan av

ocksåfrivillighet bör granskas.obligatorium och
årtionde i Utreda-är frivilligt grundskolan.l Danmark det att ett

redovisning erfarenheternabör uttömmandepresentera av avenren
haftordning. särskilt intresse är vilken betydelse harAvdenna systemet

i gymnasiet.gäller ansökningsfrekvensen till eller antalet avbrottnär det

Särskilda aspekter

år får för fle-ekonomiska konsekvenserYtterligare i ungdomsskolanett
samhällssektorer.ra

näraliggande är givetvis kostnadsökninguppenbart och denMest som
påverkarförlängning skoltidensjälva skolverksamheten.gäller En av

ekonomiskautrustning, debehovet lärare, lokaler Hur storaav m.m.
faktorer. ärblir är flertal Bl.a. detkonsekvenserna beroende ett avav

åretpå nivå läggs. Generellt ökarvilken det kostnadernabetydelse extra
årskurs. året läggs till gymnasiesko-stigande Om detelev med extraper

också förinnebära kommunernas utgifter elevernaskan detlan att
dagliga ökar i motsvarande grad.inackordering och resor

vilka olika alternati-är inte lika uppenbart konsekvenser deDet som
när gäller tillströmning och genomström-kan förväntas det t.ex.ven

nivåer utbildningssystemet. princip kan höjningning olika i I en av
utbildningsnivån medföra minskad framtida ef-allmännaden antas en

terfrågan på effekten emellertid osäkervuxenutbildning. reella ärDen
förlängningolika faktorer bl.a. vilka effekteroch beror rad avav en en

skolgången på olika alternativenkan förväntas avbrottsfrekvensen. De
olika effekter i hänseende.bedömas dettakan ge

ocksåbedömningen bör vägas in de produktivitetsvinster kom-I som
när gäller samutnyttjandelandsting kan göra det 10-och t.ex. avmuner

Även kombinationstjäns-när det gällerkaler för skola och barnomsorg.
gäller kostnadsminskningarpositiva erfarenheter gjorts när detharter

arbetstillfredsställelse.och ökad
tillEnligt regler betalas barnbidrag dess eleven harnuvarande upp-

års ålder. fårnått Därefter fortsätter gymnasiestudierdensexton som
månad. skolårOm ytterligarestudiebidrag med belopp ettsamma per

någon ålderninförs förändring för inte sker innebäroch skolstartav
år.studiestöd utgiften fördetta kostnader för ökar medstatens ettatt

ålderårs delvisSkolstart vid innebär behovet barnomsorgattsex av
åldersgrupp. sexåringar dåför behöverbortfaller denna Flertalet sanno-

likt enbart barnomsorg deltid. Den samlade kostnadskonsekvensen
sådan förändring bör belysas. sammanhanget bör observerasI attav en

fråntill skillnad skolan, vanligtvis avgifter.barnomsorgen, tar ut
påverkas ocksåför förlängd skolpliktKostnaderna skolstarten av om

femåringarårs ålder till förskola förvid skall kombineras med rättsex
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ansågLäroplanskommitténinte. även började SOU 1994:eller de skolan 45att som
års ålder skolförberedande Bilaga 1vid skulle erbjudas verksamhet. I annatsex

kommittén,fall skulle det, enligt finnas risk för de skolbarnenatt yngsta
skulle minst förberedelse inför skolstarten. Rätten till skolförberedan-

således så från års ål-verksamhet i fall alla barn femde borde garanteras
der när de börjar skolan.oavsett

årOm införs i innebär teoretisktytterligare skolan detta elever-ett att
på årkommer vilket medförarbetsmarknaden denut ett attna senare

tillgängliga arbetskraften inträffarminskar. l praktiken detta emellertid
ålder bibehålls.endast för förlängningnuvarande skolstarten Enom av

å tillgångökar sidan i princip samhällets utbildadskolan andra ar-
Påbetskraft vilket stärker förutsättningarna för effektiv produktion.en

års ålder ocksåsiktkort kan skolstart vid innebära den totalaattsex ar-
åt-eftersom möjligheterbetskraften ökar föräldrarnas förvärvsarbeta,att

påminstone deltid, förväntas öka. princip börkan I ökningen av ar-
betskraften resurstillskott samhället äveni den naturligt-ettsomses om

fårvis i praktiken olika konjunkturlåget.konsekvenser beroende
ocksåSkoltidens utformninglängd och kan ha betydelse för möjlighe-

till förskolasamverkan med barnomsorg, med gymnasiesko-terna samt
ocksåbörlan. Dessa pedagogiska konsekvenser belysas.

Uppgifter

Utredaren skall inom för alternativ förorda be-noggrantramen resp. en
skriven lösning för vilken redovisning ekonomiska, pedagogis-deen av

såvälka organisatoriska för föroch konsekvenserna landstingstaten som
på såväloch kommuner, skall Konsekvenserna kortpresenteras. som

lång sikt skall belysas. särskilt intresse är klarläggerAv utredarenatt om
övergångsproblem, tillgånghur när det gäller lärare och lo-t.ex.ev.

kaler, lösas.kan
Utredaren skall vidare vilket alternativ störstaanalysera desom ger

på utbildningsnivåförutsättningarna uppfylla höjd ikravenatt en sam-
hället. anslutning härtill bör värderaI utredaren den sammanlagda un-
dervisningstiden i den svenska grundskolan med motsvarande skolform

någrai andra jämförbara länder.
vårenRegeringen under 1993 lägga fram förslag till lä-attavser nya

förroplaner bl.a. grundskolan och gymnasieskolan. Beslut kan förvän-
fattas riksdagen under hösten 1993. denna lä-Mot bakgrund skalltas av

roplansfrågorna inte närmare beröras. Utredaren skall dock övergripan-
de analysera samhällets hög utbildningskvalitétkrav tillgodo-om en

målenbäst för lära liggervad eleverna skall sig i skolanattses genom
nivån på målen förhållandefast eller höjs i till för-att attgenom en ev.

längning skoltiden.av
För varje förslag till lösning skall klargöra innebördenutredaren av

begreppet skolplikt.
utgångspunkt frånviktig ärEn utbildningssystemet, tillskolstartatt

högskola, bör därförhelhet. Det är intresse belysaattses som en av resp.
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alternativs påverkapotentiella möjligheter tillströmning och SOU 1994: 45att genom-
strömning inom olika delar utbildningssystemet. Bilaga Iav

påUtredaren bör särskilt redovisa vilka krav ytterligare lärare desom
olika alternativen kommer ställa. I detta sammanhang bör utredarenatt
också förmågabedöma kommunernas landstingensoch full-statens, att
följa sina uppgifter, när gällerdet utbildning och rekrytering ettresp. av
ökande antal lärare.

förRamar utredarens arbete

För utredarens arbete gäller direktiven dir. 1984:5 till samtliga kom-
mittéer angåendesärskildaoch utredare utredningsförslagens inriktning

angåendedirektiven dir. 1988:43och beaktande EG-aspekter i ut-av
redningsverksamheten.

bör,Utredaren underlag för beslut läroplan, till denettsom om en ny
1993 lämna1 september delrapport redovisar demografiskadeen som

villkoren och frånbelyser de praktiska förutsättningarna genomförande-
synpunkt för de alternativen.granskade

Arbetet skall avslutat den 31 1994.vara mars

Hemställan

Med hänvisning till jagvad har anfört hemställer jag regeringenattnu
statsrådbemyndigar det har till uppgift föredra ärenden detattsom om

offentliga skolväsendet
tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-

1976:119 med uppdrag utreda konsekvenserna förlängdatt av en-
skolstartsåldergrundskola sänktmed vissa alternativa lösningar tillsamt

sådan reformen
besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter, annatom

utredaren.
Vidare hemställer åttondejag kostnaderna skall belasta huvudti-att

telns Utredningaranslag m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Utbildningsdepartementet
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SOU 1994: 45Experter
Bilaga 2

1993 regeringen följandeGenom beslut den 7 april förordnade personer
utredningenatt expertervara

Annika Andra-Thelin bitr. forskningschef
Staffan Bengtsson departementssekreterare
Gunnar Eliasson professor

Hagsten departementssekreterareEva
Birgitta Heijer departementssekreterare
Monica Martinson departementssekreterare

departementsrådBilly Torstenson

69





Några SOU 1994: 45internationella utblickar
Bilaga 3

ålderJämförelser för längdskolstart, skolpliktens densamtav
föreskrivnasammanlagda någraundervisningstiden i länder

Vi skall enligt direktiven värdera den sammanlagda undervisningstiden i
den svenska grundskolan någramed skolformmotsvarande i andra jäm-
förbara länder. vårEtt viktigt förunderlag beskrivning är det material

den norska utredningen grundskolans längd, Magnussenutval-som om
år 1992. ocksåpresenterade denna bilagaI har vi sammanställtget, upp-

vårtgifter med för frånrelevans uppdrag i första hand OECD-länderna.
försvårarad faktorer bidrarEn till jämförelser detta slag. Meto-att av

förderna styrning undervisningens omfattning varierar mellan län-av
någrai federaltderna, styrda saknas nationell regleringstater t.o.m. av

väsentliga faktorer. såI andra är den lokala friheten den natio-stor att
nella styrningen utgörs vidaganska eller minimital begrän-av ramar av

värde vid internationell jämförelse. Härtill svå-kommersat tekniskaen
skolåretsrigheter längd månader;i dagar, veckor ellerattsom anges un-

dervisningstiden kan antal timmar dag, veckotim-antalanges som per
läsårlektionerantal eller stadium Lektionstidens längdetc.mar, per va-

såvälrierar mellan inom länderna. Man kan bara instämma i detsom
norska Magnussensutvalgets önskan kraft skall läggas nedattom mer
på fram bättre underlag för jämförelser detta slag, bl.a. inomatt av
OECD.

läsåretsTabell l Skolpliktens någralängd och omfattning i länder

Land Skolplikt LäsåretsAnm.
från årantal längdantal

skoldagar
Australien 6 9
Belgien år6 9 deltid3 182dagar+
Canada 6 10
Danmark 7 9 200 dagar
England Wales 5 11 190dagar
Finland 7 9 38 veckor
Frankrike 6 10 180dagar
Island 5 10 32-36 veckor
Irland 6 9 180dagar
Italien 846 200 dagar min
Japan 6 9
Nederländerna 1255 200 dagar
Norge 957 37 veckor

ZeelandNya 56 910
Schweiz 67 9
Sverige 7 9 178dagar min
Tyskland tidigare 97 årväst-6 3 deltid 188dagar+
USA 6-8 9- 12
Österrike år6 9 2 deltid 40 veckor+

4 årFörslag förlängning till föreligger.10om
5 år två årAlt. plusll deltid.

Från läsåret6 199798 6 10.resp.
år.7 I vissa delstater 10
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1994: 45SOUlängdobligatoriska skolansdå inträder och denålder skolpliktDen
3Bilagaår OECD-län-i antalläsårets skoldagarantaletlängd eller ettsamt per

ochSchweiz, Tysklandframgår bl.a.federalatabell Ider stater,av
någ-ibörDetvariera mellan delstaterna. attUSA, reglerna noteraskan

vanligtär detZeeland,Nederländerna och NyaIrland,länder, bl.a.ra
skolplikten inträder.år formellainnan denbörjar skolanbarnen ettatt

refererasi 130 länder,undersökning skolstartenstörreI avsomaven
års ålder länder,i 31börjar vid 7sig barnvisade detJohansson,Inge att

år länder när de6 i 18när ochdeländer började barnen70i cirka var
år.5var

välläsårets för illustreraslängd elevernasvårigheterna jämföra avatt
för svenskahittills gällt dengrundskoleförordningen,regleringen i som

vilket40§ veckorLäsåret 4 4 1omfattar enligt kap. motsva-skolan. st. -
lägstantalet skoldagar2 skall dockEnligt 4 §200 vardagar. st. vararar

förläg-får studiedagarhögst femDärutöver12.lovdagar178 och antalet
får undervisningen bytasläsåret. skoldagarUnder fyra ut motinomgas

Minimiantaletmotsv. friluftsdagar.s.k.idrottsövningarlärarledda un-
femperioderalltså utgör 34 45vilketlägst 174,ärdervisningsdagar om

oväsentligtintejämförelsen är detinternationellaveckor. I dendagar
norskautgår från 35 veckor. Den40 knappteller rapportenom man

uppgifternasigdöljer bakomVadSverige 37 veckor. t.ex.för somanger
gåri andra länderveckorvisst antalsammanställningarOECDzsi om

EURYDICEi harEUutröna. För medlemsstaternaalltidinte sam-att
år. finns förOlika praxisskoldagaruppgifter antaletmanställt perom

ländernaredovisadedelovdagar. Avochräknar helgerhur t.ex.man
dockundervisningstimmar,totalantaletFrankrike reglerathar bara en-

årskurserna.obligatoriskatioför nio dedast av
Sverige.sådan gälla även iläsår regleringFrån nästa kommer atten

prop.läroplan1993i decemberbeslutMed riksdagens om en ny
199394:82 tim-har elevernaUbUl99394zl, rskr.1992931250, genom

60timmarundervisning i 6 665grundskolanförplanen garanterats om
någon enstaka40-minuterslektioner blir dettillminuter. Omräknat

8 887.45-minuterslektionertill10 000 ochlektion när
undervisningstiden i minuterredovisarEURYDICE-rapporten per

nio-nioåringar Föri EU-länderna.år för ochvecka ochdag, sex-resp.
198 minuterundervisningstiden mellanåringarna dagligavarierar den

årliga 660 tim-Italien mellanoch denminuterDanmark 324och ca
Italien.080 timmarDanmark minstoch 1mar

fram fö-länder räknatför antali harMagnussenutvalget Norge ettett
år genomsnitt för dentimtalvägledandereskrivet lägsta eller ettsomper

också räknat framPå härav hargrundvalobligatoriska skolan. man
skolgången. Magnussenutval-obligatoriskaför hela denmotsvarande tal

på OECD-material,återges Uppgifterna byggeri tabelluppgiftergets
berörda länder.meddirektkontakterkompletteratshar genomsom
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någraobligatoriska skolan i europeis-Tabell 2 Totala undervisningstiden i den SOU 1994: 45
ka länder

timtalLägstavägledandeLand
år skoltidenvecka underper per

020 9 200Danmark 26 1
m m 9 365England 23 876

892Finland 26 988 8
Frankrike 976 8 78528

30 076 10760Island 1
m m 11 120Nederländerna 25 1010

m26 m 973 9 796Norge
m 157Schweiz 3033 1 129 10

Sverige 162 1047131 1
Tyskland 29 098 109821

Härtillskäl bör läsas med försiktighet.Av nämnda tabellen stornyss
förregleringen i flesta länder lämnar lokaladekommer utrymmeatt

variationer. Siffrorna i vissa fall genomsnittsvärden, i andra mini-avser
mital.

skolår slår siffrantydligt igenom i totalsiffrorna. franskaAntalet Den
åren.nio första Genomsnittet de angivna värde-dock endast deavser av

för länderna är 10 000 lektioner underde tio sammanlagt knapptna
skolgången. Lektionernas längd variera, in-obligatoriska kan dockden

60 vanligen 50 minuter.EG mellan 35 och minuter, dock 45 ellerom

frågaFörhållandena i Danmark och Norge i skolstart och2. om
längdgrundskolans

ålderFrågorna förskola och för skolstartensamarbetet mellan skola,om
ilängd har varit aktuella Danmark och Norge undergrundskolanssamt

åldernår. sänkning förStortinget beslutatI Norge har om en avsenare
år årfrån sju till fr.o.m. 1997 förlängningskolstarten ochsex om en av

år. frågan tidigaregrundskolan till tio I Danmark utreddes skolstartom
år10 Folketinget nyligen antagit lag för folke-för sedan. harca en ny

läsåret frågankraft inför 199495 berörskolen, träder i och bl.a.som
folkeskolens första andrasamspelet mellan børnehaveklasse och ochom

klass.

Danmark

år frångäller undervisningsplikt nio för alla barn detDanmark underI
år. åtagandeår fyller Folkeskolen är obligatoriskt förde 7 kommu-ett

ocksåundervisningsplikten kan fullgöras i privata skolor el-nerna, men
åliggerhemundervisning. I det sistnämnda fallet det inspektö-ler genom

området årligenrektor folkeskolen i pliktenkontrolleraatt attren
fullgörs nöjaktigt sätt.ett

består årskurser.9 obligatoriska Viktiga särdrag, jäm-Folkeskolen av
fört den svenska grundskolan, är har klassläraremed att man som un-
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hållaårskurs SOU 1994: 45från till 9 och eftersträvardervisar 1 attatt sammanman
Bilaga 3huvudlärare skoltiden.med under helaklasserna samma

förskoleår, børnehaveklasse.är frivilligtTill folkeskolen knutet ett
obligatoriskt förfolkeskolelagen är kommunerna.i ochDetta regleras

år,år fylleribörjar normalt børnehaveklasse det deBarnen sex men
månader.år innebärär fyra tio Dettabörja redan när de ochhar rätt att

ålder årfemförsta vidbörja i folkeskolens klassbarnet kanatt en av
månader. börja föräldrarna.när skalltio Beslut barnoch tasett avom

ibörja i børnehaveklasseaktivt för barnen skallSkolan att augus-agerar
år årår försökerfyller och skolan Mandedet ett genomsenare.sex

avråda inte bedömsi fall tidigareföräldrarna desamtal start gagnaen
ti-inte önskardominerade är föräldrarnatendensenbarnet. Den att en

till tidigemellertid ekonomiskt incitamentfinnsdig skolstart. Det ett
är avsevärt hög-avgifterna för daghemeftersom barnomsorgskolstart

børnehave-fritidsverksamhet, kompletteraravgiften för denän somre
folkeskolens första klasser.ochklasser

skolstartsålder nämnts, iFrågan utreddes,generellt sänkt somom en
frånår Rekommendationen denna utredning10 sedan.Danmark för ca

någonskolstartåldern inte innebäraskulleallmän sänkningatt avvar en
övergången från till bli flexi-förskola skolaDäremot bordefördel. mer

förutsättningar och behov.till barnensbel och anpassas
Äventill är fri-introduktion skolan. denärBørnehaveklassen omen

Syftetutnyttja erbjudandet. medföräldrarnavillig rekommenderas att
förskoleåret lokalertillsammans med kamrater,är trygghetskapaatt

Verksamheten skall bedrivas huvudsakligeni större gemenskap.och en
aktiviteter och leds förskollära-utvecklandelek och andrai form avav

dagen, 8-12, fem da-omfattar fyra timmar kl.pedagoger. Den om care,
påplats fritidshem, är knutnai och alla barnveckan garanteras somgar

bestårheldagsomsorg. Klassenerbjuds därmedtill skolan, och av upp
i vissa falloch assistent underförskolläraretill 25 medbarn enen - -

Många erbjuds inomarbetslösa dessutom arbetehalva tiden. ra-unga
Överförskoleklasser. 90Ungdomsgarantin i dessaför procent avmen

går i børnehaveklasse.alla barn
två årskursernamed de första iutgörBørnehaveklassen tillsammans

över för-inskolningstrinnet. lärare skallfolkeskolen det s.k. Den tasom
några børnehave-första tjänstgör i veckan ii klass timmarskolebarnen

följer sina timme dagen underförskolläraren barnklassen och omen
åldersintegreradetvå år. Projektarbeten och medtemaveckor grupper

lektionerminst 40 underinskolningen skall genomförasinom under
allmäntläsåret större prövarbetydligt omfattning. Manoch kan ha att

övergång Denmjukare förskola och skola.finna former för mellanen
mötavikten skall barnetfolkeskolelagen betonar skolanattavnya

långt-nivå tillbefinner sig. bör sikt kunna ledaden det Detta en mer
gående förskolan skolan.integration mellan och

års-ocksånioåriga tionde frivilligärTill grundskolan knutenden en
året tillfälletionde är ungdomarkurs. Syftet med det attatt mognage

Innehållet i utbild-inför fortsatt utbildning.finna sig själva valoch av
Ofta präglas det näravariera inom mycket vidaningen kan ettramar. av
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samarbete med arbetslivet och yrkesutbildningar.med Eleverna SOUkan 1994: 45ut-
året avgångsbetyg frånnyttja för förbättra sina folkeskolen Folkesko- Bilaga 3att

avgångspröv-lens afgangsprøve, FSA föreller igenom utvidgadatt en
Folkeskolensning udvidede afgangsprøve, FSU.

månUndervisningen omfattar minst 24 timmar vecka, iper av resur-
Inslag praktik, studiebesök och studieresor år vanliga. I detser mer. av

någrabreda utbudet i Köpenhamns kommun kan huvudtyper urskiljas:
påklasser med tonvikt ämnesstudier, klasser med tonvikt temastu-

oftadier med internationell inriktning, idrottsklasser, yrkesklasser med
omfattande praktikinslag och begränsade ämnesstudier klassersamtmer
med betydande del verksamheten förlagd till yrkesskolor.en av

genomsnitt tredjedel årskursl de elever lämnar nio väljeren av som
året. Någotfortsätta tionde gårdet fler, 40 till allmännadetatt procent,

någotgymnasiet och färre, 20 väljer olika formerprocent,ca av gymna-
sial yrkesutbildning. Ca 10 årskurslämnar skolsystemet efterprocent
nio. finns regionala gårDet dock variationer ioch delar landet deav
flesta vidare till den tionde övergångklassen. Med 30-procentig ochen

tvåparallelligaantal och skolor kan tiondeklass inteett stort en- en an-
ordnas i alla Köpenhamnsområdetskolor. Detta har i fall ialla lett- -
till strävan tydlig profilering tiondeklasserna i konkurrensenmoten av

eleverna. Eleverna tycks dock föredra möjligt denatt stannaom om
varförskolan, proñleringen har betydelse för valet skola främstegna av
måsteför dem byta skola.som

Övergångarnasamband medI till det allmänna gymnasiet ökadeatt
årkraftigt för tiotal sedan fanns tendenser till negativt urvalett ett av

årskurs mångatillelever tio. Alltför elever kom uppfatta detatt ettsom
sabbatsår frivillig högstatusområdenmed närvaro. I del kringbl.a.en

kvarstårKöpenhamn problem med negativt urval. Medvetna insatserett
på hållför bryta denna utveckling har dock flestade resultat.att gett

Tiondeklassen uppfattas i allmänhet inte sämre alternativ tillettsom
övergång årskurstill det allmänna gymnasiet efter nio. skälEtt härtill

tvåårigbehörighet studiegångkan den till till højere for-attvara ger en
beredelseseksamen HF, i ärhuvudsak likvärdig med studentexa-som

när det gäller behörighet för högre utbildning Undervisning-men mm.
inom är framstårdenna vuxenanpassad och den bakgrundenmoten

attraktiv för elever, önskar självständigt ansvarstagandesom som mer av
i studierna än vad gymnasiet erbjuder.

Norge

övergångsskede.Den norska skolan befinner sig f.n. i Stortinget harett
års ålderfattat beslut skolstart vid St. meld. 40 [1992-93]om sex nr.

...vi lange;,Alen reform skall genomförd i kom-smaa, en en som vara
från ocksåhöstterminen 1997. Stortinget har efter visssenastmunerna -

påfördröjning frågangrund partipolitisk splittring i beslutat attav -
tioårig.grundskolan skall sexårs-Beslutet innebär i praktiken attvara

verksamheten inom barnehagen förskolan förs in i Stortingsbe-skolan.
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SOU 1994: 45särskiltochförsöksverksamheterföregåtts omfattandeslutet hu avav
3BilagaMagnussenutvalget.utrednirgsarbete

läsåret 199798 rekommenderasövergångsperioden tillframUnde:
på så förskoleplatsersättförbereda reformen attkommuierna att nya
sexåringarna förs över till skolanbarnehxgeplasser upprättas attgenom

frigörsHärigenom barnom-bestämmelser.öarnehagelovensunder
utgår för dennadriftbidragStatligabarnen.för de sex-sorgsplaser yngre

Föräldraavgifter tillämpasförskola.förårsverksimhet annansom
sexårsverksamheten del kommunerskdförlagdaden sammaav en

avstår från möjlighet.dennaför förskolan, medan andrasätt som
och kan4% timmar dagomfattari skolanSexånverksamheten per

frågaså heldagsom-blirfritidsverksamhet, detmedkompleteras att om
pedagogiska verksam-för denvägledande ramplangäller denFJ.sorg.

årFrån 1997 dennaockså kommergäller för förskolan.heten ram-srm
års ålder. Förfemtill och medbarnehagen, dvs.förgälla endastplan att

då gälla.läroplangrundskolanssexåringarna skall
Åren försök i 42 kommuneromfattandegenomfördes1986-90 ett

ö-åringer. utvärderats underFörsöket harpedagogisk zilbud tilmed ett
haft betydelseutvärderingen harochforskaren Peter Haugledning av

ställningstagandena.för de fortsatta
i deär verksamhetensig drakunnade Haugslutsatser attBlanc anser

handinstitution harpräglas denstarktprövade modellerna omsomav
dominerande, medan le-aktiviteternavuxenstyrdades;olan blirden; i

påså blir fallet berorförskolan. Attdoninerar iken
förväntningar,föräldrarnasochdels barnens

fråga två traditioner; klass-pedagogiska dendet ärdels att ena,om
från ochenvägskommunikation altarei kyrkansröttermedrumme

medfamiljen och hemmetrötter iförskolan, medprediksol, den andra,
aktiviteter,många parallellaochum

förhållningssätt till vad barnolikaförskollärare harlärare ochdels at
mjuk ochförskollärarenstyrande,aktiv ochgör; länren an-mermer

barnen.illpasslig
vilken personalinstitution ochviktigare vilkenIlir därförDet som

fastställts.vilken formell plansexårsverksamheten änimedvenar som
regelmässigtlärare uppstodförskollärare ochsamarbetet mellanVid

lärare sällan är kapablaäravgörande problemEtt attkonfliker. att ar-
läs- skriv-förskollärarna inte klarar ochTi lek ochmd barn ibeta att

inlärniig.
svårtäri detenligt Haugtill lösningen ligger acceptera attKnuten att

övergångspedagogik, möjligt. För undvikaärdet attskapatt menen ny
verk-sätter sin prägel helahögst prestigedenskolform haratt som

från års-involvera hela skolanvid samordning, börsamhetn manen
två års-förstainte bara de eller9 förändringsarbetet ochill ikurs 1 en

kurserna.

Källor:

vurdering obligatoriska sko-till denklang, lastilling fra utvalgetDa kloka av
1992;lende, Oslolens

Paris 1990;in Countries 1987-88,OECDEducatin
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och 1993;Paris 1992lndicators, 1994;OECD SOU .45Education Glance,at a
1993.kommunförbundetSvenskaUtbildningen,ochEG E., 3WLondon Stras-Education i Europe,ofHandbook PrimaryBlyth,Galton

1989;bourg
då stencil 1992,Skolstart närJohansson,Inge - Community,of the Europeanthe membertime inof schoolOrganisation states

Unit, Bryssel 1993EuropeanEURYDICE

samtalinnefattandei november 1993och NorgeStudiebesök i Danmark
KöpenhamnUndervisningsministeriet,

Legatskole, KöpenhamnClassenskeDen
KöpenhamnHolbergskolen,

laerarhøjskole, KöpenhamnDanmarks
Osloforskningsdepartementet,utdannings-Kirke-, og

Skoleavdelningenkommune,Ba-,rums
Lesteruds skole, Baerum
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liggaFlexibel i Skurupsskolstart Barnskola- Bilaga 4
kommun

Christersson, förvaltningschef vid ochRolf Barn-av
Skurupsutbildningsnämnden i kommun

SkurupsmodellenBarnskola -

6-årstidigareFlexibel skolstart, skolstart, skolstart eller barnskola, det
på fårmånga innebär börja skolanfinns det barnenattnamn som som

6-åringar. SkurupsOlika modeller har skapats i kommunerna. I kom-
utifrån benämns Barnskola. föl-sker arbetet modell Denmun en som

alltifrånjande beskrivningen är de första besluten samverkan skola-om
till förändringsarbetet ny skola.barnomsorg med skapa En sko-att en

finns i framtiden,skall kunna möta de utbildningskravla ensom som
2000-talet. är viktigtskola för En skola bl.a. bygger det med:attsom

fostran hög kvalitetKunskaper och av
Mångfald och valfrihet
Social kompetens

problemlösningsförmågaFlexibilitet och
Självständighet

förmåga ständigtVilja och lära nytt.att
påTill finnas kunskapssyn byggerdetta kommer det skallatt en som

alla och vill söka kunskap, individanpassad undervisning ochkan attatt en
utgår ifrånverksamheten helhetssyn.en

Skurups kommun

invånare Skåne.i 14 000 ligger i södraSkurups kommun har dag ochca
består där ärSkurups kommun flera tätorter och Skurup centralor-av

tågförbindelser når Malmö befinner sig i västerMed braten. man som
på på avstånd.35 minuters och Ystad i öster 20 minuters I de oli-ca ca

låg-tätorterna finns utbyggd barnomsorg, grundskola, och mellansta-ka
dium skolbarnsomsorg. Antalet inom grundskolan är 1 790,och barn ca

på600 elever ñnns högstadiet, är beläget i centralortenvarav ca som
Skurup. i kommunen beräknas öka till 920 när-Elevantalet l deatt ca

åren.femmaste
Sydskånskafinns gymnasieför-gymnasiala utbildningen inomDen

bestårkommunalförbund fyra där Sku-bundet, kommunerett som av
största gymnasieutbildningen bedrivsår kommun. Den delenrup en av

i Ystad.
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6-årsbörjan SOU 1994:till 45Samverkan skolstart-
Bilaga 4

årmånga tillbaka funnits politisk vil-Skurups kommun har sedanI en
när gäller kon-jeinriktning det samverkan barnomsorg-skola. Det kom

till slutet 1980-talet lokal- och verksam-kret uttryck under av genom
egentligahetsintegrering fritidshem i Det samverkansarbetetskolan.av

då1989 bildades politisk ledningsgrupp tjänste-startade det ochen en
samverkansfrågor.övergripande Arbetetför arbeta medattmannagrupp

påidé förverkli-i benämndes En vägresulterade dokumentett attsom
utifrånMålsättningen ambition fannsgas. uppbyggd den attvar som

såvälintensifiera samverkan verksamhets- lokalsynpunkt.somur
enhälliga politiska viljeinriktningen i kommunen vilken fram-Den

måldokumentfördes i kan sammanfattas följande sätt:detta
Två inklusivebra verksamheter, barnomsorg skolbarnsomsorg och°

bliskola tilllsammans bättre verksamhet.kan en
påskall präglas helhetssyn barn och ungdomarVerksamheten0 av en

och skola.barnomsorg-
påfinnas synsätt pedagogik, fostran,Det skall ett gemensamt0 omsorg

tillsyn.och
bättreGenom resursutnyttjande, lokaler, personal skallett0 m.m. ges

möjligheter till ännu bättre kvalitet.en
finnas ledningDet skall för hela verksamheten.0 en gemensam

målsättningen också idéerUtöver övergripande framfördesden de och
varit vägledande för flexibel skolstarttankar har arbetet medsom senare

såutformas blir:barnskola, dvs. verksamheten skall detatt-
förEn helhet barnen och ungdomarna.0

En helhet skoldagen.0 av
utbildning under skoltiden.Bra och god hela0 omsorg

trygghet för föräldrarna.En0

För bästaorganisera förAtt samverkan barnens-

Utifrån den politiska vilja fanns intensifiera samverkansproces-attsom
bildades nämnd utbildningsnämndenBarn- ochsen, en gemensam - -

Utgångspunkten1992-01-01. rivamed alla mellanstart attvar murar
nivåer.skola olikabarnomsorg och och skolans

verksamhet inom organiserades iKommunens barnomsorg och skola
områden från år.fyra geografiska innefattande till 12all verksamhet 1,5

sådant område rektorområdeschefför varjeLedningen utgörs av en
området.för inommed totalansvar barnomsorgs- och skolverksamheten

område åldersgruppenHögstadiet är därefter organiserat inomettsom
år.13-15 genomgripande förändring organisationen förEn har gjortsav

områdenaden skall anpassad till de övriga i kommunen. Led-att vara
rektorområdeschef.ningsfunktionen utgörs även här enav

ocksåAtt organsiera för inneburitsamverkan har alla fritidshematt
är inbyggda i skolorna och utgör del skolans verksamhet. Dettaen av

ocksåinnebär mycket aktivt personalsamarbete, lärare, för-mellanett
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SOU 1994: 45förMålsättningenoch fritidsledare.fritidspedagogerskollärare, perso-
4Bilagavarandras yrkeskompetemser.kompletteraärnalsamarbetet att

till barnskolaFrån flexibel skolstart

års ålder flexilbel skolstart6vidförslag skolstartEfter det att om --
frâågan: På vilket1991 ställdesbudgetpropositionen januariiframfördes

sexåringarna dokumentIskolorvi i Skurupssätt ettkan emot somta
principerframfördesnämndtill bildandeförslaginnefattadeäven av ny

Kommunfulllmäktige ställ-tidigare skolstart.förutsättningar för denna-
visionIdéer kanidéerna 1991.sig bakomde omensom ses somlmars

skola.förändraden
ESC-rapportengrund i den s.k.sinförutsättningar hade bl.a.Dessa

6-årsför denutgjorde grundenBarnskola ochFörskola,Skola,
6-åringar i kommunen.i princip allaomfattaridagskolstart som

fortfarandejanuari 1991 ochframfördesFörutsättningarna somsom
enligtsammanfattasverksamhet kanutgångspunkten för dagensbildar

följande:
pedagogikskola,ny dvs.kräverskolstartflexibeltidigareEn enen0

utifrån förutsättningarna.deanpassadär nyasom
skolår börår oförändratutgångspunkten är antaletEftersom att sex-0

fllexibelsjuåringarna blandas gruppernaklassernaioch gruppe--
mognadsnivå.utifrånring bl.a.

Årskurslös lågstadieti första handeftersträvasundervisning skall0
högstadiet.mellan- ochäven senaremen
ingå pedagogiska arbetslagi detförskolan skallinomPersonal0

fritidspedagog för verk-lågstadielärare, förskollärare, swararsom
skolåren.förstadesamheten under

verksamheten.förändradetill denskallLokalerna0 anpassas
någon skiljelinjefinns klardet intemed barnarbetarAlla attvetsom

nivåliggaåldern mognadenår. kanhärden6 och 7 Imellan en
måste därförverksamhet detår. bra8 Förtillmotsvarande 5 att en

påverka vilken undervis-självaför barnen tyrpmöjlighetfinnas att av
måste kunskapssynfinnasDetaktivitetning och sompassar. ensom

Ge-både kunskap.på vill sökaär aktiva och och kanbarnenbygger att
pedagogik ochförskolans och skolansbästatill detatt ta avvaranom

blivithar detdelarverksamheten dedärefter bygga angetts ovaznsom
är begreppBarnskola.för En Barnskolai Skurup kallas ettdet somsom

samverkansmodellsåväl flexibel skolstart konkretinnefattande som en
barnomsorg-skola.

i SkurupBarnskola

står för följande:formellti SkurupBarnskola sett
3skollagen6-åringarna enlighet medi iskrivs in skolanBarnen0 -

8kap.
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såledesBarnskolan är del grundskolan, i princip nuvarande SOU 1994: 450 en av
lågstadiet. Bilaga 4

Barnskola skall arbetsnamn för föränd-Begreppet0 ettses som en
årenverksamhet ny skola första irad under de grundskolan.

6-åringarFör barn börjar skolan finnsde fortfarande al-0 som som
ternativet med allmän förskola vilken omfattar 15 timmar vecka.per
samband med Barnskola hösten 1992l startade Barn- ochatt antog

utbildningsnämnden vissa riktlinjer, avsikten med dessa varjeattvar
område möjlighetskulle sin Barnskoleverksamhetenanordnaatt ut-
ifrån förutsättningarsina lokala inomdet kommunen hel-attmen som

ändå finnashet skulle minsta nämnare.en gemensam

Skoldagen tidsomfattning-

Skoldagen skall utgöra helhet, barnen börjar och vidslutaren samma
går08.00-13.00.tid varje innebär varje tim-dag, Detta barn 5t.ex. att

25 timmarvecka. tidsomfattningdag, dvs. Denna gäller helapermar
lågstadiet. år,blir timmarTotalt det 75 under vilket innebärtre en

år.utökning 10,7 timmar 16 räknatmed eller Omräkningvtr treca
så bådainräknathar gjorts och lunch är i exemplen.att raster

intressanta i denna modell är tiden i för varjeDet skolan har barnatt
år.ökat 16,6 % undermed treca

Arbetssätt

måli barnskolan främsta förenaArbetet har skolans och försko-attsom
Målsättningen också förmågasätt är tillvaratalans arbeta. barnsatt att
årlära under tidiga förbättra barnens möjligheter utveck-att samt att att

målsätt-till fria, harmoniska självständiga individer.las och Vidare är
skolmiljönningen stimulerandebarnen skall upplevaatt samt attsom

får för sittde arbete.ta ansvar
utgångspunkteriArbetet barnskolan har leken är betydelse-attsom

full för barnens totala utveckling manuella färdigheter ochsamt att
kunskaper utvecklas parallellt och ömsesidigt växelspel. Arbetetunder

ocksåbygger barnens naturliga vetgirighet skall tillvara-att spontana
kunskapsnivån skall planmässigt successivtoch höjas.tas samt att

arbetssätt byggerDetta personalsynpunkt aktiv samverkanur en
frånolika yrkesgruppermellan har olikakompetens pedagogikensom

också påDet bygger det ñnns helhetssyn barn och barnsatt ut-en
veckling och lärande.

Lokaler

målsättningFör kunna genomföra den ñnns för barnskolan iatt som
såSkurup har lokalerna förändrats och vissa fallI haranpassats. om-
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1994:SOU 45så i med till-gjorts sambandförändringarharskett ellerbyggnationer
ö-åringarna börjar Bilaga 4närkraftigtökarEftersom elevantaletbyggnationer.

också har löstsDettaså ökat lokalbehov.blir attdetskolan ett genom
tillbyggtsskolorna hari skolan, dvs.är integreradefritidshemsamtliga

underanvänds för skolverksamhetSamtliga lokaleromdisponerats.eller
på fritidshemstid.skoltid, dvsickeför fritidshemskoltid och

gårlokalerna detförgjortsinvesteringar har attVissa attatt anpassa
innebär konkretpedagogiker. Dettaförskolansoch attförena skolans

läshörnahörnor, skrivhörna,för olikañnnasskalldet t.ex.utrymme
också rörelseträning, byggförñnnas platsskallmatematikhörna. Det

ärvanlig modellverksamhet. Enskapandemusik, bild och attoch lek,
tvåtillgångår förtill1 finnsunderför barnskoleklass ettdet rum,en

skapande verksam-för denverksamheten ochtystaliteden ettmer
heten.

Personal

lågstadieläraregrund-år finns detunder 1varje barnskolegruppI en
också tillfinns kopplatFritidspedagogförskollärare.skollärare och en

gälanvänts när detOlika modeller hartimmar.visst antalettgruppen
Såväl musiklärare ochslöjdlärarepedagogisk personal.ler somannan

några vecka.timmarkopplade tillidrottslärare kan pergruppenvara

Organisation

år antal 6-ungefär likautgörs varjeförstaBarnskolansUnder grupp av
År7-åringar. är 25. 2 i barnskolanbarnåringar De totala antalet casom

é-åringar förtillförs12 dvs.ytterligare eleverinnebär attatt gruppenca
på innebärår ytterligare 12 barn. Totalt dettameddärefter 3 byggas att

år år utgö-omspänner 1 3 kanbarnskolegruppbarn iantalet somen -
tvåsådan förskollärare ochkopplas50 Tillbarn. grupp enencaras av

tillfö-Vidare kan sedanfritidspedagogtjänst.lågstadielärare delsamt av
idrottslärartimmar.musiklärar-slöjdlårar-, ochantalettras

uppnå målsättning finnsmöjligt denskallFör det attatt som an-vara
så till skeundervisningen delarkommerför barnskolangiven attstora

benämningaråldersblandat. finns i olika inom det-årskurslöst Det dag-
åldersintegrerat,årskurslöst, åldersblandat finns liteområdet, och detta

utifrån tillutgångspunkter är bakgrundenskillnadenolika un-mermen
då utifrån traditionell skolmodell. Ut-dervisningsformen, detta sett en

utgångspunktenså är ochifrån är arbetssättetbarnskolemodellen det som
årskurslästskallbestämmer detorganisationendärmed inte om varasom

också läroplanen.överenstämmer med densynsättEtteller nyasom
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1994:Fritidshem SOU 45
Bilaga 4

viktig del är kopplingen till integrera-En barnskolans verksamhet deav
måste så-fritidshemmen. Föräldrarnas till sinade behov barnav omsorg

tillgodoses. innebär alla önskar fritidshemsplatsledes Detta barnatt som
också erhåller finnsdet. Det sedan verksamhetskoppling mellanen

på såfritidshemmetsbarnskolans och sätt de barnattgrupper grupper
även har fritidshemsplats vidare i sin gruppskall arbeta ochsom en

fritidspersonal fritidspedagoger.med Detta skapar trygghetsamma en-
också målsättningenför barnen och utgör del skapa hel-atten av en

dagsskola.

Genomförande

Utifrån den politiska viljeinriktningen har ambitionen hela tiden varit
erbjuda föräldrarna bra skola för de barn önskar börja sko-att en som

ö-åringar. låta 6-åringarna gålan Alternativet varit in ihade attsom
Eftersomvanliga klasser. det har funnits enighet omkring Barnskole-en

också varit idénmodellen har det viktigt sälja eller rättare vi-att sagt
sionen förändrad skola till föräldrarna.om en

då också varit viktigt funnitsDet har det först har hosatt en samsyn
all innan för föräldrarna.personal modellen har Oavsettpresenterats

från måstepersonalen kommer förskolan eller skolanom samma
präglagrundsyn verksamheten.

Före barnskolan

6-års så måstesamband med införandet skolstart,l Barnskola detav
också klargöras vad skall innan Skurupske skolstarten. I erbjudssom

år år femårsverksamhet.barnen det de fyller 6 tids-Denna haren en
vårterminen,omfattning 12 timmarvecka under dvs. terminen innanav

Femårsverksamheten innehållbarnen börjar skolan. har ochsamma
målsättning nuvarande allmänna förskola.som

påFortsättning barnskolan

således årenutgör förstaBarnskolan de i grundskolan, i princip nuva-
lågstadium. såOmrande förändring sker inom skolanstoren som

så måste ocksåenligt SkurupsmodellenBarnskolan innebär, detta om-
fatta övriga skolväsendet,delar dvs. nuvarande mellanstadium ochav
högstadium.

Avsikten är de börjat i Barnskolan kommer arbetaatt attgrupper som
på åldersblandadvidare mellanstadium utgörs verksamhetett som av en

övergången år åroch där mellan 3 och 4 skall lika flexibelvara som
år.är inomverksamheten Barnskolans första Motsvarande kommer se-
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1994: 45SOUföränd-går göragäller högstadiet. Det inteockså när det atttskedan att
4år BilagaEnför skcestrategin är klar vad skallår inte1ringar nysomom

börjanmedhögstadium orts i Skurmpnuvarande harorganisation av
verksamhet underförändradförförberedaför1993-07-01. Detta att en

år 7-9.
organisatoriskafinnsförändringsarbete är deti dettaviktig del attEn

låg- ochvarje1-9-perspektiv även inte:iarbetaförutsättningar ettatt om
1-9-perspektivhögstadium. Dettakopplat tillärmellanstadieskola ett

helhetssyndenidag ochockså på lärarutbildning finnsdenbaseras som
delartiill olikaförändringardeverksamhetenpräglar samt somsom

viljeinrikt-politiskaMålsättningen denochläroplanen.finns i den nya
förändringarsåledes varit detidenhelahari kommunen attningen som

pzåockså motsvarandeskallBarnskolanpå lågstadiet innefattandegörs
högstadiet.på inte minstmellanstadiet ochgörassätt

där-ochgjorda i komrmunentill delarförändringar ärDessa storanu
utifrånarbetamöjligheternaockså ochförutsättningarna attñnnsmed

påtidigare byggeränmycketsynsättsynsätt,annorlunda ett merett som
förmåga i sinochfå sinefterskall arbetabarnungdomvarje egenatt0

efter behiov,stödhjälp ochskallvarje elevtakt attsamt
grupperingar ochi olikaarbeta attskalleleverna gruppernaatt0

på likhe-ibland elevernaspå olikheter ochelevernasibland bygger
ter,

arbete,för sittskallvarje elev egettaatt ansvar°
tillit.respekt ochvärme,skallelevernaatt omges av0

på sinstörre irajlytandehaockså skalleleverna ettbyggerDetta att
skolanellervalindividuellakan ske attvilketutbildning, genom er-genom
såfulllt är detfungerakunnaSkall dettaprofileringar. utolikabjuder

års-såväl stadiielöstframöver arbetarockså skolannödvändigt somatt
kurslöst.

skollängdflexibelFrån tillflexibel skolstart

viktigt föräldrarnaö-åringar mycketär det alltbörjarNär barnen gesom
nio ellerSkallsamtidigt dem trygghet. barmenochbeskedklara enge

finns iår modlellår normalfallet gäller nio deni skolan. Itio sommen
die barnsig förpolitiskt har uttalatinnebärSkurup attatt som avman

år skalltio i skolan göra det.skäl behövaolika kan
skulleskolåret dettiden och tionde kam,hela detAvstämning sker om
viktigtärDetgrundskoletiden..närsomhelst underinfallaaktuellt,bli

ocksåñnns.möjlighet skapardenna Dettaföräldrarna att envetatt
skolåret för-tiondeutifrån antagande göras detdetta kantrygghet, att

så många elever.berörainte kommermodligen att
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Fortbildning SOU 1994: 45
Bilaga 4

Precis det är viktigt med politisk viljeinriktning när för-attsom en en
såändring skall genomföras i kommun är det lika viktigt det görsatten

påsatsningar fortbildning. Innan den förändrade verksamheten och
så föregåttsBarnskolan startade i Skurup hade det fort-av gemensam
lågstadielärare.bildning för förskollärare Påoch sätt har undersamma

treårigt1993 fortbildningsprojekt för all pedagogisk personal.startat ett
Fortbildningsprojektet genomförs i samarbete fortbildningsavdel-med

ningen inom Lunds Universitet. fortbildning utgångs-Denna har som
års områdenapunkt bl.a. knyta de olika 1,5-12 13-15medatt samman

års området för förhelhet barnenungdomarna och föratt atten
bädda för stadielös skola, där det är elevernas behov styren som grup-
peringarna.

måsteDessa förändringar sedan även prägla verksamheten inom gym-
nasieskolan. är inteDet elever dag kommer till dennasamma som en
skolform i dag tillkommer gymnasieskolan.som

Ekonomi

SkurupI har det inte varit ekonomin genomförandetstyrtsom av
Barnskolan andra sidan är det positivt kostnaderna totaltatt settmen ur
har minskat införande denna verksamhet. inneburitDetta hargenom av

kvaliteten har kunnat ökas eller det har varit möjligtatt möta be-att att
hovet besparingar läsåretförsämra kvaliteten. Under 199293utan attav

6-åringarnabörjade 57 % läsåretskolan och 199394 är det 93 %av av
6-åringarna har börjat skolan. Totalt har det varit möjligtsettsom att

två årunder dessa minska kostnaderna 20med miljoner kronor. Ica
dåfinnsdetta även vissa förändringar när det gäller ledningsfunktioner

och adminstration. I princip kan kostnadsminskningen relateras till
samverkan och speciellt till Barnskolan.

ocksåTill detta kommer befintligaden barnomsorgskön försvann.att
I realiteten bådekunde antalet förskoleplatser minska utökasoch mot-
svarande förskola med 4 avdelningar. Detta inneburithar ökaden en
ambitionsnivå inom barnomsorgen, till avsevärt lägre kostnadmen en
än tidigare.

Utvärdering

När förändringsarbete sker är det viktigtett det görsstort att veten-en
skaplig utvärdering. Av denna anledning har Barn- och utbildnings-
nämnden frånknutit forskare lärarhögskolan i Malmö till projektet.
Deras uppgift är utvârderna verksamheten och följa denatt under ett

år,antal dvs. följa eleverna och kontinuerligt intervjua föräldrarna. De
resultat hittintills har redovisats visar föräldrarna är mycket nöj-attsom
da med verksamheten vilket stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet.ger
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1994:hjälp speciel- SOU 45genomföras medhar kunnatutvärderingsarbeteDetta av
från vid Bilaga 4kontaktforskargruppensocialstyrelsen ochprojektmedella

ocksåutbildningsnämnden harHögskola. Barn- ochTekniskaLunds
fortsatta utvärderingsarbetet.för detsjälv medelavsatt

ñrenarlänken barnomsorgen med skolanBarnskola som-

därvilken beskrivts ochSkurupsmodellen, harenligtBarnskola ovan
genomgående arbets-är förena förskolans och skolansprincipenden att

på verksamhetsmässigt sättochlänk konkretsätt blivit denhar ettsom
också blivit den bryggamed skolan. Det harförenat barnomsorgenhar

fungerande samarbete mellan deskulle blibehövdes för det ettattsom
initierat förändringtvå har vidarekulturerna. Barnskolan en av nu-

från lågstadiet högstadiet till alla arbe-till ochskolavarande att som
framåt, föröverens vad kunskaperi verksamheten att atttar vara omse

våra förbehöver vi skicka med barnbehövs i framtiden och vad attsom
individer.självständiga ansvarskännandebli harmoniska, ochde skall

dettill allt detta har egentligen varitNyckeln att
framtidens skola,finns vision samverkan ochhar funnits och omen

hur skall ske,klara spelregler samverkanom
enhälliga politiska beslut,

såväl inom förskola skola,eniga i personalgruppenbeslut som
tid för planeringsarbete

satsning fortbildning.och
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SOU 1994: 45i SigtunaSkolan
Bilaga 5WaldestrandLarsav

tillår skolan,driver vi sedan 5 utvecklingSigtuna kommunI somaven
inriktningpedagogiska och hardelar byggerstora sammasamma syn
formatilli betänkandet. syftardiskuteras Arbetetden att ensom som

går 2000.SKOLAnästa sekel och underförskola namnet
och in-Uppsalaligger mitt emellan Stockholm ochSigtuna kommun

flygplats.såväl ArlandaSigtuna Märstagamla stad ochnefattar som
invånare. 3 400000 Grundskolan, har32har drygtKommunen som

Nämnd- och led-högstadium.omfattar 16 skolor, 4 medelever, varav
åtskilda.är fortfarandeningsorganisationerna för skola och barnomsorg

glädjei frihet,där skall2000 är skola all kunskap byggasSKOLA en
övrig personal. Detlärare, föräldrar ochelever,och samverkan mellan

månar blickar fram-människor miljö ochochär skola somomen som
skolarbetsdagteknik. vill utvecklautnyttjar modern Denoch somen

utgår från fragmenterad uppsplittrad under-ochhelheten och skyr en
fem hörnstenar:SKOLA 2000 vilarVerksamheten ivisning.

Personalteknik, Miljö och byggnader,Arbetsformer, Modern samt
föräldrar.ochElever

stå i förenligt läroplanen elevenskolan skallI den svenska centrum
uppnå.svårt Indi-ärErfarenheten säger dettaundervisningen. att attoss

målouppnåeligtnärmasteiär detvidualisering inom klassens ettram
arbetssätt hittills varit förhärs-detskolorganisation ochmed den som

kande.
för skapautvecklas förutsättningarSKOLA 2000Verksamheten i att

vitradition har i Sverige organise-varierande arbetsformer. Avför mer
elever, är föddaantagandetouttaladeskolan med det attrat som samma

ifrågasätterSigtuna viår, bäst tillsammans. I detta.utvecklasarbetar och
såvälflexiblaarbeta i inom2000 möjlighetenSKOLA att grupperger

årskursgränserna. traditionellaårskurserna De klassernaöver er-som
åldrar.på från 80 elever60 till i olikamedsätts motuppcagrupper

fårfem lärare. Arbetslaget självfyra ellervarje hörTill tre, orga-grupp
på bästanisera arbetet sätt.

varieramöjlighetorganisation flexibilitet.Denna Den attstorger ger
filmförevisningmånga vidIbland kangruppstorleken. man vara som

konversa-litteraturläsning. situationer laborationer,och I andra vidsom
språk är mindretionsövningar i främmande vidoch arbete datorn grup-

Ocksåföredra. enskilt skall förekomma skolan.arbete iattper
vanligt och kunnaskall längre än varitArbetspassen vadvara som

olika in-medomfatta till halv dag. Detta underlättar samarbetetupp en
bibliotek ochstitutioner i samhället utanför arbetsplatser,skolan som

ocksåLänge sammanhängande elevernamyndigheter. arbetspass ger
påförutsättningar helhetssyn sitt arbete.bättre att en

utgångs-ökar arbetssätt medArbetsformerna möjligheterna väljaatt
också förutsätt-kunskapsstoffet intressen.i och elevernas De ärpunkt

genomfö-individuella studieplanerningen för elevernas skall kunnaatt
kunskapsinhämtande är dock intefrihet sittElevernas to-att styraras.
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är viktigt lärarna 1994:tal. Det planerar verksamheten Läroplanens SOU 45att noga.
mål måste mångaförverkligas, dit frihetenvägarna är och den Bilaga 5men nya

prestationsnivån.kan användas för öka trivseln och höja Varje elevatt
tillfälle ta sigskall ha för kunskaper och den tid han elleratt av

så långtbehöver förhon de medger. Denatt avancera egna resurserna
frågan i SKOLA 2000 kommer inte bristen kunskap,stora att vara

skall i mängd blirhur den kunskaputan snarare man sovra som ome-
delbart tillgänglig för eleverna.

ocksåflexibelt är förutsättningEtt arbetssätt när modern tekniken
förs in i skolan. utbildas i SKOLA 2000 väl för-Den elev skallsom vara

införberedd mötet med världen utanför skolan. år värld iDet en som
hög präglas multimediagrad datorteknik, och elektronisk kommuni-av

vår bruksföremål,kation i andra former. skall datornI skola ettvara
återkommande ståanvänds ofta i situationer. skall iDen platssom

arbetsrummet, färdig användas den lärare eller elev,att av person, som
för tillfället behöver den. genomsnitt använder tillI eleverna datorn en
två timmar möjligheternadagen. Den moderna tekniken ökar förom
eleverna skaffa sig goda och fördjupningskunskaper.bas- Denatt ger

såvältillfälle till kommunikation omvärlden, närsamhälletmed med
utanför landets gränser.som

Också videotekniken har viktig plats i skolarbetet. Bildens betydel-en
måli ärdet moderna samhället uppenbar och för SKOLA 2000 ärettse

varje elev skall kunna videokamera rätt sätt. Genomhanteraatt en
får ocksålära sig hantera den moderna tekniken, eleverna instru-att att

tolka det mediautbud ständigtment att som omger oss.
flexibeltEn skola med arbetssätt behöver lokaler, är utforma-ett som

både småsättde behoven. Det behövs ochett mot storasom svarar
skall kunna användas för olika aktiviteter behovetRummen ochrum.

specialsalar reduceras. Inredning och utrustning till deav anpassas ar-
betsuppgifter och de arbetsformer förekommer inom SKOLA 2000.som
Enskilt arbete, parstudier, iarbete mellan och tolv elevertregrupper

på Bådeoch i till 90 genomföras. lära-elever skall kunnastorgrupp upp
elever och övrig personal skall funktionellha arbetsplats ochre, en en

påverkarstimulerande arbetsmiljö. Den förändrade lärarrollen lärarnas
ocksåbehov arbetsplatser. förändrat arbetssättMed kanett ut-av man

nyttja lokalytorna bättre.
ärEleven delaktig i SKOLA 2000. innebär varförDet elevenatt vet

ocksåska lära sig olika saker. Det innebär eleven har Förattman ansvar
sitt kunskapsinhämtande. Till förgrund detta ligger individuell stu-en
dieplan, utformas i lärarna föräldrarna. Stu-samarbete med ochsom
dieplanen är hjälpmedel för eleven för överblick över och kla-ett att

sina studier. utformningenAtt medverka vid sitt barns stu-ra av av egen
dieplan är sätt flera, till föräldrarna SKO-iett att taav vara som resurs

2000.LA
SKOLA 2000I har lärarrollen förändrats. När studieplanerna utarbe-
tillsammans förändrasmed eleverna lärarrollen. läraren blirtas mer

handledare och inspiratör, i likhet med det antika Greklands peda-som
leder eleverna till kunskapskällorna. Ibland arbetar medgoger man
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indi- SOU 1994: 45många små ellervid tillfällenelever, andra med t.0.m.grupper
undervisningen. Bilaga 5Alla lärare använder datorn redskap ividuellt. ettsom

hjälps lärar-plattformen för lärarnasär arbete. dettaArbetslaget Inom
åt, för elevernasinspirerar varandra och atttar ett gemensamt ansvarna

på så blirsätt möjligt. Detkunskapsinhämtande sker bra natur-ett som
med kollegor-förlägga planeringsarbetet till skolan, tillsammansligt att
möjligt. Varjehar formats för görai arbetslaget. Lokalerna dettaattna

lärare sin arbetsplats.har egen
bättre fysiskarbetsformerna ekonomi.förändrade bra MedDe enger

sjukfrånvaron vikarier.arbetsmiljö minskar och behovetpsykiskoch av
och 20lokalyta minskar med mellan 15Behovet procent.av
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SOU 1994: 45Ingress till expertbilagorna
Ingress till
expertbilagorna

riktlinjernaDe gemensamma

huvudsakligaDen dokumentationen återfinnsutredningens arbete iav
de följande 14 expertbilagorna. De utgörs elleruppsatser rapporterav

på vårt uppdrag skrivits olikarad forskare ochsom experter.av en
Som förunderlag de uppdrag skulle läggas utformade vi vissautsom

riktlinjer. dessaI beskrevs bl.a. de alternativa modeller förgemensamma
skolgångförlängd och tidigare skolstart, skulle särskilt.belysas Isom

till regeringen 30den augusti 1993 förtydligade vi beskriv-rapporten
något.ningarna modellerna ocksåtillställdesDenna samtligatextav

återgesuppdragstagare och i det följande.

2.2 Referensalternativ

antalEtt de aspekter vi skall belysa, bl de demografiska och eko-av som a
nomiska konsekvenserna, behöver beskrivas bakgrund nollalter-mot ettav
nativ, dvs. vad händer inga förändringar görs. Regelverken försom om
barnomsorg, grundskola, gymnasieskola dåoch högskola förutsätts bibe-
hållas de idag. bestårReferensalternativet framskrivningarutsom ser av av

påelevantalen grundade befolkningsprognosen och konsekvenser redanav
fattade beslut, medan allt förutsätts oförändrat. Möjligheten tillannat vara

års ålderfrivillig skolstart vid komplicerar dock bilden.sex
Vi har därför valt utforma referensalternativet med två varianter;att en

på års ålderbygger alla barn börjar skolan vid sju Ref A ochattsom en
utgår från årskullen50 fortvarighetstillståndeti frivilligtatt procentsom av

års ålder,börjar skolan någravid organisatoriska ändringar iutan attsex
övrigt vidtas i regelverken för skola eller Ref B.barnomsorg

utgår frånVi vidare skolverksamheten i referensalternativen liksomatt -
i de alternativ beskrivs i det följande präglas den kunskaps- ochsom av-

påmänniskosyn och den inlärning kommer uttryck i läroplans-tillsyn som
kommittens betänkande Skola för SOUbildning 1992:94.

Några2.3 urvalskriterier

Direktiven vi skall värdera olika alternativa lösningar och kombi-attanger
nationer. Med hänsyn till vad år meningsfullt praktisktoch möjligt attsom
bearbeta inom för begränsat måsteutredningsarbete antalet alter-ettramen

begränsasnativ starkt. alternativDe både någonväljs bör isom vara me-
ning realistiska och aktualisera relevanta principfrågor.

Vid valet vilka de teoretiskt möjliga förändringsalternativenav av som
skall ligga till grund för konsekvensanalyserna, har inledningsvis ställt

några kriterier, utesluter antal varianter.ettupp som
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årkurs SOU 1994: 45frivillighaorealistisktdetSålunda bedömt atthar vi ensom
två tillparallellaingångsnivåer därmed Ingressochtvå formellainnebäraskullevilket

expertbilagornatillårskurser. skulle ledaDetförsta ettgrundskolansstudiegångar under
förskolan.ochbåde skolansvårplanerat inomsystem

regelmässigtungdomarönskvärtärintedetbedömt, attvidareVi har att
allra fles-fortsätter deår. Visserligenår 15fyllerdet degrundskolanslutar

frivilligtoch de elevergymnasietfrån tillgrundskolanungdomar som nuta
år fyller 15.årskurs denio detålder lämnaårs kommerbörjat vid attsex

hän-främst medinnebördalternativ med dennavalt bortemellertidharVi
någon arbets-finnasinte kommersannolikhetalldet med atttill attsyn

dessa ungdomar.marknad för
läro-behandlaskallinteuttryckligendirektivenEftersom attanger

oför-avstått från använda variationplansfrågor, parameternhar vi att av
utfomningförkunskapsmål huvudsaklig grundändradeutökade avsom

modeller.alternativa
underhandskontakterhaftalternativ har vivaletslutligaInför det av

Socialstyrelsen,Skolverket,förföreträdareutredningensmed experter,
några företrädareSAForganisationer,fackliga samtKommunförbundet,

vårt ställnings-innebärsammanfattningforskningen. Ipedagogiskaför den
års-medtidigarelagd skolstart,två medalternativvalt ettvitagande, enatt

två med skolstartalternativårskurs 10,obligatoriskmed0 ochkurs ett en
årskurs 10.frivilligmedobligatorisk ochårs ålder, medvid sju ett enett en

konsekvensernabeskrivavalt närmareviSlutligen har samman-av enatt
ålder.årsvidmedtrettonårig skolaobligatoriskhållen start sex

både lösningarflexiblaockså diskuteratarbetetunderVi har avmer
Enutbildningssystemet.långtgående förändringarochskolstarten avmer

kvartalmånad eller detskolan dentillrullande intagsådan ärvariant ett
församhälletsålder. äruppnår viss Enbarnet att engagemangseannanen
blirtvå års ålder defram tillfrån ellerhalvtochungdomarochbarn ettett

revir änellermellan stadiergränserandrasammanhang,i utanettvuxna
frånavståttVi harutveckling.individuella attbarnetsskapasdem avsom

konsekvensanalyserna,förgrund attsådana tillvarianterlägga avsermen
långtgåendekringdiskussionmedhuvudbetänkandetåterkomma i meren

detta slag.förändringar av

modellerValda2.4

skolpliktsålderSänkt

med obliga-tioårig grundskolaAlt. I utgörsVårt första alternativ av en
grundskolan,år. Förlängningenår fyllerdet barnetskolstarttorisk avsex
årskurs 0.till skolstartenårskursen anslutningutnyttjas itiondeden nya,

smältsförskolannuvarandedenkanAlternativet sammanattses som
lågstadiets och pedago-ochlågstadiet. Förskolansnuvarande etosmed det

grund-förkursplanernaochbarnskola. Läroplanentillförenasgik en ny
kunskapsmålen grundskolanförbibehålls oförändrade, dvs.övrigtiskolan

skoltiden kunnaförlängningenbörDäremotförändras inte.helhet avsom
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når målen genomsnittliga SOU 1994:innebära fler elever verkligen 45och denatt att gra-
måluppfyllelse höjs. Ingress tillden av
femåringar expertbilagornaförutsätts erbjudas verksamhetAlla skolförberedandeen -

sexåringarna erbjuds f.n. Gym-förskola i huvudsak slagav samma som-
påberörs inte förändringarna elevernanasieskolan sätt än attannat ge-av

tidigare.nornsnittligt bör bättre förberedda för fortsatta studier änvara
årår fylleralternativet Alt. 2andra med skolstart det barnetDet sex

tioårig årskursengrundskola, hu-utgörs där den tillkommande sesav en
tidsmässig delvudsakligen förstärkning grundskolanssom en senareav

årskurs 10. Tiden utnyttjas väsentligen inteför tillföraatt moment, som
nioåriga årskur-innefattas i den förstagrundskolans läroplan. Arbetet dei

sexåringarbehöver till de krav ställs det ärattserna anpassas som somav
är nybörjare.

femåringarAlla erbjuds även i detta alternativ skolförberedande verk-
innehållsligtGymnasieskolan förut-samhet förskola. till de nyaanpassas-

någon kunskapsmålsättningar i mening vidgade i grundskolan ger.som

från årSkolplikt sju

Vårt påAlt. 3 allatredje alternativ bygger i princip barn, liksom hit-att
år. årskursår Efter nio tillförstills, börjar skolan det de fyller sju frivil-ett

skolår, fortsättningsskolañ kan utnyttjasligt, tionde för mognad,somen
önskemål.behov ochfördjupning eller breddning allt efter elevernas Detta

år del de funktionerförutses överfrivilliga, tionde kan Lex. ta aven upp-
mognadsårhar idag; det kan fungera förföljningsansvaret eleversom som

och det kan fungeraär osäkra inför valet gymnasieprogram; ettav som
år SCB:s beräkningarinför teoretiska gymnasiestudier. Ipropedeutiskt an-

årskurs.årskullen frivilliga tiondedenna20 utnyttja Kun-procenttas ca av
skapsmålen förutsätts ligga fast.för grundskolan helhetsom

på sätt än andelenGymnasieskolan berörs inte osäkra eleverannat att
minskakanbristfälliga förkunskaperoch elever med Förskolaantas som

idag.
också frånutgårfjärde Alt. 4 alla barnDet alternativet börjaratt sko-

år år.fyllerlan det de sju Grundskolan obligatoriskutökas tionde,med en
årskurs. tillkommandeDen tiden grundskolans delutnyttjas under senare

kunskapsmålen,för utöka främst svenska,i basfärdighetsämnenaatt ma-
årskullentematik och engeLska. Hela kunnaskulle därmed ämneni dessa

kunskaper tvåårig,motsvarande hittillsvarande gymnasieut-teoretisken
bildning.

Gymnasieskolan och högskolan förändras innehållsligt elevernasm.h.t.
förändrade förkunskaper. Förskola idag.som

Trettonårig skolplikt

långtgåendeSom femte och alternativ Alt. 5 valt skisse-har viett attmer
sammanhållen, trettonårig, årobligatorisk skola skolstart detmedra en

97



år,barnen fyller med dagens såvälinnefattande grundskola SOU 1994: 45termersex som
gymnasium. någonDen tillkommande tiden används till del vid skolstarten Ingress till

sexåringarnasför möta behov, i övrigt vid det i dagens expertbilagornaatt Lex. systemsom
övergångär mellan årskurser-grundskola och gymnasium, dvs. de blivande

10 och 11.na
Kunskapsmålen förändras m.h.t. dels tid finns till förfogande,att mer

dels alla elever skall bringas trettonårigfullfölja skola, ochatt att en var en
efter förutsättningar.sina

femåringarAlla erbjuds skolförberedande verksamhet förskola iav- -
huvudsak sexåringarnaslag erbjuds f.n. Högskolan kan behö-samma som

påmodifieras beroende kunskapsmålhur skolans förändras.va

hänvisningarDe i bilagorna görs till utredningens alternativ ellersom
modeller varierande såledesmed benämningar härde angivnaavser- -

utbildningsmålenalternativen. Vidgningen i alternativ 2 harav senare
underhand preciserats till främst medborgarfostran-att momentavse av
de karaktär trañk, alkohol, hälsa etc.som

Under arbetet med har flertalet författare haft kontaktrapporterna
på någramed eller ocksåsätt. fall samråttI har författareett annatoss

med dem haft områdenuppdrag inom angränsande i syfte und-attsom
vika överlappningar Sålundaoch öka jämförbarheten. har Englund,
Eriksson, Gertsson, samråttOrrell Thulinoch inbördes och med oss.
Dahlberg, WiechelLenz, Winbladh vidoch och tillfälle Anderssonett-

diskuterathar sitt arbete med och varandra. Uppläggningenoss av-
SCB:s beräkningar diskuteratspersonalbehovet har i medav en grupp
företrädare för Svenska kommunförbundet, Skolverket, SCB och utred-
ningen.

Kontakterna mellan olika författarna åt-och de inneburithar attoss
definitionsfrågor samråd.skilliga avgränsningar och avgjorts i flera fallI

har vi haft tillfälle och diskuterasynpunkter tillutkast disposi-att ge
tioner eller Varje författare dock självständigt för denrapporter. svarar
slutliga utformningen Vi har utredning inte tagit ställ-texten.av som

åsikterning till värderingar påde och olika sätt kommer till ut-som
i bilagorna,tryck varje författare själv för dessa. Utred-utan ansvarar

ningens beslut publicera någotinnebär inte heller ställ-att rapporterna
innehålletningstagande till det sakliga sätt, än vi bedömtannat att att

utgör relevant införunderlag kommande beslut i derapporten ett ett
frågorna. Vår våraaktuella värdering bedömningaroch redovisas i det

föregående i det egentliga betänkandet.
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SOU 1994: 45innehållhuvudsakligtExpertbilagorna -
tillIngress

Ef- expertbilagornakaraktär.framgår följande är bilagorna olikadet mycketSom avav
hållbar tematisksvårt någon genomgåendefinnavaritdet har atttersom

författarnasordna dem alfabetiskt efterindelning har vi valt att namn.
kortfattadföljandeunderlätta läsningen vi i detFör presenteraratt en

innehållethuvudsakliga ibeskrivning det uppsats.resp.av

AnderssonM.Inger
kunskapsmål tänkasrespektive oförändradeutökadekanHur

påverka kvalitetutbildningens

står förväxlas medkvalitet, vilket inte börutbildningensdennaI uppsats
över-försök tillSyftet äri förgrunden.resultat,dess att presentera ett en

påverkasutbildningens kvalitet kan tänkashurgripande analys avav
kunskapsmål.oförändradeutökade resp.

tvåfråga avsnittframställningen medrubrikens inledsFör besvaraatt
kunskapsmål diskute-utbildningenskvalitetutbildningensdär resp.

Därefteri detta sammanhang.innebörd kan brukasoch somges enras
under-historisk tillbakablick,övergripandeföljer att ettsom avser geen

fråganutifrån diskuteras. Med denna kun-kanvilket den aktuellalag,
utgångspunkt, diskussion möjligheterförs sedanskapsbas omensom

fråga utökade oförändra-kvalitet vidutbildningensrisker ioch resp.om
kunskapsmål.de

Andréasson2. Jan
familjepolitiskt stödstudiestöd ochStatens utgifter för

studiestödöversikt över de olika fa-inledningsvis ochI uppsatsen ges en
beståen-rör studiehjälp,sigstöd är aktuella. Detmiljepolitiska omsom

inackorderingstillägg, barnbidragtillägg ochstudiebidrag,de extraav
ochbidragsförskott, barnpension bostadsbidrag.förlängt barnbidrag,och

studie-främstDärefter behandlas effekterna olikade alternativen förav
bidrag och barnbidrag.

Gunilla Hillevi3. Dahlberg och Lenz Taguchi
två visionenFörskola och skola skilda traditioner och omom-

mötesplatsom en

fråganärdenna vill bidra till belysaproblemDet uppsats att omsom
uppstått,deinom förskolantraditionerna och skolan hurhur ut,ser

påverkar iutvecklasförändrats, dem och inte minst hur de kanvad som
finnstraditionerna detframtiden. analysen framkommerI ettattav

idéarv, och sko-är för förskolansavgörandeoch gemensamtstort som
skiljaktigheter,framträderrespektive utveckling. Samtidigt tydligalans
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tvåi form SOUbeskrivs sociala konstruktioner; barnet och 1994: 45natursom av som
kunskapsåterskapare.barnet kultur- och tillIngresssom

påGenom detta sätt synliggöra det är och det expertbilagornaatt gemensamtsom som
skiljer, öppnar författarna för kring vilka vär-samtalett gemensamma
den och vilken kunskap och lärande vill skasyn genomsy-som man

fostran utbildning. vision möjlig mötesplatsbarns och Den ira om en
och skrivsbarnet kultur- kunskapsskapare, fram, skallsom som ses som

sådantförsta initiativ till samtal.ett ett

4. Gunnar Eliasson Eugenia Kazamaki Otterstenoch
skolgångOm förlängd

består översikt över forskningenArbetet, delar, vadtresom av ger en
säga betydelsen för ekonomin individenhar och elleratt om av mer

mindre utbildning. Författarna betonar utbildningssystemets egenskap
måndel arbetsmarknaden ioch motsvarande nedatt tonaren avvara

förmåga förhållande förmågalära i viljaskolans till elevens ochatt ut
sig.läraatt

innehållerförsta delen problemformulering, sammanfatt-Den en en
ning och förslag. omfattar litteraturge-resultaten Den andra delenav en
nomgång när det gäller bl.a. utbildningens kumulativa effekter, skolans
organisation effektivitet, grundläggandeoch den kommunikativa färdig-
hetens betydelse, utbildningens produktivitet utbildningens längd.samt

påverkarFörfattaren diskuterar vidare utbildninghur och kompetens
företagens prestanda framtida industristrukturenhur densamt ut.ser

tredje delen diskuterar rekryteringskrav.Den yrkeskompetens och
Bl.a. intervjuundersökning vilka svenska indust-kravpresenteras en om

påriföretag ställer den anställas. Författaren görpersonal skall ock-som
så genomgång hur utbildning i detstora satsasaven resurser som

samhället. Slutligen redovisas vissa amerikanska erfarenhetersvenska
rörande skolutveckling.

TängdénEriksson5. Hans och Lena
för iKonsekvenser personalbehovet grundskolan och

barnomsorgen

lärare i grundskolan och personal i harBehovet barnomsorgen be-av
räknats för de fem alternativa modeller utredningen fastlagt samtsom

tvåför referensalternativ. För beräkningar förgrundskolan har gjorts
lågstadielärare, ämneslärare lärare i praktisk-estetiska ämnen. Läs-och
året utgjorde199293 dessa lärare tillsammans nära 93 allaprocent av

För beräkningarlärare i grundskolan. barnomsorgen har gjorts för för-
fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötareskollärare, samt en grupp

bestående dagbarnvårdare.utbildning, främstOspecificeradmed av
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SOU 1994:huvuddelen 45faktiska utformning undergymnasieskolansEftersom av
någon tillrörande Ingressär mycket osäker harplaneringsperioden gym-prognos

expertbilagornagjorts.lärare intenasieskolans
orts för oli-personalbehovet harframtidaBeräkningarna det treav

skolgången, nämli-förlängningenför genomförandetidpunkterka avav
alternativ är lämpli-tidpunkt för2000 och för den1996, resp.somgen

Beräkningarnai augusti 1993.i SCB:sberäkningarnaenligt rapportgast
årtill 2015.sträcker sig

SahléeGertsson och Bo6. Bo
Skolekonomiska konsekvenser

ochinledningsvis relativt kommunernasredovisarRapporten noggrant
innehåller ocksåår 1992.skolekonomiska situation Denlandstingens en

beståndsdelardelverksamheterolikasystematisk beskrivning de somav
ingår beräkningar skolekono-kostnadsbilden. Därefter redovisas dei av

alternativen.utredningen angivnaför demiska konsekvenserna av
utgångspunkt ivarje alternativ,är för medBeräkningsmetoden att

år förändringar1992, detaljerat kostnadsberäkna deelevkostnaderna
uppstår i vissa fallDärvid hari de olika delverksamheterna. sam-som

in. tillkomman-ordningseffekter dynamiska effekter vägts De totalaoch
på riksnivå tabellform vid successivtredovisas iskolkostnadernade ett

olika starttidpunkter.införande med
inomavsnitt tidigare arbetenfortsätter med behandlarRapporten som

förhål-område iskolekonomiska effekterbeskrivningochdetta aven
till och skolbarnsomsorg.lande barnomsorg

ÖstmarJan-ErikHans l-[amber och7.
för elever med funktionshinderKonsekvenser

genomgång funktionsned-olika formerinleds medUppsatsen en av av
Äventerminologi.definitioner och antalet barnsättning samt somav

redovisas översiktligt.berörs
utgörfunktionshinder inteFörfattarna betonar elever medatt en en-

vissamöter ofta situationer, tenderarhetlig de attsom gegrupp, men
svårigheter. gällereffekter främstgenerella och Det

svårigheter i utvecklas lika snabbt andra,alla avseendenatt0 som
svårigheter finna social gemenskap med kamraterna,att0
svårigheter realistisk självuppfattningutveckla samtatt0 en
svårigheter utveckla sin självständighet.att0

speciella förutsättningar behövs förfortsättningen belyses deI attsom
frågor, aktualiserasolika funktionshinder. De speciellakompensera som

års ålder, vid flexibel vid förläng-vid skolstart vid skolstart samtsex en
skolgången analyseras särskilt. Slutligen behandlas konsekven-ning av

handikappfrågorStatens institut iför myndigheten för skolanserna
SIH.
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SOU 1994: 45
Frank Nordberg Ingress till

några expcrtbilagornaSkolpliktsbegreppet översikt gällande rätt samten av-
överväganden i reformperspektivett

utgångspunktdiskuterasI skolpliktsbegreppet med i utred-uppsatsen
referens- reformalternativ. Framställningen begränsasningens och till

frågorbelysa de hänför sig till den vanliga skolplikten. Inled-att som
såvälningsvis redovisas gällande rätt gäller författningsbestämmelservad
frågorskolplikten i praxis. aktualiseras ordningDe densomsom av

med flexibel skolstart, gäller, analyseras särskilt.som nu
följande avsnitten redovisas överväganden avseende kriterier förI de

i kriterier förskolplikt samband med skolstart och skolpliktens upphö-
relateras till reformalternativ, utredningen definie-rande. Dessa de som

också frågan ålderFörfattaren kriterier än förandrarat. tar upp om
upphörande.skolpliktens

Orrell9. Margareta
Ekonomiska konsekvenser för sänktbarnomsorgen av en
skolstart

svårighe-inledningsvis föreliggerI betonas det betydandeuppsatsen att
beräkna kostnaderna för reform följd för-deter att storaen som en av

genomgår.ändringar skola och barnomsorg f.n.
utgångspunktKostnaden för barnomsorgen idag beräknas imed dels

Jämförelsetal för socialtjänsten, utarbetats Svenskarapporten som av
kommunförbundet, Socialstyrelsen SCB beräk-och delsgemensamt, en
ning i Stockholms kommun de faktiska genomsnittskostnaderna förav

åldrar årbarn i olika och i olika verksamhetsformer 1992.
tvåberäknas för referensalternativen förKostnaderna de och utred-

års ålderningens alternativ med obligatorisk skolstart vid och all-sex
femåringar. utgår frånmän förförskola Kalkylen antalet i olikabarn

årformer 1992.barnomsorgav

10. Jan Thulin Davidoch Englund
förlängdKonsekvenserna grundskola skolorganisation,av en

lokaler, utrustning m.m.

genomgångUppsatsen utgör systematisk problematiserandeoch deen av
utredningen angivna alternativen vad gäller förkonsekvenserna verk-av

samhetens inriktning och organisationen skola och barnomsorg iav
kommunerna. Vidare behandlas konsekvenserna vad gäller personal, 10-
kaler utrustning läromedel. När gälleroch det alternativet medsamt en
trettonårig skolplikt behandlas även gymnasieintagningen vissasamt

frågor.andra
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SOU 1994: 45DavidThulin Englund11. ochJan
Övergången tillIngressfrån gymnasieskolantillgrundskolan samt

skolgång expertbilagornaförlängdvidgymnasieskolanstudieavbrotten i en

förlängning skol-effekter föreslagenvilkaFörfattarna analyserar aven
övergångpå gymnasieskolan ochtillgången förväntas elevernaskan

beskriver vidaregymnasieskolan. Depå studieavbrott ifrekvensen av
positivt utveckla samspelet mel-finnas förkanvilka möjligheter attsom

kani gymnasieskolanbåda studieavbrottenskolformerna och hurdelan
omfattning.minska i

såväl aspekter.kvantitativaomfattar pedagogiskaAnalysen som

TuijnmanAlbert12.
livslångttill lärande:På från verksamhetskolförberedandevägen

Resursomvandling livscykelnunder

någrafrågan finnsdetavsnittet iförsta syste-Det taruppsatsen omupp
så-kognitiva prestationer ochgrundskolebarnssamband mellanmatiska

verksamhet,i skolförberedandedeltagarfrekvensenfaktorerdana som
anslås tillekonomiskaålder hurvid skolstart och stora resurser som

forskningsre-undersöker författarenavsnittetdet andragrundskolan. I
vidareutbildning.grundutbildning och Imellansambandensultat om

frågan med vidareutbildningfördelarnaavsnitt behandlas ävendetta om
fördelningen vinsterna denna.och avav

förlängdvilka konsekvenseravsnittet behandlasavlsutandedetI en
inlärningsförmågan iförbättre grundskola kan hakvalitativtoch vuxen

utbildningsnivån i svenskadetålder allmänna kompetens- ochoch den
också för belysateoretisk modellredovisarsamhället. Uppsatsen atten

sociala bakgrundsvariabler ochekonomiska ochmellan bl.a.sambanden
studieframgångieframgång livskarriär.ochmellanstud samt

Sigurdsdotter Wiechel13. Anita
angåendefrån utvecklingsprojekt samverkanlokalaErfarenheter

förskola och skolamellan

i 60-tal samverkansammanställs resultatenl ett rapporteruppsatsen om
pålågstadium. lyfta framTyngdpunkten liggerförskola ochmellan att

från projekt, beskrivningen demolika medanerfarenheterna tonatsav
ned.

frågorpåförsöker följandeSammanställningen ge svar
organiseratshar samverkanhur0

mål samverkanhar funnits förvilka0
innehåll, förekommitarbetsformer harvilka arbetssätt ochvilket0

från personalsamverkanerfarenheter finnsvilka0
inneburit för barnensamverkanvad har0
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på frågor också SOU 1994:samband med redovisas förutsättningar, 45I dessasvaren
frågeområde.möjligheter och hinder inom respektive Ingress till

expertbilagorna
Winbladh14. Ulla

någraAtt barnet teorier hur barn utvecklas och hurom omse -
lär sigbarn

går några lyfterFörfattaren i igenom olika teorier,denna uppsats som
påfram inlärning utveckling olika sätt. inleds medbarns och Den en

Piagets Ericssons utveckling i olikajämförelse och tankar barnsav om
Bergströmsstadier. Fortsättningsvis refereras relativt utförligt Matti verk

idéernas kulturhistoris-Hjärnans uppkomst. Denbokresurser en om-
centralfigurinom pedagogiken Vygotskij beskrivs,ka skolan med som

Sterns teorier.liksom spädbarnsforskning Danielmed
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SOU 1994: 45Expertbilaga I
1Expertbilaga

oförändraderespektiveutökadekanHur

påverkakunskapsmål utbildningenstänkas

kvalitet

Umeåfil.dr., universitetAndersson,Inger M.av

Inledning

skolgång ochförlängdutredningenaktuelladirektiven för denI om
beakta.skolpliktsålder haruppgifter utredarende attsänkt anges som
störstaingår alternativ deatt vilketdels analyseradessaBland som ger

utbildningsnivå ihöjduppfylla kravenförutsättningarna att sam-en
högsamhällets kravövergripande analyserahället, attdels enom

målen för vad elevernabästutbildningskvalitet tillgodoses attgenom
nivån på målen höjs iligger fast ellersig i skolanskall lära attgenom
l993z39 5. ci-skoltiden. I denförhållande förlängningtill s.aven ev.

båda sägssamhällskravhär deskrivningen utta-terade noteras som vara
utbildningsnivå utbild-på högoch kravethöjdlade; kravet enen

är här viktiga sär-båda utbildningaspekterningskvalitet. Dessa attav
skilja.

fem1993-08-30 redovisas alternativa modellerdedelrapportl en
Modellerna är utformadenärmare studera.utredningen valt attsom
ålder förfrån skolstart respek-utgångspunkt antal parametrarmed ett -

kunskapsmålutökadealternativtoförändradeskolpliktstidens längd,tive
år vilkationde kombinerasobligatorisktalternativtfrivilligtoch ett -

redovisas vad respektive1-2 modell kanpå sätt. delrapportenolika I
skildadärvid utfall.modellerOlikaresulterakomma antas geatt

modellerna skiljelin-alternativa kande femjämförelse mellanVid en
i utökademodeller resulteramellani drag dras antasjen somgrova

kunskapsmål utbildningsnivå modellerhöjdi form och antassomav en
kunskapsmål utbildningen.itill utökade ytterligare inslagleda genom

kunskapsdjupocksåutfallskillnader i kan iDylika uttryckas termer av
resultatetärsärskild vikt är,kunskapsbredd. Av detoch att notera att av

står förgrunden.fem olika modellerna därvidoch de ien av somvar
utbildningensredovisas i föreliggande artikelbidrag är detI det som

står iförväxlas resultat,inte bör med utbildningenskvalitet, vilken som
övergripandehär försökSyftet är tillförgrunden. presenteraatt ett en

påverkas utökadeutbildningens kvalitet kan tänkashuranalys re-avav
kunskapsmål. uppgiftenoförändrade precist gällerspektive Mera att

fråga kvalitetutbildningensrisker och möjligheter ivilkaanalysera om
kunskapsmålen grundskolaniurskiljas för utbildningenkan omsom

förlängningalternativt utökas vid eventuellförblir oförändrade aven
skolplikten.allmännaden
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svårighetersådan svårigheter Vissa SOU 1994: 45inrymmer olika slag.En analys av
Expertbilaga Jdefinitionen i detta sammanhang är centrala,gäller de begrepp somav

kunskapsmål.kvalitet utbildningensnämligen utbildningens och
sådan.svårigheter ligger i själva uppgiften göra analysenAndra att som

Någon objektiv bedömning vilket alternativenutprövning eller av av -
kunskapsmålrespektive oförändrade bäst kommerutökade attsom-

på utbildningskvalitet inte möjligsamhällets hög äruppfylla krav atten
sådan bedömning likavetenskapliga värdet skullegöra. Det varaav en

framtiden i prakti-värdet förutsägelse och skulletveksam som av en om
sådan.också bli lika orimligken som en

fråga, är därföri rubriken detFör besvara denatt ovan,som anges
två avsnitt, därfortsatta framställningen mednödvändigt inleda denatt

kvalitet respektive utbildningens kunskaps-begreppet utbildningens
mål innebörd i dettadiskuteras brukasoch kan samman-ges en som

tillbakablick,Därefter följer övergripande historiskhang. som avseren
fråganutifrån kan diskuteras.underlag, vilket den aktuellaatt ettge

utgångspunkt diskussionförs sedanMed denna kunskapsbas omsom en
fråga utbildningens kvalitet vid utökademöjligheter risker ioch re-om

kunskapsmål. redovisas ispektive oförändrade Denna diskussion slutet
artikel.dennaav

mångtydigtUtbildningens kvalitet begreppett-

säkert väl kän-Kvalitet används ofta i vardagligt flesta sigtal. De menar
oftaigen avgöra år kvalitet och använder dettaeller kunna vadna som

åren kvalitetbra. harbegrepp i betydelsen Under de allra senaste
fått glidandei förening med utbildning därvidalltmer brukats och en

produktivitet ef-innebörd, där avgränsningen ochbegreppmot som
utbildningensfektivitet blivit diffus och flytande. Vad medsom avses

många gånger intedärför och sammanblandaskvalitet är oklartytterst
påvisademindre objektivt skolprestatio-sällan med elevernas ellermer

måluppfyllelse, ihur andel elevernaeller graden dvs. stor enner av av
årskull uppnått målen.de uppställdasom

kunskapsnivå, uppnåVilken skall och vilken gradeleverna avsom
måluppfyllelse råder inte sällanskall acceptabel, det dock de-som vara

meningar Som nämnas undersökning ele-lade exempel kan den avom.
Grundin 1975.läs- och skrivutveckling redovisades lvernas som av

undersökning kriterium medelprestatio-denna fastlades motsvarandeett
årskurs års-kriteriet,i 6 rättare 13 vilket internationellteller sagtnen

måldiskuterats föreslagits för allmänna läs- och skrivun-och densom
dervisningen.

Utifrån Grundinresultaten sin undersökning konstaterade 15-attav
årskull uppnått20 denlämnade grundskolan hautan attprocent av en

nivån,fastlagda kunde beteck-vilket innebar denna eleveratt grupp av
skrivförmåga bedöm-funktionella analfabeter. Deras lås- ochnas som

ansågs ändamålsenligsådan förinte kvalitetdes m.a.o. vara av en som
samhället. svenska forskare harmedborgare i det moderna Andra senare

106



SOU 1994: 45hög färdig-måste rättbetraktasårskurs ö-kriterietframhållit, som enatt
IExpertbilagaårskurs 6-krite-också påpekatDe harhetsnivå, internationellt attsett.

skrivförmå-läs- ochinnebär,kriterium. Dettaär relativt attriet omett
också höjas.så kriterietskulleförbättrasskullebland elevernagan

mätaförkriteriumallaentydigt och attfastställa accepteratAtt ett av
svårt.måluppfyllelse är Dettakunskapsnivå eller gradenelevernas av

iengageradevaritforskareframhållits amerikanska attocksåhar somav
minimi-mätakriterierelaterade atttestutveckla den avsertyp somav

karaktär. An-olikaärsvårigheter, de hamnatDekompetens. avsom
blivitresultateninneburitvilketför lätta,varit atthartingen avtesten

många ele-svåra, inneburiti sinvilketalltför atteller turföga intresse,
gällt elevergodkändnivån. minstinteharDetinte klarat somsenarever

minoritetsgrupperna.tillhör
ochintressetestresultatväcker elevernas stortdetta slagkritikTrots av

i USA.skolorrangordningförgrundsällananvänds inte avensom
exempelvis elever-utbildningen,utanför självaliggerFaktorer somsom

därmedochtestresultatenpåverkar hög gradibakgrund,socialanas
Eftersomrangordningen.iskola kommerplaceringvilken attäven en

utanför skolanssådana liggerfaktorer,samband medharresultaten som
påmåttför elleruttryckverksamhetsområde, därför intebör de tas som

utbildningen.i självakvaliteten
också skallgälltharMångtydigheten kvalitetsbegreppeti som av-vem

är intressen-utbildningskvalitet; deskall räknasgöra vad somsomsom
föräldrar,elever derasochutbildningenbrukarei egenskapter avav

utbild-högrearbetsgivare elleravnämareegenskapiintressenter av
kommun el-stat ochutbildningenkontrollerarochning, de styrsom

ledningskolanspraktikenpedagogiskai denär verksammadeler som
uppfatt-skildahögstkategorier finnsolikadessapersonal. Mellanoch

kanutbildning, och detsammakvalitativt godärvadningar som enom
individer.enskildaockså gälla mellanförutsättas

dominerande, harblivit alltmarknadstänkandenärtid,I ett meren
skola ochexempelvis barnomsorg,tjänster inomoffentligabrukaren av

sådanakvaliteteravgöra vilkaframhållits skallsjukvård den somsom
förenligutbildning ärgällervalfrihet vadIndividensha.tjänster skall

skallvärde elleräravgörasådant vadtänkande, ochmed att som avett
och deras barntill föräldraröverlämnas idealt attkvalitetbetraktas som

grundas där-utbildningenkvalitet ibetraktasbestämma. Vad somsom
videller skolaviss utbildningsubjektiv bedömningvid enav enen

gör eller vil-enskilde intressentenbedömning denVilkentid.viss som
Såväl materiel-omständigheter.radfattar berordennevalket ensom

samhällsposition ärvärderingar ochgrundläggandebetingelserla som
utbild-är kvalitet ivadnågon definitiongenerellavgörande, och somav

på grund.går fastlägga dennaintedärförningen att
jäm-objektivt grundadegöraintresse kunnalikvälfinnsDet attett av

ochoch skolor,alternativa utbildningsutbudolikamellanförelser an-
mått användaskantillförlitligadärför ñnnagörssträngningar att som

möjligt be-även det skullekvalitetsindikatorer. Men attvaraomsom
så intekvalitet, är detgodindikerarutbildningenvad istämma ensom
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lika göraenkelt meningsfulla jämförelser. Skilda interna SOUatt och 1994: 45externa
betingelser sådanavid olika görskolor jämförelser inte blir rättvisan- Expertbilaga 1att
de. Direkta jämförelser svårarekan dessutom tänkas bli än göra, näratt

friståendeallt fler skolor och skolor med profiler tillskapas. Attegna
nationellt bestämma måttvilka objektiva skall användas indi-som som
katorer för påavläsa utbildningens nivåkvalitet lokal ochatt att en

sådanaallmän för jämförelser svårt,kan bli kanskeacceptans ytterst
omöjligt.t.0.m.

Om utbildningens kvalitet inte är liktydigt med uppmättanu pre-
stationer genomgåtthos de elever utbildningen och inte kansom ges en

utifrånallmängiltig innebörd olika intressenters uppfattningar, vilken
dåinnebörd skall detta begrepp och skall avgöra vad ärges vem som

kvalitet i utbildningen nåFör fram till är det nödvändigtatt ett attsvar
någotutvidga och först beröra utvärdering instru-resonemanget som

för bedömning utbildningskvalitet.ment av
Vid utvärdering konkret utbildning eller undervisning är deten av en

åtskillnadnödvändigt göra mellan följande komponenter:att treen ut-
bildningens resultat, utbildningprocessen och utbildningens förutsätt-
ningar. En analys påresultaten inriktaskan direkta kvalitetskriterier,av

målen är uttryckta i förväntad så-kompetens, dvs.termerom av anger
dana kunskaper, färdigheter, värderingar eleverna förväntasetc. som
tillägna sig. När gällerdet utbildningsprocessen och dess förutsättningar,
inriktas påanalysen indirekta kvalitetskriterier betydelse för vilkaav re-

uppnås.sultat som
på sådanaSom exempel indirekta kvalitetskriterier nämnaskan an-

vändningen tillgängliga utbildningens organisation, lärarnasav resurser,
kompetens, kunskapsstoffets relevans och valet arbetsform. I utvärde-av
ringen konkret utbildning eller undervisning relateras de olikaav en
komponenterna till varandra och slutsatser dras vad är idet självaom
utbildningen eller undervisningen och dess betingelser bidragit tillsom

uppnådda Utifrånde sådanresultaten. analys blir det samtidigt möj-en
ligt värdera kvaliteten i verksamheten och göraatt uttalanden i vilkaom
avseenden den bör förbättras eller utvecklas.

sådanMed utvärderingsansats, där de komponenterna analyse-treen
och relateras till varandra, tilldelas begreppet utbildningens kvali-ras

mångdimensionelltet innebörd låterinte sig mätas med enklaen som
produktions- effektivitetsmått.eller Och sådanmed innebörd,en som
utgår från konkret pedagogisk praktik, bör i första hand deen som an-

för denna praktik utvärdera och uttala sig kvaliteten i verk-svarar om
samheten. Den lokalt förankrade utvärderingen och kvalitetsbedöm-
ningen ocksåkan därvid utgångspunkttjäna för lokal skolut-som en
veckling. Kvalitetssäkring, påbegrepp tid flitigtett annat som senare
kommit till användning, innebära påkan nivå såda-lokal vidtaratt man

åtgärder sådanaeller genomför inte bara så-na attprogram som avser
utbildningsmålenkerställa uppnås även kan leda tillatt utveck-utan en

ling kvaliteten i verksamheten.av
På grundval sin påkompetens, baserad teoretiska studier ochav re-

flekterad erfarenhet, förväntas skolledning lärareoch redan vid plane-
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1994: 45SOUindirekta kva-vilkaverksamheten kunna övervägalokalaringen denav
Experzbilaga 1resultaten.påverkatänkassamband med och kanharlitetskriterier som

kvalitetskriterier, kanexempel definierasnämndatidigareGivet att som
begränsningför Emfokuseras analys.sammanhangäven i dettade en

kunskapssztoff.arbetsform och urvalettill valetdärvidgörs avav

kunskapsmål lokaltformulerade ochnationelltUtbildningens -
konkretiserade

stadsförsamlingålades varje ochsocken attårs folkskolestadga1842Med
låg samti-skyldighetgodkända lärare. dennatillsätta lskolor ochinrätta

läsord-ochreglementesjälv upprättaSkolstyrelsenförfrihetdigt atten
Även sådant skullevarje reglementeskolor.för kommunensning om

folkundervis-detdomkapitlet, innebargodkännas attochprövas av
utformning.omfattning ocholikafick högsti riketningen

folk-likformigt ordnadSå småningom allt starkare kravställdes en
utformadenationelltförsta1878 tillkom denundervisning, och nor-

officiella direkti-små- Enligt defolkskolor.ochlandetsförmalplanen
läs-läroplan ochför dennormerandeplanföreskrevs denna varaven

första planDennaför varje skola.upprättasskullelokaltordning som
innehåll, organisering ochutbildningens ut-styrningcentralför aven

åtta varitolika planeridag hartillandra. Framföljtsformning har av
utbild-grundläggandeallmänna ochför denstyrdokumentgällande som
skiftatBenämningairna harinföras.skallniondeochningen, snarten
19551919,undervisningsplam1900 till1889,1878,från normalplan

1980.1969,1962,läroplanoch
frånskolgången förlängtsobligatoriska1900-talet har denUnder sex

föreskrivnautökats. Densamtidigtår, läroämnen haroch antaletniotill
inbördesförändrats, ochhar derasrespektive ämneiundervisningstiden

Ämnesinnehållet ochutvidgats tyngdpunkts-harförskjutits.vikt har em
eller i planernainslag Deolikamellan moment.skettförskjutning har

för ianvisningarna verksamhetenochriktlinjernaformuleradecentralt
detaljerade.omfattande ochdärtill blivit alltmerskolan har

62 Lgrochtvå lLgrinte minst för de första läroplanerna,gällerDetta
ämnesinnehålletinte bara riktlinjer förförstnämnda hur69. Den ger

tillOch denårskurserna ävenfördelas över över terminerma.skall utan
vilka detal-finns särskilda supplement utarbetade,läroplanen gersenare

Ävenutformas.för undervisningen böranvisningar hurjerade om an-
på oli-ändockbindande, detänkta komintevisningarna att varavar

för i grundskolan.bli styrande verksamhetensättka att
statligprincip förövergången tillsägas markera80 kanLgr en ny

iuppdelatinnehållet i olika skolämnenainte längre deHär ärstyrning.
läro-I dennastadier.årskurser fördelat grundskolansendast treutan

förtsämnenockså respektive Samhällsorienterandeplan har sam-natur-
organiseratsinnehållet i ämnesblock haroch dessatill ämnesblock,man

skallkursplanerna,läroplanen ochtemastudier. denför I senaste som
årskursinadelningenläsåret 199798, är inte bara utaninfördaheltvara
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även stadieindelningen borttagen. Utbildningen är visserligen alltjämt SOU 1994: 45
organiserad i skolämnen, och ämnevarje har antal under- Erpertbilaga Iett garanterat
visningstimmar. Men uppgifterna innehållet lärogångarorganisera iatt
eller temastudier, precisera kunskapsstoffet bestämmaatt och huratt
undervisningen skall bedrivas har överförts till skolledning och lärare
på nivå.lokal Förändringen innebär, kommunerna och de lokalaatt
skolorna tilldelats större frihet själva för huratt ut-ansvara resurserna
nyttjas och verksamheten bedrivs.

frånFörskjutningen statlig detaljreglering till ökat lokaltetten ansvar
övergång frånbeskrivs målstyrning,regelstyrning till vilket in-som en

målennebär för utbildningen fastläggs nivånationellatt och denatt
nivånlokala tilldelas uppgiften både målenkonkretisera ochatt ansvara

uppnås.för dessa Förskjutningen målstyrningökadatt förutsät-mot en
målende nationella är tydligt formuleradeter att och möjliga utvär-att

dera regeringensI proposition med anledningmot. den läropla-av nya
för grundskolan uttrycks det följande sätt:nen

Staten mål,skall, via klara och entydiga färdriktningen ochange
åstadkomma.tala vad skolan skall ocksåStaten skall vil-om ange

ka rättigheter såväloch skyldigheter elever och föräldrar som
skolhuvudmän måsteoch skolpersonal Statenhar. därför besitta

målgod kompetens för föroch mäta och bedömaatt attange re-
sultat. Den större friheten för kommuner och enskilda skolor,
liksom friståendeväxande antal skolor, ställerett störresnarast
krav skollag, läroplan och kursplaner klart tydligtatt och
lyckas sätta den ökade frihetenslokala definieraoch denramar
nationella kärnan krav kunskaper. 28av

målDen läroplanen för utbildningen i sin helhet, ochnya anger
kursplanerna målenuttrycker för och de obligatoriskavart skol-ett av

bådaämnena. åtskillnadI dessa görsstyrdokument målmellanen som
målkunskaper färdigheteroch och och värden.avser som avser normer

också målEn indelning sådanagörs i skolan och undervisningen isom
målämnet sådanaskall sträva och skolan har förmot al-som attansvar

uppnår. kunskapsmål,elever De undervisningen i ämnet skallsom
sträva inriktninguttrycker kvalitativ ställermot, den enskildeen som
elevens kunskapsutveckling i någonintesätter gräns förDecentrum.
denna utveckling och någonuttrycker inte bestämdheller kunskapsni-
vå. Mål uppnåsskall alla elever däremot grundläggandesom av anger en
kunskapsnivå, slags minimumett kommunen och skolan lokaltsom
skall för tilloch alla tillägnar sig.eleverattansvara se

Uppgiften i föreliggande artikel framgått,är, riskeranalyseraattsom
frågaoch möjligheter i utbildningens kvalitet vid utökade respektiveom

oförändrade kunskapsmål, Analysen tvåavgränsats tillhar gälla krite-att
rier betydelse för utbildningens kvalitet; valet arbetsform ochav av
urvalet kunskapsstoff. Vilka frånlärdomar kan här hämtas histo-av
rien
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1994: 45SOUarbetsformvaletkvalitet ochUtbildningens av
1Experzbilaga

SverigesBertil Hammer,från 1920 konstaterarartikeltillrubrikenI en
kollektivindividuell ellerfråganpedagogik, ar-professor i attförste om

arti-sininlederskolproblem. Hansvensktsekelgammaltärbetsform ett
rönttidvid dennavilkenDaltonplanen,s.k.beskriva denmedkel att

underi skolanarbetetskulleDaltonplanenEnligtuppmärksamhet.stor
med dennaenlighetiindividuellt, ochbedrivasdagendelenstörre av

även dendeltillochtimschematläsordningen, stordärförhadeprincip
för allför klassrumställetavskaffats. l ettklassläsningen un-lärarledda
ämnesrumsärskildasittskolämnenaochhadedervisning ettvart av

verksam-Denfrämst litteratur.utrustning,behövligämnetföralltmed
på följande sätt:beskriver Hammerhär bedrevs,het, som

sigförstudiersinalärjungarnafullföljaämnesrum varI dessa
då bedrivaungefärsjälvständighet,vissmedoch vuxnasomen
möjliggöra dessaFörlaboratorier.ellerbibliotek attistudier
månad skriftligavarjeförlärarnaemellertidsjälvstudier avges

preparationer,skriftligaslagsvarje ämne,istudieanvisningar ett
förbesked deintresseväckandeutförliga,lärjungarnadäri om

färdigSå ärlärjungearbetsuppgifterna.månaden avsedda snart en
därå. är detDockfår hanämne,månadskursen i tenteramed ett

förränmånadskurs ämne,ipåbörjatillåtet ett maninte att en ny
Ham-ämnen.månadens i allalöpandefärdig med denär pensa

11920, s.mer
arbetsformindividuellaframhåller dennaHammer,artikel attsinI

aktuali-idé. hade denTvärtomnågon pedagogiskheltingalunda nyvar
häftigdärvid tillletthälft ochförsta1800-taletsunderredan enserats

uppfost-Storaden s.k.fördes inombörjantillstridskolpolitisk ensom
sådan arbetsform,prövaVissa försök1825-28.ringskommittén att en

friämnesläsning ochmedföreningiväxelundervisninginnebarsom
ävennågra ochstånd läroverki anta-också tillkommithadeflyttning,

arbetsformenindividuellaläroverksreform. Denärs allmänna1849gits i
läroverken,de svenskaifått något genomslagegentligtintedockhade

enligtoch,sistaofficiellt denårhundradet avlystesvid slutetoch av
härtillOrsakernaflyttningen.friadendelen;väsentligaste varHammer,

framför alltlärarelämpligaläromedel och samtlokaler,bristenbl.a.
växelundervisningsmetoden,förknippades medarbetsformen menaratt

Hammer.
massundervisning ochför meto-utvecklatsVäxelundervisningen hade

monitörer ianlitadeseleverförsigkomnainnebar bl.a. somden att mer
hjälplärare hadenybörjare. Dessaundervisningengrundläggandeden av

ielevernadedrillövningar medoch ledaövervakauppgiften yngreatt
hadeVäxelundervisningräkning.skrivning ochläsning, re-ämnen som

föreskrevsSverige ochiblivit känd1800-talet ge-början somviddan av
seminariernaVidårs folkskolestadga.1842iundervisningsmetodnerell

ochmetoden,aktuellautbildning i denfolkskollärarnablivandefick de
lärarhandledningar.också trycktaibeskrevsden
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Ganska kom likväl växelundervisningen ifrågasättassnart även för SOU 1994: 45att
folkskolans del. I cirkulärkungligt dåvarande1864, utfärdat denett Expertbilaga Iav
ecklesiastikministern F.F. Carlson, avfärdades officielltmetoden och det
föreskrevs skolbarnen skulle indelas i skilda efteratt klasser deras olika

Såframsteg. vitt det möjligt sådanskulle varje klass undervisas di-var
läraren.rekt Den lärarledda klassundervisningen skulle förhindraav

den själlösa och mekaniska utantilläsning växelundervisningen kri-som
tiserats för. Med kollektiv lärarledd arbetsform ocksåskulle elevernaen
bättre kunna läraoch varandra, Carlson.menadesporra av

I normalplanen 1878 fastlades den lärarledda klassundervisningen
för verksamheten i små-landets folkskolor. påpe-och Somsom norm

kats fördelade denna plan lärokursen årskurser.över I skolor medsex
litet antal elever kunde dock fullständigt lärarledd klassundervisningen
Aa-form inte tvågenomföras, och eller flera klasser fördes därför sam-

till undervisningsavdelning. årsI 1919 undervisningsplan inde-man en
lades de olika förekommande klassundervisning i huvudfor-typerna av
mer respektive undantagsformer. Till den förstnämnda räk-gruppen

ocksånades Aa-formen, vilken betraktades den högsta och mestsom
fullvärdiga formen klassundervisning.av

I det redovisade citatet beskriver Hammer alternativ till klass-ettovan
undervisningens kollektiva arbetsform och lyfter även fram tidigareett
försök individuell arbetsform någramed vid läroverk.svenska Flera

alternativandra än den nämnda Daltonplanen aktuella vid tidenvar
kring sekelskiftet iperiod svensk skolhistoria kan karakterise-en som-

progressiv. Undervisningens praktiska inriktning ochras som anpass-
ning till utvecklingsnivåelvernas liksom åskådlighetkraven och

någrasjälvverksamhet de principer förfäktades, samtidigtvar av som
den traditionella klassundervisningen kritiserades för sin forma-som

lism, själlösa utantilläsning och frågormetodik medstereotypa och svar.
likartadEn kritik lärarleddaden klassundervisningen framfördesmot

i samband med det omfattande utredningsarbete föregick försöks-som
verksamheten med enhetskola och beslutet nioårig grundskola. Iom en
sitt betänkande årsskolans inre arbete gick 1940 Skolutredning tillom

den kollektiva formen klassundervisning ifrågasattemot ochangrepp av
särskilt ensidigaden tillämpningen fråge- och svar-metoden. Denav

årsefterföljande 1946 Skolkommission utdömde i närmastedet denna
metod, och i regeringspropositionen 1950:70, behandlade förslagsom
till riktlinjer för det svenska skolväsendets ifrågasattes likasåutveckling,
den traditionella klassundervisningen. nämndaI de beskrivstexterna
denna undervisning schablonmässig, passiviserande och gammal-som
modig. Som vägledande principer framförs här konkretisering,nytt
självverksamhet och individualisering därtill inomsamarbete densamt
sammanhållna klassens I propositionstexten formuleras det föl-ram.
jande sätt:

En undervisning mål,med de måstejag skisserat, nöd-som nyss
vändigtvis eller mindre frånavvika den traditionella klassun-mer
dervisningen. måsteDen innehålla inslag individuellt arbeteav
och grupparbete och överhuvudtaget bygga deav mer ungas
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självverksamhet än är möjligt vid genomförd klassunder- SOU 1994:som 45en
visning äldre snitt. Citat i Andersson 1986 171av Expertbilaga 1s.

läroplanenl962I föreskrivs individualisering, självverksamhet och
samverkan vägledande principer för verksamheten i grundskolan.som
Självverksamhet och ocksåsamverkan för den fortbildningtematvar

klasslårare genomfördes i anslutning till läroplan.dennaav lä-Desom
romedelssystem och undervisningsprogram, enligt amerikansksom ut-
bildningsteknologisk förebild utvecklades 1960-talet,under likasåvar
uppbyggda enligt principen självverksamhet, individuellt eller iom
grupp

Med denna programmeradtyp undervisning skulle individuellav en
arbetsform kunna organiseras åldershomogenainom den socialtoch
sammanhållna klassens Studietekniska färdigheter fyllde i dettaram.
sammanhang viktig funktion och tänktes bibringadessutom elevernaen

fortsatt god studievana. Att arbeta i olikameden studieuppgiftergrupp
ocksåtänktes grundlägga intresse för samverkanett hos eleverna och bi-

bringa förmågadem kunna samarbeta andra.att med Principernaen
individualisering, självverksamhet och samverkan förutsatteom i detta

bådesammanhang kombination individuell kollektivoch arbets-en av
form och klassens lärareatt agerade handledare och mindremer som

traditionell kunskapsförmedlare.som
övergångenVid till 1970-talet kom den svenska grundskolan utsät-att

för stark kritik. Entas rad undersökningar visade utbildningen inteatt
målinfriat de förknippatsden med. Grundskolan hade inte tillsom lett

ökad jämlikhet gälldevad högre utbildning, blandoch eleverna
grundskolans högstadium ocksåfanns sjunkande motivation för skol-en
arbetet. I syfte utreda åtgärderorsakerna påatt och förslag tillsattesge

särskild utredning fick benämningen SIA-utredningen.en som Isenare
det betänkande utredningen presenterade 1974 ifrågasattessom den
form programmerad undervisning något årtionde tidigareav fram-som
stått modell för individualiserad undervisning isom denen allmännaen
grundskolan. SIA-utredningensI betänkande detuttrycks följande
sätt:

Man nödgas konstatera, de programmerade läromedlenatt än
så länge förmåttinte lösa individualiseringens problem i den ut-
sträckning från början hoppades. Uppenbarligen harsom man en

fåttelever inte önskvärt frågautbyte i kunskapergrupp ochom
färdigheter. Ofta har otillräcklig läsfärdighetangett denman som
främsta orsaken till eleverna inte funnit tillrättasigatt med den-

läromedel. Myckettyp tyder årdetta alltförna av att enkelen
förklaring till svårigheter.uppkomna måsteMan också utgå från

dessa läromedel,att de hittills kommit till användning, intesom
förmått åtskilligamöta elevers behov starkt varierad under-av en
visningsmetodik och personlig kontakt med lärarna.av mera
- - Med bättre koppling till lärarstyrd undervisning bordeen-
det finnas förutsättningar för omväxling i skolarbetet för-en som
bättrar elevernas motivation. Citat i Andersson 1986 174s.
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SOU 1994: 45bör-fram underfördeslösningarpedagogiskaalternativaradEn nya
Expertbilaga Ifrån kända pedago-återfanns idéeralternativenBlandl970-talet.jan av

pedagogik lik-WaldorfskolansMontessori.ochFreinetFreire,ger som
framhöllssin verksamhetorganiseraocharbetasättförskolans attsom
pedagogikFörskolansgrundskolan.förmodellerockså föredömligasom

komåldersblandade barngrupperiverksamhetenorganiserasättoch att
så-började1970-taletvid slutetochväcka intresse, enminstinte avatt

lågstadium.grundskolansävenprövasorganisationdan att
traditio-med denbrottorganisationen, kan ettDen somsessomnya

åldersblandadbenämningar;fått fleraklassundervisningen, harnella -
års-iinnebär eleverundervisning. Denåldersintegrerad attårskurslös -

Varjeundervisningsavdelning.lärarleddi1-3 förtskurserna samman en
änfler eleverinrymmaintereglergällandeenligtsådan avdelning skall

ieleverantaletsin betyderilågtadieklasser, vilket att re-turvanliga
åldershomo-traditionellifärre änbetydligtåldersgrupp ärspektive en

ärundervisningenåldersintegreradedenhävdats,harDetklass. attgen
vanligtäralltjämtBb-formentraditionellatillbakagång till den somen

åldersinte-likställa denlågt elevantal. Attmedi skolorförekommande
motiveradesBb-formen,gamladenundervisningen med avgrerade som

rättvisande.inteklassundervisning, är dockpå lärarleddkravet en
undervisning in-åldersintegreradframförts, närmotiv harOlika en

siglärelevernaexempelvis hävdats,Så dethar attgrundskolan.iförts
ocksååldersgränserna. harDetöversamarbetahänsyn ochvisa attatt

ifår växamöjlighetsjälvkänslaindividens attenskildedenhävdats att
är möjligheter-framförts,motiv,åldersblandad Ett annat somgrupp.en

ål-undervisningsavdelning. Denårskurslösindividualisering itill enna
många och dettalärare,intresseratharundervisningendersintegrerade

mellansta-äveni dagförekommerundervisningenorganiserasätt att
fått stöd, ochofficiellthar ävenarbetssättetåldersintegreradediet. Det

särskil-1980-talet tilldelatsundermellanstadieskolor harmånga låg- och
åldersintegrerad undervis-utvecklalokaltförmedelstatligada att en

ning.
till vissasådan undervisning, liknaritillämpasarbetssätt,Det ensom

sinbeskriver iBertil Hammerarbetsformindividuelladen ar-delar som
utsträckninghögiarbetarciterats. Eleverna1920 ochtikel som ovan
Tillsammansstudiematerial.arbetsuppgifter ocholikamedsjälvständigt

veckan.genomföras underskalldet arbetedeplanerarmed läraren som
skall bearbetasarbeteordning veckanstillåts i vilkenväljaelevVarje

uppgifterna.genomföraförbehöverhanhonfår tidanvända den attoch
års-gränser mellanuttaladeingaoftaLärogången harflertalet ämneni
kla-inträffa, elev,stadiet. Och det kan attinomkurserna t.o.m. somen

får medfortsättamatematik,exempelvisilågstadiets lärokurshelarat av
in-utvecklingfortsattmellanstadiet. En motförgällerlärokursden som

fri flytt-ochlärokurslärogångar helagrundskolansdividuella engenom
organisation.möjlig med dennafulltfrån nästa ärtillkursning en
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Utbildningens kvalitet och urvalet kunskapsstoff SOU 1994: 45av
Expertbilaga I

Den obligatoriska folkundervisning, föreskrevs i 1842, in-stadgansom
nefattade i första hand den konñrmationsförberedande minimikursen
med innanläsning, religionskunskap kyrkosång,och biblisk historia,
skrivning räkning. Undervisning i allmännyttigade skolämnenasamt

historia, geografi och naturkunskap förekom inledningsvis ytterstsom
intågSitt egentliga i organiseradeden folkundervisningensparsamt.

gjorde ämnen förstdessa med Läsebok för folkskolan, förstavars upp-
förelåg 1864. Läsebokenlaga beskrivaskan universalläroboksom en

med i flertalet skolans läroämnen. Efterhand tillkom alltflertexter av
läroböcker, och antalet läroämnen utökades med varje normalplan.ny

mångläseriet,Redan tidigt riktades kritik och ställdeskravmot
innehålletbegränsning i den allmänna utbildningen. Problemeten av

behandlades årsden utredning föregick 1919 undervisningsplan.av som
Vid presentation planen i samband folkskollärarmötemed etten av

år följande tillorsak problemet:samma anges
så, dåDet är någonju vårtsig finna brist i folksatt man anser

dåinsikter, vädjar till folkskolan saken.genast att upplagaman
Endast därigenom är det möjligt förmedla det nyttiga vetandetatt

Citatalla. i Andersson 1986 125s.
För komma tillrätta problemetmed hade vid urvalet inne-att man, av

håll i den aktuella undervisningsplanen fördelningenoch kunskaps-av
årskurser,stoffet över sökt tillämpa principerna koncentrationom en

till det väsentliga utvecklingsnivåoch anpassning till elevernas ochen
framgårintresse. svåraDet dessa principer likväl varit följa, ochatt att

svårtdet även i tidigare normalplaner varit innehålletbegränsa iatt att
förden alla samhällsmedborgare nödvändiga kärnan kunskaper ochav

färdigheter. I den aktuella årspresentationen 1919 undervisningsplanav
på följandeuttrycks det sätt:

Anpassningen utvecklingsståndpunktefter barnens har välman
alltid sökt tillämpa vid normalplanernas avfattning. Det kan dock
inte sägas, lyckats därutinnan. Mycket har kommit medatt man
på grund traditionens hävd, oftaoch har medvetet medta-av man

innehåll,git måstevisserligen erkänna ligga betydligtsom man
över uppfattningsförmåga,barnens intresse och men som man
dock velat hava med, därför barnen borde känna till detatt som

Även det förslaget kan sägas, det upptagitvuxna. attom nya nog
åtskilligt, egentligen icke Så-tillhör barnens intressekrets.som

kandant icke någorlundahelt undvikas. Skall kursen bildanog
fåravslutat helt, innehålladen även partier,ett sä-nog som man

kerligen velat uppskjuta till fått behållalängre fram, om man
något ålder.barnen till högre Citat i Andersson 1986 126en s.

Med beslutet 1936 skolårobligatoriskt sjunde och detettom senare
nioårigbeslutet grundskola har den allmänna utbildningstidenom en

väsentligen utökats. Därigenom ocksåhar fler skolämnen tillkommit,
och kunskapsmassan i varje ämne har därtill kontinuerligt vuxit. Pro-
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också åter- 1994:SOU 45stoffträngseln harmångläseriet ökandedenellermedblemet
Experzbilaga Iförespråkats.lösningar harolikaaktualiserats ochkommande

avsnittsärskiltårs SkolkommissionSå exempelvis 1946 ettägnade
studietekniska fär-särskilt viktendärvidoch betonadestudiefostran av

läraAttefter kunskap.sökandesjälvständigtförverktygdigheter ettsom
framhålls Skolkommissionensöka kunskapsjälva aveleverna som enav

skul-studietekniska övningarnavad deuppgifter, ochviktigasteskolans
sätt:följandebeskrivshandlale om

alltså lära elevernauppgifter är attviktigasteskolans attEn av
studietek-självaDärvid spelarmetodiskt.självständigt ocharbeta,
fakta ochsig samlalärabörviktig Elevernaroll. attniken en
uppslags-register, kataloger,kartor,diagram,material tabeller,ur

till bib-tidskrifter, hittaochtidningarfacklitteratur, attböcker,
ochföreläsningarutställningar,muséer ochutnyttjaliotek, att

kunskapskällor, läraradiofilm och attföreningsverksamhet, som
studiecirkelar-ianteckningar, deltadärvid förasig attlyssna, att

värde hosochbedömaochsamtidigtbete ursprungsovramen-
Citat i Anderssonkunskapsmaterialet.sålunda insamladede

1901986 s.
basfasttillägna sigframgår skullecitatet eleverna stu-Som avenav

för-besittatänktes defärdigheterdessafärdigheter. Meddietekniska en
själv-Principentill kunskaper.sig frammåga hand söka omatt egen
ocksåför skolarbetetvägledandeinte utanskulle baraverksamhet vara

självständigtfortsattinskolning tillinnebarsyfte ettvidareha ett ensom
läraattmed uttrycketsammanfattasprincip, kanlärande. Denna som

ställdes1970-taletbörjanifrågasattes vidochlära, nyaavatt senare,
färdigheter. Bas-kunskaper ochfastapå förmedlaskolan skullekrav att

centrala be-sammanhangi dettabasfárdigheter blevochkunskaper
STCPP-

medutvecklingsprojektpåbörjades Skolöverstyrelseninom ett1972
olika ämnesgruppernaMUT.Mål utvärdering Deochbenämningen

målprecisera skolansklarareuppgifternatilldeladesprojektetinom att
lågHäriverksamhet.skolansutvärderametoderfinna bättreoch attatt

basfär-ochbaskunskaperdefiniera deockså möjligheternapröva attatt
Försö-årskursen tillägna sig.skulleiprincip alla eleveriligheter som

kunskaperbasenför alla eleveravgränsa denket avgemensammaatt
nedMUT-projektet ladeskritik, ochför starkfärdigheteroch utsattes

sökasförklaringar kanolikaslutredovisning. Fleranågon egentligutan
läromedelssy-programmeradederiktadeskritik,härtill. Den motsom

är1974,betänkandeSIA-utredningensiuttaladesbl.a.ochstemen som
alternati-sökas i dedelförklaring kanförklaringen. Endel annanaven

idé-1970-talet. Dessavid börjanidéer lanseradespedagogiska avsomva
mekaniskalikriktade ochpolemik denfram iinte sällanfördes moter

i skolan.dominerandemenadeförmedlingspedagogik, varsom man
läro-respektiveMUT-projektet fördeñnierades inombasämnesEtt

färdigheter,ochkunskaperårskurs minimumdetämne och avsom
1986Anderssonsig. Citat itillägnasökaalla skallprincip eleverisom

iårskursindelningen bort redanframhållits180. Som tidigare togss.
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Lgr 80, och i läroplanenden och kursplanerna finns nå-inte heller SOU 1994: 45nya
stadieindelning. målFör grundskolan i sin helhet skolan Expertbilaga 1gon anges som
undervisningen måloch skall sträva uppnåsoch skall allamot som av

målelever. Dessa uttrycker slags minimum kommunenettsenare som
och skolan skall till alla tillägnarelever sig. Att definiera vadattse som
skall gälla svårt,minimum är dock vissaoch begränsningar redovi-som

därför. kursplanedelen påI fomuleras det följande sätt:sas
svårtDet är explicit vad minst krävs för kunnaatt attange som

utvecklas vidare och påde krav ställs indivi-motsom svarar som
iden modernt samhälle, i synnerhet beaktar framti-ett om man

dens krav. miniminivåJu försökermer man ange en genom en
lång rad kunskaper i framstårämne, desto vanskligare uppgif-ett

något Våruttrycka väsentligt. strävan har därförten att varit att
låta målen även för skolåretslutet det nionde uttrycka slagsav en
kontrollpunkter eller signalsystem. Det är inte möjligt inteoch
heller önskvärt målhelt otvetydiga detta skulle krävaatt ange -

hög grad detaljering, vilket inte rimmar våramed sigen av vare
direktiv eller reformbeslutde fattas. målenDäremot skallsom va-

tolkningsbara och därmed möjliga Målutvärderaattra mot. som
det ställs nå måstekrav eleverna skall realistiska,att dvs.vara sva-

vad målenmed rimlig tolkning uppnåkanmotra man en av
godmed skola under den minsta tidengaranterade för äm-en

Risken målvid utarbetandet denna ärnet. alltid detyp attav av
är föruttryck ambition kan SOUväl hög. 1993:2en som vara s.
20

årsiRedan anslutning till 1919 påtaladesundervisningsplan proble-
med avgränsa minimumdet alla elevermet att skulle tillägna sig.som

Genom utökad skolplikt flerhar allt läroämnen införts och lärokur-en
i den grundläggande obligatoriska utbildningen därigenomhar ock-sen

så utökats. Problemet med avgränsa den nationella kärnan kun-att av
och färdigheterskaper alla elever tillägnaskall sig eller bestäm-attsom

kunskapsnivåminsta kvarstått.har dockma en

Diskussion

översiktligtI den redovisade historiska tillbakablicken tvåbehandlas
kriterier antagits förbetydelse utbildningens kvalitet, näm-som vara av
ligen valet arbetsform och urvalet kunskapsstoff. Den redovi-av av
sade bilden är förenklad ändock utgångs-kan tjänaytterst men som

fråganpunkt, när utbildningens kvalitet utökadeoch alternativtom
kunskapsmåloförändrade frågaskall diskuteras. Den ställts är hursom

utökade respektive oförändrade kunskapsmål påverkakan tänkas utbild-
ningens kvalitet.

läroplanenDen och kursplanerna kunskapsmål för dennya anger
grundläggande utbildningen i sin tvåhelhet och särskiljer därvid typer

mål; mål skolan och undervisningen i ämnet skall sträva motav som
måloch uppnåsskall alla elever.som av
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både 1994:SOU 45fördjupamöjligheterMål mot skall elevernasträva attatt ge
Expertbilaga 1utbildningen i grundskolan.förinomkunskapersinaoch bredda ramen

tioårig vidgar dennagrundskolaskolplikt motsvarandeförlängdEn en
för-ytterligaremöjlighetertänkas elevernasjälvklart attoch kan geram

och in-behovefter ochalltsina kunskaper,breddadjupa och vars ens
kunskapsutveck-för elevernasNågon gräns sätts inteegentligtressen.

uppnås denkunskapsnivå i olika ämnen berorVilkenling. en-som
oförändrade kun-frågan alternativtutökadeindividen, ochskilde om

tyngd-Kommermindre relevant.skapsmål sammanhangblir i detta
mål, ställer denligga dennautbildningenipunkten typatt somav

tänkas inne-kan dettakunskapsutveckling ienskilde elevens centrum,
blir dominerande.arbetsformenindividuellabära, denatt

olikafunnits högstdetUtifrån historien det konstateraskan att upp-
kollektivadenindividuella ellerarbetsform denvilkenfattningar om -

kankunskapsutveckling. Detinlärning ellerbäst elevensgynnarsom-
domineratklassundervisningenockså lärarleddadenkonstateras, att ge-

förknippats medundervisning,formhistorien. Denna ensomavnom
återkommandeförmedlingspedagogik, harpassiviserandeochstereotyp

gjortsreformförsök harifrågasatts. olikaflertalOchochkritiserats ett
iarbetsformelevaktivstånd individualiserad ochtillför att meren

skolan.
indi-försök medvissai läroverket1800-talet förekomunderRedan

från ämneskursen till denlårogångar denfri flyttningochviduella ena
självverksamhetprinciperna1900-talet ñckbörjanVidandra. omav

i landets skolor.sin spridningundervisninginriktadpraktisktoch en
indi-förläromedelprogrammerade1960-talet utveckladesUnder en

sammanhållnaåldershomogena socialtochundervisning ividualiserad
i formorganisation,1970-talet harslutetOch sedanklasser. aven nyav

fått iutbredningårskurslös vissundervisning,åldersblandad och enen
enskildedär den elevenarbetsformen,individuellagrundskolan. Den

inom dentillämpas härutvecklar sin kunskaper,söker ochsjälvständigt
åldersblandade gruppens ram.

till fortsattmöjligheteroch kursplanernaläroplanenDen engernya
lärogångarindividuellaorganisation medutveckling genommot en

varjesådan organisation kanlärokurs. Medhelagrundskolans en-en
ochkunskapsutveckling i sin taktmöjlighet tillskild elev egenen

ele-hindra andrainvänta ellerfrån tillämneskurs attutanen annanen
sådan organisation ärundervisningsavdelningen. Enelleri gruppenver

ak-förutsätterockså i hög gradpedagogikförenad med ett egetsomen
individuellalärarlag. Denledningkunskapsökande undertivt ett ar-av

lärar-traditionellatränga undan denskulle därmed kunnabetsformen
vanligt förekommande.alltjämt ärklassundervisningenledda som

meddär skolorna alltmerteknikutveckling,fortsatt utrustasMed en
undervisningsprogram ochtillgång olikatilloch hardatorer typer av

vida-utvecklasarbetsformen kommaindividuellakan dendatabaser, att
bör ändock hanterashotbehöver inteUtvecklingen ett menses somre.

individualiseringsproble-lösaförsökvaksamhet. Tidigarevissmed atten
visade sig inteläromedelprogrammeradehjälpmed vara enmet av
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förmåddeSIA-utredningen inte dessa läromedel SOU 1994: 45framkomlig väg. Enligt
personlig Expertbilaga 1variation i undervisningen och kon-tillgodose det behov avav

åtskilligalärarna fanns tekniska lösningarmed hos elever. Nyatakt som
mångasig för kan ledalikartat sätt visa litet utbyte elever ochkan ge

förlorar intresset för skolarbetet.till, deatt
Mål uppnå avgränsar nationell kärnaalla elever skallsom en av

kunskapsnivågrundläggande slags mi-kunskaper och utrycker etten -
förvärvar.nimum och skolan till alla eleverkommunen ska attsesom

ansvarsfördelningen ställermellan och kommun krav.Den statnya nya
läro-regeringens propostion anledning grundskolansEnligt med av nya

målmåste entydiga färdriktningenvia klara och ochplan staten ta-ange
måste likasååstadkomma. Staten vilka rät-vad skallla skolan angeom,

skyldigheter berörda propositionstextentigheter och alla har. Iparter
måsteockså läroplan tydligtsägs skollag, kursplaner klart ochochatt

för ökade lokala friheten och definiera den nationellasätta denramarna
påkärnan krav kunskaper.av

Utifrån historien olika lösningar tillämpats förkan det konstateras att
förvärva.definiera minimum kunskaper alla skall Dendetatt av som

folkskolestadgan 1842 minimikurs,första alla barn skulleangav en som
årsinhämtat före konñrmationsläsningen. 1919 undervisningsplanha
på väsentligasökte tillämpa principerna koncentration det ochom en

utvecklingsnivå. Skolkommission 1946 för-anpassning till elevernasen
studiefostran studietekniska färdigheterordade och bas verk-en av som

för självständigt kunskapssökande i skolan och Inometttyg som vuxen.
årskursenMUT-projektet gjordes försök bestämma för iden allaatt ge-

färdigheterbasen kunskaper och i och skolansvart ettmensamma avav
läroämnen.

för kritik, efterSamtliga dessa lösningar har omedelbart ellerutsatts
svårighetertid, avgränsa nationell kärna kunskaper,och atten en av

kvarstår svårigheternaalla elever skall tillägna sig, alltjämt. Vari be-som
står frånredovisadebeskrivs i det tidigare citatet den läroplanensnya

ocksåkursplanedel, där det hävdas det är möjligt eller önsk-varkenatt
mål.värt helt otvetydiga Risken finns för alla nödvändi-denatt attange

miniminivånalltför detaljeradkärnan kunskaper blir och sättsattga av
alltför högt. Historien och internationella belägg förexempel detattger

sådan skolplikten vidgar vis-finns risk. En ytterligare förlängningen av
för själv-serligen tidsramen den allmänna utbildningen, löser intemen

definiera kärnanklart problemet med avgränsa den nationellaochatt av
kunskaper.krav

utvärderingsprov, operationaliseringNationella innebär deavsom en
kunskapsmål fastlagts i uppfattas markörer fördirektiven, kansom som

ocksåvad är väsentligt lära därför bli styrandeoch tenderaratt attsom
för den pedagogiska praktiken. mäter i vilket syfte deVad ochproven

genomföras är därför avgörande utökningbetydelse. Enkommer att av
kunskapsmål tillägna sig i föreningde alla elever skall medav som en

ökad kontroll med nationella utvärderingsprov leda till under-kan en
visning begränsas till mindre mekaniskt inövandeellerettsom mer av
sådana och färdigheter ikunskaper betonassom proven.
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SOU 1994: 45också på är förena-problemandraexempel pekarInternationella som
Expertbilaga Jpåpekats finns detSomskolprestationer.mäta elevernasde med enatt

kvali-utbildningensmedsammanblandasprovresultatelevernasrisk, att
skolor. Provensockså för rangordnaanvändsresultatenoch attatttet,

sammansättning är därvid bety-kravnivåer socialaoch elevgruppens av
påverkar vilkautbildningenutanför självaliggerFaktorerdelse. re-som

påverkaockså rangordningenuppnås därföroch kommersultat attsom
skolor.olikamellan

svårt entydigtmåste ärdetdetAvslutningsvis konstateras att ettatt ge
kunskapsmål kanoförändradepå frågan respektiveutökadehuromsvar

framgått nödvändigtär detSompåverka utbildningens kvalitet.tänkas
sådanakunskapsmål skolanvilkensärskilja typ somavses;att somav

sådana skalleleverallasträva ellerundervisningen skalloch mot som
får möj-mål för vilkabetydelsefokuserassig. Vilkentillägna typ somav

målurskiljas. Vilkenkommervilka risker typochligheter att avsom
uppfattningarpå grundläggandeskillnader isinibetonas beror tursom

under-utbildningen ochochorganiseraslärande skallhur elevernasom
utformas.visningen

påmål grundasförstahävdas den ettFörenklat kan det typenatt av
frånutgår inlärning äriställer individensynsätt attcentrum, ensom

undervisningfortgående förfáktarlivethelaaktiv och enprocess,genom
erbju-ocherfarenheterutgår från ochtidigare kunskaperelevenssom

enlighet med dettautvecklingsmöjligheter. Ioptimalavarje elevder syn-
sättas ochkunskapsutveckling intenågra gränser för elevernasbörsätt

kunskapsnivå fast.heller läggasnågon bör intebetämd
frånutgår ämnetmål på synsättbyggerDen andra etttypen somav
viktigadefinieraskunskapsstoffet, de kunskaper attdvs.och somsom

uppfattning-förenat medär vanligensynsätttill eleverna. Dettaöverföra
förtillämpasundervisningsmetod kanbästafinnsdetatt somenen,

dettaenlighet medvalts Ide kunskaperbibringa eleverna ut.att som
elevernapå för allaockså skallskolanställs kravsynsätt attatt ansvara

färdigheterochåtminstone grundläggande kunskapervissatillägnar sig
kompetensnivå.när kunskapsstandard ellervissoch en

frågan oför-utökade ellerblirsynsättet,förstnämndadetBetonas om
följerkunskapsmål vidareDetmindre relevant.ändrade utrymme, som

skolgång, möjligheter för elever-ytterligareförlängdeventuell gerav en
efter sina behovochfördjupa sina kunskaper,ellerbreddaatt envarna

utökadesynsättet, och detandradet utrymmetintressen. Betonasoch
kunskaper,nationell kärnabibringa elevernautnyttjas för att aven

svårighe-definiera kärna ochkvarstår dennamedlikväl problemet att
kunskapsnivå för.skolan skallfastlägga denmed ansvaraattten som

avgöran-därförFrågan prioriteras tycksvilket synsätt vara mersomom
utbildningens kva-mellansambandenövervägandeän rationellade om

mål.oförändradeutökade respektivelitet och
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Expertbilaga 2 SOU 1994: 45
Expertbilaga 2

Statens utgifter för studiestöd och

farniljepolitiskt stöd

Andréasson,Jan enhetschef vid CSN i Sundsvallav

Inledning

skolgång fårEn förlängd även vissa konsekvenser vad gäller kost-statens
förnader studiestöd och olika familjepolitiska stödformer. De kostnads-

skillnader finns mellan de olika alternativ utredningen arbetarsom som
med betingas främst antalet ielever gymnasieskolan och antalet ele-av

åröver 16 i grundskolan. Alternativ 1 2och medför därför ingenver
nämnvärd kostnadsökning, medan alternativ 4 och 5 leder till betydan-
de kostnadsökningar.

Här först översikt över de studiestöd och olika familjepolitiskages en
stöd är aktuella. Därefter behandlas effekterna de olika alternati-som av

för främst studiebidrag och barnbidrag.ven

Statligt stödekonomiskt till barnfamiljer

alltsåDet behandlas här är utgifter för olika ekonomiskastatenssom er-
sättningar till individer och familjer. Det rör sig studiehjälp,om som

i får frånallmänhet årdet fyller 16 studerar iattman man om man
gymnasieskolan. Dessutom barnbidrag till alla barn till 16som ges upp
år och förlängt barnbidrag utbetalas vid studier i grundskolan försom

äldre år.elever än 16 Därtill berörs vissa familjepolitiskaandra stöd
i vissa utgå dåfall kan i fallde familj har barn under 16 eller 18som en

år fåreller äldre barn studiehjälp eller förlängt barnbidrag.som
bestårStudiehjälp studiebidrag, tillägg inackorderingtill-ochextraav

lägg. Det främst är intresse här är studiebidrag, till allasom av som ges
åldern årelever i 16-20 i gymnasial utbildning. utgår alltsåStödet

främst vid studier i gymnasieskolan, även i folkhögskola, komvuxmen
friståendevissaoch skolor. studiebidrag utbetalas 750med kronor per

månad. Tidigare betalades studiebidrag årets månader,för alla frånmen
Årsbe-1 juliden 1993 betalas bidraget månaderför år.högst tiout per

alltsåloppet är 5007 kronor för läsåret.den studerar under helasom
studiebidraget utgår från kvartalet dåefter årdet fyllt 16 till ochman

första kalenderhalvåretmed det år då år.det fyller 20 Studerandeman
åröver 20 i gymnasial utbildning kan studiemedel.

budgetåretUnder 199293 utbetalades studiebidrag 2med 476,9 Mkr
till 306 900 elever.

tilläggExtra utbetalades 199293 000till 12 elever med 83,4 Mkr. Stö-
gårdet till familjer med ekonomi; familjens årsin-sammanlagdasvag
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1994: 45SOUlnackorderingstillägg utbe-120 000 kronor.får större ånintekomst vara
Expertbilaga 2fristående skolor ochfolkhögskolor,i3 100 elever199293 tilltalades

si-underi föräldrahemmetinte kunde bo kvarriksinternatskolor, som
förinackorderingstillägget eleverstatligaupphörde det1992studier.na

inackorderadetillför stödAnsvaretoffentliga skolväsendet.inom det
från överfördes till elevernasskolantill ochdagligaförelever och resor

uppstå för-vidhärkostnadsökning kanDenhemkommuner. ensom
alltså på och inteskolgång kommunernafaller staten.längd

istödformendominerandehelt stu-är denstudiebidraget som synes
diehjälpssystemet.

år. Tilldå fyller 16kvartal barnettill och med detBarnbidrag utges
barnbidrag.förlängtutbetalasgår i grundskolandärefter kvarden som

alltsåfår barnbidrag underår februariifyller 16exempelvisDen som
kvartalet ochdet andrabarnbidrag underförlängtförsta kvartalet,det

fårår i novemberfyller 16från kvartalet. Dentredjestudiebidrag som
från januari. Elevermånad studiebidragochdecemberbarnbidrag t.o.m.

sinunder helastudiehjälpintefår ochförlängt barnbidragi särskolan
gymnasiesärskolan.alltså ivid studierstudietid, även

medutbetalasbarnbidragetförlängdaliksom detBarnbidraget --
för allastudiebidraget,kronormånadsbelopp 750 mensomsamma

år. barnbidragTill kanalltså 000årets månader med 9 kronoroch per
fle-för ellerbarnbidragfamiljer harförflerbarnstillägg trekomma som

får för-år studiehjälp ellerdå 16överinräknas barnHärbarn. somra
barnbidrag.längt

månadutgåensamstående denföräldrar kantillBidragsförskott t.o.m.
änäldreför barnbidragsförskott lämnasår.då Förlängtfyller 18barnet

förlängtstudiehjälp ellerrätt tillår studierbedriver18 gersomsom
barnbidrag.

båda ärföräldrarutgår ellerfar ellertill barnBarnpension morvars
barnbidragsförskottet tillutgår på sättPensionendöda. uppsomsamma

får förlängtstudiehjälp ellerålderårs till äldre barnochtill 18 som
barnbidrag.

med barnfamiljerlämnas tillbarnfamiljer kanförBostadsbidrag un-
år.åldersgränsen Rätten17januari 1994år. 1till den18 Framder var

fårår18överfamiljen har barnävengällertill bostadsbidrag somom
studiehjälp.barnbidrag ellerförlängt

lik-konstrueradefamiljepolitiska stödenolika ettSom är desynes
åldersgräns 16 ellerutgår till vissför alla barnsätt: stödetartat upp en -

får barnbidrag el-förlängtår studerar ochäldreför barn18 samt som-
studiehjälp.ler

alternativenolikaEffekter vid de

beroendeär främstalternativenolika anta-Kostnadseffekterna deav
skolpliktenökar kostnadengymnasieskolan. Dessutomilet elever om

fylltgår efter deti grundskolanså kvar attförlängs ungdomar manatt
skolan vidbörjarår. ingen betydelsedet16 Däremot har sexmanom
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års ålder.eller sju Detta innebär kostnadseffekterna blir obetydliga iatt SOU 1994: 45
alternativde där ungdomarna liksom i flesta gårde fall frånöver Expertbilaga 2nu- -

tillgrund- gymnasieskola vid års ålder.16
Som vi barnbidrag till alla års åldersett utges barn till 16 ochupp

förlängt barnbidrag till årelever över går16 kvar i grundskolan.som
Med de regler gäller sedan 1993 är kostnad individ hög-som statens per

för barnbidrag än för studiehjälpens studiebidrag. Barnbidragre utges
750 månadmed kr året, alltsåhela med 9 000 år.kronor Studie-per per

bidraget månader,utbetalas i tio alltså med 500 år.7 kronor Dockper
det inte till dem avbryter sina studier, eller integes studerar undersom

läsår.helt Enligt CSN:s statistikett utbetalas studiebidraget i genomsnitt
90med det maximalaprocent beloppet, eller med 6 750 kronorav ca

år. Alltså är kostnad förstatens studiebidrag tillper elevatt 75ge en
kostaden för barnbidragprocent eller Förlängtatt barnbidrag.av ge

Kostnaden för studiebidrag påberor antalet elever i gymnasieskolan.
SCB har beräknat antalet elever över tiden vid de olika alternativen.
Det är därför knappast meningsfullt någrahär göra särskildaatt beräk-
ningar kostnaderna för studiehjälp vid de olika alternativen,av utan
hänvisning görs till SCB:s beräkningar. Som framgår dessa blir elev-av

dåantalet förändringarna genomförts i det vidstort de olikasett samma
alternativen, med undantag alternativ 5 med knappt tio flerav procent
elever.

SCB har vid sina beräkningar gjort vissa antaganden. Dessa har varit
nödvändiga för kunna genomföra beräkningarna.att Dessa antaganden

ifrågasättaskan dock vissa punkter påverkar kostnaden försom stu-
diestöd. Det gäller för det första antagandet årskursantalet elever iatt l
i gymnasieskolan är lika antalet elever gickstort grundsko-som som ur

på våren år.lan Enligt Skolverkets årsuppgifter i 1993 fördjupa-samma
de anslagsframstållning gick 92 dem lämnadeprocent grundsko-av som

vårterminenlan 1992 i gymnasieskolan under höstterminen 1992. Om
påäven elever individuella räknas in övergångsfrekvensenprogram var

96 procent.
ifrågasättandeEtt allvarligare kan riktas attantagandetmot genom-

strömningen i gymnasieskolan inte påverkas förändringar i utbild-av
innehåll.ningens frånUtflödet gymnasieskolan bli 86antas procent av

årskursantalet elever i år1 tidigare.tre
måsteRimligtvis genomströmningen i påverkasgymnasieskolan attav

gåtteleverna årytterligare i grundskolan. Omett effekten blir fleratt
elever fullföljer treårig gymnasieskoleutbildning, så kommeren utgifter-

för studiehjälp öka. Därtillatt kommer kostnadsökningarna för fa-de
miljepolitiska stöd är knutna till fårungdomar studiehjälp;som att allt-
så bostadsbidrag, förlängt bidragsförskott, barnpension och flerbarnstill-

Ålägg. sidanandra kan dock förbättrad pågenomströmning lite sikten
leda till ännu större kostnadsminskningar för studiemedel och vuxen-
studiestöd. Den inte slutfört sin gymnasiala utbildning årsföresom 20
ålder kan exempelvis behöva studera i årskomvux efter ålder20 med
studiemedel eller vuxenstudiestöd. Statens kostnad för dessa stödformer
är betydligt större än för studiehjälp. Därtill kan läggas slutfördatt en
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1994:SOU 45på arbets-positionindividensförbättrarsannoliktgymnasieutbildning
2åtföl- Expertbilagamedarbetslös,bliskallför hanriskenminskaroch attmarknaden

utbildningsbi-ellerarbetslöshetsersättningi formstatsutgifterjande av
drag.

ökadetilllederÄven siktkortgenomströmningförbättradenom
innebärstöd,familjepolitiskavissastudiehjälp ochförstatsutgifter

minskningstörrebetydligt sta-sannoliktalltså på siktlängre avden en
stöd.ekonomisktochstudiestödförutgifter annattens

och 21Alternativ

vidskolstartmedtioårig grundskolainförs2 sexochalternativ lI en
årskurs O ellerskolåret antingenutformasårs ålder. tiondeDet som en

årskurs 10.som en
blir obe-härstuderasvariablerdeeffekternaekonomiskaDe som

ål-vidavslutasgrundskolestudierna kommer att sammaeftersomtydliga
bå-depåtaglig skillnad mellannågonblir inte helleri Detdag.der som

sägamöjligenjämförs kan attdessaOm re-referensalternativen.da man
antal ele-störrebilligareaning att ettblirferensalternativ B genomen

år. ungdo-år då Defyller 15degrundskolan detavslutakommer attver
då för-intekvartalet kommer attförstaunder detföddaärsommar

jämförtförändringaringa2 innebärAlternativ 1 ochbarnbidrag.längt
påverkannågonmedräknarintereferensalternativ Amed manom

antaletberäknarOmgymnasieskolan. atti av-genomströmningen man
så kostnadendärmedökarminska,kommergymnasieskolan attibrott

medan kost-stödfamiljepolitiskadärtill knutnastudiehjälp ochför --
sjunka.års ålder kaniställetefter 20studiestödförnaden m.m.

3Alternativ

skol-10:eålder frivilligtårs ochsjuvid ettinnebär skolstartAlternativ 3
be-SCB:sIuppföljningsansvaret.delöverår förutseskan ta avensom

utnyttja den-årskull kommer att20räkningar procentattantas av enca
årskurs.frivilligana

skolår ialltsåårskull kommer ett extraattfemtedelEn enav
förhopp-fortsätterår. Därefter16fylltefter detgrundskolan att man

år.går idärochgymnasieskolantill trehuvudpartenningsvis
därstudiehjälp,barnbidrag ochmellangränsdragningenberörsHär

studiehjälputgå obligatorisk ochvidskallbarnbidragärprincip atten
detskulleåret frivilligtär10:eEftersom detutbildning.frivilligvid

understudiehjälpskallsägahandstillnära attligga attkunna man
billigarebliävenskulleDettabarnbidrag.året förlängt ge-inteochdet

är 75barareglerdagensstudiebidrag medför pro-kostnadenattnom
från detutgår dockUtredningen attbarnbidrag.förkostnadencent av

reglernuvarandeenligtskallDärmedgrundskolan.iåret liggaskall10:e
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förlängt barnbidrag Om 25 går000 årelever 10:eutges. blir kostna- SOUett 1994: 45
den för förlängt barnbidrag 225 Mkr. Expertbilaga 2ca

åretDet 10:e vänder sig särskilt till dem tvekar inför gymnasie-som
studier och ofta avbryter studierna börjar i gymnasieskolan.om man
Det torde rimligt årdetta göratt anta ungdomarna bättreatt extravara
förberedda och motiverade för gymnasietudier, nästan alla fortsät-att

till gymnasieskolan ochter avbrottsfrekvensen Dåsjunker. ökaratt kost-
naderna för studiehjälp, sjunker långsiktigasannolikt de kostnader-men

för studiestöd och andra ersättningar.na

Alternativ 4

I alternativ tioårig4 skisseras grundskola med års ål-skolstart vid sjuen
der. I detta alternativ kommer alltsåungdomar normalt sluta grund-att

år dåskolan år.det de fyller 17 Det medför fårdetta alternativatt gans-
ka vida konsekvenser utöver dem årberörs här. 16 är i dagsom en ve-
dertagen gräns mellan barn och ungdom. gäller påDet exempelvis soci-
alförsäkringsområdet för bl.a. sjukförsäkring och pension och i familje-
lagstiftningen, bl.a. i föräldrabalken. Om alternativ 4 genomförs synes
det befogat ändra dessa år.gränser tillatt 17

Eftersom åretdet tionde är såobligatoriskt, bör det studiesociala
området gälla barnbidrag eller förlängtatt barnbidrag skall Omutges.
skolplikten förlängs årmed förefaller det naturligtett även ål-höjaatt
dersgränsen för år.barnbidrag med ett

Alternativ 4 innebär kostnaden ökar årskullmedatt jämfört meden
förhållanden.nuvarande Om årskulldet är 120 000antas att en perso-

blir kostnadsökningen för barnbidrag miljard kronor.ner en
För gymnasieskolan är det även i detta alternativ realistiskt att anta att

påverkarförändringen genomströmningen.
Alternativ 4 kan även delvis beröra gränsdragningen studie-gentemot

medel. I detta alternativ kommer årnormalt år20 dådetattman vara
avslutar de gymnasiala studierna. gårHär gränsenman mellan stu-

diehjälp och det för betydligt dyrare studiemedelssystemet.staten Den
studieuppehållgjort ellerett andra skäl försenats i sinasom studierav -

gårdärföroch kvar i gymnasieskolan även under det andra kalender-
halvåret år dådet fyller århan 20 får studiemedel, där bidragsdelen år-
1994 är 908 månad.1 kronor per

Alternativ 5

Alternativ långtgående:5 är mycket sammanhållen trettonårig obli-en
gatorisk skola med skolstart års ålder.vid sex

Enligt SCB:s beräkningar blir antalet elever i årgymnasieskolan 2025
23 000 fler i detta än i de övriga alternativen. Dessutomca är skolan

obligatorisk, varför antalet avbrott kommer bli färre än i frivilligatt en

127



1994:SOU 45blidärmedstudiebidragförkostnadenskullereglerdagensMedskola.
Expertbilaga 2övriga.än i dealternativethäri dethögre400 Mkrca

dockkonsekvensbörobligatoriskärutbildningenEftersom hela en
Då studiehjälpenålder.års tordeutgår 19tillbarnbidragetbli att upp

åldersgrän-sänkalämpligtsamtidigt det kan atthelt,försvinna varasom
ytterli-det kostaskulleår. reglerMed dagens19studiemedel tillförsen

tillstudiebidragföri ställetbarnbidrag500 Mkrknappt att gegare
gymnasieskolan.000 i325 elever
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Expertbilaga 3 SOU 1994: 45
Expertbilaga 3

tvåFörskola och skola skilda traditionerom-
och visionen mötesplatsom om en

Gunilla Dahlberg, docent och Hillevi Lenz Taguchi,av
och doktorand, vid Lärarhögskolan i Stockholmamanuens

Förord

våraframNär vi skrivit i återkommittankar den här vi oftahartexten
ordspråket:till dåredet engelska Bara där änglar är räddaen rusar

gå. ordspråk också utgångspunktenDetta har varit för de tän-att en av
kare vi inspirerats åren,mycket under de nämligen bio-senastesom av

Gregorylogen Bateson. Han använde gåDär änglar är rädda att som
påtitel den bok tyvärr intehan hann skriva klart sin livstid,undersom

ändå fárdigställts hans dotter CatherineMarypostumt Bate-men som av
son.

fåttEfter svårfångadeha inblick i de komplexa och mycketatt men
frågorgrundläggande vi ställt i den här kommer läsarentexten,som oss

förstå ordspråk såsäkert varför detta ofta föresvävat underatt arbe-oss
gång.tets

Inledning

Uppdraget till föreliggande arbete lyder följer: Kulturmötet mellansom
skola och förskola de pedagogiska möjligheterna och riskerna vidsamt en
sammansmältning mellan skolformerna.

Det problem denna vill bidra frågantill belysa äruppsats attsom om
hur traditionerna inom förskolan och uppstått,skolan hur de för-ut,ser

påverkarändrats, vad dem och inte minst hur de kan utvecklas i fram-som
tiden. Analysen definieradedet problemet leder fram till beskriv-av en
ning framtida vision för förskola och skola. Detta är visionav en en

inte enbart gäller för samverkan mellan förskola och skola,som utan
kan gälla all utbildning livslångtoch allt lärande.som

historiskI analys utbildning framkommer påtydligten attav synen
barnet i i förskolanskolan och rådandeär konstruktion den ti-en av

förhållanden,dens kultur och sociala och inte minst den kunskapav
rådandemänniskan är och hur den tolkas och används. Dettaom som

påinnebär ocksåbarnet i viss tid är resultatetatt de valsynen en av som
görs när organiserar och förverkligar de institutioner barnenman som

Vårt syfteskall leva med föreliggande ärarbete bakgrund ochatt ge en
framför allt underlag med hjälp ärdet möjligtatt välja vä-ettge attvars

för vidare ståri den framtid vi inför. Vadatt skall väljasgar som -
vilket förskolaoch mandat respektive skolan skall är i grundenges en-
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1994:också SOU 45väl alternativ och be-fråga, beroende hurårpolitisk valet avmen
utifrånförstås, minst Expertbilaga 3slutsområden inteanalyseras ochbeskrivas,kan

delaktiga i skapandetinnebär vi idag ärperspektivdet att av mor-som
Vår beskriv-denförhoppning ärmänniska samhälle.ochgondagens att

föreliggandetraditioner, deförskolans och skolansning vi samtger av
utvecklingsarbete, skall kun-idag finns imöjligheterrisker och ettsom

för framtida beslut.ligga till grundna
sko-beskriva förskolans ochutgör försökförsta delUppsatsens ett att

socialhistoriskt perspektiv. Dennateoretiskt ochtraditionerlans ettur
tvåtvå socialabarnbeskrivning sättianalys attut seavmynnar en -

för-förankrade imindrefinns ellerkonstruktioner barnet mersomav -
får för pedago-direkta konsekvenser denskola och hur dessaskola och

indirektinnehåll därmedarbetsformer, ochochgiska verksamhetens
socialaockså kunskapsskapande. Denlärande ochför barnssynen

också för hur förskola ochbetydelsekonstruktionen harbarnet storav
vill säga ordningdet denorganisationsmässigt byggsskola rent somupp,

vi kallatvisa är den barnetanalysen villtillskapas. Vad att somsyn
förkroppsligadföreträdd iutsträckning finnsi störreBarnet natursom

kunskapsåterskapare i störreochkultur-förskolan, medan Barnet ut-som
iförkroppsligadföreträdd skolan.sträckning finns

alternativ konstruktion barnetsista del kommerI uppsatsens aven -
utgångs-skrivas fram medkunskapsskaparekultur- ochBarnet attsom -

finnsidétraditionerna, viipunkt de menar somsomgemensamma
pedagogiska prakti-både utveckla denoch skola. Attför förskolagrund

utgångspunkt kultur- och kunskaps-i barnetken, med somen syn
mötesplats därvillmöjlig väg skapaviskapare, om man enenser som

lågstadielärare utveckla sinbåde möjlighetförskollärare och att pe-ges
dagogiska praktik.

eller modell,således pedagogisk metodVi vill inte presentera en ny
vision kanmöjlig mötesplats. Dennavisionutan ses som enom enen

våra utbildningsinstitutioner,helhetsbild tillvaron iprovisorisk somav
samhällel Visionen handlarföränderligtbehöver i snabbtvi ettett om

kunskapsska-förhållningssätt i relation till barnsoch arbetsprocessen
på kontinuerligagrundvardagsverklighet, byggerochpande en avsom

värdenvilkaställningstaganden gällandesamtal och somgemensamma
förhåll-utbildning.fostran Dettaochvill barnensska genomsyraman

förmöget barn;utgår från är ochkompetentningssätt barnet ettettatt
sinsin ochär delaktig i skapandetrikt barn, person egenegenavsom

pedagogiskadenkunskapsskapande barnet. Ikultur- ochdetkunskap -
förhållningssätt reflekteran-forskande,präglas dettaverksamheten av en

nivåer.påinställning fleraanalyserandede och
krävs inte barasådant möjligt i praktikenprojekt skallFör att ett vara

idéer värden i varjeochuppslutning kringmedveten gemensammaen
organi-ställningstaganden gällande hurmycket medvetnatid, ävenutan

idéer värden. Dettafrågor till dessa ochoch bör kopplassatoriska kan
villkor, ekonomiska ochoch dvsverksamhetensbetyder att orga-ramar

måste idéerna miljö villfrågor vägas dennisatoriska mot manomnoga
arbete. dettakunskapsskapande Ivardagsliv och derasför barnensskapa
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arbete dock inte funnits närmarehar det analysera hur oli- SOU 1994: 45utrymme att
så-ekonomiska, juridiskaka och ideologiska inverkar 3Expertbilagastyrsystem en

verksamhetpedagogiskdan

FÖRSKOLANSEN ANALYS AV OCH SKOLANS
TRADITIONER

G-åringarnationellt experimentEtt imed Norge exempelett-

Vid förändringsarbete brukar det tydligt visa sig institutionelladenatt
ofrånkomligtradition ärkulturens komponent medverkar ien som

ocheller förhindrar förändringsprocessen. Inledningsvis vill anföravi
på frånkonkret exempel detta nationellt experiment medett ett samver-

förskola ikan mellan och skola Norge.
årfyra genomfördes 6-åringarUnder experimentdetta kring vilket

redovisas ioch analyseras doktorsavhandling Educational reform byen
experiment. The Norwegian experimental educational for 6-programme

från1986-1990year-olds 1992. I denna avhandling har Peder Haug
förståförsökt institutionellade och kulturella sammanhang i vilka ut-

bildningsreformer genomförs. Syftet med det norska experimentet var
försöka förändra den existerande organisationen och den pedagogiskaatt

ö-åringarnapraktiken för samverkan förskolamellan ochgenom en
skola, dels konkret olikasamarbete mellan yrkeskategorier iettgenom

försöksmodeller, dels framtagandet nationell läroplan,tre genom av en
koppladesÅtill vilken upprepade lokala läroplaner

Experimentet inleddes hösten 1986 pilotfasmed där 12 kommuneren
deltog. Hösten 1987 började förstadet de kommande experiment-treav
åren i 42 kommuner, slumpvis hade valts bland 200 kommu-utsom cta

och själva ansökt med. Experimentet omfattadeattsomner om vara
ö-åringarna påutbildningsprogram för 12-15 tim.vecka. Tre olikaett

modeller skulle alla modellerI skulle överenskommet och förtestas. ett
måttövrigt valfritt samarbete mellan förskolaskola och förekommaav

utifrån uppställda 6-årsverk-riktlinjer i läroplan förgemensamt en
samheten.

ö-åringarnaFörskolemodellen: kvar i den vanliga förskolan.var
Ö-åringarnaSkolmodellen: befann sig inom skolan.som grupp

kombineradeDen modellen: Experimentet skulle till sin helhet vara
6-åringarnasamarbete mellan förskola och skola, och befann sigett an-

tingen i skolan eller i förskolans lokaler.
Med ledning den analys Haug gjort framkommerhar med tyd-av stor

årlighet under 3-4 pågickde experimentet inteatt lyckadesman som
åstadkomma frånsammansmältning det bästa respektive verk-en av

till 6-åringar.samhet pedagogisk praktik för försökets Haug kon-en ny
staterar:

Förändringar kräver de arbetar inom för verk-att som ramarna
samheten har förändrat förståelsegrunden för sin eller grunden
för sina föreställningar vad arbetet egentligen handlar Deom om.
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SOU 1994: 45måste förvärva dendetradition;måste internalisera un-en annan
Expertbilaga 3där desammanhangideologiskaderförstådda i detkunskapen

demmåste ochsignalernatolkakunnafungera. Deskall me-ge
föreställningarmåste göra sig andrasätt. Dening omnyttett

hargenomföras. Dettautbildning kanviktigt och hurärvad som
6-åringarna.4experimentet mediinte hänt

utbild-gjort visarHaugteoretiska analyser attempiriska ochDe som
regle-generellatraditionen,institutionellafunktion denärning aven

föreställ-karaktär dejuridiskekonomisk ochfrån samtringar staten av
ord hadeMed andramed barn.arbetarharmänniskorningar somsom

båda verksamheter-för dei formstyrningen,ideologiskainte den av en
inledning hadeexperimentetsieffektdenupprättad läroplan, manna

villföremål diskussion, detför mycketpå. denDäremot blevhoppats
diskutera.5något kring ochsamlassäga att

utbildningssystemetiförändringarvisarexperimentetDet norska att
många krafter dessafinnsgenomföra. Det styrenklainte är sam-somatt

kompliceradesvåridentifierade ochdessainstitutioner. Enhälleliga av
ärförändringsarbetemedi sambandnärvarandealltid finnskrafter som

traditionen.

traditionerutgångspunkter vid analysOrganisationsteoretiska aven

organisatio-utgångspunkt i studietsintraditioner kananalysEn ta avav
utgår iHaugPederreformer inom dessa.genomföraförsökoch attner

statliga reformerfrån forskning studeratdensin analys bland annat som
finnsfunnit detochoffentliga sektorn ettiexperiment den attoch gene-

Utbildningsreformerländer.i radgällerreformperspektivrellt ensom
såsomutifrån förutsättningar,rad trovanligtvis planeratshar enen

uppifrån-och-ned-per-ihierarkiochrationalitetinstrumentalism, ett
sysslarpolitiskaarbetsfördelning mellan denklarspektiv; somarenanen

exempel-därochideologiskt arbetesymboliskt och expert-arenanmed
beslutöpolitiskaföljdärarbetepraktiskautför detvis lärare en avsom

möjligtärpå d.v.s detintentionalitet, attattfunnitsharDet tro enen
ocksådethandling, ochmål är följda atttroformulera enavsom

påföljande handlingar.ochråda fattade beslutkringkonsensusskall
utifrån förutsättningardessaplaneratsreformerdeResultaten somav

allvarligtproblem. Ettradbehäftade medvisat sigdock pro-har envara
utifrån politi-uttrycktautförts denrealiteten intereformen iärblem att

utbildningimplementeringsproblem beror attintentionen. Dettaska
politiskasociala,komplextpåverkas mycket systemoch ett avstyrs av

rationellaheller defaktorer.7 följer inteReformerekonomiskaoch
förutsätter.reformperspektivetdominerandedetochprinciper steg som
idet faktummönster. Enbart settandra att stortenligt heltutvecklasDe

internataktik,kompromisser,resultatärpolitiskt beslutvarje av-ett av
verkligthandlaaldrig kanegentligengör detstridertal eller ra-att om

reformbakomtionella beslut en
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Alla samhälleliga institutioner uppstår samhälleligt behov SOUoch 1994: 45ettur
etableras med syfte utföra uppgift. Medlemmarna i organisatio- Expertbilaga 3ett att en

så småningom målutvecklar vilket innebäroch metoder, attnen egna
specifikt förståsätt tänka och i omvärldensaker tidenett med bliratt

självklart, slåsmedan andra sätt tänka sådanbort. Medlemskapet iatt en
institutionaliserad fårorganisation stabiliserande effekt medlem-en

tillsammans formar institutionell tradition. Denna stabi-marna, som en
ocksålitet innebär motståndinbyggt förändringtill En del be-ett stor av

teendet observeras i institutionerdessa är rutinhandlingar. Dessa in-som
stitutionella rutiner reglerar och begränsar handlingsutrymmet inom institu-
ti0nen.1° Reformer innebär rådandealltför konflikt medstorsom en ru-
tiner och värderingar därmedoch institutionensmed identitet, kommer

smådärför ha chanser lyckas.att att
också vårtFöreställningarna förståsätt handlandet i olika si-styr att

tuationer. Peder visar i sittHaug avhandlingsarbete föreställningarnaatt
är del professionelladen institutionellaoch traditionen. En delen av
forskare brukar i detta sammanhang tala föreställningarom som en ge-
nerell strukturell princip, vårutgör för förståel-grunden subjektivasom

olika tillvaron.aspekter i Föreställningarna uttryck för mån-se av ger
niskans sätt tänka och förståhennes sätt organisera,att och ori-styr att

sig i sin omvärld, inteoch minst hennes sätt välja,entera ställningatt ta
och handla.

Traditioner och föreställningar i teori och praktik

I avhandlingen Förskollärare i tanke 1990och handling studerade
Boel Henckel förekomsten och specifika föreställ-av gemensamma mer
ningar hos förskolepersonal under utbildningstiden ioch praktiken,

hur överensstämdedessa med det praktiskasamt arbetet med barnen.
ingåendeEfter bland intervjuer fann hon varje individuellannat för-att

skollärare hade mycket olika föreställningar sitt arbete och syftetom
med detta. Det fanns ingen grundsyn hos personalen, varkengemensam
bland mångadem arbetat tillsammans år, eller bland studerande isom
början respektive i slutet sin utbildning. Däremot fanns starkaav ge-

inslag hade förhåll-med det praktiska arbetet ochmensamma som mer
ningssättet till barnen göra hos de yrkesverksamma förskollärarna.att
När Henckel studerade praktiken fann hon nämligen förskollärarnaatt
agerade mycket lika varandra än vad de givit föruttryck i intervju-mer

långtoch gälldedetta i högre grad inom denatt enskilda avdel-erna,
ningen än mellan avdelningarna.

Det intressanta är förskollärare i sitt praktiska arbeteatt uppvisar ett
förhållningssättarbetssätt påoch mångabär fler in-som gemensamma

slag än givitvad de föruttryck i sina föreställningar och samtidigt skiljer
frånsig föreställningar måldessa de intentioneroch finns formule-som

rade i centrala dokument för förskolan. ocksåHenckel visade stude-att
rande under loppet sin utbildning, fleramed praktikperioder, ändra-av

sina såde föreställningar de alltmer liknade de yrkesverksammas.att
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1994:SOU 45fak-är dedelspraktiska arbeteti detdettydaskulle kunnaDetta att
3Expertbilagainstitutionellaråder i denvillkorenkonkretatiska och somramarna

tradi-förkroppsligadedels defår betydelse,avgörandepraktiken som en
uttryck,både kroppsligaformminnen ifinnstioner ges-avsomsom

institutionsordnaorganisera ochi sättetrörelsemönster och att enter,
rutiner.

pedagogiskai denhandlandetuppfatta detskulle kunnaMan omsom
vanehand-utsträckning bliriförskolanellerpraktiken i skolan stor en

vanebildningar ochi Dessasig kroppen.avlagrarrutinling, ru-somen
de skaparsamtidigttillhörighetochidentitettinmönster markerar som

klass-möbleratsekel harlärare iAttii ochtrygghet arbetet gruppen.
tradi-förmåste uttryckisig själv ettmed encentrum somrummet ses

upprätthållamöjlighetenhandlaroch botten atti grundtion, omsom
går långtochlärare och elevmellani klassrummetsocial kontroll som

skoltraditionenellerförskoletraditionenvår iInbyggdhistoria.tillbaka i
till-auktoritetsförhållanden gradenförmönsterfinns även andra avsom

utsträck-i vilkenkonfliktlösningsmönster,Jante-lagen,lämplighet av
nämnare Dessa kom-minstaeftersträvarning osv.gemensammaman

ochrelationer,människorshandlari traditionerna,ponenter omsom
för denbetydelseavgörandesannoliktmaktrelationer, äräven pe-avom

praktikenpedagogiskaSamtidigt denpraktiken.dagogiska styrs av ra-
bidrar tillmateriellekonomisk ochvillkor natur,och rent somavmar

rutiner.vanehandlingar ochförstärka dessastötta elleratt

konstruktionersocialahistoriska ochFörskola skolaoch som

Inledning

bliskall kommatradition, attläggs förgrundenNär ensenaresomen
idé kringisåsom börjar alltskolan,samhällsinstitution, attgigantisk en

sådan idé etableras,Närformuleras.värde ochutbildningens nytta en
existensvillkorsocialahistoriska ochråder specifikastundenför som

omväntbetyderidé kunskap. Detellerdel dennaoundvikligen blir av
förskolori formförverkligarorganiserar ochinstitutionerde avatt man

föreställningar,tankar,också förkroppsliga desägasskolor kanoch nor-
råder givetisamhällsmoralden ettsamhällsregler och sam-sommer,

skolanförskolan ellertid. När vi studerar ettgivenhälle under so-uren
bildenvarje tidframträder ikonstruktionsperspektivcialhistoriskt av

rådande. tiden ochMedärkunskapssynmännisko- ochden om-som
innehållet och kan,vii detinte bara utanförändras vetständigheterna

utgångs-omvärld.vår Medförstårpå och tolkarvisätt vilketäven det
samhäl-genomförs iförändringarfrån beslut ochfattaspunkt detta nya

vår traditionidagVi uppleverutbildningsinstitutionerna. ettilet och
förän-måsteigår. därförTraditionervad vi ordesätt än somsesannat

människanäråterskapas. 0rdMed andraständigtfenomenderliga som
förändring.sinföremål skapande ochsittför eget egen
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När vi i följandedet studerar förskolans och skolans utveckling SOU 1994: 45ettur
historiskt socialtoch perspektiv, kan vi konstatera förskola och skola Expertbilaga 3att
uppstått samhälleliga behov utifrånoch detta behov haftur samma samma
samhälleliga uppgift; nämligen uppfostra och utbilda de barnatt som ge-

den historiska och sociala utvecklingen hamnat utanför naturligtnom ett
fostrans- och utbildningssammanhang i samband med produktionen iatt
allt större frånutsträckning skildes reproduktionen kunskaper och fär-av
digheter. Däremot har mandaten för de skilda verksamheterna fram till
idag varit skilda.

Representationsproblemet

Skolans och förskolans uppgifter är del i den är förut-process som en
sättning vårtför samhälle skall fortleva ochatt utvecklas, nämligen so-

våracialisationen vårtbarn. I dagliga samspel med barnen, i allaav
tänkbara sammanhang, för återskaparvi vidare, eller reproducerar,
vår kultur till nästa generation. Ulf P. Lundgren har i flera sinaav
böcker och skrifter utvecklat reproduktionsproblemet. Han brukar bör-

utifrånsitt det i allmänhet kallar de enklaresonemang man sam-
hällena, lågmed grad arbetsdelning. Där uppfostras och socialise-en av

barnen i bygemenskapen, i nära samspel föräldrarmed ochras andra
De lär sig imitera och identifiera sigatt med de arbetevuxna. vuxnas

och liv, dvs produktionen och kulturen. Barnen lär sig värdet och me-
ningen med arbetet samtidigt lärde sig arbetets teknik och utveck-som
lar skickligheten i det. Dessa samhällens reproduktion kunskaperav

färdigheteroch sammanhänger hållethelt och med deras värden, idéer
och moraliska fostran.

våraUtvecklingen västerländska samhällen har inneburit tillta-av en
gande komplexitet och successivt ökad arbetsdelning. Denna utveck-en
ling har inneburit produktionen ochatt reproduktionen blivit skilda
från Speciellavarandra. och speciella institutioner skolorpersoner -

förskoloroch har skapats för successivt överta alltatt störrem m en-
del kunskapsöverföringen nästatill generation.av

ocksåDetta har inneburit vi skapat för samhälletsatt utvecklingen
fortbeståndoch alldeles avgörande frågeställningoch ständig nämligen:

vårHur skall vi kunna göra omvärld fattbar för barnen, och vad vill vi
föra vidare nästatill generation Eller enklare uttryckt: Vilken kunskap
skall läras och hur gör det bästa sättut Detta, Lundgrenman som
kallat representations- eller förmedlingsproblemet, måste nödvändighetav

utgångspunkten för all verksamhet sysslar medvara barns uppfost-som
och utbildning. Med den ökade föränderlighetenran har samhället

gradvis blivit alltmer svårgripbart.osynligt och ocksåDetta har innebu-
rit representationsproblemet blivitatt alltmer komplicerat: Hur skall
det osynliga kunna synliggöras

Representationsproblemet kräver i princip ställningstagandentre som
måste aktualiseras vid beslut inom alla kulturreproducerande institutio-

Det första gäller val innehåll mål,och dvs vilkenner. kunskap ochav
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45frågan SOU 1994:andrageneration. Dentill nästaöverföravi villfärdighetervilka
3Expertbilagaexempelvis ifärdigheter,ochkunskaperdessaorganiserarvigäller hur

metoderdegällerställningstagandetsistaochämnesområden. tredjeDet
fär-ochkunskaperlär dessaför hurväljer utarbetssättoch det manman

digheter.
deformuleraförsökaärrepresentationsproblemet attlösningEn av

vi beslu-stundplan. Iiställningstagandena somnödvändiga sammaen
läroplanerlärandetförplanerriktlinjer ochupprättaskallvi -atttar -

formuleringenär ut-mellan detuppdelning avså givenvi somhar en
utbildning.dennagenomförandetrealiseringensjälvaochbildning av--

formule-mellanfinnsdetöverensstämmelsedåfråga vilkenblirNästa
villdetverkligenLär sig barnenrealiseringarna. mansomochringarna

medfråga tillsammans representa-ärsig Dettaläraskallde somenatt
läroplansteo-denviktig delförämnetärochvarittionsproblemet aven

utbildningsforskningen.inriktaderetiskt
formuleringsnivån, därmellanskiljabrukarforskningdennal man

nivåer statlig, kommu-olikaläroplanerellerpedagogiska program
planerellerrealiseringsnivån, därochlokal formuleras, programnal,
villkorochnivån lokalasätterPå sistnämndaden ramarrealiseras.skall

tolkningarnavarförgenomföra,möjligt avär attför vadgränser som
förverkligheterolikaiuttryckskildamycketoch planer gesprogram

skolor.ochi förskolorrealisering - ochtankarmänniskorsbakomliggerprinciperstyrandeDe som
ko-Lundgrenkallarrealiseringsarenanochformulerings-ihandlingar

således tillliggerkoderläroplanskoden Dessabestämtnärmareellerder,
traditionerinstitutionellaför deochföreställningar somför degrund

dominerandesamhällsutvecklingensfinnsi kodenInneslutetutvecklas.
diskurserdominerandetalesättochtanke-kunskaper,värdebas, tro,

sammanhangen.historiskaochekonomiskasociala,vidhängandedeoch
läroplanskoder,möta devi somkommer attföljandedenl texten

i formutbildning,analyshistorisk eni avidentifieratLundgren aven
förstå koderdessamåste dock omperiodisering. Man somöversiktlig

ochrörelseständigär i ut-inom,de levertraditionerdeliksomde, som
vissiutvecklatsföreställningar enLundgrenveckling. att sommenar

arkeolo-pedagogikensiavlagringarkvarliggerrudimentärtperiod som
i denkvarpå sätt leverolikaläroplanskodenföregåendevarför dengi,

således första handmåste iläroplanskodbeskrivningEn enavosv.nya
förståelsedjuparetillnyckel avellerläsanvisning ensom enensomses

historia.pedagogikens

skolanobligatoriskamassutbildning denvästerländskPå väg mot en -

bärdiskurserfinnsdetFoucault somMichael attIdéhistorikern menar
ochdomineratendensidéer, vilka har att mo-på föreställningar och en

dis-hankallartidsskede. Dessavisstområde under ettnopolisera ett
ochteorier, begrepp meto-vilkaförregimer.19 gränsersätterDekursiva

utifrån vil-föreställningar,således deformarochanvändas,kander som
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SOU 1994: 45etiska ställningsta-rådande demoralen,värdena,deutläsakanka man
3rådande Expertbilagaläroplans-del, depedagogiska analysensdenoch förgandena,

förhållandeutbildningensoch tänkertalarsättDetkoderna. omman
diskursendominerarsamhället ochoch styrbarnettill människan, som

i förskola ochVerksamhetenverksamheten.konkretadendärigenom
näraregimer, idiskursivaså resultat dessasägablirskola ettatt av

förhållan-och juridiskaekonomiskaochtraditionsarvet demedsamspel
inteverklighetenteorierråder. Tankesätt ochden som passaromsom

för-omoderna ochhotfulla ellerregimendiskursivain i den ses som
kastas.

upplysningsti-perspektiv hurhistorisktPå isätt kandetta ett seman
medi samspelpå kunskapen,människan ochidéer ochdens sam-syn

stegvis drev utveck-förändringar,strukturellaekonomiska ochhällets
förobligatorisk skola alla barn.realiserandelingen fram ettmot enav

utbildningsverksamhetmotiveratantikensedanbildningsidealDet som
underord-alltmerindustrialismentilltagandemed densambandskulle i

Industrialise-industrin.mål arbetskraft tillutbildadnyttans om ennas
störredärefter alltfickjordbruketrationaliseringenochringen enav

fostransverksamhet.utbildnings- ochförbetydelse all typ av
ocksåutveckladeskölvattenindustrialiseringens atttrol manen

råda på kris detmoraliskadenbothjälp skulle kunnamed skolans som
utvecklingi.2° ordning ochSamhällets moraliskaresulteratsamhälletnya
diskursivautgjorde denoch Fosterlandetkring Guddiskursernamed

på 1900-ta-sig insträcktehistoriska period,dennaregimen under som
hygien.lärde skolan Detnationalismmoral ochsidanVid utlet. varav

dominera-läroplanskodförtecken.sociala Denstarkaskola med somen
framväxt kallar Lundgrenobligatoriska skolansför dentidenunderde

renässan-ersättasuccessivtDen komläroplanskoden.moraliska attden
realistiska läroplan:-naturorienteradeförindustrialismensoch mersens

utvecklashär visa,vi kommer motskullekod, och att ensenare, som
läroplanskod.rationellalltmer

förrad lagarsekelskiftet 1900 tillkomFrån till1840-talet fram atten
bostäder och in-ohälsosammabarnarbetet,förbjödManskydda barnen.

motståndskolgång inteSamtidigtobligatoriskförde utanstaten,som
socialisa-på för del barnensövertogplanoch debatt, ansvaretett aven

betonades familjensfrån förändrades ochfamiljen,fostrantion och
framåt. Familjen blevfrån 1800-talet ochslutetstarktroll mycket enav

institutioner för utbild-samhälletstillsammans medcentral komponent
hygienisktmoraliskt ochisocial verksamhetfostran ochning, ett sam-

domineran-rörelsen mycketñlantropiskadär denhälleligt nätverk, var
de.

skolsystemSmåningom medelklassenkrävde även den växande ett
sociala och kulturellaekonomiska,för dem. Den ut-anpassatsom var

centralbli mycketbörjadeutbildningssystemetgjordevecklingen att en
uppgiftengrundläggandekomplicerat samhälle. Denalltmerdel ettav

kvarstod,attityder, kunskapervärderingar, ochreproducera ut-menatt
kulturreproduk-funktion blev inte barabildningens att garantera en
uppgifter iolikakvalifikation tillhandlade alltmertion, sam-utan om

137



hället. Med realskolans införande 1905 förstadet dif- SOU 1994: 45togs steget mot ett
ferentierat utbildningssystem, där differentieringen i produktionen allt- Expertbilaga 3

erhållna utbildningkom länkas till kvalifikationerattmer genom
läroplanskodDen växte fram kallar Lundgren för den rationellasom nu

läroplanskodert, vilken kan förskjutningresultatett motses som av en
naturvetenskapligt bildningsideal och de kravett ettsom svar nya

produktionen.uppträdde inomsom
Individualism, pragmatism och rationalism är nyckelord för det pro-

gressivistiska utbildningstänkande, förstai hand utvecklingsom var en
nordamerikanskaden utbildningstraditionen, skulle domi-av men som

debatterna läroplansskrivningarnaoch i Sverige störreunder delennera
1900-talet. Dessa begrepp kopplade tillstarkt den vetenskapligaav var

vårtempirism under dominerat diskursernasekel för i al-stort settsom
frågor, ocksåla samhälleliga och följdaktligen blev viktigstora som en

del i samhälleliga ingenjörskonsten.den
Även individualismen icentral tanke progressivismenom var en

fanns underliggande ocksådemokratiseringssträvan, stämde välen som
sågsmed folkhemstanken. någotden svenska Utbildning i siggottsom

och mänsklig rättighet, även medel i jämlik-ettsom en men som en
hets- och demokratiseringssträvan, minskademed sociala klyftor och

mål. ocksåmotsättningar Som iled detta kan strävan efterett cttsom
alltmer enhetligt vilket innebar differentieradedet folk- ochsystem, att

årrealskolesystemet då sammanhållenavskaffades 1962, allmän grund-en
skola för år infördes. På såalla barn mellan 7 och 16 vis ñck utbild-

målningen politiskt förändra och utveckla samhället vid sidanett att av
produktionens ständigt ökade behov väl utbildad och allmänbildadav
arbetskraft.26

folkhemmet,Hemmet, daghemmet förskolanoch

Under förskolanshela utveckling har relationen till familjen och hem-
påbetonats starkt, under olika perioder olika sätt oli-met och medmen

avsikt.27ka Betoningen hem och familj, och utvecklandet Kinder-av av
ocksågartenrörelsen, är påkopplad till kvinnans roll i samhälletsynen

låtsedan slutet 1800-talet. Kom förleva bamenl, sade Fröbel,av oss
sågoch barnen objekt för förverkligande kvinnansett ettsom av sanna

samhällets bättre.roll och förändring till det När Ellen Key istället ut-
Låtom låtaropade barnen leval, betonade hon barnets frihet ochoss

självverksamhet, påhade kvinnans roll i samhälletmen samma syn som
hade.Fröbel Denna innebar kvinnor skulle ha värdeatt samma som

männen andra uppgifter. Via Kindergartenrörelsen skulle kvinnor-men
såoch barnen skolas bättre samhälle kunde växa fram. Dettaatt ettna

såledesär tiden för den moraliska läroplanskoden. En generationny
kvinnor skulle, enligt frånEllen befriaKey, barnen kindergartensyste-

så återvändade kunde till hemmet och medveten välut-met ochatt en
mor.3°bildad Kindergarten skulle inte ersätta komplettera ochutan

stödja övergångsperiod.hemmets uppfostran under en
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1935 SOU 1994: 45StadsbarnMyrdals bokförändrades och i AlvatidernaMen
Expertbilaga 3Keyska hem-befriade i det Ellenistället förkvinnorna,skulle att vara

från vid sidanarbetsmarknadhembli befriade detta av man-met, en
Detblev detsamma;nen.31 barnetsroll blevKvinnans annan menen

skulle omdanaårhundradets kraftenbarn, där barnettjugonde somvar
Alva Myr-uttrycka detförenklat kunnasamhället. Man skulle attsom

på förändringvidare tankenGud byggdebröt meddal en avommen
individ, hemknöthelhetstänkandesamhället ett sammansomgenom

hem, skriver Ken-läggs tillHemgemenskapstanken.samhälleoch -
utveckling underförskolansHultqvist i detta sammanhangneth om

skulle1900-talet. för alla barn, ochskulle finnasStorbarnkammaren
ochlänken mellan barnetsocialaochkulturellabli det rummetnya -

beträda arbetsmarknaden.skullekvinnorna isamhället när massor-
gemenskapsformen ochdenStorbarnkammaren en gemensamnyavar

fostras tillför skulle barnendenangelägenhet. Inomsamhällelig ramen
sakligakännetecknadesingå ordning,bestämd sociali re-att avsomen

strävanden.33alltså gudomliga Detingamänniskor ochmellanlationer
på denstark frammarsch och1930-talettänkandet underrationella var

inflytande i välfärdspo-via psykologinsempirismen skullevetenskapliga
diskursiv regim.definiera sin rolllitiken alltmer som

förtillgänglig alla barnskullestorbarnkammarenTanken att varaom
innebarenhetlig förskola. Dettaför svensklade grunden att manen

gången iförskolanförsta skulle talafrån 1930-talet förmitten omav
frångå detinnebar skulleenhetligt attett system,termer som manav

barnkrubban och densocialt motiverademed denuppdelade systemet
barnträdgården. idagfram tilltanke harmotiverade Dennapedagogiskt

dåmånga håll.från blandolika Det harför kritikvarit annatutsatt
ifrå-kollektiviserad barnuppfostran ochförrädslahandlat ettenom en

års barnstugeutred-samhället. Med 1968roll ikvinnansgasättande av
årsefter 3027 ñck förskola och daghem drygaSOU 1972:26 ochning

förskola.i begreppetbenämningdebatt gemensamen
världskri-tillväxten i Sverige efter andraekonomiskaden starkaMed

inriktasförskoleverksamhet alltmerkom ut-att motget ensynen
Ävenkvinnlig arbetskraft till produktionen.frigörai syftebyggnad att

kvinnor mänochjämställdhetssträvandena, med kravde starka attom
lika villkor,arbetsmarknadenmöjlighet konkurreraskulle att

för30-talet hävdat, hade betydelse utbyggna-redanAlva Myrdalsom
således främstUtbyggnaden har60- och framför allt 70-talet.underden
inte barn-arbetsmarknadspolitiska överväganden ochmotiverats avav

tillskrivits barnen omdanareden viktiga rollpolitiska. Trots som avsom
någon barnpolitikspeciellt formulerad ald-samhälle harframtidaett

barnfrågorna alltid funnits underord-i Sverige, harrig utvecklats utan
välfárdspolitiken.34generellanade den

Även gårkompletterande institutionidén förskolanom som enom
bådevår idélångt bärande i 30-ta1etshistoria,tillbaka i och var en

så produktionensbarnstugeutredning, har be-i 70-taletsStadsbarn och
traditio-starkaarbetskraft i olika tidsperioder och denkvinnlighov av

uppgift, inne-familjens ochtänkandet kring ochi hemmets ansvarnen
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förskoleåldern SOUburit största delen verksamhet för i 1994:den all barn 45att av
zillsynsproblem. årstillkommit för lösa 1968 Expertbilaga 3har barnstugeutred-att ett

ning fick direktiv förskolans inre pedagogiskabehandla arbete. Detatt
arbetsmarknadspolitiska läget gjorde dock kvantitativbehovetatt av en

förskoleverksamheten i förgrunden,utbyggnad kom medan de peda-av
frågorna kvalitetsfrågornagogiska och till del hamnade i skymun-stor

kvinnor möjlig-dan. Utbyggnaden barnomsorgen, svenskagettav som
långti högre utsträckning än fallethet arbeta och studera vad äratt som

Äveni flesta länder i världen, har inneburit satsning.de andra storen
80-talet fanns ambition hjälpdet under bland medatt, annatom en av

pedagogiska kvalitetsmässigt iverksamheten pedago-styraprogram, upp
giskt ekonomiska situationen i 80-taletavseende, har den slutet ochav

på kvalitetsfrågorna åter fått stå tillbaka.36början 90-talet inneburit att

Två traditioner:pedagogiska barnet och barnet kultur-natursom som
kunskapsåterskapareoch

föregåendeI det har vi fastslagit traditioner är i ständig omskapelseatt
finnsoch det i denna konstruktionsprocess vissa föreställningaratt som

utgör diskursiv regim, vissa föreställningar ligga kvarkansamt att som
avlagringar i följande avsnitt skall vi inledningsvis översiktligtde Inya.

någrabeskriva utvecklingslinjer utgjort diskursivgemensamma som re-
gim för förskola skola: upplysning, moral och självkontroll,och gemen-
skapsbygget och det vetenskapliggjorda barnet. Med hoppasdenna analys
vi kunna tydliggöra barnet alltid är social konstruktion inteochatt en
det verkliga Föreställningen vad ärbarnet. barn och vad barnett ettom

såledesbehöver för utvecklas bästa sätt är alltid invävt i skildaatt so-
nivåerpå olikaciala praktiker och i olika sociala historiskaoch sam-

På också frågorskiftarmanhang. grund detta de hörav svaren som
ihop vi tidigare för representationsproblemet.med det kallatsom

Efter ha behandlat de nämnda utvecklingslinjerna diskur-att ovan -
vi är för förskolan och skolan ävenserna som menar gemensamma-

bådaolikade sig uttryck i de institutionsformerna, vi försökthartarom
mejsla fram det framträder tydliga olikheter förskolamellansom som

tvåframträderoch skola. I den analysen bilden skilda sociala kon-av
struktioner barnet: barnet och barnet kultur- och kun-naturav som som
skapsåterskapare. vi till ärDessa del resultat makt ochtror stor ett av
styrkeförhållanden mellan, även inom, de fält för-skolan ochmen som

styrkeförhållandeskolan I detta har förskolan positione-representerar.
sig skolans konstruktion kulturbarnet och kun-rat gentemot av som

skapsåterskapare, vidmakthålla påkonstruera och bar-attgenom en syn
net natur.som

Konstruktionerna barnet barnetoch kunskaps- ochnatursom som
kulturåterskapare måste ingångsbegreppläsanvisningar ellerses som

är till för fasta uppmärksamheten viktiga drag i utvecklingen.attsom
förenklingDen detta innebär vi är nödvändig för över hu-tror attsom

synliggöra olikavud kunna traditioner. Analysen skataget ettses som
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utgångs- 1994:också SOU 45forskningsarbete,i fortsattförsta som ensteg ett men
Expertbilaga 3förändringsar-framtidakring detdiskussionochsamtalförpunkt ett en

skrivskonstruktioner nedanvår väckererfarenhet deEnligtbetet. som
respektive skol-förskole-igenkännande hosgradhögfram ofta aven

personal.

utvecklingslinjerTre gemensamma

självkontrollmoral ochUpplysning,

i förskolankvartill del leverän idagför den barnsynGrunden storsom
formule-upplysningstid, och1700-taletsunderlades redanskolan,och

uppfostranEmile ellerbokRousseaustydligt i Jean-Jacquesrades om
på moral ochpå i första handmänniskan byggde1762. Rousseaus syn

där frihetens ka-tankesätt,förnuftsorienteratkombination medetik i ett
handladenaturuppfattningcentral plats. Rousseaustegori intar omen

vetenska-behärskapå möjlighetermänniskans naturenatt genomtroen
moraliska pliktermänniskans naturligahjälp gentemotmedsamt avpen

så-barnhävdat RousseausHultqvist harsamhälle. Kennethoch attGud
hållet är barndetnaturgivet barn,inte är helt och ettledes utan somett

Emile Somkanfrågor bör ochdetinförställs vara.varavemom --
därbarnuppfostranfrågor strategi förpå beskrev Rousseaudessa ensvar

självdisciplin tillförnuftigersättaslydnaden skulleoförnuftigaden enav
utveckling. handladeetiska Detmoraliska ochför samhällets omgagn

tvång,förhållandet där katego-dessafrihet ochöverrationell kalkylen
förebyg-i samhället skullemåste ondavarandra. Detbalanserarier mot

goda.besjälas deti ochskulle göras delaktigtbarnetatt avgas genom
goda,fritt välja detsjälvregleringsmåningom skulle barnet san-genom

samhäl-krisen imoraliskamotverka densköna, därigenomoch ochna
naturligmenade medtill Rousseauleda detDetta skullelet. ensom

33samhället.ordning i
Även Pestalozzi39 ochinspireradpedagogik,i Fröbels avsom var

ingredien-grundläggandefosterlandetGud ochmoralen,Rousseau, var
dåti-innehåll inomMoralfrågorna valet och metoderskulle styra avser.

Fröbel dockutbildning. Hosför uppfostran ochinstitutionerdens var
viktig.självkontrollen Detden inresammanknuten medfrihetden varsom

också lekså innebarsjälvverksamhetkalladebarnetshandlade somom
finns ilärande. verksamhetsdriftenFröbel menadeväg attmotsom en

utveckling-mänskligaär till bildning. Denmänniskor och allalla roten
människan skapande.drivs tillbildningen skeroch attgenomen

vårda verksamhetsdrift. Friheten tilldennaUppfostran handlar attom
uppnås föreskriftermålet inteför fostransjälvbestämmeLse är och genom

överseendetvång, hög eftergift ochgradoch utan genom en av
produktiva livet och medimed omvandlingar detFörst i samband en

pedagogikenfrån övergickreligionen,tvingandeutveckling bort den
ochsynlig makt-från lydnad ochkontroll med kravgradvis yttre en

strävankopplade tillstrategierauktoritetsrelation, till osynliga enmer
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uppnå barnen.inre självkontroll hos Pedagogiken fick SOU 1994: 45att en en mer
sågsprägel, samtidigthuman den rationell effektiv i Expertbilagaoch 3som som mer

förhållande till samhällets produktion. Motsvarande utveckling ägde
barnträdgårdarna.i de Fröbelinspirerade Den starka vuxenstyr-rum

många barnträdgårdar långtningen kritiseradeslandets inav
således1930-talet. självkontrollenDen inre blev realitet i det peda-en

gogiska först iarbetet samband med rationella läroplansko-densenare
dens genombrott och dominans över utbildningsdiskursen.

Gemenskapsbygget

utgångspunkt frånMed 1800-talets moraliska kris kan framväxandeden
KindergartenrörelsenBarnkrubbe- och och skolans uppbyggnad uppfat-

gemenskapsbyggare.slags De blir del framväxandedettas ettsom av so-
alltifrånciala nätverk berörde familjen och dess privata liv, tillsom sy-

moderna institutioner och den statliga maktsfären. Tillsammansstemet av
kan dessa sägas bilda det sociala, för använda känt begreppatt ett

Donzelot44,Jacques eller med kärt begrepp detmyntat ett annatav -
utgångspunktsvenska folkhemmet. Med i Rousseaus tankar blev barnet

1800-taletunder i Kindergartenrörelsenoch projekt, skriver Ken-ett
Hultqvist,45neth i strävan efter bättre och godare samhälle ochetten en

och större samhällelig gemenskap. nätverkDetta institutionalise-ny av
sociala relationerrade i gränslandet mellan det privata och offentliga,

paradigm46.kan uppfattas Idénsocialt kundeett nytt attsom om man
och reglera individens, och sociala livde klassernas ochstyra gruppens

beteenden bättre liv och bättre samhälle därmedblev alltmermot ett ett
påSynenvedertagen. organisation kunde uttryckastaten som en som

förmedlaoch objektivtdet riktiga livet, eller lägga livet till rätta, som
Yvonne Hirdman uttrycker det, blev hädanefter avgörande betydelseav
för alla samhällsinstitutioners utveckling, kanske särskilt för för-men

barnomsorgen.skolan och

vetenskapliggjordaDet barnet

socialvetenskapernas intågMed och psykologins 1930-taletunder rikta-
frånintresset frågornades delvis bort de grundläggande moraliska och

pragmatisk människosyn baserad vetenskapligtersattes ettav en mer
tänkande. Det handlar rationell därkod, den empiriska vetenska-om en

objektivt och icke värderande sätt skulle visa vägen för hurettpen
samhälleliga insitiutionernade fungera.skulle Istället för den egna so-

ciala i samhället eller auktoriteten kyrkan Gud,statusen ochgenom
lärarenskom hänga logiskamed empiriskaregler ochstatus att samman

referenser. Popkewitz därmedvetenskapen ñck missionärattmenar en
i sågsroll samhällsbygget, och pedagogiken oför-ett motsom vapen

nuft.48 Bilden det vetenskapliggjorda barnet växte fram i pedagogiskaav
sammanhang.
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1994: 45SOUpsyko-rollöverskuggandealltvi denvetenskapliggjort somMed avser
3Expertbilagabäs-pedagogikför hurförståelsen barnetsåväl förtjänatlogin somav

utvecklingsgångtillbedrivas. Utbildningen enskallsått anpassasta
lagbunden-universellaindivideninedlagdnaturenantas avvara -som

utbildningspoli-mellanSambandetmänniskor.för allalikaochheter - för denkallatLundgrenforskningen harvetenskapliga ra-denochtiken
ihandgickpragmatismochprogressivismdärföreställningentionella

från enskilda bar-utgår detavsågsprogressivismhand.5° Med att man
måsteavsågspragmatism attmedocherfarenheter, manochbehovnets

vilket be-ochskall lärasmål för vadprecisaformuleraoch sometablera
kretsarteoridet.51 föra inGenom att somkommer enteende ut avsom

försöktegrundpedagogikenspsykologinmedochindividen,kring som
på samti-lösningDeweyprogressivisten Johnamerikanske ge enden

ekonominmedmål ihopkopplades nyttan;Individuellaproblem.dens
uttryckte attideologi troIndividualismens mansociala. enoch det

al-behandladeinstitutionerskapakundevetenskapen somhjälpmed av
progressivistiskaUtifrånrättvist dettaobjektivt ochmedborgarela

in-byggdväxa fram,läroplanskodenrationellabörjade dentänkande
nyttoñlosoñ ochfrån psykologi, tronstrukturerad enbehov,dividens

politik.$3ochvetenskapmellanlänkrationell
ivärdevadsättdetta svaretkom var avVetenskapen att somge

filosofinspedagogiskai deninoch träddesituationen,pedagogiskaden
samhälleliga be-desstillfilosofipedagogikens samttillRötternaställe.

Johnbörjade itänkandeprogressivistiskaDetkapades. somstämning
tidenñck medpsykologisamhälleligaochhumanistiskabredaDeweys
vilketbehaviourismen,krävandeintellektuelltmindreför denvikage

emot.54 Vetenskapliggörandetsig starkt avskullesjälvDewey opponera
tilltransformeradesspörsmålpolitiskaochsocialainnebarbarnet att

icke-ochhistorisktiinplaceraskom ettbarnetpsykologiska, och attatt
sammanhang.kontextuellt

barnetTvå konstruktionersociala av

självkontrol-inrebehandlat; denviregimerdiskursivaDe ovansomtre
tydligarevetenskapliggjorda barnet,och det synsgemenskapsbyggetlen,

förskolansunder hela ut-hardiskurserDessai skolan.änförskolani
fri-frågorna; styrning kontramedhar brottatsveckling betytt att man

förskolanssamhället, star-ochtill familjen samtrelationförskolanshet;
verksamhetensutgångspunkt förbarnpsykologinförankring ika som

för-konstruktionenbeskrivningdeninnehåll utformning. I avoch av
komplexadetbetoningendärförliggerföljer, sam-skolans barn som

ochbarnetbarnet naturvetenskapliggjordamellan det somspelet --
diskur-Dessayttrandeformer.olikagemenskapstänkandetsochhelhets-

harDeyttringar.olikasigdär tagitoch harskolaninomävenleverser
tydli-skolanseftersomverkningar,genomgripandefåttdock inte samma

institu-kunskapsåterskapandeochkultur-samhälletsmandat somga
stått i förgrunden.tion
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Helhetssynen i förskolan SOU 1994: 45
Expertbilaga 3

När vi härnäst vill skriva fram konstruktionen barnet villnaturav som
vi börja i tanken helheten. Helhetssynen har förskole-genomsyratom
verksamheten alltsedan Fröbel, har under olika tidsperioder tagitmen
sig olika Förskolansuttryck. värnande hela barnet har varit och ärom

markering ämnesuppdeladeskolans och kognitivt inriktademoten
frånverksamhet, förskolans sida alltid tydligt velat värja sigsom man

Denna helhetssyn inneburithar strävan förmedla hel-emot. atten en
hetsförståelse omvärlden förståoch möjlighetbarn ochattav ge en se
sammanhang. Helhetstänkandet fanns bärande idé i Fröbelssom en ar-
betsmedelspunkt, och har sedan utvecklats vidare till KöhlersElsa in-

barnstugeutredningens systemtänkande ochtressecentrum, dagens tema-
baserade arbetssätt, i det pedagogiska för förskolanprogrammetsom nya
beskrivs inriktning samhälle.55kultur och Köhlersmot natur,som en
idé intressecentrum frånutgick tanken denattom om gemensamma

utgångspunktenupplevelsen skulle för det pedagogiska arbetet ochvara
vidareutvecklas skapande.bearbetas och lek och Det skullegenom

något låghandla barnen nära och därför skulle kunnaom som som
väcka deras lust och intresse. Därför introducerades arbetet alltid med
utgångspunkt i bondgården,stark upplevelse, besöka innant atten ex

sånger,hjälpmed och andra material sig bearbet-togman av sagor an
ningen husdjuren.tematav

måsteDet händer i förskolan förstås utifrånidag detta helhetstän-som
därkande tonvikten vidlagts hela barnet och den totala aktiviteten, och

där integration trådoch kontinuitet löpt röd verksamhe-som en genom
ten.57 också omvårdnad,Detta har betytt daglig hygien, matlagningatt

hafthar värde allt händer i förskolan. Alvaannatosv samma som som
Myrdal hävdar i boken Storbarnkammaren verksamheten skulleatt

bådefylla pedagogisk och social uppgift. Detta början till deten en var
med tiden blivit signum för den svenska förskolemodellen, ochettsom

pågrundas barnets behov trygghet, kontinuitet och sammanhangsom av
i sin tillvaro socialt förankrad ocksåpedagogisk Denna haren syn. syn-
varit intimt kopplad till gemenskapsbygget idénoch knytaattom sam-

individen, familjen och samhället. Med barnstugeutredningen tyd-man
liggjordes detta komplicerade vårdsamspel mellan pedagogik, och om-

I barnstugeutredningens betänkande byggde vidare hel-sorg. man
frånhetstanken, och med stöd bland den normaliseringsprincipannat

formulerades årsinom för 1965 handikapputredning,som ut-ramen
trycktes tydlig ambition försöka arvet.53bryta det sociala Barnom-atten

skulle socialpedagogisk kunde verka försorgen attvara en resurs, som
utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor. Förtur skulle till barnges
med psykosociala Samtidigtproblem. betonades integrationstanken
starkt, vilket bland innebar barn med särskilda behov inteannat att
skulle särskiljas, alla barn skulle möjlighet läraleva ochutan att att
tillsammans inom för förskolan. såledesDet handladeramen om en

hela barnet och alla barn lika villkor i verksamhetomsorg om om av
jämn kvalitet över hela landet, gick tillbaka grundläggandesom
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mänskliga rättigheter framför allt barns rättigheter lära och SOU 1994: 45men att ut-
utifrånvecklas förutsättningar. Expertbilaga 3egna

Det myrdalska tänkandet ocksåinnefattade idé förskolaniatten om
återskapa något hemlikt, innebar grundtrygghet god kost, vär-som en av

och omtanke, kort Samtidigt ståskulle förskolansagtme omsorg. som
på såmodell för hemmet och sätt föräldrafostrandeha roll. Somen

långsiktigt mål fanns förhoppning likhet i uppfostransmönsteren om en
i förskola familj.och Som följd detta synsätt kan idagen attav man se

mångaförskolan i fall påtakommit sig rollen ställföreträdandeatt av
hem där påtagitoch pedagogen sig ställföreträdanderollen Däri-av mor.

har den svenska förskolan, i till sin ambitiongenom motsats att ettvara
mångakomplement, i avseenden kommit bli ersättning.att en

Barnet natursom

Ända sedan Fröbel barnträdgårdarna,och via Myrdals Stadsbarn över
vårabarnstugeutredningen in i dagar, funnitshar det genuin strävanen

efter förskolan ska utveckla fria och självständigaatt människor. Denna
tanke härrör upplysningstidens idé frihetens potentialer; därur om
principen självreglering vilja göra det rätta därigenomochatt bliom -
fri stod i Denna princip fanns förankradcentrum. starkt hos Fröbel-

innebaroch lek och skapande sågsverksamhetatt betydelsefullt försom
utvecklandet fria och självständiga individer. Leken är det komman-av

livets hjärtblad,de i leken visar sig människans djupaste anlag, hen-
innersta Fröbel.väsen, skriver Som viktig kärna i den svenskanes en

förskolan ligger ännu idag friaden leken och det fria skapandet.
tvåUnder de decennierna har denna frihetens idé, visserligensenaste

något frånomtolkad och med näring Rousseaus romantiska idé om
barndomen den oskuldsfulla perioden i människans liv den gylle-som -

åldern utgjort viktig förgrund förskolans pedagogiska praktik.ne en-
Dagens förskola vårenligt uppfattning, till hög gradgenomsyras, en av

tänkande.detta Barn skall fritt siguttrycka själva, sina tankar och si-
känslor. I denna frihet uttrycker barnet sin personlighet, varför dessana

uttryck aldrig kan fel. ocksåDet handlar barnets lust ochvara attom
det skall roligt i stunden, i här-och-nu-förankring, kanvara en som ses
i till skolans framtidsinriktning. finnsmotsats Det tydlig parallell tillen
idén och det fria skapandet,myten blev denom, senare om, som pe-
dagogiska motsvarigheten till frie konstnären.5°den Förenk-myten om
lat kan säga i konstruktionen barnetatt finns alltman naturav som na-
turligt nedlagt i barnet allt finns måstei barnet, och frihet att ut--
tryckas, bearbetas och utvecklas. inom mångaDetta har barnomsorgen i

fåttfall sitt uttryck i terapeutisk inriktning skapandeverksamhe-en
med fokusering känslomässigadenten, bearbetningen. Självamoten

upptäckten, lärande- och skapandeprocessen riskerar följdsom en av
detta bli sekundärt.att

Rousseau talade original innocence, i grunden handladeom som
barn präglades oskuld, spontanitet naivitet.61ett och Barnom som av
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stordåd 1994: 45SOUockså tillsårbara, kapablaoskyldiga ochporträtterades mensom
3Expertbilagakopplar dennaPopkewitzprestationer.moraliskaintellektuella ochoch

Eden Till-förloradedettill barndomenrousseauanska barnsyn som
således idénharvetenskapliggjorda barnpsykologinsmed omsammans

bar-för vârnandetgrundtillkommit liggaparadisiska barnetdet att av
verk-också förskolanstanke iñnnstill dettaKopplat ennet natur.som

från eller kom-samhällets korruptamåste skyddasbarnetsamhet attom
vissautestängtharskettharuttryck. Dettamersiella att mangenom

pedagogiskai dentillmotbilder dessasamtidigt skapatochleksaker
verksamheten.

hel-Värnandetmedi likhetkan,barnetVärnandet natur omsomav
barriärskapaolikhetsätt markera atthetssynen, att enettses som --

kunskapsmål.ochprestationskravskolan och dessgentemot

kunskapsåterskapareochkultur-Barnet som

Även eftersträvanochför hela barnetfinnsi skolan en so-ett enansvar
svenskautveckling. Denträning ochintellektuellochcial fostran en
relativtperspektiv,internationelltframstår, särskilt iochskolan ett som

sig docki skolan ett annatBarncentreringenbarncentrerad. yttrar
utgångspunkt försägaspsykologin kanOmförskolan.sätt ån i envara

såförskolan,innehåll arbetssätt iochverksamhetensdelmycket stor av
tillstoffetföranväntsframför alltpsykologin i skolan atthar anpassa

inte ställasutvecklingsnivå. skallbarnEttochkunskaps- omogetbarnets
handled-och skallsvåra uppgifterinför lika moget,ett mermersom

vi hardomineras,för skolanLåroplanskodenning läraren. upp-somav
kunskapsstoffrådande och detkulturenåterskapandet denfattat det, avav

skallproduktionsamhälletsförväsentligtsamtiden attanser somsom
pragmatisk aspektsåledes starktfinnsutvecklas. Detfungera och en

Framtids-samhället.förtillskalli denarbete, det nyttaskolans att vara
verksamhet.63 framtidsin-Dennasåledes i skolanstydliginriktningen är

produktiva livet.till detknutenär närmareinnebär skolanriktning att
målrationalitet,står föriblir skolandettaföljd centrumEn att enav

utvärde-kopplad tillärregleringstarkare etttraditionelltmed somen
för-ihandlingsutrymmetsnäva in ettvilket i sin kanringstänkande, tur

ändringsarbete.
är ämnescentre-är denskolanaspektcentralmycket attEn avannan

inlärningtillär länkadaktivitetför allgrundenmeningenrad, i den att
varit mycketämneskunskapf hittillsSkolbarnet har ettkonkret syn-av

tradi-skolanssammanhänger medförskolebarnet. Dettaänligare barn
utvärderings-ochkonkretöverföringämnescentrering, medtion avav

Ãmnescentreringen blir mycketinnebär detmål. attkunskapbar som
är rätt el-Vadgöras.hur det skallgöra ochvad skalltydligare somman

också i förskolan.skillnadsynligare tillfel blirler mot
bestämtsdeltillär ämnenaför skolverksamhetenUtmärkande storatt

måstesjälva.65 ställas i kontrastDettaänandra barnenoch delats in av
iär barnetdär idealetbarncentrering stortradition atttill förskolans av
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innehållutsträckning bör välja och uttrycksform själv. Inom skolan SOUhar 1994: 45
gångunder utvecklingens till ämne efterlagt ämne, allt eftersom Expertbilaga 3man

behov i samhället uppträtt eller idéer vad barnen bör läranya nya om
Ämnenvunnit politiskt gehör. barnkunskap, hemkunskap ochsom me-

diakunskap påär exempel unga ämnen. Vi talar idag ämnes- ellerom
stoffträngsel i skoldebatten. Skolbarnens arbetsdagar tycks alldelesvara
för korta för skall kunna tillfredsställa idéerallaatt vad ärman om som
viktigt överföra kulturarvet eller för landets produktion.att ur

Vad händer i realiseringskontextet

Den pedagogiska forskningen språketskring användning i skolan visar
språkligaläraren dominerar det spelet i klassrummet.att Av alla talade

meningar förekommer i stårklassrummet läraren för minstsom
hälften, och lärarens meningar är dessutom mycket längre. Lärarens roll

innehåll,är strukturera aktivitet frågorsituation,att och ställa ochatt
kommentera barnens Barnens frågor.roll är lärarensattsvar. svara
Läraren har auktoritet och kontroll, medan ärbarnen passiva ochmer
förväntas göra dem.66vad förväntassom av

Fråga-svars-mönstret förhållandethandlar mellan bar-om en syn
denoch förhållandena:tydligast inet lärVem ochvuxne som utsyns

lär in Vem är redan fylld kunskap och skall fyllas Vemvem av vem
kan och skall lära sig instruerarVem och utför Denvem vem sam-
manhängande kunskapssynen innebär den har kunskapatt vuxne en

skall överföras till barnet. Den talar och redogör för kunska-som vuxne
påmed förväntningar barnet skall kunskapenatt ak-pen ta emot ett

tivt sätt, dvs lära den utantill och den vid efterföljandedenupprepa
dåkunskapskontrollen, förväntasbarnet kunskapen till denreturnera

såi identisk form möjligt.vuxne som
tidsmässigaDen uppdelningen ämnen och i skolan innebärraster

tidsfaktorn bådestarkt innehållvalet fråga-att och kvaliteten istyr av
svars-mönstret och kontakterna mellan individerna i klassrummet för
övrigt. Mycket tid ägnas i frågorskolan läraren ställer till elevernaatt

hanhon själv på. ärLotsning fenomen i likhetvetsom ettsvaren som,
fråga-svars-mönstret,med hänger tidsfaktorn.67Inära med stu-samman

dier skolan eleverna tidsmässiga skäl framlotsas tillattav ser man av
pårätta frågorlärarens rättaeller lösningar matematik-svar t ettex

pr0blem.68 Läraren bryter delfrågorned iproblemet till sist blirsom
enkla eleven kan rätt, därför förvärvat förståelseatt hautan attsvara en
för logiken bakom Eleven tecknar ned försökeroch i bästasvaret. svaret
fall lära sig detta utantill.

Fråga-svars-mönstret sitter vårmycket djupt i utbildningstradition
ioch den enskilde pedagogen. Denna, vi betecknar förkropps-som som,

ligade tradition visar sig även i förskolan framföroch allt under sam-
sexårsträningen§9lingarna och i Peder Haug studerade inom förramen

det norska experimentet hur förskollärarna faktiskt bar sig när äg-de
åtsig skolförberedande Bådearbete. i Haugs och andras studiernar egna
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1994:SOU 45in-undervisar,i skolaninkommerförskollärareframkommer att som
Expertbilaga 3mellan-lågstadielärare ochän vadför barnenberättaroch merstruerar

deöverdriver detFörskollärarenundervisarnär de somgörstadielärare
i klassrum-framlängstläraremedmetoder,skolanssig ärföreställer en

alltsåblirFråga-svars-mönstretlyssnar.7°och elevertalar sommet som
lotsa.benägenhetenliksom atttydligare,

norskai detHaugmåste poängterasdock att ex-sammanhangdettaI
för-mellanskillnaderiakttakundesamtidigtdetaljstudierperimentets

disci-förhållandet frihetgälldenär detlågstadielärareochskollärare -
gjor-hurgjordevadkonkret utanintehandlade manplin. Det manom

sigskiljde honeller lekverksamhetleddeförskollärarenNärdet.de en
flexibel.tvingandeinte utanlägstadielärarenfrån meratt varagenom
pedago-mellan densjälvoftapendladefrihet ochbarnenHon mergav

tröstexempelvismedomsorgsarbetekonkretochverksamhetengiska ett
indirektsåledeshandlarDet me-fysisk kontakt. en mereller omannan

ochfrån situationensjälvalär sigbarnetviktigtär likadär det atttod
innehållet aktiviteten, konstate-isjälvasammanhangetsocialadet som

Haug.rar
synliga,tydliga ochrelativtanpassningsstrukturerna omärskolanI

varjeikunskapsstoffetochämnenSkolansförskolan.jämför medman
där-bestämmerochmålet verksamhetenförhuvudsakligaär detämne
lära-ochbåde klassenför eleven,anpassningochmed graden typen av

ti-inramadinte likaåtminstone ytligtär sett, avi förskolan man,ren.
den.

experimentetfrån norskautgångspunkt detmedkundeHaugPeder
kon-vuxenstyrda ochärdocki förskolanaktiviternakonstatera meratt

upprättadeintervjuer ochi gemensamtformuleringarän vadtrollerade,
Även föravsättstidtro.72 mycketförlederläroplansdokument att omoss

heltrutinaktiviteter ochtilltidmycketlikaså minstägnaslek,fri
BoeliförskollärarnaPå sätt hadeliknandeaktiviteter.vuxenstyrda

friadetviktig förärleken ut-deuppgivitstudie attHenckels att anser
viktigtäven ärleken ettkänslor,ochpersonlighet samt atttrycket av

dåligt praktiskai detså lekenrespekteradesdetta ar-lära. Trotssätt att
skulle slutabarnenmeddeladeoch snartbetet.73 avbröt leken attMan

ellerskulle komma;städerskanellerdags atteftersom det ut;attvar
någonlunch ellergruppaktiviteter,åldersindelade an-tid fördetatt var

konfliktalltså finnsdetaktivitet.74 Man kan attschemalagd ensenan
ochpå barncentrering,å kravensidanmellanförskolepersonalenhos ena

å sidanandraochaktiviteter, ettfriainnebärdettadet att avmenarman
disci-frihet. Det skerpå i dennahålla ordning barnen enför attsystem

varje ak-gäller försanktionerutlovaderegler ochplinering somgenom
naturligt ochskalli förskolan etttivitet.75 Samtidigt barnet varasom

klararbarn,ocksåsåledesså anpassatdetbarn, skall ett somfritt vara
olika slag.gruppaktiviteterkontrolleradeochvuxenstyrda avav
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MÖJLIG MÖTESPLATSVISONII. EN OM EN BARNET SOM SOU 1994: 45-
KULTUR- OCH KUNSKAPSSKAPARE Expertbilaga 3

Inledning

pågåendeI försöksverksamhet kring samverkan mellan förskola och
skola blir tydligtdet handlar tvådet olika kultureratt och traditio-om

och samverkan syftar till bådadessa kultureratt ska kompletteraattner,
ivarandra, den bemärkelsen lågstadielärareförskollärare och ömsesi-att

digt bidrar med sitt professionella kunnande, sin kultur och sineget tra-
dition. idéDenna respektive lärargrupp ska tillföraatt varandra detom

isaknas respektive institutionsform mångainrymmer komplikatio-som
ÄrfrågaEn kan ställa sig är: det överhuvudtaget möjligtner. man att

åstadkomma kulturmöte i rådandereell mening under förutsättningar,ett
såeller blir det förskolläraren hand lekenatt och barns socialatar om

lågstadielärarenutveckling medan sköter det intellektuella ännuEn
frågaväsentligare kanske är: Vad betyder det för barn i pedago-ett att ett

giskt tvåsammanhang alltid mötas eller flera skilda traditioner, och där-av
ocksåmed påolika sätt lärande och kunskap I nästaatt kanse steg man
fråga:även Hur kan den enskilde pedagogen befästa och utveckla en egen

hållningprofessionell i arbete på sådanbygger samverkanett som en
Om uppnå långsiktigvill utveckling förskolans och sko-man en av

måstelans pedagogiska arbete förändringsarbete, vårenligt mening,ett
utgångspunktsin i på barnet,ta lärandet och kunska-en gemensam syn

sådantEtt förändringsarbete förutsätter medveten strävan efterpen. en
nå verklig mötesplats. En mötesplats däratt förskola och skolaen om-

fattar påliknande det lärande barnet, pedagogens roll och deten syn
pedagogiska påarbetet, och bygger värdebas. Attsom en gemensam

uppnå sådantsikt möte vi är fullt möjligt, utgångs-ett dels medtror
frånpunkt den analys vi gjort den svenska förskolans och sko-som av

lans idétraditioner, dels måldokumentde läroplans- ochgemensamma
ligger till förgrund den pedagogiska verksamheten i förskola ochsom

skola. Dessutom vi detta möte är utifrånmöjligttror denatt erfarenhet
vi har diskussionerde idag förs inom bådadessa institutioner.av som

Representationsproblemet handlar i grunden hur vi i dagensom
snabbt föränderliga omvärld bäst kan utveckla och förändra den pedago-
giska praktiken. Om vill lägga generellt perspektiv dettaettman mer
problem perspektiv kan gälla all formett utbildning innebärsom av- -
detta traditionerna, föreställningarna därmed måsteatt och koderna först
synliggöras och medvetandegöras innan de kan så-utvecklas vidare. Ett
dant försök identifieringtill och analys de olika diskurser varitav som
dominerande i samhället helhet när det gäller barn, ungdom ochsom
utbildning, utfördes ocksådärför i den första delen i föreliggande arbete.

framgåttAv denna analys har gårdet idéarvet tillba-att gemensamma
ka till upplysningstidens på människan, samhället, bildning och fri-syn
het. Samhällets moraliska ordning och utveckling, med Gud och foster-
landet honnörsord, blev dominerande diskurs under tiden försom en
den obligatoriska skolans genomförande. Det handlade medvetetettom
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1994: 45SOUrörel-ñlantropiska1800-taletsibörjanprojekt medpolitisktsocialt och
3Expertbilagahuvud-sidanvidrolleravgörandespeladekvinnandär ochbarnet avse,

jämli-ochgodareprojektMålet för detta ettrollen statens. varsom var
övergå sekularise-småningom iskullediskurssamhälle. Dennakare en
vetenskapliggörandeobjektivtdärdiskurs,vetenskapsorienteradrad ett av

Vetenskapliggö-regim.utgörasist komtillmänniskanvärlden och att
psykologin,hjälpfrågorna, medframför alltpedagogiskaderandet avav

liktydig medutsträckning blevipedagogikendelsinnebar stor psy-att
filosofi, historia,pedagogikensockså tillrötternakologin, sam-attmen

med dessaParallelltkapades.förankringvärdemässigahälleliga och ve-
inrik-politisktävenfannsidéströmningarinriktadetenskapligt meren

inrikta-vetenskapligtdenmeddelvis interageraridéströmning,tad som
handladediskurspolitiskaockså liv. Dennasittleverde egetmen som

statligafamilj deochskola,vilken förskola,igemenskapsbygge,ettom
folkhem.framtidaiuppfattades byggstenarinstitutionerna ettsom

tycksVetenskapernabrytningsskede.inne iär vi idagKanske nyttett
omnipo-universalmedicin deninta egenskapenlängre kunnainte av -

precissamhälle,bättreochför godareguden ensom manetttenta -
före-bröt medempirismenvetenskapligajustgång hjälp denmed av

värden skullemoral ochnationensochreligionenställningen attom
ersätta denskavad är det veten-samhällsutvecklingen. Men somstyra

framtideninförställningstagandenaobjektiviteten iskapliga
föregående viochdelenivi gjort denanalys samman-Den somsom

verklighetenmåste förenklinginledningi dennafattat avsom ensesovan
inledningsvis ärdetdockViutvecklingen.historiska attoch den tror

synliggöra denkunnaöverhuvudtagetförförenklanödvändigt eg-attatt
ellermåste läsanvisningardiskurserochtraditionen. Koder ses somna

skärpaochuppmärksamhetenfästaföringångsbegrepp är till attsom
lyckats medögonblick deutvecklingen. l detiviktiga dragvidblicken

bakom.liggerkunskapenfördjupadeupplöses de i denuppgiftsin som
förskolanär ioch detutveckling ske,Utifrån kunskap kanfördjupaden

måsteutvecklingenochdiskussionenvid sidan barnen,och skolan, av
lärtreformperspektivetgenerellaNågot studierna detbörja. ossavsom

små utsikteruppifrån-och-ned-perspektiv harinstrumentelltär ettatt
kräver deförändringarIstället handlar det attlyckas. att som ar-att om

förståelse kun-ochsigverksamheten skaparförinombetar enramarna
förstå-traditioner,ochföreställningarför sina samtgrundenskap enom

förutsättningar och villkor.verksamhetenspedagogiskaför denelse
identifiera, disku-förståelse, vi, kan skapassådan attEn genommenar

ochidéarvet förskolansidetäraktivera detoch gemensammatera som
sådanfrån aktiveringutgångspunktär medtraditioner. Detskolans en

ochidéarvet i förskolansdiskussion kring detkritiskoch gemensamma
vi-framskrivavillföljandeivi dentraditioner texten enskolans som

kun-kultur- ochbarnetmötesplats:möjligsion somsynenenom
el-modellalltså intehandlar presenteraskapsskapare. Det att en nyom

diskussioninbjudan till ettmetod,pedagogisk omler utan enenom
ochkunskaplärande ochförhållningssätt till barn,förverkligande ettav

också till deninnehållet arbetssättet,också ochsjälvatilldärmed men
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värdebas skall den pedagogiska praktiken. Idénsom det SOU 1994:genomsyra 45om
kultur- och kunskapsskapande barnet bygger respekt för barnet Expertbilaga 3en

kompetent och nyfiket barnett barn är fylltsom lust lä-ett attsom av-
utforska och utvecklas människa,att i aktiv relation tillra, and-som en

människor. ärDet rikt barn. Ett barnett aktiv ira del den kun-tarsom
skapsskapande ocksåDetta barn är aktivt i konstruktionenprocessen. -
skapandet sig självt, sin personlighet förmågor,och sina in-av genom-
teraktionen med omvärlden. påSynen pedagogen är i densam-stort sett

det kultur- och kunskapsskapande barnet.ma Det ärsom synen en
pedagog det sin uppgift i den kunskapsskapandesom ser som processen

ömsom medresenär, ömsomatt vägledare handledarevara som ger- -
information riktning och stimulans inför den fortsattaom resans resan,

ömsomoch dragkraften, även sträckningen inte alltid blir denom man
Detta förutsätter reflekterandetrott. praktiker kan fungeraen som som

inspiratör och via sin dokumentation, tillsammans med sina kolle-som
skapar möjlighet och för levandeutrymme och kritiskgor, diskus-en

sion kring den pedagogiska praktiken och dess förutsättningar.
För synliggöra barnetatt kultur- och kunskapsskapare har visom ut-

gått från förskolans och skolans idéarv dåoch särskilt påmed fokus tre
bärande idétraditioner: det klassiska bildningsbegreppet, progressivismen

dial0gfil0s0fin75och idétraditionerDessa speglar historisk utvecklingen
inom utbildningstänkandet och bygger därför till påvissa delar varand-

i den meningen delar diskursen fårleveratt kvarra, av ett annatmen
uttryck och utvecklingsinriktning grund samspeleten annan medav
samhällets övriga utveckling historiskt, socialt inteoch minst ekono-
miskt.

idéarv:Ett upplysningstidens bildningssyn, progressivismen och
dialogfilosofin

tvåfinnsDet dokument under vårtid enligt mening är sär-senare som
skilt värda utgångspunkt föratt ta diskussion kringsom etten gemen-

idéarv, ochsamt startpunkt när vill skriva fram visionsom man en om
möjlig mötesplats för förskolan tvåoch skolan. Dessaen dokument är

Barnstugeutredningen SOU:1972:26 och den läroplanen förnya
skolan En skola för bildning SOU:1992:94.77

I den läroplanen för skolan, En skola för bildning, görsnya för-ett
återupprättasök bildningsbegreppet,att två årsunder hundra tidsom

varit centralt begrepp när i Sverigeett dryftat målutbildningensman
innehåll,och under de decennierna fallit bortsenaste läro-men som ur

plansspråket och den officiella begreppsrepertoaren. Donald Broady
i bilaga till läroplanen skrivit fram det nyhumanistiskasom en bild-

ningsbegreppet påpekar ordet bildning språkbruki dagensatt före-och
ställningsvärld ofta kommit visst bildningsgods iatt formettavse av en

påfast och förhand given uppsättning kunskaper, skall vidareför-som
medlas. Det klassiska tyska bildningsbegreppet däremot uttryckte mot-

nämligen föreställningensatsen, människan är elleratt bordeom vara-
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451994:SOUgi-förhandnågot intetillskapar sigsig, ellerbildarvarelse somen- 3Expertbilagafö-aktivtsig,gör mednågot människansåledes ettBildning är somvet.
individensförmågor utökarutbildandeinnebär somett avretag som

bildningstankenformuleringhjälp KantsMedfrihet.tillmöjlighet avav
Broady detta:belyser

självförvållade omyndig-utträde sinmänniskansärUpplysning ur
förståndsittoförmågan siganvända utanOmyndighet ärhet. att av

efter-omyndighetSjälvförvållad är dennanågon ledning.annans
ochbeslutsamhetoförstånd bristandeinte ärorsakdess utansom

någon Sapereförstånd ledningsittbrukamod utan annan.avatt
dittanvändaHoratius modHa egetVåga vis attaude vara -

valspråk.79således upplysningensförstånd är
mänsk-till detidéer tilltronbärandeupplysningsprojektetsEn varav

politiskt ochsocialt,människornafrigöramöjlighetförnuftetsliga att
från al-idénutgickemancipatoriska tanke attDenna omkulturellt. om

tänkaoch modkunskap,aktivt skapa attmöjlighetfickmänniskor attla
på jämliktbehandladebliockså avseende ettviktigtideskullesjälva, ett

ambi-jämlikhetssyftanderättigheter. Dennadärmed hasätt och samma
upplysning-både ochhumanismenidé ibärandefinnstion ensomsom

vägBildningensavhandlingenitydliggjortGustavssonhar Bernten,
betydelsenhadebildungallgemeinel99l.3° exempel är hur tyskansEtt

bildningensalltdär omför alla, ochallt ochbildning om angav
jäm-för alla denhelhet, ochochsammanhangöverblick,karaktär av

påpekat skaLiedman harambitionen Sven-EricSomlihetssyftande
förknippasupplysningsprojektetiläroprocessmänniskansenskildaden

främ-Bildningensvärld.människansiutvecklingsprocesserandramed
förledaskaninte, att tro,helhet ochfolketsubjekt mansomsta somvar

samhällsomspän-imedelPå så bildningvis blevsjälv. ettindividen en
sätt upplys-På motsvarandefilosofi.pedagogiskfrigörandenande var

i denhållet subjektivistiskt,helt ochvarkenkunskapsidealningstidens
heltindividen, elleroupplöslig delärkunskapenbemärkelsen avatt en
fastårkunskapenbemärkelsen etti denhållet objektivistiskt, attoch

subjektiv si-både objektiv ochsåledesinnefattadekunskapsgods. Den en
folkbild-siniPestalozzi,hölls även kvardimensionda. Denna somav

förtillgängligochavsåg skullebildningningstanke att gemensamvara
personligsamtidigt mycketalla men

föremålofta varitbildningsidealetklassiskadetuttolkningDen som
någotenbartellerbildningsgodsfast givetantingenför, dvs somettsom

kunskaps-inneburit detsjälvbestämmande, harsjälvbeskådande attoch
samhälleligarådandefrån sociala ochabstraheratssubjektetskapande

in-både och skolaförskolahittills givitsmandatDetbestämmelser. som
enskildeslångt än denvidaresträcker siguppgifternebär dock som

utbild-samhälleligaegenskapsjälvbestämmande. Isjälvbildning och av
också central del ettförskolanär skolan ochningsinstitutioner aven

viss rikt-måste sträva iverksamhetenvarförsamhälle,föränderligt en
Vimål och värden.samhälleligaöverenskomnaning gemensamtmot

folk-svenskadenanalysGustavssonsåter till Berntvill här anknyta av
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må- 1994: 45SOUochsträvan efter knytabildningens den friaatt processensamman
Expertbilaga 3let:

bildningen,något iär dessaMin centrala inslagatttes om av
såmålet, får överhandenellerden fria helt tunnastaprocessen

tolkatJag harbärkraftiga bildningstänkandetideologiskt idet ut.
så, däruppbyggnadsskedetfolkbildningi svensk understyrkan att

bådebåda Bildningihölls de enhet.momenten varsamman en
mål in-ellerfastafri och med förebilderen processprocessen

byggda.83
kunskapsskapandepå ochmänniskan är delaktig i sittSynen hur

tidigasamhällsvarelse fanns även isamtidigt är delaktig den progres-en
iJenaskolani tyskaoch grundsyn densivismen med John Dewey som

verkade i samband medKöhler detdär KanskeThüringen, Elsa var
utbildningstänkandet, ochinflytande överstarkareproduktionens allt

vetenskap-arbetskraft, jämsides med detallmänbildaddess behov av en
för-klassiska ochgenomslagskraft, detstarkareliga tänkandets allt som

målratio-förbildningstänkandet fick vika detprogressivistiska merge
påbildningsidealet85 ivetenskapliga barnetDenobjektivanella synen

också emancipatori-deutbildningstänkandet innebarprogressivadet att
frågorna, är förbundna med denförankradeska värdemässigt ovansom

urholkades.bildningstanken,citerade Kantska
Även fasta fö-medfri ochbildning en processen processses somom

måstemål både-och-tänkande erövrandet kun-rebilder och ett av--
aktiv interaktionförstås förutsätter medskap enprocess somsom en

hjälpomvärlden. Med dialogfiloso-fenomen iochandra människor av
på kunskapsskapande inbegri-kanfin vi ettatt somsynmanmenar

dialogiskaprincipen det tänkandetdialogiskaDendenna process.per -
början i Platons sokrati-ingår lång sinfilosofisk tradition ochi taren-

från viaAristoteles Hegel tillframburits vidaredialoger och harska
Habermasåö 1900-taletUnder denharG. M. Mead ochbland ut-annat

iformulerats hans huvudverktydligtMartin Buber, ochvecklats av
existensenindividuelladen endast kanJag Du, där han hävdaroch att

människor i den givnamed andrautvecklas i gemensammasamvaron
påpekat i sin SpråkñlosoñBuber för-världen.37 Israel harJoachim att

människan kon-konstruktiviszisk och relationistisk däransats,enenar en
skapelse-sig självoch skapar och sin omvärld, dennaochstruerar att

mänsk-mellani relationenbart kan ske och kommunikationprocess en
männi-något enskildaär förliga subjekt. Kunskapen Buber inte som

något åstadkommereller besitter, instiftarskor har ellerutan ge-man
handlingenkommunikativarelationsätta sig i till världen. Denattnom

efter-för Jaget,interaktionen med Duet är därför förutsättningen--
inter-Dennaförst är i relation tilldet Duet Jaget kan skapas.som som

också Köhlers kulturteo-ñnnsaktionistiska bildningssyn levande i Elsa
ri. Köhler menade kulturtraditioner inte övertas passivtatt ge-av en ny

nyutvecklas denprövas, redeñnieras, förkastasneration, ochutan av nya
omgivning. Akti-via subjektets aktivitet i singenerationen samspel med

såledesvitetspedagogiken med verkskapandet nyckelbegrepp ettvarsom
utgångspunkt från konstruerarmed människanhandlingsteori,slags att
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SOU 1994: 45konstituerar sig själv. Därmed gick Köhler, tillsammans medoch Elsa
tankegångar Expertbilaga 3likatänkande i de och densina kollegor Jenaskolan, emot

rådde innebar1930-talet, ochbildningssyn hon menade under somsom
framför förmedlaskolan utbildningen allt handladeoch att ettatt om

kulturarv.
vetenskapsñlosoñ även stöd för liknandefinns tanke-Inom modern

gångar. stöd i si-Cybernetikern och biologen Gregory Bateson har, med
någothävdat lärande inte enkelt överförandestudier, handlaratt omna

färdigt bildningsgods, inlärningens och evolutionensutan attett es-av
är utforskning förändring. säger:och Hansens

mänsklig försöker folk alltid avbildaI överförandet kulturav
generation överföra föräldragenerationens färdighe-och till nästa

värderingar försöken misslyckas alltid och oundvik-ochter men
ligen, för kulturöverföringen är hopkopplad med inlärningen, in-

DNA.89medte
1972.Barnstugeutredningensammanhang vill vi anföra II detta

återknytsbarnstugeutredningen i mening den klassiskabanden meden
närbildningstankens progressivismens emancipatoriska strävan,och

slår förskoleverksamhet itydlighet fast alla barns rätt tillmed storman
jämlik förskola jämn kvalitet över hela landet. Det handlade omen av

vård,ocksårätten till bildning rätten till helheten av omsorgmen
pedagogik, bärande i Alva Myrdals socialtoch tanke redansom var en

förankrade pedagogiska 1930-talet. barnstugeutredningenunder Isyn
fick integration i samhälleligt gemenskaps-begrepp helhet och ettsom

väckasitt tydliga uttryck. Begrepp sedemera skullebygge ett stortsom
idégrundinternationellt intresse och idag kan sägas liggasom som en

för internationell diskussion kring kopplingen mellan educationen
and care educare.-

ocksåBarnstugeutredningen bröt med traditionella pedagogrol-den
istället lyhördheten är här dialog-len, och betonade för barnet. Det det

pedagogiska tänkandet in. Barnstugeutredningen fannskommer I en
ambition kombinera tänkande där människan aktiv i sinatt ett ses som

interaktionistiskt synsätt,kunskapsproduktion med där dialo-ettegen
kommunikationen i fokus. Som följd den traditionoch sattesgen en av

funnits inom förskolan kom dock dialogtänkandet i Barnstugeut-som
teoribildningf-Oredningen framför allt förankras i psykologisk Där-att

befástes bilden förskolebarnetmed varande psykologiskav som av na-
Det vetenskapliggjorda trädde fram. Dialogprin-det barnettur. var som

idéhistoriskacipen inte den vidare den hade kunnatgavs ram, som
hjälpmed exempelvis upplysningstidens, KöhlersElsa och Jenasko-av

många gångeridéarv. brister utredningen oför-lans Dessa i kom, kanske
kritik.91rätt, innebära den för omfattande kritikDennaatt att utsattes

härledas till utredningen sjösattes period närkan dels under barn-att en
inne i mycket expansiv period, vilket medförde vis-attomsorgen var en

ide problem uppstod verksamheten tolkades resultatettsa av som som
den pedagogik utredningen föreslagit, än ettav nya som snarare som re-

expansion.sultat de iproblem uppstod samband med dennaav som
utredningen för avsiktDels hade samhälleligt för-att presentera en mer
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årinte publicerades förrän efter SOU 1994:ankrad analys dock 45ettsom par senare
barnstugeutredningen. iFörst samband med utredningen Utbildning Expertbilaga 3

något1975:67i samspel dialogpedagogiken djupare för-skulle en
iankring bland Meads och Freires teorier.annat

kommunikativa handlandets möjligheterDet

utgångspunktVisionen den möjliga mötesplatsen sin i dettarom ge-
ocksåidéarvet, i vision potentiella jämlika kom-mensamma men en om

munikativa socialahandlingar, relationer och insikten viktenom av so-
lidariteten människor samhället, tingenmellan mellan och indivi-samt

måste fastlåstaHär vi betona inte politiskaderna. det handlaratt om
påställningstaganden djupare filosofisk värde-dogmer, ochutan om en

nivå, förståelse.mässig där finns ömsesidighopp potentiellett om en
också förståelseDet handlar alltings enhet. Eller denenom av som ny-

storavårligen framlidne och samtids utbildningsñlosofer Lorisaven
Malaguzzi har sagt:

Vår biologiska arkitektur präglas solidaritet. Det handlarstorav
nät interaktioner mellan enskilda tillceller tanke ochettom av

handling. Vi är människor helheter existerar i nödvän-som som
dig samexistens vilkamed andra, vi aldrig skulle kunnautan se

förstå våraeller själva. ... amerikanska vänner sägerEn attoss av
finns olika intelligenser. Videt 7 helhetssyn väv.tror en en-

Vi det finns för intelligensenbas olikatror att en gemensam men
användningar. All intelligens växer jord, liksom trädenur samma

förhållaär olika växer jord. Hur skall sig tillmen ur samma man
sådan måstebarn synmed Man ha mod tänkaatt atten om en
påverkar både månen.blomma föds Varje män-det solen och ...

niska är sammanhang hundratals uttryck, erfarenheter ochett av
minnen. Detta sammanhang utvidgas förändras oupphörligenoch

kunskapererfarenheter ochgenom
Vi idagtalar vi lever i kunskaps- informationssamhäl-ochatt ettom

frånframtidale, och den produktionen, till skillnad tidigare,denatt
dåförutsätter samtal och kommunikation. vilka är mänskligaMen den

kommunikationens villkor och förutsättningar Finns dessa kommuni-
tillgå påpekarkationsmöjligheter för alla Alltfler samhällsvetareatt att

förutsättningarna för mänsklig kommunikation är föränd-under stor
Jürgenring. Habermas har i sina arbeten analyserat komponenter i

samhället direkt undergräver upplysningsprojekt. Han sägerett attsom
systemvärlden livsvärlden,hotar invadera vilket omöjliggöratt en

handlande.verklig mänsklig kommunikation verkligtoch ett
påsamtidaDen kommunikation sammanfaller delvis med densynen

pådominerande kunskap, dvs i kommunikativadet den hand-attsynen
uppnå förståel-lingen är möjligt i identisk,betydelsenatt en gemensam,
såsommellan individer, kunskapsgods är möjligt överföraatt ett attse

från individ till i identisk form. för identisktBara att etten en annan
frånmeddelande via telenätet överförs dataskärm i tilllandetten en an-
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förståel- 1994: 45SOUså inteinnebär detland eller atti ett annatannatett rum,nan
Expertbilaga 3ärfaktorkomplicerandeEnär densamma.meddelandet annansen av

och kom-förändringstakthögsamhället präglas stordet modernaatt av
ochavstånd ursprungliga villkorenmellan destörreplexitet, samt ett

kunskapsmeddelandet.abstraktasjälva detför kunskap ochkontexten
måste därför tillosynliga samhälleochPedagogik i dagens komplexa

hjälpa barnpedagog kanochhandladel attstor vuxenman somom
genomskinlighet. Iskapaosynligasynliggöra detungdomoch attatt -

förståelsen årfrånutgåmåste dendetta arbete att engemensammaman
biofysikern Heinz Foers-Ellerriktmärke.änomöjlighet vonett somom

uttryckt saken:ter
observe-uppfattningfelaktigasubjektsObjektivitet är attett om

honom.96kan skerandet utan
kommunikation ärär ettpedagogiskaDen sam-somenprocessen

eller pedagogenspråk barnetdär detuttryck,fyllt ochmanhang somav
konstruktionmåste komplexgörsäger elleruttrycker avsom enses--

hål-aldrig helt ochminnen,ochkänsloröverväganden,hundratals som
förstås Däremotden andre.ömsesidigtellerlet kan rekonstrueras av

dennyfikenhet hosigenkänneLse ellerlust,väckauttryckskan det som
frågan: övermåste förundratsHar duväckasskallFör lustenandre. att

ärDethållas pedagogiska vardagen.i dennågot alltid levandeidag
drivkraften till alltsåg mänskligafråga denAristotelesden somsom

således vikti-är dekunskapssökande. nyfikenhetochFörundran, lust
något Malaguzzi oftaLorispå vägen kunskap,krafterna mot somgaste

fråninspirationmedpåpekade förmodligenåterkom ständigt,till. Han
gnistafinnsOm det intetankar:filosofen Montaignesfranskeden en

förståelse93. ävenså Han harförblir detsjäl,tänder barnets utansom
också nöd-inbegriper denför sakföljande uttryckanvänt somsamma

språkidéer, ochsättDär världar,interaktionen: ut-vändiga att vara,
eld.99tändsmöts därtryck en-

på försökadenfallerpedagogiska situationen attI den ansvaret vuxne
få utlopp. Barnoch lust kannyfikenhetdär barnetssammanhangskapa

frammåste för lockaansträngaiblandnyfikna, vi attär ossmen vuxna
så pedagogikenskraften är ledanvår ärOm nyfikenhetennyfikenhet.

farliga ledanbådemotståndare, pedagogen. Denför barnet ochvärsta
ini-för, respektivebliruppstår pedagognär ellerbarn utsattman som

grundläggandegånger, det finnsuppgifter upprepadetierar, attutan en
inne-mening ochförståelse kunskapensammanhangför det som ger

börd.

forskande pedagogenbarnet och denforskandeDet

bildningssynenklassiskaVår sprungit fram denhittillsvision har ur -
emancipatoriskabetoningen desssig ochmänniskan bildaratt av-

sträckersolidaritetsolidaritet, till dennafrihetvärde, ochaspekter attav
människanförhållandet människor ochfrån mellantillminsta cellsig

bildning är dialogenför dennaförutsättninguniversum,och samt att en

156



och den kommunikativa handlingen mellan individen och den Andre SOU 1994: 45
eller omvärlden. grundförutsättningEn för verklig dialog peda- Expertbilaga 3en en-
gogisk interaktion mellan barn förhållandeoch är respektettvuxna av-
och den enskilde individens självkänsla. Detta leder fram till självaoss
förhållningssättet till barnet och den pedagogen det forskandevuxne -
barnet och den forskande pedagogen.

liggerDet i själva uttrycket det kultur- och kunskapsskapande bar--
barnet är aktiv aktör inet att skapandet sin kunskap ochen av egen-

sin sinaoch medmänniskors kultur. såledesDetta barn ärgemensamma
i sig självt förmöget och kompetent barn.ett Det är nyfiket barn, fylltett

lust och kreativitet längtar efter utmaningar och spännandeav som upp-
täckter.

påSynen framstårpedagogen i princip densamma påsom som synen
påbarnet. Synen den forskande pedagogen innebär tudelat inter-ett men

agerande professionellt dels ingåhandlar i dialog ochattansvar som om
kommunikativ handling med barnet eller barngruppen, och dels hand-
lar den reflekterande hållningenoch forskande med barnensom arbets-

och sitt arbete objekt. Man kan sägaegetprocess arbetet börsom att
präglas aktiv passivitet1°°, innebärav pedagogen attsom man som

mångaintakan olika roller. Ibland regisserar presenterar ettman; pro-
blem och initierar arbete kring förplaneratett material eller introdu-ett

kunskapsstoff för föraett nytt arbetet vidare. Ibland ärcerar att man
dock reducerad till sufflör och hjälpreda i barnenen process som av

igångkraft och själva Dåregisserar.satt behövs iblandegen den vuxnes
röst, eller gillande, eller hjälp vidareuppmuntran näratt processen

någon anledning bromsats svåraVad pedagogensav arbete tillupp. stor
del handlar är låtalyssna och sig inspireras frågoratt barnensom av
och nyfikenhet, hålla frågorderas vid livatt följaoch och studeraatt
hur barnen påsöker frågor.sina Idealet är, även det inte alltidsvar om
är möjligt uppnå, pedagogenatt skaatt kunna behärska lyssnandets och
frågandets konst, och inte barnenatt innan de ställtsom vuxen ge svaren
frågorna. När barnet fråga såställer säger det samtidigt: nå-Jag kanen

någotgot Jag vill eller med Maria Montessoris välvalda uttryck: Hjälp
mig göra sjâv1°1:det Hjälp mig vägenatt själv hitta minatt svaret
fråga Hjälp mig frågorställa får migatt sakerattnya som ett nyttse ur
perspektiv Bekräfta jagdet redan och mig och stöd migvet vägse

upptäcktenmot
förhållningssättMed detta bakgrund kan förskolan ochsom men se

skolan levande laboratorier, där experimenten, försöken och utfors-som
kandet även ofta utförs utanför själva institutionen i interaktion med det
omkringliggande samhället dess bibliotek,samt och företag.museer

I detta utforskande måstearbete barngruppen pedagogiskses som en re-
När barnen möter varandra dåsina idéer,med vaknarsurs. lusten och

utmaningen finna eller forskaatt sig framsvaret till teorier.att Ar-nya
betet i erbjuder inte bara möjlighet till kreativare kunskaps-grupp ett
skapande ocksåhandlar förmågautan ansvarstagande, samspela,om att
diskutera, välja och handla; det är demokratiskt arbetssätt. Pedago-ett

arbete med barngruppen ocksåinbjuder till möjlighetgens atten som
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1994: 45SOUsinautveckladokumentation,viaforskarepedagogkunskapsskapande -,-
3ExpertbilagaintaGenomkunskapsskapande attbarnens enkunskaper processer.om

ellervideokamerabandspelare,hjälpmedroll, ochdokumenterande av
ochefterhandipedagogenkanarbetsprocessen,dokumenterakamera

hand-kommunikation,hur barnensanalyseraandramedtillsammans
kun-barnensord; hurmed andrautvecklas. Ellerlärandeochlingar

skapas.skap

praktikernreflekterandeoch denDokumentationen

också levandefannspedagogiskaIdén dokumentera processerattom
synsätt barnetKöhlerhävdadeLiksom Dewey ettKöhler.Elsahos

aktivitetspeda-Köhlersmedforskare. Ipedagogenochforskare somsom
samtidigt deforskningsassistentersågs slagslärarnagogik somettsom

observationsprotokollpraktik. Köhlerssinvetenskapliggjorde egen -
Dettidsmässiga faktorer.på ochrumsligabyggdeaktivitetsmatrisen -

kommunikationenarbetsmetod,låg aktivitetspedagogikens sattei som
självreflekteran-deniobservationenoch attinteraktionen centrum,och

verklighetensochformbarhetsjälvetsinsiktutveckladelärarende om
tidverksammaKöhlersElsaUnderpedagogiskai detgörbarhet rummet.

praktik, oftaforskning ochnärmandei sittlärarna,innebar detta att av
avhandlingsskrivandem Vadstudier ochakademiskatillvidaregick

idéKöhlersleva kvarvåra kommiti dagarförmodligen att omavsom
barnobservationerna,kalladeär depedagogiska faktaobservation av

utveckling,psykologiskabarnetsobserverahand ärsyfte i första attvars
före-arbetevi i dettakunskapsskapandeochlärandeinte detoch som

språkar.
ärpraktiken. Detsynliggöra ettDokumentation handlar att re-om

synliggöra delsärSyftetförhållningssätt praktiken.till attflekterande
föräldrarsjälva, derasför barnenkunskapsskapandeocharbetebarnens

förvillkor ochkunskapsskapandetsövrigt, delssamhället ioch process
gör ochbarnenvaddokumenteraGenompedagogen.forskandeden att

ökakanmed barnengör tillsammanspedagogsjälvvad mansomman
där-ochhandlingarna,dekonsekvensernamedvetenhetsin egnaavom

arbetet.utveckla detochförändraockså förunderlagmed att egnaett
tydligockså det kaninnebäradokumentation attkanFör barnet enges

identitet.
för-ochtillvaratarförhållningssätt innebärreflekterande attEtt man

praktiskt verksammaerfarenhet. Debeprövadvidaresöker bygga pe-
teorier kringutvecklasåpå medsättkan attdagogerna nyaomvara

dokumentatio-medkunskapsskapandeochsocialisation, lärandebarns
produce-delaktiga iblipedagogernaord kanMed andragrund.somnen

professiona-pedagogenshögaställer kravkunskap. Dettarandet av ny
entusiasmerainspirera,också kanutmaningärlitet, det somenmen

självre-ständigkräverpraktikpedagogiskEnökaoch enengagemanget.
förändras.utvecklas ochskall kunnabearbetning denochflektion om

dialogochkommunikationmedel,ärDokumentationen utanett men
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kring dokumentationen sker ingen förändring. Genom de diskussioner SOU 1994: 45
och samtal föra utgångspunktkan med i det dokumente-som man Expertbilaga 3som

finns möjlighet knytarats teori ochatt praktik.en samman
Dokumentationen påkan detta sätt fungera läroprocess,som en som

samtidigt är viktig bas för fortbildning, utvärdering fören skapasamt att
tilltro för verksamheten. Tilltro ocksåhandlar legitimitet kanom som
skapas när pådokumentationen olika sätt används synliggöran-ettsom
de utåtpedagogiken offentligheten. Därigenom kanav mot varje försko-
la och skola offentlig röst och synlig identitet. Detta är integes en en
minst viktigt i samarbetet med föräldrarna. Genom synliggörandet kan
dokumentationen också ligga förgrund det offentliga samtaletsom om
förskolan och skolan.

För synliggöra praktiken krävsatt dokumentationen bliratt natur-en
lig och integrerad del det vardagliga pedagogiska arbetet nå-inteochav

ligger utanför. Engot grundprincip bör varje förskolasom ochattvara
skola möjlighet utvecklas sina villkor,att ochges detta görsattegna
utifrån skapandet kultur utforskning och reflektion. Dettaav arbeteen av
måste växla mellan olika fokus; mellan fokusering på erfaren-en egna
heter; förståelseteoretisk det sker,en de socialpolitiska,av samtsom av
värdemässiga och filosofiska förgrunderna det pedagogiska handlandet.
Detta arbete kräver kommunikation,otvungen vilket betyder mö-en att

måste ske mellan deltagaretet befinner påsig jämställd någotfot,som
Habermas kallar Herrschaftsfrei, dvs ickesom hierarkiskt struktu-en
situation.1°3rerad Ett hinder i utvecklandet reflekterande förhåll-ettav

ningssätt till den pedagogiska såledespraktiken är den starka förankring
tycks finnas såi den kallade Jantelagen. diskussionerIsom kring peda-

gogisk praktik innebär Jantelagen sätt hantera olikheter därett att man
söker efter minsta nämnare eller fokuserar diskussionengemensamma
på istället på sakfrågor.1°4för ärDet istället viktigtperson eftersträvaatt

intresse för sakförhållanden,ett gemensamt samförstånd kringsamt ett
alla skall utifrånatt hållbarhetkraftargument ochtestas och detatt

bättre får större vikt.argumentet

Den odelbara helhetligheten både-och-tänkande i detett pedagogiska-
arbetet

Som från Descartesett har det i västerlandet varit lättarv hemfallaatt
till dualistisikt tänkandeett antingen-eller-tänkande,ett istället för ett-
både-och-tänkande, eller helhetlighetstänkande.ett åskådlig-För att
göra vivad med nödvändigt helhetlighetstänkandeettmenar inom
den moderna pedagogiken, åter låtavill vi upplysningstidens idéer vara
vägledande, i den bemärkelsen den skapande ochatt konstnärliga kun-
skapen uppvärderas och känslan förbunden med förnuftet. Det-ses som

någotär inom denta moderna vetenskapsñlosoñnsom och vetenska-
inom den biologint fåroch fysiken,pen, allt störreex nya genomslags-

kraft. Gregory Bateson har vårhävdat förlust känslanatt estetiskav av
enhet helt enkelt epistemologiskt misstag.1°5ett Batesonvar attmenar
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1994: 45SOUvårförloratvi mottag-dualism harkvantitet ochbetoningen avgenom
3också Expertbilagaharvisamtidigtbindermönster somför detlighet samman,som

föränd-ochgestaltkontrastförhållanden, form,förståelsen förförlorat
likheterochskillnaderkontraster,upplevaellerkunnaring. Att -se

förståelsen upple-ochförnödvändigtärbindermönstret sammansom -
mening.enhet. Detlevandesalltsammanhanget som gervelsen av -
hemfallerinteförutsätteratmosfär attpedagogiskkreativ manEn

gedigna kun-harpedagogenförutsätterDettänkande. attdualistisktett
Betoningengod lyssnare.fungera avkansamtidigtoch enskaper som

frånleda bortfår intedockpedagogiskt arbeteifria ettden processen
rådamåste mellanmångfaldspänning ochdenidentiñerandet somav

praktik,teori ochkänsla,ochtankelogik,fantasi ochoch allvar,lek
brukargränser,frihetsjäl. Ingen utanochintuition, kroppochstruktur

innehåll. Detocharbetssättmedvetetlärandesäga. ettInget utanman
ihamna ettkamp attoch motbåde-och-tänkandehandlar enettom
mås-katalysator,viktigär härLäraren somantingen-eller-tänkande. en

komplexitet ochhärbärgeraochförmåga hanterakunnasinträna attte
kvalitetochproduktmål medel;och process;förenamångfald; kunna

produktion.ochreproduktionstyrning;ochfrihetkvantitet;och

återskapa legitimitetAtt

utbildnings-legitimitetskaparvärdenaunderliggandedeärDet som
vårt kringsamtalförankringävenkrävsDärför avverksamheten. en

frå-ivärdefrågor i samtsamtidens stort,iidétraditionermötesplatsens
tidirättungdomars storaochhävda barns avkan enhur manomgan

förändringar.samhälleliga
försko-verksamheterpedagogiskavi somFrågan byggerhur uppom

fråganexistentiellaevigatill denkopplad omalltidärskolorochlor
fråga viframtideniochochvåra här sommed barn envillvivad nu -

vi väljerlösningarepok. Dehistorisk somi varje sommåste ställa oss
med-potentialer,vår barnsvärdefråga delsspeglarpå denna synsvar

pedago-vi i denhursamhälletposition i samtochrättigheterborgerliga
förståelsevårdelsrätt,barnshävdar nu-bästa sätt avpraktikengiska

denmöta de kravska kunna sam-huroch somframtidenoch manet
ungdomar.ochbarnställermoderniseringsprocessenhälleliga

välfärds-studiersinaförkändblivitfrämst avHabermas,Jürgen som
politikoffensivkrävsidagpåpekat detutveckling, har meratt enstatens

utbildning.ochuppfostranförvåra institutionervill medvikring vad
på admini-enbartinstitutionersvårare för dessa attalltblivitharDet

ochlegitimitetkulturellnågon formbyråkratisk skapavägstrativ och av
värdebaseraddetkrävsHabermasEnligtvårt samhälle. meri entilltro

institutio-dessavill medvivadkringsamtallevandediskussion ett -- tillliggervärdenibörja dekunnaskullener.1°5 sådant samtal somEtt
Social-ilagtästafinnsochskolan,ochför barnomsorgengrund som

vär-portalparagrafer. DessakalladeSkollagensrespektivetjänstlagens
lik-ochlevnadsvillkorjämlikarätt tillbarnsallahandlarden, omsom
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värdig utbildning, rätt utveckla sina och potentialer, SOU 1994: 45att samtresurser
sårätten förrespekt sin integritet, kallade oför- Expertbilaga 3kanatt egen ses som

ytterliga värden i given kulturkrets gäller under alla omstän-som en
digheter. Donald Broady skriver i sin bilaga till läroplanenden nya om

pådetta följande sätt:
Självfallet frånär värdena inte eviga, skifta samhälle tillde kan

frånsamhälle och tid till i givet samhälle videttannan, men en
given tidpunkt existerar uppsättning värden ingen kan gö-en som

sig träda oförytterli-gemenskapen. Dessaattutan utra urarva ur
värden är i kraft de i enskilda fall sigkan oprak-oavsett tega om

onödiga.1°7tiska, oekonomiska, onyttiga eller
ljusetl Broadys anför0rd vi socialtjänstlagens portalparagrafav som

lyder:
Samhällets socialtjänst skall demokratins solidaritetensoch

främja människorsgrund ekonomiska och sociala jäm-trygghet,
likhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar
för sin socialaoch andras situation inriktas frigöra ochatt ut-
veckla enskildas och gruppers egna resurser.

påVerksamheten skall bygga respekt för människors självbe-
stämmanderätt integritet.och

Skollagens portalparagraf lyder:
Alla barn och ungdomar skall, oberoende kön, geografiskav

förhållanden,hemvist sociala och ekonomiska ha lika till-samt
gång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och
ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform likvärdig,vara
varhelst anordnas iden landet.

Utbildningen skall eleverna kunskaper färdigheterochge
i samarbete med hemmen, främja deras harmoniskasamt, utveck-

ling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I
utbildningen skall hänsyn till elever med särskilda behov.tas

Verksamheten i skolan utformas iskall överenstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och verkaren som
inom främjaskolan skall aktning för varje människas egenvärde

vårföroch miljö.gemensamma

Det moderna samhället utgångspunktoch den moderna barndomen som

Det vi kallar det moderna informations- och kunskapssamhället, är inte
påbara uppbyggt produktion också kommunikation,utanav varor

symboler och relationer. Kanske är det dock vi i informa-myt att etten
såtionssamhälle är mycket bättre informerade välorienteradeoch än ti-

digare. TengströmEmin har i boken Myten informationssamhälletom
humanistiskt inlägg i framtidsdebatten vårthävdatett samhälleatt-

präglas tilltagande grad människors ökade desorientering. Vi le-av en av
idag i mycket komplext och inte minst osynligt samhälle. Barn,ettver

mångaungdomar och lever i olika sammanhang och uppträdervuxna
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1994:SOU 45många sina regler ochpå Varje sammanhang harolika arenor. egna
också Expertbilaga 3ökadepräglas alltmerSamhälletkräver skilda kompetenser. av

ocksåbåde kaninnebära otrygghet,valmöjligheter, kan men gesom
socialpsy-nyskapande. Den tyskeförändring ochmöjlighet till kulturell

igörbarheten blir allt större detZiehe talarkologen Thomas attom
påsamhä1let.1°8 Informationssamhället signalerar kravmoderna en ny

förändringar: denmed dessahör ihopskilda kompetenserrad somav
komplexitet, kunnakunna hanterakommunikativa kompetensen, attatt

lös-ochsöka kunskapskilda erfarenheter,integrera mycket att nyany
från skilda kulturer och medandrasamarbeta medningar, kunnaatt

informations-språk. kunskaps- ochSamtidigt vägleds i detskilda man
kän-innebärsamhället enkel kunskapssyn,baserade att mansomav en

påfyllandetintensifieraeffektivisera ellertilltagande behov attett avner
utbildnings-internationellasamtidainformation. I denkunskaper ochav

förespråkar excellence in educa-back-to-basics ochretoriken, som
iutbildningssystemetrestaurerandetion finns önskan ett somavomen

målrationellt of-tänkande. Alltiförlängning lätt enkeltsin hamnar ett
Ävenkänsla.intellekt, hand ochboskillnad mellangörtare omman en

rörelse sininom dennaverkadet kan tarattytan av-mansom
bildningstänkandeprogressivismensupplysningstidens ochelleristamp

barncentrering individanpass-ochanvändandet uttryck som;avgenom
måste lärande, lä-för sittning, barn och ungdomar attegettaatt ansvar

reflekteradochvikten deltagandelära, kreativitet,barn att enavra
målra-påtagligt antingen hamnar iså rörelsedennapraktik är det ettatt

internatio-denställstänkande, där kompetenskraventionellt gentemot
sig ipsykologisering kaneller imarknadens krav,nella yttra rensomen

både-emotivism.1°9 måste handlaiställetDetkognitivism eller i ettom
undvikaföroch hela barnet,hela människanoch-tänkande attsom ser

känslomässiga.detdet logiska eller enbarti antingen enbarthamnaatt
vetenskapsñlosoñsktpsykologin och inomden modernaInom nyare

fråntrådarna bildningstän-klassiskadetvitänkande har kunnat attse
återupplivats.både-och-tänkande kring kunskapssynenkandets

utmaningblirfragmenterade värld detsplittrade ochI denna storen
deförsöka barn och ungdomarför pedagogiska verksamhetenden att ge

förståelse för sammanhang ochorienteringsinstrument kan skapasom
samhället inrymmerikomplexitet ligger det modernamening. Den som

sättbåde adekvatmotsättningar. Demöjligheter ochdock ettsom
och kanmöjligheterfrihet dessahantera denkan svara uppgersom

indi-självförverkligande ochmöjlighet tillställs, harde kravmot som
också risk demoderna liggerutveckling. detviduell I att somen

begränsningar inte kanoch andraekonomiska, kulturellagrund sva-av
vid sidan Attdärför hamnaoch kommerkraven mot-attmot av.ra upp

pedagogiskviktig utmaning för alldärförutslagning bordeverka vara en
ocksånågot förskolans och skolans mandat.inryms iverksamhet, som

erfarenhe-utgå från barnet och deoch därigenomkulturbarnsAtt se
förskolans skolans allraframtida ochbär är kanske denbarnetter som

i kraftutmaning. Gapet mellan detviktigaste attvetvuxna av varasom
vårtmindre iblir stadigt alltungdomarbarn ochoch det vetsomvuxna
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såsnabbt föränderliga samhälle. Det SOU 1994: 45kan till och med barn ochattvara
förståungdomar kan samhället än 3och hantera det bättre Expertbilagamoderna oss

Särskilt tydligt blir närdetta barns och ungdomars han-vuxna. man ser
terande de moderna kommunikationsmedlen och media olikaav av

ljusetslag. I detta blir det viktigt i förskola strävaoch skolaextra attav
utgår frånefter pedagogisk filosofi barnet ochbarnet ochen som ser

många gångererfarenheterdess och kunskaper, förvärvats utanförsom
förskola och skola. Det är dessa kunskaper erfarenheteroch barnensom

måste utgångspunktbär med sig utnyttjas för det fortsatta lä-som som
randet.

gårUtvärderingen.: funktionstyrande i skolsystem allt längre inedett som
åldrarna

En förändring i samhälletdet moderna tydligt kan interna-som man se
tionellt sammanhängeroch med den internationella konkurren-som-

och behovet kompetens är utbildningssystemet tenderarattsen av ny -
åldrarna.allt längre i Eftersom i flestaned de västerländskaatt man

uppåt åldrarnaländer redan byggt skolsystemet i börjar idagut man
vända blickarna barnen möjligheternade och lära barn imot attyngre

åldrar.lägreallt innebärDetta förskolebarnens liv börjar förskolasatt
på sätt.°olika

åldrarnaI samband förskolningen tidigamed de finns riskstorav en
åldrar slåsför i tidigarebarn allt kommer eftersom de inteatt att ut,

klarar såledesde ökade kraven. I detta läggersammanhang överav man
påproblemen förmågabarnen, med hänvisning till deras bristande och

frånkompetens, och bortser huruvida är felaktigakraven eller orimliga.
Många dåbarn lär sig inte det tänker sig de skall lära, vadatt utanman

allt tidigare lära ärde kommer sig de inte kan lära.att att
målstyrdaI det vi idag lever med kommer de kravsystem stu-som

ocksådieresultat ställs på nå-allt barn behöva utvärderassom yngre
Frågor målstyrningsätt. relationenkring mellan utvärderinggot och

och hur utvärdering hanteras i decentraliserat blir därförett system
Från internationellaakuta. studier vi nationella och utvär-vet att prov

ocksåderingar verkar inte pånormerande bara läroplanerna utan
innehållsjälva undervisningens arbetssättl När utvärdering över-och

förs till konkreta tekniker påoch metoder används pedagogiskoch en
praktik påhar den alltid styrande effekt pedagogiskaden praktiken.en
Instrumenten i sig talar vad värderar värdefull praktik ochom man som

därigenom påhar inflytande hur kunskap definieras,kommerstort att
också vilka sociala relationer blir möjliga i den pedagogiskamen som

praktikenJu
samband sjösättandetI med a national curriculum tillhö-medav

nationalrande evaluation programs i livligaEngland, har diskussio-
bland lärare, uppstått.barnexperter och föräldrar Framför allt harner

7-åringarnasförslaget utvärdera iarbetsresultat den engelska sko-attom
väcktlan omfattande kritik. påMan bland kravet effek-annat attmenar
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så ålder lätt till SOU 1994: 45inlärningsresultat i tidig kan ledativitet mätbaragenom
farhå- Expertbilaga 3blandmycket snäv och enkel kunskapssyn. Man hyser annaten

på utvärdering kom-för större betoning barns kompetensatt avgor en
pedagogiskändra kännetecknar bra verk-vadatt ensynen sommer

också utbild-högre stadiema ifinns rädsla för desamhet. Det atten
definiera inne-ningssystemet i alltför utsträckning skall komma attstor

åldrarna.113håll ioch arbetssätt längre ned

framtida skolaAtt bli likvärdiga kollegor i en

någon förskola och skola skallFör form samverkan mellanatt varaav
skärskådarockså tydliggör demöjlig genomföra krävs ochatt att man

bådaför institutions-värde- maktrelationer ligger till grund deoch som
frågorförutsätter ställningstaganden till rör arbets-formerna. Det som

lärararbete.samarbetsformer privatiseratlagstankar och andra kontra ett
Frågor lönesättning är vikti-prestige, och andra avtal mycketstatus,om

studier tidigare analy-diskutera i inledningsskedet. Deredanatt somga
visar nämligen tydligtsamverkan mellan förskola och skola attserat

prestige.dominerar över förskolans vad gäller ochskolans kultur status
experimentåren antaletde fyra i kunde Peder HaugUnder Norge attse

ökade i alla försöksgrupper, ochsituationer vuxenstyrda attsom var
begränsadesmöjligheterna till fri Man kunde dessutomlek alltmer

utgångs-innehållet sini skrivna planerna hadekonstatera de lokaltatt
domineradei tradition. ämnesuppdelning dessapunkt skolans En klar

utvecklingspsykologiska abstraktasamtidigt innehöllplaner, termersom
någon tillargumentation. detförankring i vidare Detta trots attutan

stått för utformandet de lokalaförskollärarestörsta delen avvar som
planerna.115

rutiner alltmer över skolans,ord gled verksamhetensMed andra mot
också institution be-sammanhänger med skolanvilket troligtvis att som

ocksåtroligtvisär i samhället. Betydelse har dentraktad etableradmer
experimentetnorskapolitiska samhälleliga debatten, under detoch som

akademiseradsvängde till favör för vad kan kallaalltmer merman en
praktiken större betoningförskoleverksamhet. innebär iDetta en av

räkning. Liknande erfarenheterskrivning ochbasfärdigheterna läsning,
från reform genomförts i syfte integreradärkan Holland, attman se en

sågenhet.116 också5-9-åringar organisatoriska Vadinom Haugsamma
i detglidning skolan samverkansarbetetorsak till attmot varensom en

från önskan de planer-förskollärarnas sida fanns utbredd attom nyaen
professionella och kompe-skulle yrkesgruppens statusrepresenterana
visa vad kapabel gö-därmed skulle kunnaoch atttens, att varmanman

alltsåförhållande försöka sin verksamhettill Syfteti skolan. att gevarra
föräldrarpolitiker, skola ochlegitimitet gentemoten

i är skolans tydligaviktig faktor sammanhangetmycketEn attannan
äri samhället samtidigt innebär denpositionmandat och etablerade att

föremål utvärderingarför fler regleringar nationellavarit ochoch har
också handlingsutrymmet viss meningiförskolan. betyderän Detta att
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är begränsat i skolan när SOU 1994: 45vill förändra verksamheten. Ett ut-mer man
lågstadielärarnatryck för ärdet i experimentet vittnade Expertbilaga 3det norskaatt

långtde kände sig bundna till lokala centrala planer i högreochattom
åän förskollärarna om.118grad vad vittnade Förskolan sidanhar andra

förvarit större ingrepp förändringaroch under de decen-utsatt senaste
genomgåttnierna. Sedan 60talet barnomsorgen Sverige oerhörthar i en

kraftig expansion. Denna kom även innebära traditionsbrottatt gent-ett
tidigare pedagogisk förskoletradition kvantitet komemot att attsamten

än pedagogiskbetonas kvalitet.mer
såledesvi tydligtVad alldeles här kan är förändringsarbeteatt ettse

måste på många nivåer.föras olika handlar inte baraDet attom syn
nå förståelsetraditioner försöka ömsesidigoch vilka vär-egna en av

utgå från mål innehåll,den vill när formulerar och utanman man
måste ocksåmycket arbete handla hänsyn till och försökaatt taom an-

de befintliga och konkreta villkor till dessa värden ochpassa ramarna
mål.

Slutord

uppstårI samband med reformer och förändringar förskola och skolaav
frågormängd kring hur verksamheten organiserasska i kommuner-en

Vad sägas ärhelt klart kan det organisatoriskt görs all-attna. som som
måstetid ha nära koppling till den barnet och denen syn syn

kunskap vill verksamheten skall företräda. För detta krävsattsom man
förskola och skola lyckats med samlas kring levande peda-atten som en

gogiskt ocksåvärdebaserad praktiskt tillämpad filosofi,och sintarsom
frånnäring den ñlosoñmoderna vetenskapen. En har bredsom en upp-

slutning bland föräldrar, ledningspersonalpersonal, och politiker i
kommunen. För detta skall kunna ske är det alldeles nödvändigtatt att

påinitiera offentligt torgsamtal där alla kan mötas i funge-ett ett en
0ffentlighet.119rande handlar iDet grund och botten bemyndi-ettom

gande, med definitionen människanden Kantska är myndig när honatt
förmår förmågasig själv. Människans sig själv är närastyra att styra

påverkasammankopplad med hur hon sin rätt tala ochattser egen
såliv.sitt Kanske är det måstevi tillsammans göra samhällelig soli-att

vårtdaritet, och myndighet till civila i samhälle fördygderengagemang
nå fram till levande pedagogisk filosofi Kanske handlar detatt en om
formulera och kontinuerligt socialtomformulera ett kontrakt mel-att

lan individen, familjen, de samhälleliga institutionerna, ochstaten pro-
duktionen

denI socialhistoriskt förankrade analys ivi detta arbete utförtsom av
framgårbarnsynen ståttbarnet olika tider olika sättunder iatt cent-

för svårt målmycket och projekt förändramed helaett stort attrum
samhället. Detta tänkande inhyser bättre framtidhopp ärett om en som
nödvändig för civilisationens överlevnad. Samtidigt innebär denna pro-
jektsyn barnet investering för framtiden. starktI detatt man ser som en
marknadsorienterade samhälle idagvi lever är det lätt dennaattsom se
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någotinvestering är kopplat till individen. är därför vik- SOU 1994:Det 45som som
våra återknytertigt vi i utbildningsdiskussioner till de värden Expertbilaga 3att som

utbildning, ocksåvärnar alla människors rätt till likvärdig vilket var en
grundläggande itanke upplysningens bildningssyn. den barnet,l syn
kunskapen kunskapsskapandet vi föreliggandeoch i arbete försöktsom

påskriva fram vill vi därför komplettera denna projektsyn med en syn
ocksåbarndom och lärande sätter tillhoppet den ochsom vuxne sam-

spelet mellan ärbarn och och handlar barndomenatt ettvuxna, som om
pådrama, där barn och spelar förundran lustmed och lika vill-vuxna

k0r.12° konstruktionDen barnet i detta skrivs framarbeteav som som
vision för framtidens förskola barnetoch skola kultur- ochen som-

måstekunskapsskapare bärare tidigare konstruktionerses som av av-
Således på såvälbarnet. bår detta barn upplysningstidensarvet av eman-

cipatoriska bildningsideal, tanken gemenskapsbygget och barnstuge-om
utredningens helhetstänkande, sätter idet relation till samhälls-demen
förändringar äger idag och kommer äga iattsom rum som mor-rum
gon.

ocksåVi ihar detta arbete talat traditionernas När vi för-makt.om
sökt skissera vision möjlig mötesplats ihar det grund och bot-en om en

handlat bryta sanningens regimer, i den meningen viten att attom
måste på låtavidarebygga det år sedan vidare, intebra ochsom men
något bli självuppfyllande, istället ständigt under kritiskutan satt
granskning och reflektion. När överbarnet kliver in tröskeln till försko-
lan och skolan skall inte kliva indet i sluten cirkel tradition ochen av
institutionaliserad praktik. Barnet skall istället erbjudas stiga inatt

väg, tillsammans med barngruppen och pedagogerna. Det-en gemensam
bestårär väg efter möjlighetbarnetta atten som av rum rum, som ges

innehål-i besittning och erövra. Vägen riktning. Arbetssättet,harta en
pålet och arbetet, barnen, roll samhället ärpedagogens och alltsynen -

i ständig förändring. finnsI varje öppet fönster nästa, därett motrum
ocksåljus finns lockar kanske skrämmer, och allaett som men som

också vågarförhoppningsvis Pådras granska. vägen blir viemot, men
flera upptäckter och erfarenheter rikare. Eller med Doris Malaguzzis be-
lysandenord:Jag har bevarat min värld för jag alltid försökt föränd-har

denra
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1986 Politisk styrning och utbildningsreformer, LiberStockholm,
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4 vår frånIbid. 192 översättning engelskans.
5 sågIbid. 136-137: iDet Haug det experimentet jämförasnorska kans. som

likartademed resultat i utvärderingen Förskolan och det pedagogiskaav pro-
1993. Dahlberg, Fredricson och Asén i sin utvärderinggrammet attmenar

inte i första hand bör lägga vikten vid ideologisktläroplanen styrme-man som
Minst lika utåtdel. viktigt läroplanens legitimeringsfunktion, delsär gentemot
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och professionaliteten hos personalen. Textbindningen den pedagogiskatus av
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6 förutsättningarDessa beskrivitshar bl Levin, l980The limitsPLM. ofav a
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13 påBoalt-Boethius, 1984 ArbetslagS. daghem. Sammanfattning projektet.av
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Stencil
14Jämför Wartofsky, M. 1983 The ofchilds Construction the World and the
Worlds Construction of the Child from Historical Epistemology Historicalto
Pscychology i Kessen Siegel red., The Child Cultural Inventions,and Other s.
196
15Thavenius, 1991 Klassbildning folkuppfostran,och Stockholm, Sympo-
sion, 74-75s.
16Lundgren, 1979 Borås,U.P. Att organisera Publica,omvärlden, 19-23;s.
Lundgren, U.P. 1983 Between hope and happening: and in curricu-text context
lum, Deaking, Victoria, Deaking University 11-14s.press,
17Lindensjö, B. Lundgren, U.P. 1986 Politisk styrning och utbildningsrefor-

Stockholm, Liber; påDahberg, G. Asén, 1991 Perspektiv för-G.samtmer,
skolan, Stockholm, HLS 35rapport, s.
13Lundgren, U.P. 1981 Progressivism, skolreformer och pedagogik som ve-

12,itenskap, Lundgren, Innehållsrelate-U.P., Svingby, Wallin,G. E. red.,s.
rad pedagogisk forskning. En konferensrapport, Stockholm, 10-12s.
19Jämför Foucault, M. 1980 The Subject of i Dreyfus,Power, H L Rabi-

P 1982 Michel Foueault, Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago,now
The Harverster Press Ltd, 212s.
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förhållanden20 problem utveckladessociala kulturella och stä-Nya och runt SOU 1994: 45
identi-växande borgarklassenfabriker och i arbetarklasskvarteren. Dendernas Expertbilaga 3påfallande hygien, sjuk-oordning, bristandeñerade storstadsproblemen som; en

omoraliskt levernefödelsetal, barnadödlighet, barnarbete,dom, höga hög ett
i arbetar- ochupproriskhet bland arbetslösa och barn. Barnenoch un-vuxna

fa-arbetskraft för bidra tillutnyttjades antingen hänsynslöstderklassen attsom
våg in-för och blev för ellermiljens försörjning, de vindeller lämnades utsatta

olika sammanhängande problemi kriminalitet problem slag. Ettdragna eller av
familjebildensocialisationenför försörjningen och barnen att var upp-av var

Äktenskap familjen oftaeller upplösta, och bestodlöst. sällsynta, av en en-var
feno-samstående sociala och historiskaflera Dessaarbetande moder med barn.

för moraliska kris. Dettai efterhand kallats 1800-taletsharsammantagnamen
kon-1990 Förskolebarnet. Enscenario beskrivs Hultqvist, Kennethbl a av

frigörelsen, Stockholm, Sympo-för den individuellastruktion gemenskapenoch
sion, 27s.

Hutchinson,21 Policing of Families, London,Jämför 1979 TheDonzelot, s.
också materiellalite möjligt användaFilantropin handlade71-76: attom som

iSjälvhjälp. Kvinnan fick nyckelrollhjälp tilllära slagsutan ettut enresurser, Ävenborgerliga idealen och moralen.i överförandet dehemmet och därmed av
sågi dem budbärarebarnen förändrades, det att som av normermansynen

Medinlärda i för bibringas föräldrar och andraoch värden skolan att vuxna.
sågsyftekulturreproducerande barnendetta resurs.man som en

22 introduktion til läro-organisera omvärlden EnLundgren, U.P. 1979 Att -Borås, Publica,plansteori, 70s.
23Ibid

centralñgur24 utveckling med Deweybeskrivning dennaSe Lundgrens somav
1979i organisera omvärlden 77-90Att s.

75 Ibid. 71s.
26 Happening: inand Text andLundgren, U.P. 1983 Between Hope context

Deaking, Victoria,curriculum, 48s.
småbarnskolan infant-school27 med förebild iinrättades den förstaRedan 1836

Efterförsta barnkrubban i Sverige. 1944 byttei England. öppnades den1854
barnträdgårdarna till lek-byttebarnkrubban till daghem, medan namnnamn

fråndeltidsgrupp. Uppgifterna hämtade Jo-vilken fr 1975 kallasskola, äro rn
Kompletterandetillbakablick,Jan-Erik 1984 Svenskförskola Enhansson, ma-- mit-Socialstyrelsen, tillför förskolan, 6. Framterial till Pedagogiskt s.program

tydligtinstitution mycketförskolan liksom skolan30-taletten somenav var
två barnsociala skikt. princip de ställdasdelade samhället i l sämsttogs om

små-vårdliknande från ålder, barnkrubbor, förinstitutioner spädhand i att
folkbarnträdgården iningom Kindergartenverksamhetdel denta somav -,-barnträdgård skolförberedandeuttalatlikhet medelklassens hademed ett mer

markerar docksyfte. Utgivningen Myrdals bok Stadsbarn 1935Alva enav
förskolans utvecklingideologiska ivändpunkt, det diskursiva och planet,

idag dockinstitutionaliserad för alla barn. Den gällerbarndommodernmot en
årförstrealiseras 30ca 40% förskolebarnen, och komendast del att se-en av

framförbarnomsorgen underi samband med den utbyggnadenstoranare av
allt 1970-talet.

både73 socialpolitik och Fröbelpe-tydlig beskrivning traditionenFör aven av
från Metodikämnet idagogik avhandlingsarbete 1992,Jan-Erik Johanssonsse

traditionsbestämrting, Göteborg, ACTAförskollärarutbildningen. Bidrag till en
universitatis Gothoburgensis, 31-98s.

Glimtar Ellen Keys29 BorgerligHatje, A-K 1990 lycka arbetarbarn ur- red. Barnet130-131 i Halldén, G. Seoch Mobergs tankevärld,systrarna s.
frånTankegångar århundraden, SjögrenStockholm, Rabéntre

39Ibid. 119s.
31Jämför Hultqvist, K. 1990 155-157s.
32 konstruktion för gemenskapen ochHultqvist, 1990 Förskolebarnet. EnK.

Symposion Observera härden individuella frigörelsen, Stockholm, 107: ävens.
fri-familjedaghem, syskongrupp,anknytningen till familj och hem i begreppen;

tillhö-anknytningen ochtidshem, hemvist och 1 utlandetbarnstuga.även syns
Martenelle, Pre-school ochrigheten till i Ecoleskolan begreppenäven t ex

ochför förskola användsmixed-age-group istället syskongrupp. Begreppet mer
Sverige idag, anknytningen till skolan blir allt starkare.i närmer

33Ibid. 164-172s.
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34 barnaårhund-Jämför OlssonSven E. Hort 1993 förEn socialpolitik ett nytt SOU 1994: 45
rade i Locus 493 3-11s. 3Expertbilaga35Endast verksamhet för förskolebarn pedagogiskahar tillkommit renten av

dåskäl i skolförberedande syfte;och nämligen deltidsförskolan den gamla lek-
5-6-åringar.för Deltidsförskolanskolan skolförberedande verksamhetär en

idag timdag föroch endast 3 söksutgör än hemmavarande barn, som upp om
de anmäler sig. I daghems- och familjehemsverksamhet integreras den skol-
förberedande verksamheten i befintlig verksamhet. Jämför den diskussionäven

angåendeDaniel Kallös för kompletterande syfte tillsynssyfte i Kallös,ochsom
Daniel i1988 Barnomsorg samhällsperspektiv, i Chaib,svenskt red. M.,ett
Barnomsorg i utveckling, Lund, Studentlitteratur, 212s.
35 rådPedagogiskt förskolan. frånför SocialstyrelsenAllmänna 1987:3;program

InnehållLära i förskolan. och arbetssättför de äldre förskolebarnen. Allmänna
råd från Socialstyrelsen 1990:4;Pedagogiskt för fritidshemmen. Allmän-program

råd från Socialstyrelsen 1988:7.na
vårt371 arbete haft utifrånhar vi hjälp avhandlingsarbetePeder Haugsstor av
nationelladet experimentet i Norge.

33För Rousseau handlade enligtdet, Hultqvist 1990, 40, nämligens. om en ra-
förhållandettionell tvång.kalkyl frihetöver mellan och Genom balanseraatt

utifråndessakategorier varandra lyckas för forma Emiledet Rousseaumot att
naturtillståndet.principer, dvs den utopin Popkewitznaturens egna egna om

pedagogiken upplysningstidensedan främst handlat discipli-attmenar om en
nering självet. Popkewitz 1986 Kliebard, H.ed., forStruggle the amercianav
curriculum, London, Routledge and Kegan Paul,s. 9
39Johann Heinrich Pestalozzi 1746-1827 främstaFröbels inspirationskällavar

samtidensoch omtalade pedagog,enligt Johansson, J-E 1992 Metodikäm-mest
i förskollärarutbildningen. Bidrag till traditionsbestämning, Göteborg 37net en s.

40Kuntze, M.A. 1924 Friedrich Fröbel pedagog och människa, Svenskasom
Barnträdgården,Fröbelförbundets Tidskrift 2 47nr s.

41Johansson, 1992J-E Metodikämnet i förskollärarulbildningen. Bidrag till en
traditionsbestämning, Göteborg, ACTA Universitatis Gothoburgensis, 64-65:s.

också frånHär intressant hur dessaideérär sekelskiftet via psykolo-att notera
gin lyckats iin 1980-och 90-talets föräldrarolltränga och fostransstil. I det nor-
diska BASUN-projektet viktig slutsats den moderna föräldernatt ut-var en
trycker förrespekt barnet, barnets barnrätt och barnets tillrättstor atten vara
föräldrarnas tid, och Föräldrar lyhörda för sinaär barnengagemang omsorg.

försöker förhållanden.och sig in i barnets position ochsätta Se vidareatt
Dahlberg, G. 1991 till symposium kring modern barndom :Interna-ettpaper
tional society for of behaviouralthe study development, Eleventh biennial Mee-
tings 3-7 July, Minneapolis, USA, Empathy and control: Parent-ChildOn Rela-
tions in the of Childhood,Context Modern 3s.
42För intressant analys denna utveckling Bernstein, 1975B. Class,en av se
Codes and Control, Vol. Towards ofTheory Educational Transmission,a
Routledge Kegan London, artikeln ClassPaul, and pedagogies:visible and
invisible, också publicerad i tidskriftenfinns Educational Studies 1975,som

23-41s.
43Hultqvist, 1990K. 28s.
44 Jacques DonzelotsSe sammanfattande The Policing of fami-förord tilleget
lies, introduktion till begreppet.som en
45Hultqvist, K 1990 41s.
46lbid. 33-35s.
47Hirdman, Y. 1990 läggaAtt livet till i folkhemspolitik,studier svenskrätta -Stockholm, Carlssons
43 ocksåHirdmanYvonne har beskrivit hur medi takt vetenskapernas ochman
framför allt psykologins frammarsch trodde allt starkare kunde läggaatt man
livet till rätta.
49 talarNär specifikt psykologins för förskolansbetydelse och sko-man mer om

innehåll måstelans utformning och i pedagogiskaha minnet denattman psy-
mångakologin i Sverige ioch andra länder stod inflytandeunder barnpsy-av

kologin i USA, där den utvecklades i direkt anslutning till förskoleinstitutioner
någraoch utbildningsverksamhet vid universiteten.de Därmed komstoraav

särskilt förskolepedagogiken framstå slags tillämpad barnpsykologi.att ettsom
vidareSe Hultqvist, K. 1990 47s.

50Lundgren 1983 Between hope and happening, 48-49s.
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i sammanhang,51 progressivism används radskriverLundgren SOU 1994: 45att termen en
i under 1800-alltifrån uppstod USApedagogiska rörelsebeteckna denatt som Expertbilaga 3försök pedago-olika utvecklasekelskiftet, till betecknatalets slut och attatt en

behov.någon till barnetsbestämning den hänsyngik, än att tarutan annan
också fram-beteckning för filosofisk rörelse,Progressivism används somsom en

områden. Lundgrenolika Sebörjan inom radträdde under 1900-talets ena
Innehållsrelaterad konferensrapport, 13forskning.pedagogisk En1981 i s.

framför allt ekonomiskt blev52 ideologiskt, politiskt ochsamhällsklimatetNär
tänkandetbarnpsykologiskautvecklas det60- och 70-taletundergynnsammare förhåll-kliniskt medicinskareaktion detinte minstmycket snabbt, som en

Sverige.tongivande i Närtalen varitningssättet till under 1920-1950barn som
dominerandeosynliga pedagogiken blev alltbarnpsykologin och den mermer

från tillfattiga barnetblickarna riktats detmedhängde detta att me-samman
försko-befolka ochdaghemi mängder komdelklassens barn, allt större attsom

framledes alltmeroch skullelor. Medelklassens värden styra synennormer
och dessallie-Kajsa 1992 Barnetvidare Ohrlander,det moderna barnet. Se

17rade, Zenit, 3-4 1992:117118,nr s.
53 omvärlden, 97organiseraLundgren, U. P. 1979 Att s.

lnnehällsrelaterad pedagogiskforskning, 2454 iU.P. 1981Lundgren, s.
utveckling Fakta och55 1993 FörskolansJämför Astedt, l-B.Johansson G. -Tryckeri AB, 83-87funderingar, Stockholm, Nordstedts s.

Från och skapande56 Reggio Emilia. bild1985 Fröbel till OmFredricson, A.
från i Stock-för Lärarutbildningförskolan, Högskolanverksamhet i Rapport

holm, 18s.
57 48-50lbid. 13-22och s.s.

imynnade53 tillsatt blandHandikapputredningen 1965,30:51 utannatsom
års1968 omsorgslag.

o utveckling1993 Förskolans59 I-B.Citat Johansson, G. Astedt,hämtat ur -
TryckeriNordstedts AB, 87Fakta och funderingar, Stockholm, s.

konsten, Stockholm, Natur60 1956 UppfostranJämför Read, Herbert genom
personlighet, Stockholm, Natur1958 ochkultur; Read, Herbert Konstoch

Herbert Read i1988 letter Artoch kultur; Nordström, Gert Z A to as a
INSEA-SWEDEN,of Thorulf LöfstedtKnowledge, red.Tool and Conveyor

Nord-till svenska ifinns1988.Den sistnämnda översatt14-18, äventextenaug.
Konstbild massbildsamhället:1989 Bilden i det postmodernaGert Zström, - -

bambild, Malmö, Carlssons
Emile61 StegelandsJämför 1977 Göteborg,Rousseau, J.J.

52 amercian curriculum, London, Rout-Kliebard, 1986 Struggle for theH. ed.,
ledge and Kegan Paul, 53s.

för ochläroplanskoderna skolan; 353Jämför 1992 identifieradede Haugav
108s.

förläroplanskoderna64 1992 identifieradeJämför första de Haugden avav
skolan, 108s.

för65 identifierade läroplanskoderna1992Jämför den andra de Haugav av
skolan, 108s.
66lbid. 5.171

Liber,omvärlden, Stockholm,67 1979 organiseravidare Lundgren, U.P AttSe
ff.167s.

á-åringar,för1993 Flexibel skolstart53 tydligt Persson,För exempelett se
Studentlitteratur, 100-103Lund, s.

Språklig i förskolan,interaktion69 Hedenquist, 1987Jämför exemplet i J-A.
Stockholm, Förlag,HLS 1s.
70 1992Haug 183s.
71lbid. 157-159s.
72lbid. 182-183s.

barnen, Stockholm, HLS73 1991 Varför leker inteOlofsson, B.Knutsdotter
Förlag
74 1990Henckel, B. 152s.
75 Stockholm, Liber, 135-137Jämför 1983 Ska vi leka tigerP,Ehn, B. s.

för framtida försko-75 formulera detta och arbetssättArbetet med synsättatt en
studiet defram, inteinspirerats och baraoch skola har växt gemen-avur

iReggio Emilia, stadi medidétraditionerna, även mötetutan norraensamma
förskole-kommunalvärldskrigetandra byggtItalien, där sedan upp enman

år välintegrerad del ochblivitför mellan 0 och 6verksamhet barn avensom
Här harvälfungerade samhälle stadenförutsättning för det utgör. ettsomen
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barnet utvecklats tillsynsätt arbetssätt, hjälptill del med denett stor SOU 1994: 45av pe-
dagogiska ñlosofen, läraren och inspiratören Loris Malaguzzi. Mötet med en an- Expertbilaga 3kultur och dess barn,synsätt lärande och kunskap har inneburit detnan att
har varit lättare den traditionens kännetecken och idétradi-att syn egna
tioner.

års77 också1946 skolkommission vi viktigt dokument i det detett attser som
tydligt uttryck för det progressivistiska råddetänkandet i mittenger som av
seklet.
73Broady, 1992D. Bildningstraditianer och läroplaner, SOU:1992:94, Bilaga

348s.
79Ibid. 348s.
80 1991 BildningensGustavsson, B. bildningsideal iväg: svenskarbetarrörel-tre

1880-1930, Stockholm, Wahlström Widstrandse
81Gustavsson, B. 1992 Folkbildning Folkets2: möjlighet, Ord Bild, 192nr s.
39
82 NågraLiedman, 1993S-E. anteckningar till bildningsbegreppets historia
och desseventuella livskraft i årg.20,Forskning utbildning,nr.3-493, 8om s.
33Gustavsson, FolkbildningBernt, Folkets möjlighet, Bild,Ord 192nr s.Vår kursivering41
34Jenaskolan kommunalt frånskolsystem sträckte sig förskolan tillettvar som
universitet, och arbetade med mycket progressiv interaktionistisk peda-som en

åldersintegreradegogik, med bl projektarbeten. De C.storaa namnen var
Bühler, LewinK. och Lazarsfeld. skolsystemet i iJena skulle och med Tysk-

småningomlands delning läggasned. vidareSe Stafseng, 1994O. Den historis-
ka konstruktionen den moderna ungdomen. Avhandlingsutkast, Institutionenav
för Ungdomsforskning vid universitetOslo
35 ocksåAndra världskriget givetvishade avgörande betydelse för utveckling-en

området.det pedagogiskaävenen
36 bokenI Martin Buber. Dialogfilosof frågaroch sionist 1992 sig Joachim Isra-

denel rena bildningen sådanöverhuvudtaget kan gårexistera. En tankeom
tillbaka till Aristoteles särskiljde tanken aktivitet och tänkandetsom som ren

uppnåmedel påpekar ocksåresultat. bådeIsraelett Hannah Arendtattsom att
och sådantJürgen Habermas djupt förankrade i Aristotelisktär tänkande.ett
37 utgår frånMartin tankegångarBuber upplysningstidens ocksåkopplarmen
dessatill judiskaden chassidismen fromhetsläran.
33Jämför Köhler, E. 1936 Aktivitetspedagogik. En vägledning, Stockholm, Na-

och kultur.tur
39Bateson, G. 1987, Ande och Natur. En nödvändig enhet, StockhomLund,
Symposion Bokförlag, 77s.
99 utgångspunktMed i neurofysiologisk teori främst molekylärbiologisk, kog-
nitiv teori Piaget och psykodynamisk teoribildning Eriksen skrevs i utred-

ansågningen kompetenser fram viktiga stimulera i förskolan;tre attsom man
jaguppfattning, begreppsbildning kommunikation.och
91 vågenSe Callewaer, 1976S. och Kallos, D Den i svensk pedagogik,rosa
Forskning utbildning, 31 1978,31-38; Kallos, D. Den pedagogiken,om s. nya
Stockholm, Wahlström Widstrand; Selander, 1984 Textum institutionis.
Den pedagogiska Studies inväven. Curriculum and CulturalTheory Reproduc-
tion, Stockholm Institute of Educati0n, EducationalDepartment of Research.
92 vidareSe Dahlberg, påG. Asén, G. 1986 Ett perspektiv förskolan, Stock-
holm, HLS Förlag, 1-5s.
93Denna analys presenterades i Rita Liljeströms Uppväxtvillkorbok samspelet-mellan och barn i föränderligt samhälle 1973, Uddevalla, Allmännaettvuxna
Förlaget
94Tolkad föreläsning Loris Malaguzzi, Modeli prospettive teoreche prati-av e
che nelfeducazione dei bambini, Reggio Emilia, Italien, 10-1511 1993
95Habermas, 1981 Theorie des kommunikativen Handelns. Band II, Frank-
furt Main, Suhrkamp Verlag, ff.173am s.
96Refererad i Israel, 1992 Martin Buber. Dialogfilosof och sionist, Stock-
holm, Natur och Kultur, 19s.
97Ibid. ff.134s.
98 vidare MichelSe de Montaignes Stockholm, Altantis förlagessayer,
99Från föreläsning Malaguzzi, Loris, Modeli prospettive teorecheprati-en av e
che nePeducazione dei bambini, Reggio Emilia, Italien, 10-1511 1993
1°°Sei ausserlich passiv, innerlichund aktiv, mycket känt Fröbelcitat,är ett

mångafinns i Fröbels texter.som av
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Book FörlagStockholm, MacBarnasinnet,Montessori, 1978, 1994:1111 vidare M. SOU 45Se
1994 362-3661112 vidare StafsengOlaSe s. 3ExpertbilagaFrank-Band II,kommunikativen Handelns.Theorie des1113 1981Habermas,
VerlagMain, Suhrkampfurt am på Sammanfattningdaghem.ArbetslagBoalt-Boéthius, 19841114 vidare S.Se av

vid Stockholmspå institutionenPsykologiskadaghem,arbetaprojektet Att
in-också i samverkanföreträttmycket allmäntfinnsuniversitet. Detta synsätt

i sin analys lä-fannutbildningsinstitutioner. Peder Haugolika fomer avavom
princip till kompro-lederexperimentet dennaroplansarbetet i det norska att

lyfta framföröker det ärutsuddningarabstraktioner och närmisser, manman
överens om. StockholmLund,nödvändig enhet,och En1115 AndeG. 1987Bateson, natur.
Symposion, 39s. oöverskådligheten konse-värlfardsstatcns106 DenHabermas, J., 1985, omnya - infor-1987årg. MytenE.Tengström,Bild, 94, 511074;kvenser, Ord samt om
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skolgångförlängdOm

Eugeniafil.dr.ochEliassonGunnarprofessorav
UtredningsinstitutIndustriensOttersten,Kazamaki

Förord

harutvecklingekonomiskalandsiutbildningens rollochSkolans ett
intresse ärföremål intresse. Dettanyväcktår förvaritunder ettsenare

såväl ekonomiska problemindustriländernasgamlainternationellt. De
gjorthararbetslöshetsproblemkonkurrenskraft ut-tillväxt och som

dagordningen.på politiskadenprioriterat inslagbildningen till ett
sko-delvisserligen baraärekonomiska betydelseUtbildningens aven

förberedanämligenviktigaste delenmånga denuppgifter, attlans men -
år ökatuppgift underharDennaarbetsmarknaden.föreleverna senare

kompetcnskrävandeblivit alltmerProduktionen hari betydelse.radikalt
får blivitinte jobb,demlågutbildade dominerar blanddeoch somsom

blivitnär detill arbetetillbakainte kommerarbetslösa och ett ar-som
år kommitalltmerdärför underArbetsmarknaden harbetslösa. senare

marknad får kompetensär, nämligendenför vaduppmärksammas enatt
Även mås-för livet,förberedelseär1992. skolanse IUIArbetet, enom

prioriteradyrkeslivet, alltidförförberedelseden, upp-vara ente som en
samtidigthänsynaldrig studerasbör tasutbildningen attgift och utan

individuell kompetensut-stimulerarerollarbetsmarknadenstill avsom
bakgrundärDet dennakompetens.och allokerare motveckling avsom

skolgångförlängd skallutredningendelIUIs ses.om enavsom
när hontillbehör för människanpositivaärkompetensKunskap och

tillbidrarutbildning ochskapasKunskapi arbetslivet.drar ut genom
tillväxt.till ekonomiskframgång på arbetsmarknaden ochindividens

uppstår vadklargöranär vi skallSå Problemlångt överens.är vi alla
fram-varandraberorkunskap och kompetens samtär, hurkunskap av

och kompetens.kunskapskaparär för utbildningvad detför allt som
roll sko-vilkenfrågor bestämmamåste för kunnadessahaVi attsvar

kompetensnivå. Blir dennaarbetskraftens ochför kunskaps-spelarlan
grundskole- ochsärskiltlängre utbildning,med ellerbättre gym-mer

naszenivå
uppmärk-politiskaallmännaaktualiserats denharproblemDetta av

ochutbildningensår ägnatsundersamhet somsenaresom
sinmedproblemindustriländernasdeförorsakatsi sin tur mognaav

arbetslös-öppnaväxandedenproblemet medkonkurrenskraft, samt av
för-sysselsättningtillväxtgöra skall s.k.HurVad skall utanheten, man

budgetanslå offentligmedhindras Räcker det att pengar urmer
densåväl klargörande hurmåste därför innefattauppdrag ettIUIs av

efterfrå-påverkar positivt ärproduktionen sammansattkompetens som
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gan identiñering skolans roll i den totala kompetensutveck- SOU 1994: 45som en av
lingen, närmare analys grundskolans specifika uppgift i detta Expertbilaga 4samt en av
sammanhang. minst viktigt är klargöraInte hur företagets kompetensatt

påverkaslära eller till sig kunnande och teknikatt att ta nytt ny av
påkvaliteten Eliassonden arbetskraft anställer 19863, 1990b,man

frågor någorlunda1991d, 1992c. När dessa besvarats tillfredsstäl-tre
frågan skolgångslande, kan förlängd ekonomiska effekter bely-om en

sas.
Denna översikt över vad vetenskapen har sägauppsats attger en om

förbetydelsen ekonomin och individen eller mindre utbildning.av mer
IUI har parallellt studerat den högre utbildningens ekonomiska villkor

[Rapportoch betydelse Ds 1993, 1994Nr. 1993 ti-medsamt, samma
tel, i 2000, Utbildningsdepartementet],Agenda och arbetsmarknadsut-

långabildningens effekter se Arbetet, 1992,IUI Den vägen, lUl 1993
1992c. gångEliasson Vi har dessutom projekt företagens in-samt om

ternutbildning företagetoch lärande Eliassonorganisationom som en
19863, 1990b, 1991d, 1992c. Tillsammans detta total bild ut-ger en av
bildningens ekonomiska betydelse olika sätt tillkommer uttrycksom
i fråndenna skrift. Framför utgångspunkterallt blir det möjligt olikaatt
studera, hur olikade utbildningsformerna beror varandra och hur deav
ersätter särskiltvarandra, hur näroch valet mellan arbete och vi-samt
dareutbildning sker.

innehållDe förslag vi har formulerat är till sitt väl förenliga medsom
idéerde och tankar formulerats i Skola för bildning SOU 1992:94som

och beslutats riksdagen 1612 1993 iden och med tagandetsom av av
proposition 1992932250, även flertal konsekvenserettom av samma
idéers förverkligande inte uttryckts lika tydligt. Framför fästerallt vi
mycket större vidavseende utbildningssystemets egenskap att vara en
del månarbetsmarknaden ioch motsvarande för-ned skolanstonarav
måga förhållande förmågalära i till elevens och vilja lära sig.att ut att
Vi finner fråndet skolans viktigaste uppgift början hjälpa indi-attvara

förmågaviden själv bygga sin och vilja lära sig själv vidareut-att att att
veckla sin kompetens hela livet skapa rätt miljö, rät-attgenom genom-

så hårdaincitament och ställa målkrav behövs för detta skallta attsom
nås.
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FÖRSLAGPROBLEMFORMULERING, RESULTAT OCH
Gunnar Eliassonav

1 Problemet

århundradenbildning varit signalementSkola, utbildning, har under
på framgång framåtskridande.ekonomisktoch

manifestationBildningens karakteristiskaoch kompetensens mest un-
modern varit skrivkunnigheten ochder tid har det tryckta ordet, den

läskunnigheten. ordet kunde kunskap,alltmer utbredda Med det tryckta
från människainformation, förmedlas människa till ocheller snarare

från generation till generation.
tacit erfarenhet ko-tryckta ordet kunde kunskap ochMed det tyst

lång innan denkommuniceras. dock mycket tid ekono-das och Det tog
Eisensteinuppmärksammadesmiska betydelsen det tryckta ordetav

1979. kommunikations-Idag kan vi dock konstatera denna urgamlaatt
förmodligen överskattas, särskilttekniks ekonomiska betydelse inte kan

såinte definieras det innefattar dendet tryckta ordet brett att mo-om
manifestationer Eliassonderna kommunikationsteknologins olika
svår1986a. dröjdebetydelse är mäta. DetMen det tryckta ordets att

också såvälinnan ordet fick den uppmärksam-mycket länge det tryckta
förtjänade ekonomiska det har idag. För dethet det den betydelsesom
krävdes framför mottagarkompetens hos tillräckligtallt ettsenare en

förmågan förmåganämligen läsa,antal individer, kunnaattstort en som
århundraden Gutenbergsnärmast följde uppfinningunder de som

år skriftlärde, förstaför 500 begränsad till litet antal i handsedan ettvar
Någontill prästerskapet. önskan de breda folkmassorna behärskaatt se

intedenna kommunikationsteknik fanns mycket länge. Liksomnya
effektiva media i efterkrigstidensfri information via Europa maktha-av

farlig,uppfattats politiskt och kulturellt sig den katol-oroadevarna som
ska kyrkan medeltiden för det tryckta ordets kapacitet spridaunder att
irrläror.

förmågaläskunnigheten och allmän landets befolkninghos atten
kommunicera längevia abstrakt ordet har varitkod det trycktaen --

unik ekonomisk industriländerna. Vikonkurrensfördel i kande rikaen
industriländer-i sammanhanget konstatera flesta i rikamedan de deatt

såsåidag läsa nödtorftigt varit fallet ikan och skriva, har inte restenna
världen. läskunnighetenMedan tendenser till försämring hosav en av

år,rika ländernas befolkningde visat sig har de underut-under senare
världenvecklade delarna 1980-talet upplevt remarkabeltunder ettav

i läskunnighet. Som industriländernalyft figur visar rika alll har de
anledning över värdebeständigheten sitt tidigareoroade hosatt vara
kunskapsmonopol. Denna blir ännu befogad när konstate-manoro mer

se 1992Adult Illiteracy OECD, Parisand Economic Performance,rar
läskunnigheten tillhos industriländernas del endastungdomaratt stor

verkar finnas inte funktionell det sätt deochpapperet, vara nya
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jobben kräver, kostnaden återställaförsamt att kvaliteten hosatt dem SOU 1994: 45
i förtid lämnat high school nivåeri USA till desom arbetsmarkna- Expertbilaga 4som

den kräver, vilket Heckman 1993 illustrerar, är Att skapa deenorma.
intellektuella förutsättningar framtidens jobbnormala kommersom att
kräva förutsätter allt nästan decenniumtrots i bra skola,ett ochen
mycket investeringar samhället.stora av
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Figur l Läsokunnighet i olika länder 1982och 1990 SOU 1994: 45
Expertbilaga 4

Figur Läsokunnighet i olika länder 1982 och 1990
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UNCTAD Handbook of International Tradeand DevelopmentStatistics,1985,

177



1994: 45SOUprivilegiumexklusivtår varithafullt 200 sedanför inteEfter ettatt
4Expertbilagarika indu-i deungdomargenomgår allafåtal, praktisktidagför tagetett

USAsärskilt iårs Majoritetenobligatorisk skola.minst 9striländerna
på arbetsmarknadenår och kommergår eller12 uti skolankvar mer

20-årsåldern.först i
någon utbildninginte hadetill största delenbefolkningNär landets

trycktasig dettillgodogörakundenäppenöd ochmedoch endastalls
utbildningformtillskott ivarjesjälvklarhetordet, det att avenvar

så-lönsamtutbildningstillskottVarjeavkastning.positivhög vargav en
investe-Frågan hurbarasamhället.för storaindividenväl för varsom

finansiera, el-påvågade kundesig ochindividutbildningringar i taen
rådansåg till.sig halandler ett

i grund-utbildninggodsplittrad. EninvesteringsbildenärIdag mer
individennödvändig förländernai rika attär defärdigheterläggande

arbetsmarknadssam-i moderntfungeraskall kunnaöver huvud etttaget
redanutöver deutbildning behövslängreellerHuruvidamanhang. mer
skallfråga. Huruvida störreåren öppenär9obligatoriska resurseren

gårSverige tilliBNP9anslås högautöver de redan procenten somav
höjtsRöster haralls självklart.är integymnasieutbildning,ochgrund-

utbildning,tilloffentligamindre totalahävdar menatt resursersom
Där-produktivitet.öka landetsskullefördeladeeffektivt resurser,mer

vad ochgällerkomma loss,diskussion saktabörjarmed somen
utbildningen skall be-hurägnas,skallutbildningsresurserna samtvem

finansieras.drivas och
såvälgällande,ekonomisktgöra sigförkräver,ordettrycktaDet att

mottagarkompe-människor,antalförmåga skriva hos stortettatt som en
trycktamänniskor. Detantalstörreläskunnighet ännuhos or-etttens

verbalatill sinpå begränsatspråk sättmånga intetoch äromfattardet
mycketspråk kommitärMatematik attrepresentation. ett ensom

industrin.modernaoch denvetenskapeninomökande betydelsesnabbt
grundläg-tillämpningarpå generelladatorteknologi byggerModern av

sättexplosionsartatnärmastprinciper och harmatematiskagande ett
industriländerna.imänniskorantalmycketkommit beröra stortettatt

industriländernarikai demänniskornaför yrkesverksammadeDet
i dendefinierat och harspråkbegreppet därför mycket brettärrelevanta

allmännakommit betecknasdiskussionenekonomisk-pedagogiska att
1992,i IUIdiskussionen Arbetet,se närmarefärdigheterkommunikativa

användning i talmodersmålets ochingår såväl struktur2.kapitel Häri
allmän datorve-språk matematik,ochfrämmande samtskriftoch som

Framför allt hartillämpningar.spektrumbretttenskap med ett av
ordetför trycktadetmottagarkompetensendelneskunskap avsom en

utöver deämneskunskap,Vilken rentuppmärksammas.kommit att
språk,främmandeläsa,skriva,färdigheterna matema-kommunikativa

framgång ochindividensförbetydelsedatorvetenskap, ärtik, som av
fråga.Omtvistad Inomfortfarandekonkurrenskraft ärekonomins en

identi-pågår försökdärförforskningenekonomisk-pedagogiska attden
sådant över-sätt den kanfärdighetkommunikativa attfiera denna ett

scheman.sättas i skolans
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Yrkeskunskapen påförmedlades den tiden förstagamla i SOUgoda hand 1994: 45ge-
lärlingssystem. Yrkesfärdigheter tacit och överför-ett Expertbilaga 4nom tystavar

des via förebild och träning. Detta gäller än idag de allra komplexamest
svårasteoch yrkesuppgifterna, läkarens diagnos eller företagsleda-t.ex.
beslut. Här räcker det inte lärare långmed lärobok.och Det är ochrens

systematiskt tillägnad erfarenhet tillsammans med talang och ut-som
bildning avgör kompetensen. Men igod grund generella, kommuni-en
kativa färdigheter är självklar förutsättning för skall kunnaatten man
tillägna sig avancerad kompetens. mästeFör kunna lära sigatten man

frågorkunna ställa rätt.t.ex.
Alltfler yrken kräver idag svåradessutom läsakan tekniskaatt man

på språk.främmandemanualer påLängre ned yrkesskalan har dock de
allra enklaste och arbetsuppgifterna börjat mekaniseras och dentyngsta
tekniska utveckling ersätter enkelt och manuellt arbete medtungtsom

gårmekaniska lösningar i allt snabbare Dessa enkla och redantempo.
systematiserade påuppgifter kan idag mycket effektivare sätt än tidi-ett

läras systematisk utbildning och omskolning.ut Men dengare genom
återigenomskolningen kräver störreallt förkunskaper arbetarna, iav

form de allmänna kommunikativa färdigheter förutsättsdeav som vara
frånutrustade med skolan. Dessa högre krav möter särskilt männi-de

skor förlorat sina jobb, och förutom den arbetsmiljönsom som nya nor-
måstemalt även lära sig mycket annorlunda yrkeskompetens än vaden

är nödvändigt vid byten uppgifter arbetsplats. Dennasom typav en
krav kommer ställas oftaremycket i framtiden än gällt hit-attav som

tills.
Färdigheter ocksåskall läras in, de skall ständigt glömmas ochmen

någotläras påi ökande grad sker abstraktionsnivå.hög Förom, som en
denna kontinuerliga omskolning, äger nivåeralla i produk-som rum
tionslivet, spelar den traditionella förberedandeskolans kunskapsför-
medling alltmer betydelsefull särskiltroll, vad gäller utvecklingenen av
de s.k. kommunikativa färdigheter gör individerna omskolningsba-som

påoch flexibla arbetsplatserna.ra
Det moderna arbetslivet ställer högreallt krav abstraktionsförmåga

förmågaoch någottill kostnadseffektiv omlärning, endast intellek-som
färdighetertuella den hittills iförvärvats skolan möjliggör.typav som

Dessa intellektuella färdigheter ökar individens flexibilitet arbets-
marknaden höjeroch hans eller hennes ekonomiska värde för arbetsgi-
varen.

frågaDet har blivit viktig identifiera vilka delar skolansatten av
schema bidrar till yrkesförmåga,denna intellektuella viktiga in-som om
slag saknas ocheller individen verkligen väljer de ämnen bi-om som
drar till hans yrkesförmåga.eller Frågorhennes intellektuella om mer

skolgångeller längre kan inte valfrågadiskuteras denna beaktas.utan att
Det är naturligtvis spörsmåldelikat meninguttryckaett vadatt en om

är bättre eller sämre vad gäller utbildningsproduktens värde, ochsom
därmed det är samhällsekonomiskt lönsamtviktigt den-om att mer av

produkt kommer fram. Ett mycket snävt sätt uttrycka sakna att samma
fråganär ställa individen fårvad och samhälletatt ekonomisktut om
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SOU 1994: 45i skolansittertid elevengår denMellanlängre i skolan.han eller hon
Expertbilaga 4finnseller kompetensform kunskapiutbildning resultatetsin och av

någontinginnehåll organisation,ochutbildningsproduktionenshela
alterna-sätt.möjliga Ettotalbedrivas extremtalla kanvi ettvetsom
i ställeti skola allsmåste inteäralltid beakta, utan attvitiv, attsom

Eftersomyrke.sig tidigarepå Där lärdearbetsmarknaden. ettut man
receptiv ochåldrar, individen ärnärgäller just de mestskoltiden som

förpå arbetsmarknadendirektalternativetlära,villig kan utattatt
begåvade eleverteoretisktför mindresärskiltmånga klart bästa,detvara

organiserad.är inkompetentskolproduktionenocheller om
skolgångsförlängdmeningomöjligt hablir därförDet att om enen

under-utbildningsproduktionens,beaktabetydelseekonomiska attutan
jämföra med alter-organisation,teknik ochinriktning,visningens samt

skolgången.förlänganativet inte allsatt
ärkvarstår. avgöra vadskalluppgift VemkinkigareännuMen somen

kanuppfattning. Individensinär, kan haSamhället, detbättre vad nu
hainstitution kanden endauppfattning. Menheltha ensomen annan

rättekonomisktäruppfattning vadavgörandebestämd och somom
syvende ochavgörs tillvärdeekonomiskaIndividensär arbetsmarknaden.
eller densysselsätter honom,ochanställerden arbetsgivaresidst avsomav

dåligtlyckas tjäna in. Enföretagareindividenutbildadevinst den egensom
rätt,låter till sinkommaindividenintearbetsmarknad,fungerande som

utbildningssy-bästahos detpotentialenden positivadärför förstörakan
stem.

senarevi visahur skallär extremtindividuella kompetensenDen
individensförstärkauppgiftviktigastesinSkolan har attheterogen. som

möjligtkunskapskapitalindividensdärförgörförutsättningar och om
kunskapskapitaldettaindividuella värdetDetännu heterogent. avmer

totala kompe-landsheterogentarbetsmarknaden. Jubestäms ettmer
framgång lan-ekonomisk harförförutsättningarstörredestotensmassa,

gällernärfår detarbetsmarknaden attstörre betydelsedestodet och
arbetsuppgifter.individer med heterogenamatcha heterogena

fråga investe-ärinte enbartutbildningentänkas attkanDet att omen
inflytelserikaEfter Arrowsoch kompetens.sig till högre kunskap ar-ra

signalmekanism ifrån funktionutbildningensl973 hartikel ar-som
kommitsedankontroversiell debatt, attförstbetsmarknaden skapat en

karaktär beroen-nämligen heltpå roll ändrarallvar. Skolansalltmer tas
investe-betydelsenrelativamening denförvad harde avomman

utgångspunkt bägge ärärrimligfilterhypoteserna. En attrings- och re-
individer eftersorteringarbetsmarknadensfiltret ellerochlevanta att av

innebär iviss roll. Dettapå alltidarbetsuppgifter spelarkompetens en
arbetsmarknadenförsämrasinvesteringsvärdeutbildningenssin att omtur

indivi-arbetsgivareninformeradåligt. är sättfungerar Betygen attett om
signaler i arbets-ärbra dediskuteras hurkanDetdens kompetens. som

pedagogiska litteratu-l53ff, och den1992ase Eliassonmarknaden s.
Företagenomfattande,mycketprognosvärde ärbetygens rappor-ren om

vidurvalsinstrumentsig betygenanvänderi kapitel 6 deattterar somav
referenser. Menocherfarenhetsaknaranställning individer omsomav
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betygen inte är bra signalbärare eller deras egenskaper sig- SOU 1994: 45som om som
nalbärare förstörs regleringar och politik, kommer andra meka- Expertbilaga 4genom
nismer ersätta såväldem, kanske mekanismer är sämre socialtatt som

från Påeffektivitetssynpunkt. strävarmarknad alla aktörer eftersom en
så informerade möjligt. En arbetsmarknadspoli-skol- ochatt vara som

går påtik, göra anställningsbesluten mindre informerade,ut attsom
måste någotbetraktas märklig.som

Frågan skolgång fårförlängd inledningmed denna betydligtettom
mångdimensionellt innehåll än rubriken uppgiftenantyder. l liggermer

såvälanalysera längre, skolgång.och annorlundaatt som mer
någrafinnsMen det mycket konkreta vägledande förebilderoch att

på.fastata
1 den amerikanska årI diskussionen har under variantsenare en ny

den gamla liberala compensatory education tagitstesenav om
idénDen ursprungliga kompenserande utbildning i syf-upp. om

alla individer lika förutsättningar vid inträdet i arbetslivette att ge
påidag bygga missuppfattning se diskussionen i Arbetet,anses en

frågan1992, avsnitt 8.9.IUI Vad gäller är mycketattnu genom en
tidig dåligaskolstart barnen och destruktiva familje-ta extremtur
miljöer. Det problemet är därför alla barn, inte bara destora om
från dåliga års ålder.miljöer, skall börja skolan vid fyra För ett an-

fråntal såbarn bra familjemiljöer kommer detta i fall innebäraatt
försämring.en

2 En form förlängd skola, nyligen 1990;helt Mol-annan av som se
1993 börjat i Kalifornien och redan spridits till andra stater,nar

pågårär s.k. kompakt utbildning året Motiven harrunt.som va-
såvälrit ekonomiska sociala. Det har gällt effektivtatt ut-som mer

nyttja skolornas framför allt skollokaler, även attresurser, men
förhindra, det uttryckts, eleverna utsätts för enforced idle-attsom
ness.

3 Ett tredje för förlängd återfinnsgrundutbildning i denargument
svenska skoldebatten. Eftersom över 90 elevkullarnaprocent av

gåridag gymnasiet somvidare till vioch skall 6visa i kapitel ef-
arbetsgivaren i ökad utsträckning börjat kräva gymnasieexa-tersom

för flertalet fråganiarbeten industrins verkstäder, har väcktsmen
inte gymnasiet, eller göras obligatorisktdel därav, förbordeom en

alla.
Detta förslag utbildningsfrågornaställer de klassiska sinsenare

spets.
Är kravet studentexamen sätt billigtenkelt och undvikaett att-

lågkvalitativaanställa arbetareatt
förlängd skolgångKommer i gymnasiet skapa ameri-att etten upp-

kanskt d-ropouV-problem, stigmatiserar mindresom en grupp
hårdare än den inte igenomskulle gymnasiet,grupp som annars
dvs. de mycket eleverna; den effekt ursprungligen öns-svaga man
kat förhindra med obligatoriet
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frågor positiva, SOU 1994: 45förväg inte enbart är devisar redan i detDessa att av-
Ävenskolgång Expertbilaga 4skall beaktas. deeffekterna förlängdsedda ne-somav en

måstesidoeffekterna diskuteras.möjliga ofta icke förutseddagativa, och

FörslagSammanfattning,2 resultat och

Utgångspunkt 1 för försämradeför skrift varit dendenna har attoron
kompetensnivån arbetskraft, kunnat konstate-relativa hos landets som

konkurrensförutsättningar, lägre tillväxtmedföra sämrekommer attras,
möjlighe-2 arbetslöshetsproblemet ochlägre välfärd, det växandeoch

lågut-3arbete, observationenframtida tillväxt samt attutanten av
bildade dominerar bland de arbetslösa.

Viktiga omständigheter

påverkat studiens uppläggning. Deviktiga omständigheter harFöljande
i de följande kapitlen 3 ochdokumenteras

många produktionen,1 former kapitalinsatser iKunskap är aven av
faktorinsatser. ärkapital dominerar andra Detett ex-men som

sysselsättskännetecknas än detheterogent. Det extremtremt avvar
mindre kapitaletredundans i den bemärkelsen endast delaratt av

Människornastill användning i produktionen.normalt kommer
överstiger med andra 0rd normalt de kravintellektuella kapacitet

situationen för varjehennes arbetsuppgifter ställer. Den normala
förmåga underutnyttjas och honmänniska är därför hennes attatt

på bäst. skolans,befinner sig jobb henne Eninte det som passar av
är där-viktigaste funktionerarbetsplatsens och arbetsmarknadens

kapacitet, inte minstför aktivera anställdas intellektuelladeatt ge-
påröra sig.honom eller henneatt attnom

dels2 investering i kunskap,Utbildning kan dels betraktas som en
vilken och kompetens signalerasetikettering, talangsom genomen

utomstående. Etiketteringsfunktionen är inte minst viktig, närtill
påen väggäller ofta bortglömda roll arbets-det skolans utsom

Begåvade lätt lära finner där-marknaden. elever har detattsom
begåvade investera i utbild-för lönsamt än mindre elever attmer

1964för öka Mincer 1958, ellerning sin kompetens Beckeratt
begåvning Arrow 1973,sin större 1973, Spenceför signaleraatt

två1972. faktorerStiglitz, Om relativa betydelsen dessaden av
också i utredning-tvista lärde. Den traditionella speglasde synen

skolgångom förlängd direktiv, där kommentarutan tarmanens
utgångs-förmånställning till för investeringshypotesen. Denna

felaktig till och politikpunkt kan och kan leda slutsatser somvara
är för individen för svenska ekonomin.varken bra eller den

Även frågan skolproduk-investeringshypotesen blir dockunder om
År utbildning, änutformning det längrestortens mernog. snarare

Är utbildningbättre utbildning önskas det intensiveller mersom
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högre året-runt-undervisningeller efterfrågas,tempo eller SOU 1994: 45som
är det annorlunda utbildning Expertbilaga 4
Eftersom skolan idag i hela industrivårlden utformats investe-med
ringshypotesen för ögonen, förmånskulle ställningstagande tillett
för ñlterhypotesen innebära, skolan haborde annorlundaatt ut-en
formning framföroch allt mindre resurskrävande organisationen
än den nuvarande skolan. Självklart är bägge dessa tolkningar ex-

vioch, kommer sinavisa, i ensidigatrema varianterattsom senare
felaktiga. En slutsats är emellertid klar, nämligen annorlun-att en

måsteda utformning skolan bli del denna utrednings dis-av en av
kussion.

3 Teknologin och arbetsorganisationen förändras allt snabbare. Ingen
kommer i framtiden kunna räkna påmed arbets-att att stanna en
plats och syssla med uppgifter under helt yrkes-typ ettsamma av
liv. Tvärtom, det kommer bli mycket vanligare i framtiden änatt

ärdet idag förlora sitt jobb och tvingas radikalt ändraatt elleratt
uppgradera sitt kompetenskapital. Intellektuell flexibilitet och kom-

lära förmågorär därför måste bådepetens lärasatt ochnytt som un-
derhållas livet ut.

4 Utbildningen hävstångfungerar individens kunskaps-som en
och kompetenskapital. Förberedelser påverkari hemmet förmågan
i skolan. Grundskolan avgör individens förmåga tillgodogöra sigatt
högre åtnjutandeutbildning eller komma i utbildningsresurserav
på arbetsplatsen. Den kumulativa effekten är mycket stark och näs-

omöjlig kompensera efterhand. dåligi Entan att grundskola eller
slarv med grundskoleutbildningen kan därför effektivt förstöra en
individs förutsättningar lyckas arbetsmarknaden.att som vuxen

5 Utbildning och inlärning kännetecknas snabbt avtagande avkast-av
ning, på hävstången, påberor dels dels varjeattsom stegsenare
kräver minimum förkunskaper från tidigareett led. Kompe-ettav
tensutveckling kännetecknas därför optimal tidsstruktur. Utanav en
grundläggande frånbaskunskaper skolan är det omöjligt tillgo-att
dogöra sig avancerad yrkesutbildning. 30-årsåldernI är fördeten

korrigera det missat i grundskolan,sent att och framför alltman
för dyrt.

6 ålderVid varje finns alternativ till vidareutbildning i skolan,ett
nämligen på Någonarbete och lära sig yrke jobbet.att ta ett ett
gång, beroende individen, fortsattkommer skola ledamen att
till sämre arbetsmarknadsförhållanden änoch inkomster att ettta
jobb. Ju misslyckade årenförstade i grundskolan, desto tidi-mer

i livet inställer sig denna brytpunkt. Denna alternativa möjlig-gare
måstehet beaktas i diskussionen skolgång.förlängd Förav en

många och skoltrötta elever inträffar detta val före gymnasiet,unga
dvs. redan i grundskolan.

7 Kunskapens ekonomiska värde är relativt. Om arbetare i andra län-
ökarder sin kunskapsnivå, blir den svenske arbetarens oförändra-

kunskapsnivåde mindre värdefull i produktionen. Detta har de
facto inträffat åren.under de 20senaste
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SOU 1994: 45förstakompetens värdesätts ikunskap,resultat8 Utbildningens
4dåligt Expertbilagafun-därförpå Vi konstaterararbetsmarknaden.hand att en

på utbild-bästaförstöra värdet denarbetsmarknad kangerande
ning.
Överutbildning nöd-humankapitaletstillbidrarbra. Den9 kan vara

iersätts inte redaöverutbildningredundans,vändiga pengarmen
Överutbildning inlärninghindraävenkanarbetsmarknaden. av

missarindivideninnebärfarlig, denkunskap attsamt omvarany
något viktigt, yrke.ärsiglära ettt.ex.annatatt som

ochkunskaps-Individen harbeslutbetala10 fattaskall ettVem
i vida-rättallokerakrävs kompetenskompetenskapital det attsom

Individen dessut-på kommerarbetsmarknaden.ellerreutbildning
närbeslutsfattaren,kompetentedensjälv alltid mestatt varaom

arbetsmarknadsproble-utbildnings- ochlösagäller detdet att egna
Åtminstone börsjälv.sigdärför han eller hon mestvetattmet, om

ifrån så därför alltidutgå fallet. blirär Deti första hand att ra-man
nivå förhindraindividens förtillned beslutentionellt attattatt ta

mi-eller henne. Förhonombeslutfattar inkompetenta attandra om
påindividen parasiterarförhindranimera moralrisker, dvs. att sy-

ovä-intefinansieringsbesluten tillsamtidigt ävenbörstemet, en
frågan ärdetIhonom undersentlig del egettas myn-omansvar.av
själva skallelevernaföräldrarna ellerdigheterna, lärarna, ta an-som

betydandebörutbildningsbeslutenavgörandefälla deoch ensvar
ord-nuvarandejämfört medbeslutanderätten,ochdel ansvaretav

så komplice-ärföräldrar. Dettatill ochning, flyttas elever passen
fråga avsnittägnas särskiltdenkontroversiellochrad ettatt senare.

utindustrinden framtidaHur ser

olikautvecklasSverige kommerindustristrukturen iframtida attDen
något igår industri inte,på Sveriges ellerfördet braberoende somom
ekonomiskaallmännapå institutioner och detekonominssin berortur

industrinetc., ikompetensenskatter, regleringar, attityderklimatet
förmåga arbetskraftens kompe-bidra tillutbildningssystemetsoch att

isom visa ka-skall70-talen registrerades1950-, 60- ochUndertens.
1980-talet in-strukturen.industriella5 förnyelse denpitel snabb aven

Sverige, viverkade iindustriSverigesnebar, för den del att tap-somav
till-absoluttill och medjämförelse,i internationellpade mark enen

i Sverige,så måtto expanderade snabbastbakagång produkteri enklaatt
utländ-i deproduktionen expanderadekompetensintensivamedan den

något mednaturligtvisutvecklingnegativa harDennaska dotterbolagen.
skallpå göra. Hur skolantillgången människor i landetkompetenta att

in-den nuvarandeindustrin, inte baraden framtida, önskadeförsekunna
besvärli-hör till utbildarnasdustrin, med kunskap och kompetens mest

nämligengrundskolan idag kommerflesta börjarproblem. De somga
för-jobb än derasår helt20 eller arbeta typatt aven annanmerom

äldrar gör idag.
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Vi konstaterar härvidlag industrisvensk idag, liksom hela Europas SOUatt 1994: 45
årindustri, domineras 150 industriellgammal, teknologi Expertbilaga 4av en som or-

ganiserats och effektiviserats kring gångde verktygsmaskiner ut-som en
vecklades under den industriella revolutionen.

industriellaDen teknologi och den organisation produk-nya nya av
tionen denna teknologi möjliggör är småskaligkompetensintensiv,som

liknaroch närmast vad vi kallar tjänsteproduktion. Denna teknologi,
har vuxit sig i USA, påsärskilt hållervästkusten,stor dessutom isom

påvissa delar snabbt introduceras i vissa asiatiska länder kring Stillaatt
havet. Europa, inklusive Sverige, har under 1970- och 80-talen hamnat

påordentligt efterkålken. Den framtida industri måstevi diskuterar där-
för definieras mycket brett. Den innefattar för förstadet hela den priva-

tjänstesektorn. För det andra bör i industribegreppet ingåta delarstora
den offentliga tjänsteproduktionen, i synnerhet den tjänsteproduk-av

tion i framtiden med sannolikhet kommer istor delarsom att stora 0r-
ganiseras privat, sjukvårdsocialförsäkringar, högret.ex. och utbild-som
ning, i alla fallen verksamheter sysselsättertre högutbildad personalsom
se Eliasson 1993e. måsteFör det tredje vi även diskutera den industri

ännu inte utvecklats nyetablering och förnyelsesom men som genom av
redan existerande företag kommer ha utvecklats, innan deatt som nu
lämnar skolan kommer ha lämnat arbetsmarknaden.att

Den industri ännu inte finns väl i Sverigerepresenterad möj-nya som
liggör, kompetens finns, skapandet mycket förädlingsvärdenom storaav

anställd. ocksåMen denna industri är organiserad annorlunda änper
den traditionella storindustrin, småskaligai form arbetslag där fram-av
för påallt räntan produktionen behållas småkan inom de ochgrupper
företag skapat den. Men teknologi detta mjuka slag introdu-som ny av

inte bara nyetablering. förändrar påDen olika sätt ävenceras degenom
existerande storföretagen inom traditionella industrier. Framför allt sker
detta produktutveckling och produktförädlingatt kräver alltgenom
större i form forsknings- och utvecklingsarbete mark-resurser av samt
nadsföring, intern utbildning Denna produktionetc. inomtypnya av

såvälstorföretagen småskaligär ofta kompetensintensiv.extremtsom
så långtDen organiseras internt detta är möjligt i väldefinierade arbets-

mångalag. I fall kan dessa tekniskt och ekonomiskt från stor-separeras
företagens driftsorganisation. Genom får tidigaredeatt egetstarta an-
ställda helt andra anställningsförhållanden och förtjänstmöjligheter.
Självfallet har denna utveckling betydande konsekvenser för inkomster-

fördelning i land.ettnas
Samtidigt teknologi skapar möjligheter, där kompetenssom ny nya

Östeuropa,hållerfinns, ickeden utvecklade delen världen, inklusiveav
påsnabbt lära sig den gamla, mekaniskaatt verkstadsindustrins tillverk-

ningsteknik, möjlighet 80taletunder förstärkts förbättraden som av en
utbildningsstandard i flera utvecklingsländer se 1.figur

Detta innebär för Sveriges vidkommande de enkla och tidigareatt
mycket välbetalda, inte särskilt kompetenskrävande jobben imen stor-
skaliga hållerfabriksanläggningar så-konkurreras Anställda iatt ut.
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alltså 1994:SOU 45måste för-arbetsmarknadennytillträdandeproduktion ochdan
4Expertbilagajobb.sig för heltbereda typ avnyen

hållasintearbetarjobbtjänstemän ochproduktionen kandenI nya
gör devilketspecialisering,internationellmöjliggör ökadisär. Den en

konkurrens.internationellexponerade försmå företagen utsattamer
finanssy-i globaltintegreradeidagindustriländer ettUtöver detta är alla

investe-där räntabladit definansielladeflyttar resursernastem, som
investe-attraktivainte ärekonomierringsobjekten finns. De somsom
tillväxt.lägreochinvesteringarfärredärförringsländer kommer att
attrak-för hurkompetensnivå avgörande rollspelarArbetskraftens en

specialiserad eko-internationelltavseende. Juär i dettativt landet mer
interna-effektivare detpå ochproduktionenmindre skalanomi,

le-affársmisslyckanden attoftare kommerdestotionella ñnanssystemet,
följden.blirlönespridningStörrearbetslöshet.ochtill nedläggningda

innebäradettaframför allt kommer attökar. Men attEgenföretagandet
behålla anställning yrkes-sinmedräknaindivider längre kaninga att

sig ibefinnautsträckningi ökande atteller hon kommerlivet Hanut.
på vidkompetenspå jobb. Kravenefterjaktmarknaden nyan-ett nytt

kapitelvisar iKazamaki-Otterstenvisserligen,ställning ökar som
stäl-framtidenpå ikommer attkompetensverkligt kravende storamen

sina arbeten.medelålders förloratpå individerdelas som
växeromställningdennaFörmågan och hanteraleva medkunnaatt

motiveratblanddiskuterar,risk viden annatdärför i betydelse och som
svåranpassade arbetsmarkna-växandestudie, ärdenna att gruppen

skolgång ochskött sinuppstå intebland demkommerden somatt som
arbetsuppgifter.svårigheter sinafått klaradärmed attstora

nyckelord. Detscenarioblir inför dettaUtbildning och kompetens
för denförbereda demåste uppgift för skolanrimligtvis att ungavara en

oundvikligen kommer.arbetsmarknadssituation somnya

nyföretagandepå lång siktintroducerasNy teknologi genom

avancerad kompe-teknologi kräverstudier visarflerAllt att ny, merny
produk-visa denVi dessutomi produktionen. kommer att att nyatens

måste höga lev-sin redanbyggalandtionsteknologi avanceratettsom
arbetskraften.växande kravställa snabbtnadsstandard kommer att

produktionetableradredanutvecklingdennaTill del beror atten
minstär förmodligen detavancerad. Men dettablir teknologiskt alltmer

industrinperspektivet förnyaslängremycketbesvärliga problemet. I det
teknologi introduce-1993f. NyEliassonselektionteknologiskt genom

före-försvinnerteknologiGammal attnyföretagande. genomras genom
över denförnyelsenarbetskraftens del sker externaläggs Förned. ar-tag

framtiden,öka idärförEgenföretagandet kommerbetsmarknaden. att
viär,ochosäkrare detanställningsförhållandena blikommer att som

verkligtdei marknadenpåpekat, anställde hamnattidigarenär den som
individen ställs.flexibilitet hosochhöga kraven kompetens
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ocksåVad betyder mycket är produktionenssom organisation änd-att SOU 1994: 45
därmedkaraktär och också jobben. Alltmerrar det moderna företa- Expertbilaga 4av

produktion handlargets addera kvaliteteratt till redan existe-om nya
rande produktutveckling,produkter marknadsföring etc.. Väsentliga
delar den produktionen kräverav ochnya avancerad kompetensny mer
Eliasson 1980, Osterman 1990. Vid varje produkt- eller teknologibyte
måste kompetens tillföras, byggerny den del den tidigaresom av
kompetensbasen förts över i den produktionen.som nya

Hur mycket förs frånöver den gamla till den produktionensom nya
påberor hur produktionen är organiserad; bland på hur speciali-annat

serad produktionen är. Man kan till exempel tänka sig produktatt en
helt designas från mekanik till såelektronik helaom kompetens-att

i tillverkningen blir obsolet måsteochmassan bytas samtidigtut, som
marknadsföring och distribution kan fortsätta tidigare. Alternativtsom
handlar den produktionen teknik elektronik förenasnya attom ny
med den tidigare produktionens mekaniska lösningar. bäggeI fallen
måste del den ursprungliga kompetensen bevaras,en av komplette-men

Men kompletteringar kompetens såkan djupgåenderas. detav attvara
mångaför anställda kan handikappett redanstort mycketvara att vara

kompetenta och erfarna i använda den gamla teknologin.att
Valet helt byta kompetensmassa,att dvs. byta arbetskraft eller omsko-
delarla den gamla arbetskraften, beror hur förutsättningarnaav för

sådanlönsam omskolning vilket i sin berorut, den existeran-turser
de arbetskraftens kompetens. Oavsett hur det blir i detta avseende kom-

påkraven kompetens vid nyanställning höjas.mer Med investe-att stora
ringar i mänsklig kompetens fortgåendeoch investeringarstora i uppda-
tering kompetens kommer lönsamhetskravenav denna verksamhet

höjas. Detta kommeratt till väsentlig del ske skärptaatt inträ-genom
deskrav. Vad jag med dessa villexempel illustrera är just kompeten-att

lära lära sigatt och till signytt, kompetenssen ta redan är viktigny en
del de kompetensattribut efterfrågas påav arbetsmarknaden,som och

kommer bli allt viktigare i framtiden.attsom
Det handlar alltså än kompetensbyte iett normalom arbetsta-mer en

liv. Ansvaret för intellektuelltgares att utrustad för dennavara typ av
förändringar ligger i första hand hos individen själv. Men detta ansvar
börjar mycket tidigt när själva grunden för framtidens kompetensut-
veckling läggs, nämligen i grundskolan.

påHögre krav intellektuell flexibilitet

Vi kan redan konstatera två olika omställningskravattnu kommer att
ställas individen, ett

1 övergångenvid från skola till arbete och ett
2 när hanhon skall hitta jobbnya arbetsuppgifter.ett nytt
Skolans viktigaste måsteuppgift vid bägge dessa situationerattvara

göra påkraven individen rimliga och överkomliga. Detta är inte bara ett
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1994: 45SOUför-ochfråga attityderännukanskekunskapsproblem omenutan mer
4Expertbilagaerfarenhet.läramåga kunnaatt av

ochvisa, kravenskallvivad atthär konstatera,redanVi kan senare
el-närstörst hanblikommersjälvfallet attindividenpåfrestningarna

framtidenisituation kommer att2. Dennasituationihamnarler hon
långt efternormaltlivet,ihittills,änoftare sentsamtmycketinträffa

betydelsenunderstrykernågotskolan, avlämnathonellerhan somdet
underhålls arbetslivetförnyelseintellektuellochinlärningförmågan tillatt

ut.
rimliga krav1, mycketsituationsärskilt iochfallen,bäggeär iDet

Näs-efterfrågar genier.inteArbetsmarknadenställas.kommer attsom
klarakunnaindivider. Attnormalaförutformadeärarbetenallatan

kanske attorimliga krav,därför inga maninnebärjobb menframtida
inter-iuttrycktuppnå lön,förmycket attarbetatvingas sammamer

tidigaredekonsekvensenär attDettatidigare.valuta, avnationell som
enkelkompetensmonopolsitthåller förlora pro-ländernarika att

för-besvärlighåller skaparedan attutveckling enduktion, somen
såungefärproblemetVi börarbetsmarknaden.delningskonflikt se

lågutbildadgivittidigareproduktionenkladenAllteftersomhär. som
denkommerkonkurreras typut, avhöga inkomsterarbetskraft mycket

priviligierade kompetens-industrilandetsrikadetarbetskraft undersom
andramedjämförtproduktionenkelmedarbetamonopol kunnat men,

in-försigansträngalön,hög sammamycketmed att merländer,
betydandeinvesteringbetydande samt ett un-bl.a.komster, genom en
satsning kom-gör dennainteDederhåll kompetensen.den somegnaav

inkomsterdeihoppå hand arbetasvårigheter att egenstoraattmer
högaindustrilandetsrikadetfinansieringenklaraförkrävs att avsom

orimligaingaär detvisakommervi attSomlevnadsstandard. senare
eller sko-föräldrarså själv, hanslänge hanpå individen,ställskrav som

åren sin skolut-åtta, nioförstamisskött deintehantill avlan attsett
bildning.

ärär detta ettkonstatera att somkommer ansvarytterligarevi attVad
myndigheter.socialaochskolanövertasmarginellt kanänaldrig avmer

för-på och dennesindividendirektläggashandi förstakommer attDet
göraaldrig kan annatoffentligadetanledningenenkladen attäldrar, av

be-inteSkolan,förfogande.tillochmöjligheter somställaän resurser
mind-ellerutbildningenorganisera ettoffentlig, kan merhöver vara

något dockberorlär sigindividenOmsätt.effektivtochintressantre
denökningbetydandeförutspår viDärförpå själv. avhonomhelt en

därförnödvändigtvis attintesamhället,iinkomstspridningenframtida
så blir intekrävandebegåvade än andramindreärindividersomliga

kortsiktigaskolåldern, ärsärskilt iindividerna,därförjobben attutan
ihandlandesittkonsekvensernalångsiktigasig desällan bryr avoch om

skolgång kom-välsköttmindreellerpå grunddärfördag, samt merav en
förmågan tillägnaiskillnader attonödigtmedskolanlämna storaattmer

kompetens.utveckla sinochkunskapsig
än dei skolanmåste därför arbetabegåvade elevernamindre merDe

kompetensnivån.minimalanå nödvändigadenbegåvade föreleverna att
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Tidigare har detta inte krävts. De tidigare tagit måttligthand de SOU 1994: 45som om
krävande jobben har varit begåvade,de med relativ lätthet kunnat Expertbilaga 4som
tillägna sig utbildningen. Nu krävs sak dem svå-har detsamma av som

för sig i skolan. Det är just därför sårare grundskolan är oerhörtsom
viktig.

Det kan intressant illustration dettaatt problemvara vil-som en av se
ka attityder tillhar skolan i Japan. Okamoto 1992 observerarman att
det japanska utgångspunktsamhällets är individer,alla dvs. i dettaatt
sammanhang elever, är lika. Detta ocksåinnebär de felaktigt förut-att
sätts begåvadelika och ha lika förutsättningarvara klarastora sinatt
skolgång. Om japansk elev inte klarar sig ibra skolan, finns deten allt-
så tvåbara accepterade förklaringar; antingen dåligär läraren eller ock-
så är eleven lat. Huruvida dåligläraren är på.kan reda Omtaman sam-

lärare har andra elever klarar sig svårtbra, ärma det påskyllasom att
läraren. dåfinnsDet bara metod för den elev inte klarat sig braen som
i skolan, nämligen hårdare.arbeta Vadatt än tycker dennaman om
skolpolitik, så utifrånkan vi den övriga analysen i denna studie kon-

den är mycket rationell.statera att Elevernabarnen får ingen möjlighet
missköta skolgång.sin Dåligaatt skolresultat kan sällan skyllas lärar-
eller skolan, och skolgångmisskött är effektivna förberedelse fören en

framtida misslyckanden i arbetslivet.

Vad kanbör skolan göra

Vi har kommit tvåfram till för Sverige något dystra slutsatser. Produk-
tionen, särskilt industrins produktion, domineras fortfarande av en gam-
mal teknologi, omvärlden i ökad hållertakt lära sigsom behärskaatt

därmed, mångaoch i företag inte hängt imed utvecklingen,som av en
föråldrad arbetsorganisation Taylorismen inte utnyttjar männi-som
skans intellektuella kapaciteter att prestera.

Vi har också konstaterat utbildningsproduktionenatt till sin karaktär
fortfarande är den medeltida kyrkskolans organisation med katederun-
dervisning och envägskommunikation.

Samtidigt rycker ideologer framtidsskådareoch och pekarut att
modern produktion påbygger teamwork kreativitetoch och bör kunna
förverkligas omgående bara har förstånd och klarsynman samma som
förslagsställarna. Verkligheten är dock betydligt komplicerad. Denmer

avancerade produktionenmest i industriländerna, särskilt i USA, har
något den karaktär optimisternaav beskriver efter ha besöktsom att ett
sådant företag. Vad i ivern bort är dock bråk-man tappar endastatt en
del företagen i industriländerna bedriverav denna produktion,typ av

endast mycket litenatt del den arbetsföra befolkningenen i industri-av
länderna besitter den kompetens krävs för deltaga i dennaattsom typ

produktion, förebilderna bemannasav samt att med urval människorett
demed bästa förutsättningar utöver skolutbildningen med fram-att

gång sådanaarbeta i företag.
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1994: 45SOUindustrielltsaknarproduktionssystemetsvenskadetStörre delen av
Expertbilaga 4sig iframgång kunnamedförerfarenhetoch engagerakunnande att

futurister-produktionkompetensintensivsmåskalig, somden typ avnya
håller allanästanDäremotbotten.svenskförverkligadönskar sena

inombeskrivaskallsätt vi attindustri,svenski senare,företag ett
småskali-i densigorganiseratillverkningsteknologiexisterandesin om

frågaär intressantmöjliggör. Dettekniken idaginriktning ensomga
industriländer hamnatavanceradenästan allasig,kommerdethur att

tillämpningindustriellgällerförhållande USAtill vadpå efterkälken i
1993e. skapaAttse Eliassonlandvinningarnaturvetenskapens nyaav

småskaligateknologi ochmedproduktionavanceraddenna nytyp av
inomföretagfrågadärförär startaorganisationsformer att nyaomen

svenskellerarbetsmarknadindustri, svensksvenskområden varkendär
100-startandehandlarförberedda. Det spontantett avär välskola om
miss-flesta kommerde attaffärsexperiment,1000-talskansketals, varav

tilllång ledatid kommer stor-några efter mycket att nyalyckas, men
befolkning le-måste SverigesmellantidenUnderindustrier.företag och

kompe-jämförelse mycketinternationelliochexisterandesina enva
Nyfö-marknader.teknologier ochtraditionellainomföretagtenta mera

lik-ekonomiertydligt imycketframträderdilemma som,retagandets
offentlig sektor,jättelikochstorföretagdominerasSverige,i enavsom

Mycketmonopoliserats bort.ellerregleratsmarknadsincitamentendär
långa vägen,se Denframtideniändrasradikaltkommerdetta attav

sindelstörrealltflyttaföretag kommer1993. Stora pro-att avIUI en
ochnedbantaskommeroffentliga sektorn attlandet. Denduktion ut ur

därför ioch väl kommerSvenskensprivatiseras.delarbetydandei ve
förmågalandetsutlämnadutsträckningökadradikaltframtiden i vara

i radi-skala, dvs.i litennyföretagandeindustrielltsigförnyaatt genom
själv.eller henneutsträckning honomökadkalt

kommerär, skolantill attframdärför lederdiskussion attdennaVad
utbildaretraditionellinte baraframtidenifå betydelsestörreallt som
bibring-ävenetik,nödvändigsamhälletför utanfostrare enoch somav

positiv före-dynamik ochmarknadenstillattitydernarättade enare av
århundraden varit iso-imiljötill iskalldettatagaranda. Hur somen

förväg talailättär inteproduktionenfrån och attmarknaden om.lerad
måste sigtilldenmåste sig vid tankenvänja tasnabbtskolan attMen

de kravochdet arbetstempoarbetsformer,organisation, de var-somden
istötakommeromständighetersmåningom alla attunderelev

omgåen-måste skolanavseendeuppnå iresultat dettaFörarbetslivet. att
tillåtas lokaltutredningsresultat,statliga attinvänta ex-ochde, utan att

i skolan,individenlängresådana försök. Ju stannarmedperimentera
från detskillnadtillnämligen mestaärSkolanblir detta.viktigaredesto

kunnakompetensintensiv och borde ut-småskalig ochproduktioneni
för denelevernabättre förbereda typtillegenskapersinanyttja dessa att

nårpå, ungdomarnär 90-taletsmåste braSverigeproduktion varaav
sinhävdakunnaSverige skallålder. nödvändigtär nu-Detta ommogen

i dennaTankarekonomier.rikastevärldensvarande plats som en av
undervisningsadministratö-ochskolpolitikerframförtsriktning har av
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i sin ofta skyllerturrer, konservativasom lärareatt eller deras fack- SOU 1994: 45
liga hindrar demrepresentanter förverkliga framtidens idéer.att Men Expertbilaga 4
det verkar det i första hand är de regler bindersom om lärarna vidsom
vissa arbetsformer, och skyddar fråneleverna utsättas för effekti-som att

krav, i realiteten hindrar innovativva utvecklingsom utbildnings-av
produktionen. Dessa regler har alla centralt administrativtett ursprung.
Poängen med detta konstaterande redan här är förnyelsen indust-att av

måsterin alltid lokal, pluralistisk och experimentell någraförvara att
lyckade initiativ många såbland småningom skall komma fram.
Låt igenom vad denna förändringoss typ skolan skulle kun-av av
innebära.na

Utgångspunkter

1; Betydelsen grundläggande kommunikativa färdigheterav är omtvis-
tad, särskilt vad dessa kommunikativa färdigheter består av.

Vi såsaken här: vissa kommunikativa färdigheterser är nödvändiga
aför vidareutbildning i alla avseenden för b förmågansamt kun-att

arbeta i Dessa färdigheterna sammanfaller delvis.grupp. Saknas de fun-
avarken eller b. De kan hellergerar inte svårighe-mycketutan stora

kompletteraster i livet. Ingen skada är docksenare skedd eleven ut-om
sätts hårdför i skolan tillägna sig dessa,att ävenpress intede skulleom
visa sig exakt vivad eller fullt så viktigatrorvara de möjligen kansom

Vad den bästa kommunikativavara. repertoaren färdigheter bestårav av
måste prövas fram initiativ och experiment i klassrummetgenom och
utvärdering i marknaden. Alltså kan vi inte invänta vetenskapens resul-

innan dessa färdighetertat väljs Det handlar dessutomut. färdighe-om
alltidter påviktigaansetts skolschematsom se i dettavara avseende ka-

pitel 3. Man frånkan börja denna grund.
Den första slutsatsen blir varje elev skallatt ha tillägnat sig mini-ett

dessa färdigheter för avgångsbetyg.mum av att Dessa kommunikativa
färdigheter skall och kan tränas i skolans klassrum.

Kvalitetskontroll i detta avseende kan påutföras många olika sätt som
vi inte behöver påin här, någon form standardiserademen av prov,
där Sverige har erfarenhet, måstestor användas. ocksåMan kan mycket
väl tänka låtasig marknadenatt delvis sköta kontrollen ele-attgenom

får jobb och sedan inte visarver som sig ha färdigheterdesom sko-som
lan i Losgaranterat, Angeles skoldistrikt sesom Business Week, Nov.
25, 1991, 34, arbetsgivaren diskussions. skallav utan kunna sändas till-
baka till skolan, eftersom produkten inte hade utlovad specifikation. De

lågamycket krav det i detta fall frågakan bli kan dessutom relativtom
lätt, vid tvist, kontrolleras utomståendeen Krav underhållav en part.

kompetensen bör kunna sättas iav utsträckning för skolbetygsamma
för körkort i Kalifornien och försom bilar i Sverige. I detta fall är det

dessutom såväli individens samhällets intresse alla individersom att
uppnår denna miniminivå.
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1994: 45SOUmedföretaglättare änteknologibas harinternbredmed2; Företag en
Expertbilaga 4karriä-iMänniskankunnande.till sigteknologibas nyttsmal att taen

förföretagetiföretagvälskötta runtibefattningar roterashögremotren
ochså kompetensvarieradskaffa sigskall kunnahonellerhan enatt

företag.sköts iuppgiftermånga de ettmöjligt ierfarenhet somavsom
möjlig-störrekunskapsbas, destobredareJuundantag.är ingetSkolan

jobbförochkunnandespecifikt ettsigtillindividen nyttharheter att ta
eko-pedagogiska,i denalltmerpoängterasDärförerfarenhet.användbar
iskolelevensättasnabbtförmedfarliga yr-det attlitteraturennomiska

uppbyggnadeneftersättatidigtförutbildning, och gene-avkesspeciñk
färdigheter.kommunikativarella

effek-tillgodogörasmå intekandetvilket slag3; Färdigheter varaav
särskiltlagarbete, avanceratsammanhang.utanför sittinlärstivt deom

kom-Dessafärdigheter.på kommunikativakravställerlagarbete, stora
konfigure-skallarbetslagnärviktigareblir ännufärdighetermunikativa

lagmedlem-medihopsig jobbaläratvingasindivideroch nyaomras
indi-är exakt vadsammansättningi lagetsSådana förändringar enmar.
job-ellerjobb,förlorateller honnär han etttillsigvid tvingas anpassa

situation,fallenbäggeimarknaden;iföretagare somenbar egensom
ärarbetslivet än denframtidai detvanligarebli mycket nu.kommer att
förvanligareblir allt attsmåskaligt lagarbeteså,blirdärförOm det att
frivil-mindreellerarbetsuppgifter, attkomplexa samtalltmer merklara

framtidakännetecknaarbetsmarknaden kommer attöverjobbytenliga
förvägimöjligheterberedasskolan attävenproduktion, böravancerad

färdigheter.i dennaträna eleverna typ av
in-grundnivån förmodligen kansådanafärdigheternaMedan som

inträning-kräverkatederundervisning,disciplineradeffektivtläras genom
undervisning,organisation typform somhelt enavavavannanen en

blandsåväl lärareblandförkompetensnärvarande saknas somfördet
nivåer.på allaadministrationskolans

inlärningsförmåga tilldennaupparbetandethör avFörmodligen enav
dennainlärningenSjälvauppgifter.framtidaviktigastegrundskolans av

teorinmodernadeninomvadmedlikheter omvissauppgift har som
Eliassonlearningorganizationalgår beteckningenunderföretaget
någotmåste tillkännaförstå innebärdettavad oml992c. För manatt
avsnittsärskiltså ägnarjagviktigtär ettlagarbete. Detta attdynamiskt

jagexempelmed trorlagarbete,praktiken ettteorin och somjust om
på skolan.tillämpaskan

ochkomplexabli alltmerarbetsuppgifter kommerFramtidens att4;
tillverkningen. Möjligheterna attfrån fysiskadenavlägsnaabstrakta

träninginlärningsmetoder,vanligamedsig yrkeskompetensentillägna
minstinteminska,kommerarbetare,erfaren attmedtillsammans en
yrkes-sittsnabbtmycketsjälv tapparerfarne arbetarendärför denatt
förut-individernasmåste Alltmer kommerläraoch egnakunnande om.

problemkomplexalösa attförändringar ochinitiativ tillsättningar att ta
erfarenhetDennaarbetet. attkompetenseller hennesavgöra hans

Återigen grund-gällerskolvärlden.i attgenerelltinlärning saknasträna
föravgörandeblirfärdigheterkommunikativai formkompetensen av
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förmågan. finnsDet inga möjligheter med hjälp utredningar i för- SOU 1994: 45att av
väg lägga de rätta kursplanerna. måsteSkolorna beredas möjlighet Expertbilaga 4upp
och under mycket decentraliseradeuppmuntras att former experimente-

fram metoder. lärareDe måsteoch de skolor lyckas belönasra nya som
måsteoch de insikterna snabbt spridas.nya

5; Inlärningen grundkompetens vad gäller kommunikativa färdig-av
heter kommer förmodligen ske med traditionellt individuellaatt meto-
der. Att träna sig i lösa komplexa problem iatt arbetslag kräver dockett

helt organisation och kompetens än traditionell utbildning.en annan
Någon form kompetent ledarskap förutsätts måsteoch lärarna rimli-av

i början utöva detta ledarskap. fungerandeEn kräver disci-gen grupp
plin och tolererar måttligaendast inslag maskning. Ett arbetslag iav

Ävenverkligheten fungerar därför företag under konkurrens.ettsom
träningen måstei skolan därför såske under väl simulerande former av
konkurrens påde allvar, dvs.att arbetslagetstas medlemmar sinatt tar
uppgift påbäst allvar,att med allt vad därmed följer, ivara t.ex.som
form bestraffning eller uteslutning dem maskar. Erfarenhetav av som

detta har nästan varje fåttgrundskoleelev när det gällerav undervisning
i och deltagande i idrott. Arbetslagets ledare, det är läraren elleroavsett
någon måsteelev, därför hela tiden ha möjlighet internt belöna,att
omflytta eller utestänga deltagare i måstelaget, och läraren hela tiden ha
möjlighet ingripa, bytaatt ledare. Vit.ex. kanattgenom ettsom me-

heltmento teoretiskt forskningsområdenotera att ett nytt justom ar-
betslagets optimala utformning årenunder de 10 växt fram isenaste
USA inom nationalekonomins arbetsmarknadsforskning, teoritypen av

håller påsakta introduceras inom den pedagogisk-ekonomiskasom att
forskningen om detta, kapitel 3 framför allt kapitel isamt 7 Arbetet,se
IUI 1992.

Eftersom den nuvarande socialt inriktade skolan besitter mycket litet
i form erfarenhet denna arbetsorganisation,typ kommerav denav av

råderkultur i skolan förmodligen motsätta sig införandetsom att av en
sådan konkurrensdominerad dåordning. Vi kan bara konstatera att
denna råderordning arbetsmarknaden,typ de eleverav samt att som
idag års ålder,vid 16 eller lämnar grundskolan fåttborde nå-hasenare,

föraning vad råkade kommer för innan de lämnatgon skolanattom ut
denna erfarenhet inte börsamt att begränsas till utövandet lagsporter.av

Detta gäller än skolgången förlängas.skallmer om
6; Den traditionella arbetsmarknadslitteraturen dominant,har ett so-
cialt såperspektiv, dominant den missat tydliga väsentligheter iatt den
industriella Sålundautvecklingen. har forskarna svårtför det första haft

till sig det faktumatt ta arbetsmarknaden är marknadatt för kompe-en
inte för arbetstimmar,tens, arbetare eller arbetskraft. För det andra har

den ensidiga orienteringen förhindra arbetslöshet gjortmot att att ut-
över omskolning och arbetsförmedling ingen uppmärksamhet i forsk-
ningen fråganägnats skapa fungerande andrahandsmarknadatt fören
kompetens. För det tredje, föroch viktigast, har den traditionellaoss ar-
betsmarknadslitteraturen med sina utgångspunkterspeciellt svenska
kommit fram till viss arbetsmarknadsorganisationatt ärtyp socialten av
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SOU 1994: 45arbetslös-innebär lägre ofrivilligdärför denbättre än att enen annan,
Expertbilaga 4långt förintensivaredärför varitforskningen harinomhet. Intresset

tillverkningsoriente-inomarbetsmarknader deinternaframväxten s.k.av
frågan andrahandsmarknadenhurorganisation än förrade storföretagens

effektivt förorganiserasmellan företagen skallför arbetslösa attmest
arbetsmarknadeninternai arbete. Denarbetslösa tillbakasnabbt

Önskemåletfåtal storföretag.tillbegränsadalltid attkommer ettatt vara
arbetslöshetsfria arbetsmarkna-interna,politiskt stimulera skapandet av

uppgift även ärpolitikensliktydigt medblivitdärför iblandder har att
företag,tillverkningsdomineradestimulera framväxten stora, somatt av

nå-sådan ärutveckling docksådana arbetsmarknader. Eninternahar
på förändring svenska eko-dentvären dengonting skulle mot avsom

nödvändigärförutser, ochproduktionsorganisation vinomins somsom
kompetensinten-differentierad,Utvecklingense 5.kapitel mot meren

fram-end denthe highinnebär nämligen,tjänsteproduktionsiv att av
hårtdomineraskommerarbetsmarknadenföretagsstrukturentida att av

konñgurerasarbetslag ständigtmindre företagkonkurrensutsatta som
individer ständigtsådan för kommermarknad kompetensI attom. en

förfrån förberedelsetill Utanarbetslagbefinna sig i rörelse annat.ettett
omständigheterplötsligt förändradeanpassning tilldenna typ ar-av

fara illa ochindividernaosäkerhetunder kommerbetsmarknaden att
måste individenförberedamå dåligt. därför lära sigframtida skolanDen

änd-måste institutionerarbetsmarknadensför arbetsliv. Dessutomdetta
etableras,för kompetensså andrahandsmarknadfungerandeattras en

i arbete.funnit sitt arbetslag tillbakaintehjälpersnabbt dem somsom
fungerar.Låt visa arbetslagexempel hurdärför ettgenomoss

kompetenta arbetslagetDet

hie-ellerarbetslagbäst kompetentföretag karaktäriserasEtt ett ensom
bra,Eliasson 1990b. mycketEnarbetslagrarki kompetenta menav

byggar-sådant arbetslag är deföretagkompetentenkel illustration ettav
från till byggar-på byggarbetsplatsflyttade50- 60-talenbetslag ochsom

Även till-arbetslagbyggnadsindustrin. dettainombetsplats numeraom
för för-hjälpmedelpedagogisktanvändashör historien, det attkan som

måste för illustreraäveninnebära,ilagarbete skolanklara vad samt att
Det kompetentaframtida arbetsmarknaderna kommerhur de att ut.se

in-storföretageninom ochväg tillbakahögsta gradär i allrateamet
tek-anledningen modernenklatjänstesektorn denprivataden attavom

håller göra detbyggnadsteknologin,precis den gamlanologi, attsom
organisationsform.attraktivtekonomisktarbetslagetkompetenta som

specialite-inom olikayrkesarbetaremedlemmarByggarbetslagets var
åta sigallmänhetkunde isammansättning varierade, detDesster. men

förproduktionsuppgifter. Prisetolika komplexautförandet radenav
byggmästaren,fram medbyggarbetslagetförhandladehela detta arbete

pris för helaframförhandladesin uppdragsgivaresin medi etttursom
typiskalltså företagenskildaageradeArbetslagenbygget. ensom
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konkurrensmarknad. Som företag åtadet för kunna sig SOU 1994: 45stort attvar nog
komplexa uppgifter, litet för kunna kvaliteten Expertbilaga 4attmen garanteranog
arbetet, slippa interna fördelningsproblem samtidigtoch omständ-utan
lig administration eliminera möjligheterna för lagets medlemmar att
maska. Konkurrensen mellan byggarbetslag intensiv, och bygglagetsvar
interna kompetens avgjorde vilket pris förhandlakunde sig till,man

lång tidhur arbetet och därmed inkomstenssamt förtog storlek dess
medlemmar. Denna organisation produktion innebar därför starkaav
incitament för arbetslaget skapa intern värderingsmiljö,att samt atten
välja medlemmar interntoch ledarskap bidrog till hög produktivi-som

hos höga inkomster.ochtet gruppen
Viktigast för sammanhållning,allt lagets effektivitet flexibilitetochav

därmed intjäningsförmågaoch slippa dyrbar administrativattvar en ap-
för fördela inkomsterna och kontrolleraparat att arbetssmitning. Meto-

uppnåden dåeffektivitet blir automatisktatt filtrera in medlem-att nya
på sådanti laget sätt homogen uppnås,intern kvalitetettmar att samt

hålla sålaget litet självkontrollatt maskning kan fungera.att Lagetsmot
tillåtermedlemmar inte inkompetens och maskning. Arbetare med för

låg kvalitet jämfört med lagets bättre medlemmar så små-stöts därför
fårningom och söka till sig sämre arbetslagut med lägre intjäningsför-

Ävenmåga. internt alltsåetableras effektiv konkurrensmarknad fören
arbetstjänster, selektion, inte lönespridning.men genom storgenom
Analogin med idrottens A- och B-lag är därför tydlig. Där teknologin

sådana småmedger arbetslag, är denna organisation produk-typ av av
tionen effektiv. Vi har konstaterat den industriella teknologiatt nya som

måsteSverige till sig för kunna fungera väl industrielltta att under näs-
påsekel bygger småskalighet,kompetensintensivta utveckling-samt att

kommer kännetecknas och drivas framatt mycket intensiv inter-en av
nationell konkurrens.

ocksåVi har konstaterat skolans undervisning när den ärattnyss som
bäst kännetecknas småskalighetkompetensintensiv den kom-av attmen

svårigheter bli sebästatt Arbetet, IUI 1992,att kapitel 7mer som
inom idrotten, därför den årtiondenutom under rådandeatt senare

frånskoldoktrinen avståndtagit konkurrens och selektion, indi-och de
viduella jämförelser förmåga därmed oundvikligen följer. Dettaav som
innebär skolan idag i alla industriländer,att undantar den hög-om man

utbildningen i USA och privata industrianknytna skolor, saknar erfa-re
renhet den skolproduktion bästatyp de undervisningsre-av av som ger
sultaten och den produktionsorganisation rådatyp kommer iav attsom
framtiden, och skolan har uppgift förbereda sina elever för.som attsom

Vem beslutar, betalarvem

Den effektiva arbetsorganisationens kardinalprincip år besluten skallatt
fattas där den bästa kompetensen fatta beslut finns. Inom före-att stora

byråkratieroch är det ledningenstag viktigaste uppgift reda huratt ut
för beslut fördelas.skall sådanaI allmänhetansvaret blir övergripande
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begås 1994:SOU 45så ständigtfelkomplexafattashur beslut skallbeslut att storaom
tillåts Expertbilaga 4fungera,denkonkurrensen,Pelikan 1989. marknadenI omser

fattaförutsättningarhar brahos demtill besluten hamnar attatt som
tänkbara ord-sämstanödvändigtvis bästa. Deninte debeslut, avmen

fattar besluten,myndighetellerär närningar en annanperson enen
får smällarnafjärdegenomför besluten ochtredjebetalar, part taenen

i nästan allaför grundskolangår ordning är typisknär Dennadet snett.
föräldrarna i all-ochfjärde är elevenindustriländer. Den parten som

fatta individuella be-tillsammans deförutsättningarbästmänhet har att
måste till deninte skall missbrukasFör rätten beslutasluten. att att

är mark-betalning. Dettaför ochkonsekvensernaäven kopplas ansvar
ordning.nadens

högrepå diskuterar denfråga när viin är viktigastvi kommitDen nu
också vi-organisation i USAmarknadsmässigutbildningen, och där en

19933.Eliassonöverlägsna resultatsig skapasat
föräldrar ibeslutanderätt elever ochPå nivå motsvarandelägre gäller

utbildningensärstudievi dragit i dennakombination. De slutsatser att
indi-försociala konsekvensernaekonomiska ochstörstakvalitet har de

högskolor.universitet ochän vidmycket störreviden i grundskolan,
nivå därfattasviktigt beslutgrundläggandedärför dennaär attDet

personligtvisso ärfinns. Tillrätta kompetensenden yttermera ansvar
sättet skapaerfarenhetsmässigt bästaindividuell finansiering detoch att

enligtgrundskoleutbildningeniindividuelladet ensomengagemang
där undersaknasforskarekör debattörer ochenstämmignästan ansesav

ocksåråder. debattskäl harAv dettaorganisationsformerde ennusom
varvidfinansieras,igång skallgrundskoleutbildningenhurkommit om

frihetmedkombineradevouchersystembetalningsvilja och attprivat ett
1992. Privat be-översikt Arbetet, IUIfördiskuteratsvälja skola seen

miljöer, förut-även i fattigahärvid kunnat konstaterastalningsvilja har
hållbarakvalitet.hög Demeddelas ärundervisningdensatt att avsom

finansieragällt möjligheternai första handharinvändningar attrestssom
betala för.villig privatärär lönsam ochutbildning attsom mansomen

länderutbildningen, de flestaockså, högregäller dennär detDärför har
studieñnansieringssystem. Psacharopou-någon statsgaranteradeform av

också, viktiga slutsatser,sina1991 attkonstaterarlus tresom en av
utbildningförhushålla offentligabör med de knappa somresurserman
finns. Tillsam-betalningsviljaprivatautnyttja denfinns att somgenom

grundutbild-gälleräven vadpunktdennablir slutsatsen attmantaget
mål kraftigt ökatfrämjasuppnåendet alla övriganingen skulle ettavav

finansiering vouchersystem.privatinslag ettsamtav
harvia vouchersystemvalfrihetinvändningDen ettmotrests va-som

så småningom sina i deskulle placera barnföräldrarrit kompetentaatt
sådana valtselektionseffekter harFör undvikabästa skolorna. att man

till producentennämligenlösningen,sämsta tänkbaraden att ge pengar
tagit de kravbortmonopol. Därmed harskolan, skolansamt mange

föräldrarför ochutsättsmarknadsdisciplin skolandenoch omsom
konkurrens.sig. kallasfår med Dettaochvälja skolabarn ta pengarna
fördelenytterligarevalfrihet har denSådan i form attkonkurrens av
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samhället slipper för privataindividuellarad beslut SOU 1994:ta 45ansvar en som
det inte Likasåhar kompetens fatta. gör individenfamiljen sina Expertbilaga 4att egna
misstag, de flyttar påeleven till sämre och kan inteskola, klagaom en
någon annan.

Gary seBecker Business Week, 27, 1993 14Dec. har nyligen före-s.
på sådantslagit variant vouchersystem utnyttjar den privataetten som

betalningsviljan, och därför borgar för effektivitet, även tarmen som
hänsyn till fördelningseffekterna. frånLyft bort grundskolan offentlig
budget, sänk mån, behållskatterna i låtmotsvarande obligatoriet men
föräldrar låtoch barn välja såskola, alla föräldrar betala skol-samt stora
avgifter behövs för finansiera skolan. Dela sedan baraatt skol-som ut
vouchers statlig såbudget till de fattigasteallra familjerna, dessaattur
med subventionerade medel kan köpa in sig i bra skolor. Becker kon-

någondessutom gårform segregation aldrig undvika,staterar att attav
den sämsta lösningaralla är hela städeratt attmen av segregeras genom

områdenföräldrar bosätter sig i där det finnsatt bra skolor. konsta-Han
också privatskolorde katolska praktiserar finansierings-terar att ettsom

föreslårliknar det han har betydligt lägresystem gradsom en av segre-
gering än den offentliga grundskolan i USA.

Förslag

Vi har konstaterat delar industrin saknar den kompetensatt stora av
i framtiden framgångsrikkommer dominera produktion. Lika-attsom

så skolansaknar kompetens och erfarenhet lära de kunskaperatt ut som
framtidaden arbetsmarknaden kommer kräva. Vad gäller industrinatt

kommer konkurrensen till de företag inte lyckas lära sigatt attse som
går under. Man intekan dock behandla människor låtaföretag ochsom
marknaden avgöra de skall finnas kvar. Men i mindre drastiskom
form har arbetsmarknaden alltid liknande, mildare konkur-satt men

på någotindividerna, måsterenskrav därförde förberedas för redansom
Våri skolan. slutsats är den förändrade industriella teknologin, fram-att

för allt utvecklingen kompetensintensiv produktion i mindremot mer
skala, den ökade internationella isamt konkurrensen framtiden radikalt
kommer höja konkurrenskraven också påatt individen. görDetta sko-
lan viktig i framtiden än tidigareden Framförvarit. allt kommermer
skolan i framtiden inte tillåtaskunna examinera ungdomar,att som ar-
betsgivarna måsteomedelbart påsätta skolbänken för de skall behär-att
ska de grundläggande kommunikativa färdigheter skolan borde hasom
lärt och jobben kräver. Arbetsplatsenut är inte den rätta miljön försom

sådankomplettera utbildning. Arbetsgivarnaatt saknar den nödvändiga
undervisningskompetensen och är naturliga skäl föga intresseradeav av

ägna sig denna uppgifterJatt Resultatet ikommer de flesta falltyp av
bli arbetsgivaren försöker undvika gåttanställaatt de ungdomaratt som ur
grundskolan ha tillägnat sig kunskaper de förutsätts ha inhämtatutan att
där.

Även1 det finns flera exempel amerikanska storföretag socia-attom rentav
skäl tagit sig den uppgiften.
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SOU 1994:värld 45konkurrensskyddaditider levtEftersom i alla harskolan en
Expertbilaga 4utsätts för, har sko-företagenanpassningarsluppit de drastiskaoch som

lära sigvanliga företag hurförutsättningar änhaft sämrelan att en orga-
ofta ovänta-förändrade ochsig tillmänniskornisation med kan anpassa

skydd konkurrensutsträckning dettaviss harbetingelser. Ide, motnya
förbli, eftersombåde nödvändigt, och kommerrationellt ochvarit att

frånvidareockså försstabila värdenskallskolan representera gene-som
nästan likadockväxande skolan drartill generation. Denration stora

i detillverkningsindustrin. Eftersom denförädlingsvärdet iresurser som
ZO-årsåldern, blir dethåller ända tillungdomarnaflesta fall kvar upp

så stadiumtidigtskoltiden, ochnödvändigt de redan under ettatt
hårdare konkur-får sig tillförväg demöjligt, tillfälle iatt anpassasom

framför allt kom-arbetsmarknaden ochgällerrensvillkor somsom
Arbetsmarknadens kravråda arbetsmarknaden.framtidadenattmer

bäs-något undervisningen, och detmåste på inträde isätt beredasdärför
också mellankonkurrensmarknadsättet är naturligtvis etableraattta en

påhand ochmöjligheterbetydandedär de egetskolorna, att egenges
Som jagutbildningsprodukter.innovera sitt utbudinitiativ förnya, av

1992håll Arbetet, IUIpå se Eliasson 1993e,hävdatredan samtannat
undervis-effektivaförförmodligen nödvändig defrihetär denna att nya,

uppnå minimistan-elever skallningsformer, krävs för allaatt ensom
också skall kom-kommunikativa färdigheter,gäller allmännadard vad

undervis-sådan organisation skolansförändradfram. Innan avenma
skolgång, längre tidmeningen enbartiinförts förlängdning kommer en
erfarenhet.destruktivi skolan, bliatt renten

grundskoleun-grundskolanskäl till förlängaVi enda attattser som
alla de eleverorganiserad, inteärdervisningen, den utrustatsom nu

färdig-kommunikativaminimumdetlämnat grundskolan med avsom
tillägna sigkunnakräver för eleven skallarbetsmarknadenheter attsom

fråga sådanför yrkesut-därför iyrkesutbildning kommaframtida och
också synnerligen in-ärpå detVibildning arbetsplatsen. konstaterar att

uppgiftensigarbetsgivarenönskvärt,effektivt, icke helleroch taratt
försett ele-grundskolan borde hakorrigera brister i kunskapatt somen

framtida misslyck-garanti förnästanär dessutommed. Det ettenverna
kommunikati-på tillägnat sig centralaarbetsmarknaden inte haande att

erhållits.från grundskolafärdigheter innan examenva
på 1skolgången sätt; tidigareminstkan skeförlängningEn treav

år 3 tid för under-efterhand2 iytterligareskolstart, samt attett mer
skolâretindividen till del underinlärningvisning och kommer genom

särskilt i bemärkelsenundervisningen,organisationeffektivare aven
effektiva undervisningstimmar.fler

förlängaönskvärtVåra inte ärfram till detöverväganden leder attatt
avgångsålder frän synnerhetskolgången och igrundskolan,efter normal

är alternativet upplärninginte för För somliga ungdomaralla. ett en-
undervisningstimmar, ellerän passivt sittajobb mycket bättrekelt att av

dålig. Vi fin-på ärännu skolandriva stan, och detta gälleratt ommer
Däremottidigare skolstart.kunskapsskäl talar förinte heller att enner

igöras effektivare,börgrundskolanfinns underlag för slutsatsendet att
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första hand året och skoltidenatt utnyttjas effektivare och inten- SOU 1994:genom 45
sivare. De förlängningar ifrågakan komma bör därför gälla bätt- Expertbilaga 4som ett

tidsutnyttjande under ordinarie skoltid för undervisning, särskiltre i
centrala kommunikativa färdigheter, flera ändagar normalt undersamt

läsår för de elever kommit påett efterkälken.som
Utifrån utgångspunkterde vi har haft beakta kan vi finnabarasom att
skäl för tidigareett skolan, nämligenstart det är förbra vissaen attav

individers kunskapsinhämtning de destruktiva hemmiljöer fö-tasom ur
uppnådda år.7 Detta kan dock inte rimligen skäl tillre allaett attvara

börja årsskall ålder.skolan före sju
Låt sammanfatta slutsatserna:oss

1 första,En avgörande observation är den framtida arbetsmarkna-att
den inte kommer ställa orimliga krav vid rekryteringstillfälletatt
på de individer, inhämtat minimum i grundskolansettsom av
schema angivna kommunikativa färdigheter. svårigheterDe be-ett
gränsat individerantal kommer möta gäller i stället inhämtan-att
det detta minimum kommunikativa färdigheter i skolan.av Denav
första slutsatsen är därför kraven och i skolanatt bör höjastempot

såtidigt begåvadede mindre elevernaatt tvingas inhämta detta mi-
nimum färdigheter under normal studietid, tillåtsoch inte kom-av

efter i undervisningen.ma
2 Ungdomarna bör inte lämna avgångsbetyggrundskolan med

dokumenterade,utan testade kunskaper i dessa grundläggande kom-
munikativa färdigheter. Förlängd skolgång i bemärkelsen tid imer
grundskolan bör därför endast aktualiseras när uppnåddelever vid
examensålder inte inhämtat dessa färdigheter. alltsåDet bör vara
fråga undantag, inte normalfall.om om

3 upprätthållaAtt kravet minimum grundläggandeatt ett kom-av
munikativa färdigheter skall ha inhämtats blir orimligt, det in-om

förberetts höjda kravte under varje tidigare skolår. Inhäm-genom
tandet centrala kommunikativa färdigheter måste därförav ske
fortlöpande skolgångenunder hela och kontrolleras lokalt genom
upprepade prov.

påTester etappmål uppnåtts bör administrerasatt år.minst varje De
elever inte klarar åläggasbör kunna månadstestet ytterligaresom en un-
dervisning under sommarlovet, förnyademed tillåtasför vida-tester att

Det är tveksamt elever skall flyttas högrere. i klasserom utan attupp
ha klarat dessa dels därförtester, de själva gradvis kommeratt att orepa-
rabelt hamna efterkälken, dels sådanadärför elever ofta störatt un-
dervisningen. Denna påvariant förlängd skolgång innebär dessutom att
skollokalerna utnyttjas effektivt.mer

4 De grundläggande kommunikativa färdigheter efterfrågas påsom
arbetsmarknaden handlar inte enbart typiska akademiska fär-om
digheter även förmågautan ansvarskännande, tillom engagemang,
förmåga arbeta och lösa problematt i och visst mini-ettgrupp,

etik. fostrandeDenna del skolans schema harmum alltidav av va-
rit kontroversiell och under årtionden eftersatts. Hursom-senare
helst med detta, vid rekryteringstillfället arbetsmarknaden försö-
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SOU 1994: 45besitterintekandidateralltid undvika ettarbetsgivarenker som
Expertbilaga 46.se kapitelbl.a.personliga egenskaperdessaminimum av

vi ställerpå kommunikativa färdigheter5 minimikravDe uppsom
inte kunnatlitteraturenpedagogiskai deni huvudtexten ochhar

kvali-diskussiondenväl. Vi konstaterardefinieras särskilt att om
underförtsundervisningsproduktiontetskontroll skolans somav
mini-speciñkationen dessaår bör gälla justförsta handi avsenare

uppnå kontrol-ochdemmetoderutvecklandetmikrav, attsamt av
utredning.uppnåtts. särskildkräverde Dettalera att en

vikvaliteterochkompetensgrundläggande6 minimikravDe som
intefram till kansådan utredning kommerförväntar att enoss
be-klassrumsundervisninguppnås traditionelldenmed typ somav

grundskolenivå industrivärlden. Dennapå helai nästandrivs un-
åren,förstaunder deförmodligen bradervisningsform fungerar

år.grundskolanssämre underallt senaremen
hög-underfria händerlärareär skola ochvi föreslagit attVad att ges

efter-arbetsformertvå år utvecklainitiativsistastadiets eget mersom
elevernakravarbetsorganisation och denliknar den typ senaretyp avav

bliävenförändring kanpå arbetsmarknaden. Dennamötakommer att
på Vi hararbetsmarknaden.vägi utforma skolanled utattett som en

från arbetslaget skissatändamål industrinexempelför detta ettgenom
undervisning.annorlundapå forminnebär ivad detta av

undervi-ämne dedetbehärskarinnebär lärareförsta dethandI som
fårarbetsledaren,precisinnebär läraren,andra detFör det att somsar

fungerandeiställabefogenheter ochökade att ar-att styra grupperna
innebär framföruppgifter skapas. Dettaväldefinierade kanmedbetslag

iåtgärda maskarmåste få eleverbefogenheterlärareallaallt att somatt
tillregleringavstängning ellerformas,studielag bl.a.de genomsom

naturligtmycketgörasuppgifter. kanDettaellerandra arbetsgrupper
instru-organiserasarbetslagen medvetetellerstudiegrupperna somom
hand-såväl uppgifter ochträna individen i bytaattment att somgrupp

ledare.
medlemmarallvargruppundervisning skallFör tasatt gruppensav

disciplinering kom-målmåste tydligt ochdefinieras gruppensgruppens
övervakning ärLärarensadministrativa metoder.änmed andrapletteras

effek-får fostra ochmöjlighetär lärarnaSärskilt viktigtinslag. attattett
såiledarskap arbetsgruppeninterntvärderingar och attpositivatuera

1993e1993b, EliassonBishops.k. bl.a.grupptryckett pressure; sepeer
uppnåendet dessamotverkauppstår stället förbidrar till, i att avsom

mål.
Ef-är konkurrens.produktionenidisciplinering användsDen som

därför dessutomförutsätterundervisningeni attfektivt grupparbete
imetod sko-etablerastävlan mellani formkonkurrens somgrupperav

skall kunnastudiegrupperkonkurrerandeFör ordning medlan. att en
med-blandmåste självselektionbetydandedockfungera gruppensen

positiva,så måtto sinaetablerarilemmar attaccepteras, egnagruppen
inte villtillåts de deltagarestöta bortkvalitetsnormer ochinterna som

något arbets-gäller allaförmågan ärspela med. Dettahareller att som
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vår SOU 1994: 45nuvarande sko-något förär otraditionelltmycketplatser, men som
4Expertbilagala.

efterfrågas även för-handlar7 i arbetslivetDe kompetenser omsom
mågan och arbetaorganisera sig själv, lösa problem attattatt un-

människainnebär.produktion-ofta Ender den typ stress somav
någonfåttsådan måste formfungera i miljö haskall er-avensom

ålderlångt ZO-årsåldern, är denmiljön innanfarenhet den somav
Alltså måste tränaskolanalltfler lämnar skolmiljön.vid vilken

organisationförändradkrävaäven här. kommerDetta att aven
övergång-år, i syfte göraskolarbetet under grundskolans attsenare

gymnasieskolayrkesorienteradarbetslivet ochellertill en meren
smidigare.

uppgiftdärför8 längre är skolansViktigare än eller skola motmer
skolgången, nämligen blandobligatoriskaslutet den annatattav

på arbetsmarknaden.fungera väg utensom
heterogeni-kompetenskapital kännetecknas9 Människans extremav

arbetsuppgifter ärindustrilandetsrika utbudDet extremttet. av
allabidra till kunskapSkolans uppgift ärdifferentierat. attatt av

skapastill förutsättningarupptänkliga kommer fram, ochslag att
utbudtillsammans utveckla detför individer skall kunnaallaatt

ekonomi kräver.fungerandedifferentierad kompetens som enav
arbetsuppgif-i allmänhet finns meningsfullainnebär detDetta att

såtillåts och ef-fungera utbudför arbetsmarknadenalla, attter om
terfrågan inteOm arbetsmarknadenkan matchas.kompetens

förslag förbättringtillfungerar i avseende, kommer alladetta av
verkningslösa.förbliskolan att

framtida arbetslivet kommer ställadetDet kan tyckas sto-attsom om
åtminstone påpå eller vissaomöjliga skolungdomen,och krav ung-ra

utgångspunkt.felaktigärdomar. Detta en
tillförsta skolan utbildningen,hänt är för det ochVad har attsom

håller avgö-från bli viktigt kansketidigare, och detskillnad att ett
förmågaindustrilands hävda sig ekono-rande inslaget i attavanceratett

hår-Detta kommer ställamiskt i internationella konkurrensen.den att
ekonominpå för högkvalitativ utbild-da krav skolan kunna presteraatt

konkurrensskyddadeining, krav aldrig kunde ställas effektivt densom
tidigaretörnrosamiljö skolan levde

arbetsuppgif-andra deProbemet är för det inte företagen elleratt nya
påställer, de ungdomareller kommer ställa, orimliga kravterna att som

tillåtsmånga lämna grund-förlämnar grundskolan, ungdomarutan att
kommuni-grundläggandeminimum förkunskaper iskolan detutan av

effektivtskolas inkativa färdigheter krävs för de skall kunnaattsom
någorlunda yrkesuppgifter.avancerade

på ungdomar-är inte heller skolan ställer orimliga kravProblemet att
tillåts år från år lärt sig vadbli uppflyttade hade utan attutan attna,

in-brister kumulativt, ochnästa kräver. De därmed växer snartsteg som
svåra uppgifter,inte förkan rättas till, handlar intellektuelltte en-om

arbetsinsatsintresse, ochresultatet bristbart engagemang egenom av
årskull.varjehos delen av
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måste SOU 1994:Skolan därför göras meningsfull därmed, allteftersom 45och ar-
betslivet uppgift Expertbilaga 4närmar sig, verklighetsnära. Denna handlar om nymer
undervisningsteknik. inte medel gö-Detta är sak med allaattsamma som

skolan intressant eller lustbetonad, eller till varje pris skydda allaattra
någotnedsättande jämförelser, förr eller i allaelever demot som senare

råka påfall kommer för är poängarbetsplatsen. Detatt ut snarast atten
får frånerfarenhet i Skolan är alldeles för vik-de detta redan skolan.en

tig för alltför till till eleverhänsyn skall de eller deatt stor tas svaga som
inte sköter sig. felaktig förstöra framtid. inten-En skola kan elevens En

skolgång, organisation skräddarsyddasivare annorlunda ochmed men
hårdare är därför viktigare änkrav, skola.mer

fårStigmatiseringen alltidde inte överdrivas. Den kommersvagaav
någonfinnas därför göradär i form. Skolan bör finna former denatt att

såpositiv stimulerar till större arbetsinsats. Om stigmatiseringendenatt
på vik-upplevs problem, i stället de Ettett satsasom mer resurser svaga.

tigt skäl till utbildning och uppmärksammats underkompetensatt sena-
år är ekonomins konkurrensförutsâttningar i internationellhotet motre

gårär därför viktigt intehandel. Det eleveratt utomsorgen om svaga
Ävenbegåvadeöver kompetensutveckling. i allmän-de elevernas deom

utgör nämligenhet kommer klara sig bra arbetsmarknaden, denatt
allmänna liv täcker periodskolan mycket del deras ochstoren av en
när de skall tillägna sig mycket viktiga färdigheter för livet,resten av

svårtfärdigheter det år komplettera i efterhand.attsom
från yrkesutbildning in-En tydlig slutsats analysen är specialiseradatt

uppnåttbör för tidigt framför inte innan sinkomma och allt elevente
miniminivånödvändiga kommunikativa färdigheter. Sam-generella,av

såtidigt bör yrkesutbildning, när den kommer, ligga nära produktio-
verklighet möjligt.nens som
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SKOLA, KUNSKAP OCH FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV
Gunnar Eliassonav

säger3 litteraturenVad

Humankapitalet är samtidigtden komplicerade, viktigastemest men
formen kapital används i produktionen. dominerarDen annatav som
kapital, skaleffekterskapar och andra produktionsfaktorerger som ma-

åstadkom-skinkapital och arbetstimmar högre produktivitet än de kan
på hand.ma egen

Humankapitalets, kunskapens ärtypiska kännetecken, heterogenitet
och redundans. gjortDetta har kunskap till i närmaste ohanterligdeten

såproduktionsfaktor i ekonomiskaden analysen, till den grad kun-att
lång tid Eliassonskapens betydelse under helt enkelt tappades bort

så småningom återigen1987b 10. När det blev uppenbart atts. man
inte vidarekunde komma dessa lösningenantaganden, blev att anta

förahomogenitet och detta sätt in humankapitalet i traditionelladen
neoklassiska produktionsanalysen. Eftersom detta fortfarandeantagande

bl.a. måstekvar i fördold form i humankapitalteorin,lever inledavi
genomgångmed kort vad det innebär. Homogenitetsantagandeten av

rådbråkar i viktiga empiriska fakta Ysander bgrunden 19783, och ger
upphov till feltolkningar empiriska studier. Eftersom vi har använtav

dessa studiers förresultat dra slutsatser hur undervisningattoss av om
metodgenomgång,skall bedrivas, börjar vi med kort gör deten som

uppnåddamöjligt tolka resultat korrigeraoch vissa inflytelserikaatt om
frånslutsatser litteraturen.

Homogenitetsantagandet

Större nationalekonomiskadelen den empiriska litteraturen sko-av om
lans betydelse för individen och ekonomin bygger den s.k. humanka-

Mincer årpitalteorin 1958, 1974; m.fl..Becker 1964 Under harsenare
humankapitalteorin och den produktionsteorin förenatsneoklassiska

rubriken Denunder tillväxtteorin Lucas 1988, 1986.Romernya
litteratur påDenna behandlar det mänskliga kunskapskapitalet samma

sätt allt kapital. Kapitalets speglad strömstorlekannat antassom av en
svår-observerba-observerbara inkomster, härrör just nämnda,av som ur

kapital. Ju högre relativinkomst, produktiv är individendestora mer
Såarbetsplatsen därför låterhan eller kunnig. ungefärhon äratt mer

förenkladeden versionen humankapitalteorin. teoriDenna byggerav
på långt gående homogenitetsanzagande beträffar kunskapskapita-vadett
lets uppbyggnad och sammansättning. antagande innebär i sinDetta tur

humankapitalet, på-hur ändet deñnierats, statistiskt kan visasatt om
såverka produktionen positivt, innebär humankapital högremer pro-

duktivitet; empirisk slutsats ofta översätts till utbildningatten som mer
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såär förbra individen ekonomin. Därför bör, blir politiska SOU 1994:och de kon- 45
offentligasekvenserna, utbildning. Experzbilaga 4Dennasatsas typmer pengar av

påteori det kan vi säga stadium i översiktenredan detta kommer- -
tvåantagandenautomatiskt genom sina innebära förriskatt typer av

felslut.
påRelativinkomsten för första produktivitetendet spegla arbets-antas

platsen och kunskapskapitalets Arbetsmarknadens prisbildningstorlek.
tillåta sådanatillräckligt marknadsmässig för antaganden.antas attvara

kunskapskapitalmått, påOm byggt utbildningskaraktäristikaantalett ett
hos individen positivt sig relativinkomstenkorrelerar med tolkas detta

gjort individen nyttigskolan produktiv och arbetsplat-attsom mer
uppståävenMen resultat kan lönebildningen arbets-sen. samma om

ändras,marknaden helt andra skäl. Om förutsättningen markna-av om
ocksåden är fel blir fel. utbildningensslutsatsen Moralen är ekono-att

förståsmiska betydelse aldrig kan inte arbetsmarknadens alloke-om
rings- konkurrensfunktioneroch samtidigt explicit beaktas.

Om för andrasätt det utbildningskaraktäristikaantalettsamma
välkorrelerar med den ekonomiska tillväxten i dettaland, tolkasett

utbildningen bidragit till ekonomiska tillväxten.den Men dennaattsom
slutsats betyder olikahelt saker underlag för utbildningspolitikt.ex.som

påberoende utbildningen fungerat investering i produktivi-om som en
tetshöjande kunskap, eller filter fram talang oli-ett sorterarsom som
ka jobb.typer av

Ett studier i humankapitalteorinsantal anda dock under sinastort ger
antaganden klara besked skolans betydelse. Mer och längre skola,om

hur när administreras,och den produktivitet, högre lönoavsett ger mer
med åter-och reservation för investeringskostnadens vistorlek,en som

påverkartillkommer snabbare makroekonomisk tillväxt. studierDessa
på område.idag varseblivningen detta

ändåVerkligheten skulle dock, dessa studier, dekunnatrots attvara
såoffentliga satsningarna utbildning blivit resultatökningenstora att

marginalen blivit mycket liten, ef-annorlunda ochsamt att en mer
fektiv skola, mindremed kortare skoltid, skulle bättreochresurser ge
undervisningsresultat.

påförst översiktJag kort vad vetenskapen säga dettahar attger en av
område. gårDärefter jag igenom den underliggande teorins antaganden,

pålitlighetverklighetsförankring och när gäller tolkningar fram-det och
för allt det homogenitetsantagande liggerstarka till grund för allasom
tolkningar, försök olika tekniska trickmed komma det-trots att runt

Ysander 1978a, 1986.Willissamma
Slutligen konfronterar jag humankapitalteorins resultat utbild-om

ningskapitalets ekonomiska betydelse strukturelltmed vad andra, mer
orienterade studier sägahar sak.att om samma
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Beckergjorde redanfrån homogenitetsantagandetförstaDet avsteget
specifik,kunskap ochanvändbargenerelltskiljde mellan1964 när han

med indi-kunde flyttaskunskapengenerellajobbinriktad kunskap. Den
specifika kompetensenolika arbetsplatser. Denanvändasviden och

värde i andraingetarbetsuppgift och hadespecielltillknuten envar
måtto där-så Beckeribehändigdistinktion attsammanhang. Denna var

utbild-skolantvå utbildningsformer;skilja mellankundemed som gav
learning; Arrowon-the-jobarbetetkunskap ochgenerellning i just

uppgifter.jobbspeciñkai exklusivttränades1962, där arbetaren
Individenmarknad.fannsskolutbildningen toggenerellaFör den en

indi-bestämdekunskapenbytte jobb. Densig när hankunskapen med
jobbspeci-Exklusivtpå arbetsmarknaden.relativlön denvidens externa

arbetsgi-hos denekonomiskt värdehade barañk utbildning däremot ett
träningen.använda sigkundebetalat för ochmeddelat, avvare som

idénförmodligenhärrörFrån utbildninggenerellbegreppet om gene-
knippe kärnämnen,finnsfärdigheter, detkommunikativa dvs.rella ettatt

Vipå arbetsmarknaden.sigmåste för klarabehärskaeleverna attsom
Förstsäga detta.harvad litteraturennästa avsnittskall i attta omupp

och tillabstraktautvidgning denmåste göra ytterligarevi dock sy-aven
har konstruerat.Beckerövertygande begreppsapparatmycket somnes
överensstämmavisat siginteantaganden,hittillshar byggtDen som

verkligheten.särskilt väl med
från empiriska lit-tydlig denblivit alltmerdockomständighet harEn

avslöjar.från intervjuernaarbetsliveterfarenhetoch denteraturen som
Varjekumulativt inslag.starktkompetenskapitalet harKunskaps- och ett

tillofta bidrar detnågon inlärning,formarbetsuppgift kräver somav
underlättari sinkunskapskapitalerfarenhets- ochgenerella tursom

påinlärning job-erfarenhetsinhämtning. Dennafortsatt kunskaps- och
god in-erfarenhet. Entidigareutbildning ochunderlättas sinbet i tur av

Leibowitzfrån det sociala kapitalet;hemmettellektuell bakgrund se
skolutbildningen. god grund-Enm.fl. underlättar19881974, Coleman

formellgymnasiet godstudier i Enunderlättar ut-skolekompetens osv.
effektiv.gör inlärning arbetsplatsenbildning överhuvudtaget mer

har medschemakumulativagrundfasen i utbildningensförstaDen
utbildning.vidareförförberedahuvuduppgift elevenordandra attsom

grundläggandelågstadiet gällerutbildningsinslagetviktigasteDet
missköterellermedOm misslyckaskommunikativa färdigheter. eleven

utbildnings-för helaeller ofta handikappaddel, blir han hondenna
svårtsätt ärarbetslivet mycketoch attett reparera.som

blir ifortgår gymnasiet,två, börjar i högstadiet ochFas genomsom
USA kul-både allmänbildande. Igrundläggande ochutsträckningökad

från college,utbildningen medallmänbildandeminerar den examen
fassamtidigtårs utbildning utöver svensk studentexamen,dvs. somtre

sigorienterarfokusering börjar. innebär elevernaDetta motatt entre
doktorsexamen förberederellermastersutbildning ochfortsatt högre

på arbetsmarknaden.direktsig för utatt
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Den högre utbildningen äger pådärefter universiteten påeller SOU 1994: 45rum
arbetsplatsen. hårtDen år vanligtvis specialiserad. Expertbilaga 4

Sammanfattning:
1 grundläggande lågstadietbaskunskaper -

mellanstadiet-
delar högstadietav-

2 allmänbildning bredd högstadiet, gymnasiet college-
3 fokusering gymnasiet-

akademisk grundexamen-
4 specialisering högre utbildning-

jobb-
Tre slutsatser kommer eller mindre tydligt fram i den ekono-mer

misk-pedagogiska litteraturen se Eliasson 1992a:
1 nåttNär påhar bit väg i arbetslivet, har för det första in-man en

vesteringarna i för vidareutbildning viktigt grundläggande kompe-
tenskapital blivit mycket Den moderna människans sättstora. att
tänka hårdvarutermeri mätbara svårthar gjort det inse storle-att

på någotken uppfattas självklart, nämligen desom som enorma
kunskapsinvesteringar kommit varje generation till del i de ri-som
ka industriländerna, vilka risker för framtiden det inne-samt stora
bär dessa investeringar inte stånd,kommer till eller deom om
missköts makro.

2 årenAllteftersom går växer, för det andra, påstorleken den in-
vestering i individen måste göras för kompensera honomattsom

dåligteller henne för hem, slarvig studiekarriär iett grundsko-en
lan eller misskötsel tidiga arbetsmarknadsåren.de Den totala in-av
vestering krävs för komma uppnåifatt ochatt totalin-som samma
komst över livscykeln växer åldersstruktu-snabbt med felaktigen
rering utbildningsinvesteringen. Mycket är det omöjligtav snart att
kompensera årsför tidigare misskötsel den personliga utbild-av
ningskarriären individen.

3 Denna slutsats bekräftas för pådet tredje tydligt arbetsplatsen. En-
dast individer med förutsättningargoda för effektiv vidareutbild-
ning mottagarkompetens får åtnjutandekomma i företagets in-av

för utbildning.terna Det ligger dessutom knappast i före-resurser
intresse ägna uppmärksamhettagets ochatt inkompe-resurser

arbetskraft, inte kan tillgodogöratent sig utbildning, ävensom om
betalar.staten

Den viktigaste fråganempiriska är, det vi kallar de grundläggandeom
kommunikativa färdigheterna egentligen är den kompetens läggersom

förgrunden individens vidareutbildning arbetsplatsen, sko-samt om
lan är den plats där de grundläggande kommunikativa färdigheterna
bäst förmedlas, och har förmedlats.
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SOU 1994: 45kommunikativa färdighetengrundläggandeDen
4Expertbilaga

välfrågan finnsdetärinom pedagogikenproblemEtt klassiskt enom
skolanbaskunskaperschemaläggningsbar uppsättningdefinierad som

går arbetsli-idebesitter innanelevernauppgift till uthar attatt sesom
kompe-kunskapens ochvisserligen stridaambition kanDenna motvet.

arbetsmarknadenheterogentypiska egenskap extremtatttensens vara -
in-tjänar brajobb bemannade medär full men sompersoner somav

speciella talangerFå besitter dock debaskunskaper.besitter dessate
kompletterande,sköta bra jobbbehövs för kunna utanettatt ensom

flesta ärallraFör dekommunikativa färdigheter.igrundutbildninggod
får nöd-litteraturen,basutbildning,kompletterande trodenna manom

flestafärdigheter dejobbspeciñkasiglära devändig för kunnaatt som
förutsätter.avancerade yrken

1964Beckerssammanhänger medbaskunskapBegreppet ursprung-
lärs i skolansjust denidé kunskapergenerella utliga typ somavom

erfarenhet, ochfrån ickearbetsliv kodbarochsepareradeklassrum, som
effektiv vida-krävs förfärdigheterdebör deldessutom somvara en av

på kumulativa kunskaps-jobbet; dengymnasiet ochellerreutbildning i
uppbyggnaden.

kumulativafärdigheter och dengrundläggande ut-Uppbyggandet av
valsituatio-väl dokumenteradeantalillustrerasbildningsprocessen ettav

från antalmaterialsammanställadem ettJag attpresenterar genomner.
1992ase l99la,ärBishops studier. Hans att ettJohn t.ex.tes c,av

vik-karaktär är mycketakademiskgenerellkärnämnenknippe ettav
innehåller matematik,på grundskolans schema. Dettigt, tidigt inslag

måste till be-drillasämnenspråk naturvetenskap. Dessaallmänoch
framgång kunnamed skallför destudenterhärskning flertalet attav

Så långt helajag handlar detkankompetensutveckling.vidare i sin se
såvälbegåvade studenter,för mindreävenrimliga kravmycket omom

så lägrekompenserade kanexamina läggsstudier stu-att enuppsom
visa ärSom vi skalldiebegåvning arbetsinsats.intensivaremed senareen

utförandegäller el-det arbetetsarbetsplatser,praktiskt alla oavsetttaget
på för människorutformade normalajobbet,vidareutbildning utanler

blikommerosäkra ocharbetsplatserna ärtalanger. Men attextrema
från någotelever vidareså blir: Släpp aldrigi framtiden. Moralenän mer

sig det minimumlärtförrän eller honutbildningen hanstadium avav
på varjeinhämtatförutsattskommunikativa färdigheter, han ha sta-som

dium.
vad gällerarbetsmarknadenlivsviktigt för den framtidaärDetta

ocksågrundskolan ärställs iintellektuella kravgrundskolan. De som
rimlig arbets-fortfarandepraktiskt alla elever, efterrimliga för taget en

grund-från beträffandeSlutsatsentill elev.variera elevinsats kansom
måste möjlighetertillfälle ochskolan attbörskolan snarast attvara

möjligtgör detfram undervisningsmetoderexperimentera att avse-som
innebär dettaFörmodligenexamination.för nöjaktigvärt höja kraven

såförutsättningartill elevensbättre än idag attmetoder anpassassom
!kanochuppmärksamhetinsats arbete,kraven engagemangav

207



höjas. Som jag visaskall påblir resultaten arbetsmarknaden om SOU 1994: 45senare
eleven inte lärt sig bättre, han eller hon skolan och Expertbilaga 4tasannars om ur
sätts i rejäl och disciplinerad yrkesutbildning enklare slag.en av

Individens beslut vidareutbildning frånsker i Bortsett desteg.om
tvingande omständigheter föräldrar, obligatorier innebär byggeretc.som

sådant påvarje åbeslut jämförelse mellan sidan in-mellannettoten ena
i form tid och andra uppoffringarsatsen och den framtida högre livs-av

inkomst vidareutbildningen åinnebär, andra sidan lägredensamtsom
livsinkomst följer går direkt arbetsmarknaden. Iutsom om man
denna kalkyl diskonterar framtida inkomster med räntaman ut-en som
trycker individens preferens för inkomst idag framför inkomst i framti-
den, viktigt individens uppfattning de riskersamt följer attav som av

på sig investeringar i utbildning. Kortsiktigata räddaoch individer kan
fårdärför, de besluta själva, underinvestera i sin utbildning,om egen

begåvade.även de ärom
avgörandeDe besluten görs

1 efter grundskolan vid valet mellan arbete och gymnasium
2 efter gymnasiet vid valet mellan arbete och högre utbildning samt
3 efter akademisk grundexamen vid valet mellan arbetsmarknad och

doktorandstudier.
Små viktiga görsval dock hela tiden vad kurser, utbildningensavser

inriktning Dessa mindre val kommer ökad betydelse i framtiattosv.
den, allteftersom arbetsmarknadens nuvarande fackliga yrkesindelning
efter formell utbildning bryts upp.

Vid alla eller val sker osynlig filtrering sorteringsteg männi-en av
skor efter egenskaper. såDet är förmodligen begåvadede indivi-att mer
derna har tendens välja skolan före arbetsmarknaden.att Detta kan,en

påvisa,jag skall betydande konsekvenser för ekonomin.som senare
Men även krassa ekonomiska överväganden spelar roll. Den for-en

mellt utbildade kunde under större delen efterkrigstiden tillgodoräk-av
sig påmonopolränta sin utbildning, i första hand beroddena en som

på jobb, lönoch bestämdes påatt i sammanhangettexamen en av myn-
digheterna och arbetsmarknadens reglerad arbetsmarknad. Dennaparter
priviligierade ställning för hållerden utbildade på försvinna. Menattnu
arbetsmarknadens förmåga premiera utbildade påatt presterarsom mer
grund sin utbildning eller talangbegåvningden utbildningenav som
signalerar påverkar i allra högsta grad utbildningval benägenhetochav

Påi skolan. dennaatt punkt har viprestera hel del forskningsresultaten
från USA våra påståendengrunda på.att Framför allt handlar det om
hur individens arbetsprestation belönas arbetsgivarna. John Bishopsav
många studier har nämnts varit särskilt värdefulla, när gällerdetsom
den följande presentationen utbildningens betydelse för individensav
framgångar på arbetsmarknaden.
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Skolans organisation och effektivitet SOU 1994: 45
Expertbilaga 4

För den formella skolutbildningensatt ett effekter indi-grepp om
videns måstearbetsprestation vi dela analysen i fyra l Sko-steg:upp

pålans effekter betygen, 2 betygens påeffekter inkomsten, 3 bety-
och kursvalets påeffekter produktiviteten, 4 sambandengens samt

mellan förmågautbildning och pålära jobbet.att
I denna diskussion är hålladet viktigt isär individens kunskaper,att

hans kompetens, förtjänstförmågahans förmågaoch hans att prestera
på jobbet. Inga dessa stårvariabler i förhållandeentydigt och klartettav
till varandra.

Steg Skolans påeffekter scholastic achievement
Vi har framför lådasvart innehåll vi mycket li-oss en vetom vars

Den heter skola. råa,tet. Den med obearbetade elever, li-matas helst
ka i alla sina homogena.attribut påverkadeUt kommer skolanav
studenter, med betyg skall betraktasett signalsom som en

påantingen ursprunglig ñlter,talang etikett eller-
inbyggd kapacitet är proportionellatt prestera,en ny, mot ut-som-

bildningsinvesteringen, påeller
bägge.-

Skolresultatet scholastic performance borde enkelt mäta. Iattvara
den berömda Coleman-rapporten 1966, USA hävdades dock, varia-att
tionen i de skolan förfogade över inte förklarade någontingresurser av
variationen i uppmätta skolresultat. Jencks 1972al. markeradeet
mycket provokativt någonting.skolan inte betyddeatt Dessa resultat
korn chock för dåskolvärld just istod begrepp klarasom en en attsom
industriländernas sociala problem ökade satsningar skolut-genom
bildning se Okun 1975. Coleman-rapporten pekade utbildnings-att
produktionen, all produktion, hade effektivitets- ochsom annan orga-
nisationsproblem. alltså frågaDet inte bara påöka medvar attom mer
offentliga krävdesDet även kompetens organisera och be-resurser. att
driva utbildning. Rapportens resultat kom småningomdock kriti-att

se Hanushek 1986, Murnane 1984. Fägerlind 1975seras testade om
Jencks påresultat svenska paneldata det enda rätta sättetsom attvar-

påJencks hypotestesta och kom fram till det rakt omvända resultatet.-Även det samlade håller påresultat kristalliseras forsk-om att utsom ur
ningen ganska tydligt säger något,skolan betyder har vi fort-numera att
farande fråga,anledning vad skolan gör med de deenorma resurser som
moderna industriländerna på utbildning.satsar

Studier efter Coleman-rapporten påvisathar vissa korrelationer mel-
lan skolinsats och skolresultat. Många betonar dock sambandet mellan
familjebakgrund och skolresultat se bl.a. Kazamaki Ottersten, Mellan-
der, Meyerson Nilssonoch 1994. Förutom familjebakgrund domi-som
nerande förklaring betonas i antal studier lärarnas kvalitet, sär-ett att
skilt deras ambitioner bra lärare,att spelar inte obetydlig roll.vara en
Detta har föranlett flera forskare föreslå införandet i skolan kom-att av
pensationssystem belönar bra och ambitiösa svårighe-lärare. Mensom

mäta kompetensten hos lärareatt är och gör de merit pay-sy-stor att
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1994: 45SOUWeek, MarchBusinesssekritiseratsUSAprövats i t.ex.stem som
Expertbilaga 4ambitiös i deförstå bra ochlångt betyderSå38. jag kan1992, s.

fär-förmågan fakta ochlärautförtsstudier att utvetenskapliga som
observeras19933. bör dockDet attEliassonöversiktfördigheter seen

uppgif-andra komplexagällerprestation ävensvårigheter mätadessa att
kompliceradeförlönerPrestationsrelateradeföretagsledning.ter som

alltidskälnaturliga attkommerostrukturerade arbetsmomentoch av
förhållande hanteraskangodtycke. Dettavisstmedförenade ettvara

varierad mark-ochfungerandedet backasoch accepteras enupp avom
känner sig god-för demmöjligtgör detlärartjänster,förnad somsom

uppgifter.lätt finnabehandladetyckligt att nya
något,också visar Ander-betyderorganisationskolproduktionensAtt

möj-allti skolorna1991. ResurserTollisonochShugart satsasson,
snittsåsom skolbyggnader. lkapitalutrustning, ut-lärare ochligt utöver

osv. 57administration, kuratorer procentövriga delargör dessa avca
USA:s sko-kraftigt mellanvarierarandelenkostnaderna,de totala men

byråkrati-korrelation mellanpåvisar negativ1991 klartA-S-Tlor. en
handi förstaprestation deprestation. Mednivån och elevernas menar

förmågandropout-benägenhet ochäven attskolresultatet, senaremen
på arbetsmarknaden.sigklara

betyderlärare elev1992 antaletvisar,och KruegerCard att per
performance, med studentstudentskolresultatetförmycket per-men

lönen.education, dvs.då economicdeformance returns tomenar
skäl.1993b andraenligt Bishopbra harinte fungerarskolanAtt

viktiga. Fördemordning hanisärskilt fyra, dennämnerHan varaanser
gällerschool-eleverhighamerikanska

sig i skolanansträngaberedda1 inte ärde attatt
skolanointresseradeäri allmänhet2 föräldrarna avatt

likgiltigaärmyndigheter3 offentliga samtatt
skolfrågan.ivarit apatiska4 väljarnaatt

göraviktigaste haricke-ekonomiska och deär attfaktorerAlla dessa
elevernasäger deTillsammans reageratfamiljens attmed engagemang.

inteväljarnamyndigheterna ochföräldrarna,därförointresse,med att
något utbildning.förintressevisat

lågtillförklaringenhårda, ekonometriskatill denOm vi merser
isärskiltgrundskoleelever,amerikanskaperformance hosscholastic

litel993d 1 alltförBishopnämnerjämförelse,internationell atten
3 förhemarbete delas2 för liteskoluppgifter, attut,tid ägnas att

förbruka tidför elevenalternativ finnsmånga konkurrerande att
kurser.undvika krävandepassivitet och tendenser4 elevernas attsamt

l993d,återfinnsgenomgång i Eliassonresultatdessa[En utförligare av
1993b.]även Bishopdärvidlagangivna källorna;naturligtvis i desamt se

motsägerlitteraturingenochadresultat kanOm dessa notam,tas som
börundervisningenhurföljer antal slutsatserfinnas,verkardem ett om
ochsåväl föräldrar aktiverasmåste eleverFör det förstareformeras. som

grundskoleutbildning.missköttför konsekvensernaoroligagöras av en
arbetsmarknadssituationen dagensframtidakring denallvarDet som

positivatillbidragit dettainnebär har säkertSverigearbetslöshet ihöga
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resultat. Men kan för uppnåsdet andra bara större SOU 1994: 45engagemang genom
intresse och högre krav. Hur skolan skall göras lustfylld för problem- Expertbilaga 4

tonåringartyngda kan vi diskutera länge se Järbur 1992. Halloant.ex.
1994, helt annorlunda japanskrepresenterar skoltradition, harsom en
ingenting positivt säga den tidiga amerikanskaatt skolideologins idé-om

bygga lustfylld, frivilligatt och kreativ Omskola. vi istället beto-er en
krassa, ekonomiska förhållanden låter föräldrarnaoch betalanar mera

direkt för barnens utbildning, eleverna tvingas kvarmer samt stannaom
i skolan längre under dagen och under sommarlovet intede klararom
rimliga och examina, börtester ha tagits i riktningett stort steg mot att
eliminera de negativa omständigheter påpekar. PåBishopsom samma
sätt borde realistisk övergång mellan skola och arbetsliv göra be-en mer
tydelsen skolans undervisning för elevens framtid tydlig. Denna över-av
gång dåbör innefatta försök tydliggöra för eleven hur det tillatt synes
abstrakta kunnande han full med kommer tillsom proppas nytta en

Likaså måstenormal arbetsplats. sådan övergång innebära etableran-en
det normal arbetsdisciplin: komma i tid, kännbar bestraffningatt förav

tillåtenicke frånvaro, osv.

Arbetsmarknadens och lönebildningens betydelse

erhållnaDen lönen används i de flesta måttstudier det eko-ettsom
nomiska resultatet utbildning,bra varvid löneeffekterna ofta, i godav en
humankapitalistisk likställsanda, med produktivitetseffekter. Detta in-
nebär emellertid utbildningens effekteratt sammanblandas effek-med

eller mindre fungerandeterna arbetsmarknad, och den sti-av en mer
mulans till utbildning god kompensation för utbildning inne-som en
bär.

Det är med andra ord farligt göra mycketför lönenatt resul-av som
tatmätare än för eleven personligen. Det blirannat därför i IVsteg na-
turligt knyta ihop och III tillatt utvärderingstegen utbildnings-en av

och arbetsmarknadens effektivitet,systemets när det gäller samordnaatt
heterogent humankapital till dess effektiva användningar, såmest lönatt

påoch arbetsprestation någorlundamarginalen överensstämmer. Det
kan plats erinraatt denna diskussion ligger mycket näravara attom
välfärdsanalysens problem samhällsnyttan produktion, produkti-att
vitet sammanfalla med lön.att klassiskaDen lösningenegennyttan
ligger i den effektiva arbetsmarknaden. Likaså har teorin equali-om
zing differentials utvecklats metod medvetet korrigerawage attsom en
för påkvaliteten såarbetsinsatsen, jämviktsantagandet skallatt vara upp-
fyllt. Denna korrigering kan dock inte hårdagöras andra,utan att anta-
ganden förs in i analysen. måsteMan hur arbetsmarknadent.ex. veta
faktiskt fungerar, hur den skulle den i jämvikt.samt utse om vore

2 För lönen skalläven måsteatt mäta produktivitet arbetsplatsen radenjämviktsvillkor, inte gäller approximativt, måsteuppfyllda. Visom ens vara
därför tvågenomföra analysen i såväloch studera effekternasteg studentens
lön effekterna studentens prestation arbetsplatsen. Ytterst försöksom
har gjorts studera sambandet utbildningatt och produktivitet se nedan, samtEliasson 199221 1353.. 211s.



SOU 1994: 45varandralönochskolresultatberorSteg II: Hur av
Expertbilaga 4relaterarhumankapitalbaserad litteraturbetydandefinns somDet en

utbildningen lönen.tillpå totalalängden denvanligtvisskolutbildning
utbildningskoefñ-positivsignifikantoftaharlönefunktionerdessaI en

dockstudier hardessaMotutbildningspremium, konstaterats.cient, ett
utbildningskoeffi-på lönefunktionensgår bl.a.riktats. Denkritik attut

också fångar ef-dendärföröverskattad,systematiskt attblir uppcient
utbildning änlägreoftareharIndivider talangtalang.fekter utan enav

Gri-1977 se ävenGrilichesinvänderdettaMotmed talang.individer
resultatetochår endogenutbildningen1972, avoch Masonliches att

framtida inkoms-på förväntadebeslut, baseratekonomisktmedvetetett
Grili-drarsimultant,beaktasdetta beslutFrån där helamodell,ter. en

under-systematisktutbildningskoefñcientenslutsatsenches snarareatt
dockkräverinvesteringseffekternahålla selektions- ochisärAttskattas.
jobb-1991MattilaOrazem ochmåste attvi beaktaförstaFör detmer.

möjligendärefterjobb ochförpreferenserprimärt typvalet styrs avav
vi redangäller,Utöver dettabeteende.inkomstmaximerande somettav

läsningar,successivamånga mediskerutförligt, valet steg,diskuterat att
slutli-information detpå begränsadmycketvarje byggeroch omstegatt

Vivalprocess.led i dennaärUtbildningenkaraktäristika.jobbets ettga
schoolhighgrundskolaåtskillnad mellandelsmåste därför göra klar

grundskoleelever stu-de attdels mellanutbildning,högreoch som avser
på arbetsmarknaden.attgå direktplaneraroch de utvidaredera som

planerarelevdenl991b,c konstaterarl987a, l988a, attBishop som
svåra ikurserobligatoriska,måste vissaschoolefter highvidare taatt

inför kommafärdigheterkommunikativa attochnaturvetenskapliga
krä-utbildning dessutomhögreinträde tillutbildning, ochhögre att

arbetsmarknadernagår direktövriga,För debetyg. uthöga somver
följande slutsatser:Bishopdrarefter grundskolan,

Slutsats I
8förstadeåtminstone underfår inteintemänamerikanskaUnga -

grundläggande kom-ischooli highkurseråren lön dehögre tarom-
3språk2 ellerl naturvetenskap,munikativa färdigheter ma-som:

tematik.
Å 1 simp-ikurserdirekt, defår betaltbättresidan de tarandra om

där deämnendvs.ämnen,2 tekniskaskills iochcomputationalle
produktion.omgående isättaskanrelativt

begynnelselönen defår fördel i taremellertidkvinnor omUnga en
ämnen.språk 3 tekniska2 eller1 naturvetenskap,ikurser

idirektöversättaskangenomgående ämneskategorierärDetta som
sigfrågan lönardetgäller attnedan. Nästasejobbkategorier steg om

education harutbildning. Thehögrefrivillig, returns totillvidare
på här.injag inte kanvidlyftig litteratur,ganskaistuderats somen

någonmåste formfinnasdetviförsta kan konstateraFör avdet att
amerikanskaföruniversitetfrån vid brautbildning atthögrevinning

års-själva betalamånga faktisktbetalarskallstudenterföräldrar och
såfrågan högauppstår$20.000. Härofta överidagkostnader om

in-lärareocheleverinsatser hoskraftfullatillstimulerarkostnader
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vesteringsaspekten eller kostnaden i första hand skall betraktas SOU 1994: 45om som
inträdesbiljett till bra första lukrativ, professionellett Expertbilaga 4en steg ut en

arbetsmarknad filtret. Card och 1992Krueger konstaterar i fallalla
påutbildning bra lönarcollege 1990att sig. ONeill visarett sko-att

lans kvalitet förklarar del skillnaden i lön, bl.a. mellan ochsvartaen av
vita män i USA.

1990Kosters konstaterar för det andra avkastningen utbild-att
ningskapitalet, tioårsperiodefter lågamed vården under 70-talet,en nu
är betydligt högre än avkastningen finansiellanormala investeringar.

ocksåDet verkar välutbildad fårarbetskraft bättre betalt i indu-som om
strier med snabb teknisk förändring Bartel och Lichtenberg 1988,
Dickens och Katz 1987 Davis och Haltiwanger också1991. Se Ar-samt
betet, 1992IUI 84f. Berman, Bound Griliches 1993och finner dess-s.

kompetenshöjningen i amerikanskutom industriatt under 80-talet var
positivt relaterad till investeringarna i datorer och datorrelaterad tekno-
logi till FoU-investeringar. återigenMen bildensamt kompliceras av
Juhn, Murphy och Pierce 1993 finner ökningen i spridningenattsom

lönen pågåtti USA har åren.under de 30 När tittarde myck-av senaste
på snävt definierade utbildnings-et erfarenhetsgrupper,noggrant och

finner de den ökade ojåmlikheten beroratt andra kompetensskill-av
årnader än årantal i skolan och erfarenhetantal i arbetsmarknaden.

Utbildning och produktivitet

ÄrNästa svårare:är högre utbildning påsteg produktiv arbetsplatsen,
ökar påkraven högre utbildning gåroch gränsen, dvs. närvar blirvar
produktivitets- och löneeffekterna avtagande

Steg III: Hur sambanden mellan utbildning och produktivitet utser
Här kommer nästa överraskning:
Slutsats II
High school-kurser i

naturvetenskap-
språk-
nuvancerad matematik-

bidrar signifikant till arbetsprestationens nivå och kvalitet hos arbeta-
med endast grundskola. Likaså är teknisk kompetens förvärvad ire

grundskolan positivt korrelerad med job performance hos
yrkesarbetare-
tekniker.-

påDessa resultat bygger studier och utförda det amerikanskatester av
försvaret, där kunnat identifiera mycket antal jobbkatego-man ett stort
rier har sin exakta påmotsvarighet civiladen arbetsmarknaden.som
Liknande frånresultat Afrika Tanganyika Kenyarapporteras och av
Boissiere, Knight Sabotoch 1985. Likaså observerar 1987Rumberger

överutbildning eller underutnyttjadatt någonutbildning inte ger
utdelning i form högre lön. på nivåer.Detta gäller generellt alla Hanav
konstaterar vidare, tillsammans med Tsang Levinoch Tsang, Rumber-
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på 1994:SOU 45negativa effekteröverutbildning1991], kanLevinoch att geger
Expertbilagautbildade 4därför denpå framför alltarbetsplatsen,produktiviteten att

utbild-hennesmotsvarar hans ellerpå intevantrivs arbetsplatser som
ning.

dvs.meriter aka-akademiska1989 observerarBishopochKang att
sch0ol-nivå3 produktivite-större effekthighdemiska kurser ger

kurser yrkeskur-akademiska ochpå mellanän lönen. En balansten
lönen. Om vi överviktig försigvisar to-ser i grundskolan ser envara

årår 8så yrkesinriktade kurser ochgrundskolekarriär, 4tal avger av
år praktiska12 bara kur-högre lön änväsentligtakademiska kurser av

år yrkesin-än fyraintelönar sig över huvudDet att tataget mer avser.
på arbetsgivaren harden normaletyderDettariktade kurser. att upp-en

knippeutförandeeffektivaför arbetetsbetydelsenfattning ett ge-avom
kapacitetökar individensfärdigheter,kommunikativa attnerella, som

och kunnamottagarkompetens, arbeta ilära attattnytt anpassagrupp
in-flexibilitet. ställer även kravHanarbetsbetingelsertill attsig nya

någotanställningstillfället,färdigheter vidbesittaskall dessadividerna
sefrån genomförts kapitelde intervjuerverifieravi kunnat somsom

vetenskapligamedfinnas möjligheterför det bör6. talarDetta attatt
bidra till ökainnehållet skalldet skolschemametoder attsomange

på, arbetsgivarenkompetensnivå. studierTyvärr andrapekar attsamma
nyanställde besitter dessasvårigheter huruvida denkonstatera,har att

årlång åtminstone betala8 är bereddtidinte underfärdigheter och att
på saknasjobbet. Därmedhögre produktivitetför dessa, detrots att ger

svå-för destimulansen elevernaomedelbarakanske viktigaste,den att ta
nivån knippe kompetenser. Des-eftersöktahöjer dettakurser somra

några studier.liknande svenskainteUSA. hargäller Jagresultat settsa
funnits svenskaresultaten, detanledningfinns ingenMen det atttro om

studieamerikansklär ñnnasannorlunda. Detstudier, skulle envara
år på följerlångsiktiga bortom 8 löneneffekterpositivavisar att avsom

grundskolenivå, hitta dennapå jag har inte kunnatutbildninggod men
studie.

och kompetensmellan utbildningsambandenSteg IV: Hur att ut-ser
mottagarkompetensen utveckla kompetens

nivå, flerakademisk dvs.HögreHär blir de väntade.resultaten
såsom matematiska kunskaper,kommunikativa färdigheter, naturveten-

påförmåga, positiva effekterhar klartskapligt kunnande och verbal re-
computatio-färdigheterEnklarei yrkesutbildande kurser.sultaten som

ÄvenBishop 7.l991bresultatskills inte allsnal oms.sammager
nivåkompetens från inte omedel-grundskolanakademiskadenna ger

långsiktiga effek-på inte delönen man ännu studerateffekter harbara
produktivitetseffekter, särskiltpositivaterna, nödvändigaär de och ger

underhållskaraktär techni-arbetsuppgifternär det gäller komplexa av
kompetens.literacy matematiskcal och

såvälpå frånstudie1985 i datakonstaterarPsacharopoulos ut-en
på ärutbildningavkastningenunderutvecklade länder,vecklade attsom

education medprimary och sjunkergrundutbildninghögst gällervad

3 Bishop 1989 i första handochakademiska kurser KangMed mate-menar
språk naturvetenskapligamatik, och ämnen.
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nivån utbildningen. Det är dock inte säkert detta gäller i alla län- SOU 1994: 45att
der, USA. Grundutbildning syftart.ex. till reducera illiteracy Expertbilaga 4attsom
är relativt billig. Vid högre utbildning finns betydande alternativkost-en

inad form bortfall alternativ produktion. Grundläggande läsför-av av
måga är dessutom avgörande villkor för överhuvudtagetett kunnaatt
sköta industrijobb.enkla Psacharopoulos därfördrar slutsatsen detatt
borde löna sig minska subventionerna till högre utbildningatt och föra
över dem till grundutbildningen. Detta gäller förmodligen för u-värl-
den, inte självklart för industriland. Vad denna studieettmen avancerat
understryker för industriländerna år faran växande delsnarast attav en

de lämnar den reguljära skolan grundläggande kommuni-av utanunga
kativa färdigheter. Los Angeles skoldistrikt har denna grund be-t.ex.
slutat arbetsgivaren skall rätthaatt skolans bekostnad sända till-att
baka nyanställda elever, inte besitter vissa minimifárdigheter vadsom
beträffar läs- skrivförmåga,och inte behöva tillbaka desamt ta nyan-
ställda förrän lärt sig Businessde Week, 25, 1991,Nov. 34. Om det ärs
riktigt, nyligen offentliggjord studie visar, vart tredje barn isom en att
Gävle påtagliga lässvårigheterhar när de lämnar grundskolan, säger
detta mycket vilka problem dessa barn kommer möta arbets-attom

påmarknaden. OECD har grundval kanadensisk sestudie Adultav en
Illiteracy and Economic Performance, OECD, Paris 1992 gjort storen
poäng läskunnigheten hos industriländernasatt ungdomar tillav stor

pådel verkar finnas inte funktionell, dvs. användbarpapperet, men vara
på sådanajobb. Men resultat utbildningen inteett kan bero detattav

småför i grundskolan.satsas Det någothandlar be-mestaresurser om
tydligt grundläggande, nämligen hur utbildningen bedrivs och hurmer
kunskapskapitalet underhålls.

Från denna studie och de intervjuer gjorts framträder följandesom
bild de för produktivt arbete nyttiga baskunskaperna eller deav cen-
trala kommunikativa färdigheterna. intervjuerI de redovisas i kapi-som
tel 6 har de kunskaper i genomgåendetabell 1 markeratssom anges som
viktiga. Detta är dock inte sak de är nödvändiga för justattsamma som
de jobb tillfrågadeDet verkar de arbetsledaren,som avses. som om per-

sådana frågorsonalchefen vid vanligtvis tänker på kunskaperrena av
kunna läsa arbetsinstruktionertypen: Djupaengelska. studier bas-av

kompetensens betydelse förutsätter direkta studier den arbetssituationav
kompetensdär kommer till användning. framträderDärvid i de stu-

dier gjorts betydligt komplicerad bild hur bred bas isom en mer av en
kommunikativa färdigheter dels speglar intellektuell bredd, dels är kor-

förmåganrelerad med till bl.a. förmåganinitiativkraft och lösaatt pro-
påblem arbetsplatsen se vidare Arbetet, 1992.IUI
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SOU 1994: 45baskunskaperCentralaTabell l
4Expertbilaga

färdigheter:Kommunikativa
skriva, talaläsa,Svenska

Engelska
språkfrämmandeAnnat

Matematik
Datorkunskap

centralaKunskapsämnen,
reglerteknikochStyr

Mekanik

samarbetsförmågaellerBaskunskap

detaljijag tillfälleñckpå företagjapanskt attbesökVid ett stortett
Därvid framgickutbildningen.interna attdenorganisationenigenom av

språk, etc., be-matematikbaskunskaperstandardrepertoarden somav
visserligenutbildningslitteraturen,så akademiskastarkt i den upp-tonas

något sättställdei företaget inteviktig,fattades att manmensom
centralakallarminiminivå allmäntvad vivissorimliga krav. En

ansågs nödvändig,1,se tabellfärdigheterkommunikativa menvara
Anställ-fabriksanläggningarna.några genier iabsolut inte havilleman

personlighets-omfattandeå mycketsidanföregicks andraningen enav
het-utbildningsfasen. Detinledandefortsatte under denanalys. Denna

skulleanställdaoch redanarbetsgivarenskandidaten, representantattte
slutgiltiginteAnställningentillsammans.och arbetatrivaskunna var
minimi-Betoningenpersonlighetsprövning klar.förrän denna av envar

möjliga kompe-än högstanivå färdigheter,kommunikativa snarareav
framkommergenomgående intervjuer ochi fortsattabetonadestens

ja-i kapitel Detintervjuresultatsvenskaäven i de rapporterassom
utbild-regelbundeni fortsattäven sina arbetareföretagetpanska satte

meddelatskunskaperkurser iintensivakorta,ning typ somavsamma
viktig bildgjorde därutöverreguljära skolan. Vadi den avengerman

industrisamhället kommeralltfler i det modernaarbeteden typ somav
råka för.att ut

regel-utbildningsinstanserolikaviaroterades arbetarenFör det första
ställa dessaförutsattesfrån uppgift.uppgift till Arbetarenbundet upp

år, hurefter fleraFörstanställningen.deluppgifterbyten som en avav
ansågs fullärd. Detarbetarenmånga produktion,beroende an-typ av

olika arbetsupp-mellansågs flyttaskulle kunnaviktigt varje arbetareatt
ochäven kompetentrelativt kort varsel,i företaget medgifter samt vara

arbetsuppgifterutöver degickför problembenägen att ta somansvar
inställ-ochkompetensmed. Dennaför tillfället sysselsatthan typ avvar

ävenfråga träning,utbildning ochsjälvfallet ettning samt re-omenvar
vidframförsökteföretagetpersonlighetden sorterasultat typ somavav

sökte byggamedvetetattityderdeanställningsbeslutet och mansomav
kompe-individuelle arbetarensutbildningen. Deninternadengenom
relativatensnivå lön, hanstydligt, hellerintemarkerades mengenom

fick. Iuppgifter hanindirekt den ettframgickkompetens typgenom av
delsarbetarnaallra kompetentadeföretag gällde dessutom mest varatt
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förstade lärde sig teknik och dels fungerade SOUmaskiner, 1994: 45som ny nya som
lärare för de reguljära lärarna i den interna yrkesutbildningen, det Expertbilaga 4sena-

för föråldras. framgårlärarnas kunskap inte skulle Som kapitelattre av
återfinns6 idéerantal liknande i företag intervjuats.de svenskaett som

framgårframförVad allt de flesta intervjuer vi genomfört är,som av
återigen, de elever lämnar grundskolan eller gymnasiet medatt som en
kompetensnivå i knippe färdighetercentrala kommunikativa som viett
försökt definiera, miniminivå,ligger viss inte ärunder välkom-som en

på flesta nivåde arbetsplatser. Denna är inte särskilt krävande, ävenna
den har höjtssakta och kommer höjas allteftersom produktionenattom

blir komplicerad. Vad tillkommer utöverkrav dessa aka-mer som som
demiska färdigheter, svårareoch är betydligt definiera, äratt ettsom
kompletterande knippe tidhållning,personliga egenskaper disciplin,av
etik etc. gör de anställda fungerakan effektivt i arbetslag,att samtsom

bådeär villiga byta arbetsuppgifter och arbetskamrater. Hur dettaatt se-
skall beaktas vid utformningen inteskolan är lätt säga, inteattnare av

minst skolan även skall utveckla självständighet, kreativitet och friaom
individer. följerEn slutsats är dock skolan bör sträva efteratt attsom
allteftersom närmar såeleverna sig tillägna sig möj-mycketexamen som
ligt de arbetsformer och de krav gäller verkliga arbetsplatser.av som

Investering eller filter

Diskussionen relativaden betydelsen och miljö är blandom av arv pe-
dagoger gammal 70-talets börjanI ekonomerna vid medgatan. togsom
den filterhypotesen Arrow 1973,s.k. Spence 1973, Stiglitz 1972. Den

pågick skolan, än förse eleverna nyttigmed kunskaput att attsnarare
investeringshypotesen, dem etikett, filterhypotesen,betygettgav en

begåvningi första signaleradehand ursprunglig arbetsgivarna. Isom
bägge fallen utbildningen bra, uppgifterdess helt olika. Denvar men

utgångspunktentraditionella i de flesta empiriska studier, inklusive den
dominanta humankapitalteorin, är dock investeringshypotesen råder.att
Detta gäller flesta studier jagde och kommerrapporterat att rapportera

från. frånresultat Jag vill återigendock början konstatera dennaatt en-
utgångspunktsidiga är klart felaktig, finnsoch filtret där, attatt men ve-

tenskapen, innan rad väl genomförtsupplagda studier se Eliasson,en
1992a 131, 134 någraoch 156 1993e, inte möjlig-har helstsamts. som

tvåheter bestämma de mekanismernas relativa betydelse.att
En viktig filtereffekt, jag funnit vid flera tillfällenanledning attsom

betona 1986a, l990a, 1992a, är utbildningenden högre kan haatt ut-
på begåvningar.industrin I detta kommer jag searmat sammanhang

Eliasson 1993a, e begåvadesärskilt poängtera mindrerisken deatt att
studenterna högre utbildning lockas arbetsmarknadutgenom en

honom eller illa,henne där hans eller hennes bidragsom samtpassar
till ekonomins produktion gåttblikan lägre än eller direkthan honom

arbetsmarknaden. Dessa slutsatser stöder de parallella slutsatserut
bl.a. Psacharopoulos 1985, 1991 1993och Jorgenson dragit,som

217



givna 1994:of- SOU 45för samhället allokeranämligen löna sigdet skulle attatt om
från se Expertbilaga 4lägre utbildningutbildning högre tillfentliga för ne-resurser

olika, eftersom bägge dessadan. är dock mycketResonemangen senare
på investeringshy-neoklassiskaförfattare sina slutsatser denbygger rena

urvalseffekter.till sorterings- ochinte hänsynpotesen, tarsom
Eliasson e1993a,variant ñlterhypotesendenna speciellaUnder av

i utbildningen radikalt reducerasviktigt subventionsinslagetär det att
förmånliga privatañnansieringsgarantier förersätts med mindreoch

utbildningenlån, högrefrigörs denarbetsmarknaden attsamt att
och detmarknadsmässig värdering den kompetensklart styrs avav en

sådan reformskaffat sig via utbildningen. Ensignalvärde studenterna
utbildning riktaromfattningen den högreskulle klart reducera somav

hållalågavlönade tillbaka till nyttigjobb, ävenin sig samtmot synes
inte kompetensföretagen i landet harhögre utbildning i kunskaper som

På inträffatomvälvningsysselsätta lönsamt. denna punkt haratt un-en
åren på däramerikanska arbetsmarknaden,20 dender de senaste man

collegeutbild-utbildningspremier för inteökade bararegistrerat klart
ännuännu högre examina. Vi haräven för dem avlagtning utan som

fått hög-omvälvning i Sverige. förändring deninte motsvarande Den av
l993ase skul-jag föreslagit Eliassonutbildningens finansiering somre

begåvade utbildningsvä-hållatill fler studenter dele bidra kvaratt
jordnära produktiontill högproduktiva jobb i denleder mergar, som

förbigåendeindustri. Vi i konstatera,dominerar i svensk kan attsom
Tysklandvälorganiserade yrkesutbildning i och Japanden styr uppsom

åldertidig ochtillverkningsjobb i myckettraditionellaungdomarna mot
låga långvarig akademisk prestigeforskning etable-rankningden somav

hålla traditionellaförmodligen bidragit till deni dessa länder attrats
begåvade 1993Soskicetillverkningsindustrin bemannad med arbetare.

igång yrkesutbild-sätta tyskabara inte denbetonar dock kanatt man
ocksåskall fungera. krävs deningen, i England, och den Dett.ex. tro att

arbetsmarknadinstitutioner mellan företag ochkompletterande samt
låter vidvärderingssystem existerar i Tyskland. Jag dettadet stannasom

policydis-vidare tillobservation, här föra resonemangetutan att enen
kussion.

överutbildning produktivitetsejfekterkan negativage

kompetens är deProblemet med utbildning, kunskap ochord attsom
frågaaldrig bli för mycketär positivt definierade. Det kan att avom

påpekal993a bredBishop är med att attt.ex. ennoggrannvaran.
framförarbetsplatsen, alltöverutbildning är för kompetensenbra

flexibel.därför den gör individenatt
dålig. felak-Utbildning felaktig eller genuint Den kan skapakan vara

sänkt Indivi-tiga föreställningar verkligheten ocheller kompetens.om
också för arbetsmarknaden eller det jobbden kan ha valt fel utbildning

särskilt iönskar. har inte diskuterats myckethan Denna problemtyp av
benägenhe-litteraturen. är överhuvudtaget intressant konstateraDet att

218



i den ekonomiska litteraturen inteten bara individerna alltid SOU 1994: 45att anta att
gör ekonomiskt rationella utbildningsval tydligt hos Becker eller Expertbilaga 4t.ex.
Griliches 1988, begårde heller aldrig misstag.t.ex. Beslututan att som

misstagresultat kan alltid efterhandi betraktassynes vara av som
styrda speciella värderingar Såoch osynliga inkomster. skaffarav t.ex.

mångasig till mycket begåvaderationella och individer kost-synes en
form överutbildning, fråganär går såhan eller hon i kvar längesam av

i utbildning och forskning chansen till välbetalda påmycket jobbatt ar-
gårbetsmarknaden förlorad. Forskarna, studiebegåvadede allamest av

får råkarförmoda, klart för öde,detta lägre lönernade kanutman men
alltid förklaras nöjedet hans eller hennes arbetsuppgifterav som ger.
Annars skulle inte rationell hållaindivid forskning. Likasåmeden

mångagör de utvecklas i universitetsmiljö forskareav ovanor som en
Överliggareproble-påomöjliga normal driftsorienterad arbetsplats.en

ocksåmet gäller förstai hand den högre utbildningen. årDet möjligt
lär sig mycket bli kvar vidatt universitet efter fylldaatt ettman genom

40, får därefter påknappast bra jobb den privata markna-ettmen man
fården. Framför allt sällan förbetalt det lärt sig de 10man senasteman

åren. Problemet har dock viss påaktualitet även primär och sekun-en
skolnivå.där Skoltrötta mårelever kanske väl uppehåll i sinaett stu-av

dier, eller påfortsätta gymnasiet. Det kanske tillatt och med lönarav
mångasig för dem direkt efter grundskolan lära sigatt enklareav ett yr-

ke.
Rumberger 1981, 1987 påhar dock olika sätt bestämd uppfatt-en

ning fråga.i denna 1987,Rumberger 1987Tsang och visar,andra att
individen fårhar bred utbildning han eller hon bara betalt förom en

den del utbildningenkompetensen kommer till direkt använd-av som
påning arbetsplatsen. Det kan tyckas självklart ock-att svetsareen som

så sångareär inte skall betalt för han kan sjunga. ävenMenatt en
ocksåmontör, kan visar sig bara betalt försvetsa, den kompetenssom

han utnyttjar påpekai arbetet. Man kan bred kompetens göratt en ar-
betaren användbar för arbetsgivaren. Man ocksåkan sägamer att en
splittrad dåligkompetensbild eller träning, därför ocksåatt svetsaren
sysslar med lägre effektivitet speciellt hårdspe-jobbannat, änettger
cialisering och fokuserad träning. Det är därför ofta lönsamt för arbets-
givaren, i sammanhang där kompetens är generellt överföringsbar, att
avskeda och nyanställa i stället för fåromskola. Arbetstagaren heltatt
enkelt betrakta sitt bredare kompetensregister privat försäkring,ensom

gör honom eller henne flexibel såarbetsmarknaden, närsom mer
behövs. Vid omställningar från fåreller avsked arbetsplatsen han eller

påhon avkastning detta överskottskapitaPÄ studierDessa gäller i första
hand USA, där arbetsmarknaden är flexibel än den i Europa,mer men
resultaten signalerar vissa generella egenskaper hos utbildningskapitalet
på fungerande arbetsmarknad, det kan värdefullt meden att tasom vara
i överväganden gäller skolans organisation.som

Mera allvarligt än individen fårinte förbetalt sin överutbild-att mer
ning är ocksåhan kan bli mindreatt produktiv, negativ möjligheten

redan 1970Berg uppmärksammade empiriskt. Ett antal studiersom
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SOU 1994: 45understrykeroch1983 stöder denna hypotes1987, Burrisbl.a. Tsang
Expertbilaga 4dissatis-otrivselöverutbildning skaparkomplementära riskenden att

överutbild-tydligaste arbetsplatsresultatetfaction med jobbet. Det av
individen1991och LevinRumbergerenligt Tsang,ning är dock att

förkan brajobb. Dettatendens bytavantrivs har stark attsamt varaen
måtto vidareså därmed allokerasindividensamhället iindividen och att

arbetsuppgifter. förMenpassandetill för honom eller henne ar-mer
påmåttoså det kostarnegativ, ibetsgivaren är egenskapen att ettatt

lågproduktiv, in-överutbildaddärför kanskemisslyckad, ochjobb ha en
på språng till jobb.tiden ärdivid, hela ett nyttsom

filtret ärytterligare konstatera,även slutsats ut-Vi kan att omsom en
så blir överutbildning klartuppgiftdominantabildningssystemets ett ne-

åtminstone arbetsmarknaden.fenomen,gativt

mindre utbildningellerMer

vidare tillöverutbildning sänder signalempiriskaDe resultaten enom
utredningskon-utbildning, eller dendiskussionen eller mindreom mer

skolgång.frågan: förlängdkreta
mångaFrågan första dimensioner. Denför detutbildning harom mer

färdig-grundläggandeutbildning i antal viktiga,innebära bättrekan ett
språk. givenkvalitet iMeri grundskolan,heter meddelas t.ex. ensom

föregå-för iredogjortsnegativa resultatutbildning träffas inte de somav
genomgående utbildningi längrebetydelsenavsnitt.ende De meravser

gått hög-uppnå vidareäven eleverresultat ochi syfte motattatt samma
så arbets-i hög grad hurutbildning. berorOm detta svaretavsesre

jobb iEfterfrågas gymnasiematematik för normalamarknaden ut.ser
gymnasienivåspråkBehövstidigareindustrin oftare idag än tre

engelskanödtorftigaistället för grundskolans
Ashenfelter ochi skolan konstaterarbetalar sig kvarDet att stanna

enäggstvil-studium1993. sina slutsatserDe grundarKrueger ett av
årpå varjepå 16 förhögre lönför säkra denlingar procentattatt vara

på någotinte berorytterligare utbildning de annatrapporterarsomav
for-högre effekter längreärän just formell utbildning. Detta mycket av
ochBehrman, Hrubec, Taubmanutbildning än de 3mell procent som

1980 rapporterade.Wales
highefter grundskolansin utbildninginte fortsätterUngdomar som

fullföl-änschool för arbetslöshetsrisker deär mycket utsatta sommer
någotl992b, i ännugällerLynchjer sina studier, konstaterar som

17-åringarna dropped-outlämnatför 25högre grad de procent somav
1994 studie hur6.of op.cit., Murrayshigh school före avexamen s.

någotgått gymnasieexamen dockfördet svenska ungdomar ettutan ger
äräven arbetslöshetenflestaresultat. De har arbete,nyanserat ommer

Skolannågot gymnasieutbildning.för medhögre än ungdomar var en-
ändå för-nödvändig. betydelseuppfattning Betygensligt deras egen

Dåfamiljeförhållanden visari analysen.svinner, även medtarom man
både ijobb. flesta Murraysfaderns och Desig yrke betyg stu-styra upp
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die är arbetare. Skolprestationen någotitycks första hand betyda för vil- SOU 1994: 45
ken småningomarbete får.typ Expertbilaga 4av man

Vad Lynch 1992b framför allt pekar är dock skolans efter
grundskolan viktiga roll väg i arbetslivet och betydelsenutsom en av

påskolan sig rollen förbereda påför inträdetatt tar eleven arbets-att
marknaden.

Medan de liksom Lynch sysslat mycket med offentligt finansieradsom
yrkesutbildning och interna arbetsmarknads- och arbetslöshetsproblem
tenderar betona betydelsen för individens sysselsättning inkoms-att och

tillägnasnabbt sig användbartter att yrkeskunnande, markerarettav
Psacharopoulos 1991 även frå-yrkesspecialisering är heligaatt om
gor, bör denna specialisering fördröjas så länge möjligt för ideattsom
allmänhet knappa offentliga skall kunna koncentreras tillresurserna att
förse individen med solid bas i generell kunskap. Framför allt bören
yrkesutbildningen läggas utanför det traditionella skolsystemet, konstate-

han.rar
Angrist och 1991 påKrueger har soñstikerat sätt utnyttjat detett

faktum skolstarten i USA månadberor i vilkenatt är föddman men
ålderden tidigast har rått lämnaatt high schoolattman utan examen

dropout-age frånär fixerad, den sextonde eller sjuttonde födelsedagen,
beroende i vilken bor. De ñnner elever är tvingadestat attman som

längre i änskolan andra, därföratt de grund sin födelsedagatt av
börjar tidigare, lämnarsedan high school får, ocksåsnabbt fårdemen

påhögre löner skolgång.grund sin längre Angrist och Krueger häv-av
dar helt korrekt någoninte finnsdet anledning födelsedatumatt tro att
är korrelerat med andra personliga åldernegenskaper än just vid skol-
gångens början, heller den del studenterna önskaratt lämnaav som
skolan före sin legala dropout-age är beroende födelsedatum. Medav
den neoklassiska investeringshypotesen för ögonen innebär detta tidi-att

skolgångskolstart längreoch bättre påresultat arbetsmarkna-gare ger
den i form högre lön. Men A-K glömmer diskutera viktig,attav en
möjlig selektionseffekt. ärDet sannolikt benägenheten lämnaatt att
high school före som dropout är positivt korrelerad dåligmedexamen
hemmiljö. Därmed så,kan det mycket väl det är tidigare by-att ettvara

dålig hemmiljöte bättre skolmiljö förbättratharmot elever-av en som
humankapital arbetsmarknaden. sätt kontrolleraEtt för den-nas att

möjliga felkälla pröva begåvadedesakatt ele-na vore mestsamma
efter high gåttschool Fårvidare till college. de studenterverna, som

börjat high school tidigare enligt investeringshypotesen högre lönsom
efter college Eller är sådet i stället de börjat tidigare, ock-att samtsom

gåttså vidare högre utbildning, egentligen för tidigtmot tagits braur en
hemmiljö och i sämre skolmiljö och därför intesatts klarat sig fullten
lika påbra arbetsmarknaden Angrist och Krueger genomför faktiskt ett
likadant finneroch egentligentest ingen skillnad gåtthos dem vi-som
dare åberoparcollege. De intemot heller, stöd för sin hypotessom en-
ligt min tolkning statistiskt säkerställd lägre sannolikhetsvagtovan, en
för dem börjat skolan frånexaminerats collegesent, ochsom men som
därför varit kvar länge i bättre hemmiljö, fullfölja college. A-Katten
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SOU 1994: 45selektions-priori ingadärför deresultat,vill inte ha detta antar attatt a
skolgång Expertbilaga 4längreblir därmedresultateffekter förekommer. Deras att ge-

i highinte villförskolstart demobligatorisk tidigare somnom
ärschool bra.

1991. flesta individervisar Grubb Debetydelsesignaleffekter harAtt
till harfullföljer utbildningengår intetill college examensommensom

high gradua-vanliga schoollön änsignifikant högrei livet intesenare
också sorteringshypotesen,stöd för1986 fanntes. och KroppLang

begåvadeför lika ele-skiljde sigutbildningstidenundersöktenär de om
skolti-obligatorisk helaintenärvaron ellersituationer näri varvarver

den.
Återigen, förnågot studier inte beläggupplagdaannorlunda att enger

från kunskapssyn-något sträva eftergenerelltärtidigare skolstart att ren
påpekar,1993 knappasteleverna1992 FägerlindElley ochpunkt. att

år tidigare.lära sig läsa i skolanbörjablir bättre läsa ettattatt genom
1993 avvikandePå Currie Thomasdock ochpunkten harden me-en

Start-pro-påpekar studier s.k. Headtidigareflestaning. deDe att av
IQ. Cur-3-5-åringar effekternahar tittatbörjar skolan,därgram,

på achievement ochscholasticeffekternarie Thomas studeraroch
liknande hembak-för elever medattainment. finnercognitive De att

vita.för bl.a.prestationen i skolanStart-programmetökar Headgrund
1973 dockfrån Fägerlind harHusén, Bergling ochklassisk slutsatsEn

tidiga-lönar sigfrån intekunskapsinhämtningssynpunktvarit, det attatt
alltså inte denskulletidigare skolstartgymnasieurvalet. Enrelägga vara

dåli-internationelltstudenternaslyfta de svenskametodenrätta att upp
1993.matematik Fägerlinditestresultatga

alltså nödvändigt för allaför ärstöd detForskningen inget attattger
i normala ochför för barnForskningen talar dessutomstudenten. attta

leka änochbättre hemmahemmiljöer attkan detbra att stannavara
entydiga.inteär resultatentidigare. denna punktbörja skolan Men

bidrar medvad daghemvi även skall beaktakomplicerasProblemet om
vi härkanpersonlighetsutveckling. Dessutomi form kunskaps- ochav

billigareär myckettidig skolamarginalanteckning attnotera, enensom
sådant rationelltharoffentliga än daghem. Menför det ettargumentett

själ-tillfälle välja heltvill börföräldrar arbeta attmotargument; som
också själva.betalaattgenomva

fråga skolutbildning.längreutbildning är inte heller baraMer omen
högmånga utbildats i skolor1992 visar,Card och Krueger att avsom

utbildning, än defår längreform högre lönkvalitet iut somavavmer
farligt hängadåliga det ärgått poängterarlänge i skolor. Delika attatt
skolår betyderpå flerföreställningenutbildningspolitiken attupp

mycket.
dis-vi försöker föra bortfråga komplicerad närblir ännuDenna mer

kunskapsresultat. Detfrån till i stället talakussionen resursinsats att om
från skillnad mellanmycketarbetsmarknadssynpunktär attstor ge-en

hö-utbildningsmetoderkrävandeför elevernaeffektivitet och mernom
inom för denmatematikochstudieresultatet i engelskat.ex. ramen

åstadkomma studie-förbättradedetförsökastudietiden, ochnormala att
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resultatet förlänga studietiden.att Mer rationellt än tidigare-genom SOU 1994: 45en
läggning skoltiden eller tillägg år påytterligareett slutet ärav där-ett Expertbilaga 4av
för öka antalet undervisningstimmar år,att öka studenternas närva-per

eller förlägga ytterligare utbildning till ferierna, särskilt förro, de elever
inte klarat miniminivåviss på kunskapsområden.centralasom Den-en

höjda krav skulle dessutomtyp ihelt linjena medav starktettvara
känt behov dokumenterat i forskningen gradvis under grundskolanatt
förbereda eleverna för de krav arbetsmarknaden kommer ställa.att

På sätt blir skillnaden mycket den förlängdasamma studieti-stor om
åtden ägnas avancerade kurser, års förlängningmer t.ex. ettom av

grundskolan ägnas gymnasiets schema. Den sämsta tänkbara organisa-
tionen förlängd skolgång är den motiveras otillfredsställandemedav om

påresultat grundskolan och eleverna men dåligtdärför förbereddaom
sänds vidare till gymnasiet.

Högre eller lägre utbildning

Redan 1985 konstaterade Psacharopouios högre utbildningatt nog var
bra, det skulle löna sig för samhälletatt allokeramen givenatt om en
investering i frånutbildning den högre utbildningen till grundutbild-
ningen. Se till, fortsätter han 1991, landet har fungerandeatt grund-ett
skolesystem innan påökar den högre utbildningen. Denna slutsatsman

ocksåuttrycks mycket tydligt i Jorgenson 1993, är kritisksom mot
den klassiska nationalekonomiska produktionsanalysens förenklande
homogenitetsantagande. Jorgenson bryter bådened fysiskt kapital och
humankapital mångai heterogena kategorier och uppskattar substitu-
tionsförhållandena mellan de olika kategorierna. För det första konsta-

han, när utbildningsinvesteringarnaterar att mäts rätt, och även inklu-
derar förlorad produktion, blir denna investering avsevärttyp myck-av

större än investeringarnaet i fysiskt kapital. Jorgenson sedangrupperar
de olika formerna utbildningsinvesteringar och ställer tvåav upp scena-
rier; elitistiskt och populistiskt.ett Elitansatsenett innebär oförändrat
antal studenter och ökade utbildningsinvesteringar. Under det scenariot
sänks välfärden i form produktionsresultat capita, vilket med Jor-av per

förutsättningar skall tolkasgensons de utbildas margina-attsom som
fårlen lägre produktivitet än de inte skulle utbildatha sig. Teknisktom

kan resultatet uttryckas gårde studenter vidareatt högresom motsom
påutbildning fårmarginalen lägre lön än fåttvad de skulle lå-ha deom

tit bli vidare högreatt utbildning,mot tolkning stämmer bätt-en som
med min angivna ñltermodell.re Det alternativa, populistiskaovan sce-

nariot innebär ökade studiekullar, vid oförändrade totala investeringar,
och tillåterdärföratt sänkt kvalitet utbildningen.man Under detta
scenario höjs produktiviteten mycket än produktionen sänks i detmer
alternativa elitscenariot. Orsaken till detta resultat uttryckvi tekniska

är lönenivånord dvs.att enligt Jorgensons antagande produktiviteten
höjs mycket kraftigare mellan grundskola och gymnasiumcollege än
den höjs mellan college och doktorsexamen. Dessa resultat är i högsta
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1994:SOU 45fungerandeförförutsättningendärUSA,tankeväckande. Igrad ar-en
Expertbilaga 4ochförmodligennågorlunda rimlig, kan resultatet trotsärbetsmarknad

högreöverinvesterat iharSverige ut-tolkasmin analys att mansomav
gymnasium.kunskapsnivån ochi grundskolamedbildning och slarvat

Kvalitetennedåt välfärden.höjaskulleöverföringEn resursernaav
något mindre totalañck deldärför flersänkas,skulle resurser, enatt av

så äreffektivskolanJorgensontolkning beror antar somatt varasom
måsteförhållandentill svenskastudie översattSammamöjligt.tekniskt

lönefördel-sammanpressade svenskadenannorlunda. Meddock tolkas
Därförlågt produktionen.bidrag tillutbildningenskulleningen ettge

jämlikhetspoliti-tekniskt förklarassedan 70-taletstagnationenskulle av
för indi-sänkt incitamentenjämlikhetspolitikenrealiteteniken, attav
välbetaltproduktivt ochrättsig ocheller letautbildaviden ettattatt
de byg-tydlighet,sinuppseendeväckande i allärResultatenjobb. men

arbetsmarkna-orimliga antagandenalltför mycketformellt omger
så viktigtändå Därför är detkorrekta.dock attkanResultatenden. vara

effekter. Det kanutbildningensall analysbeaktas iarbetsmarknaden av
effektiv hus-överlägsetärså i första handdetnämligen att merenvara

arbetsmarknadfungerandehållning mänsklig kompetensmed genom en
amerikanska resultaten.förklarar desom

höjningmarginellvi,föregående konstateradeavsnitti attRedan en
satsningarän andragrundskoleutbildningen ut-kvaliteten merav

handladeekonomin. Detsvenskadenskullebildning mer omgagna
änutbildningenorganisationeffektivkvalitet och pengar.meromaven

sånivå,Även innehållsmässigautbildningenshöjningmarginell aven
Svaretekonomin.borde dockfår gymnasiekunskap,alla gagnaatt mer

från forskningengång resultatenentydigt. Deintedennadock nyavar
detåtminstone isjälvklarhetenför attemellertid argumentetsätter stopp

går ige-individerökat antalpositivtsamhällsekonomisktalltid är ettatt
från gymnasiummellanSkillnadenutbildning.högreännu attnom

innebär valetFramför alltsubstantiell.blirstudierakademiskatill högre
änjobb, detheltstudier även valakademiskabedriva annatettatt av

från el-grundskolangår arbetsmarknadenfår direkt utom manman
frågan därför, detgällerFrån synpunktsamhälletsgymnasiet.ler om

från tillväxtssyn-produktivtlönsamt ochfinns kompetens att mer
indi-utbildadeantal akademisktstörreväsentligtpunkt sysselsätta ett

individersysselsättaeffektivtfinns kompetensvider än det att som en-
Frågan ställs sinmotsvarande.fått gymnasieutbildning eller spetsdast

investeringsvär-signalvärde och inteutbildningensegentligen ärdetom
något.betyderde som

samhälletihögutbildade saknassysselsätta ettOm kompetensen att
utbildningenakademiskaviaindivider denutbildadeblir resultatet att

gåttproduktivitet, än delägrehögre jobb med uttillallokeras om
dominerar blirfiltretutbildning. Omlägrehögproduktiva jobb med re-

med lägrebegåvade till jobballokerasindividersultatet dessutom att
blifalleni bäggeselektionseffekt kannegativaproduktivitet. Denna
än-övreutbildning i denhögre skertillrekryteringenmycket stor, om

sannolikt1993e. ärbegåvningsfördelningen Eliasson Det attden av
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påtillverkningsindustrin i SOU 1994:länder USA Sverige denna väg 45och utar-som
Selektionenkompetens. är irreversibel. Produktivite- Expertbilaga 4dessutommats

inte höjaskan de akademiskt utbildade yrkesarbetar-ten att targenom
jobb, därför överutbildning vi negativakan, har visat,att som ge pro-

fårduktivitetseffekter. Till detta kommer högutbildade lägre betaltatt
på därjobb deras kunskap inte användning. år möjligtkommer till Det

framgångsrikaförklarar somdetta vissa industriländers Tysklandatt
påJapan obenägenhetoch högre vetenskapligt orienteradatt satsa ut-

hålla begåvningarbildning och forskning, sätt till-kvarett attsom
Farhåganverkningsjobb. satsningen i fallutbildning dettaatt mer

gymnasietgrundskolan och skulle iarbetarkompetenscn svenskutarma
tillverkningsindustri påframfördes för 50-taletövrigt redan arbetar-av
rörelsen; tydligen inte helt obefogad.en oro som var

Slutsatser

Den allmänna bild framträder litteraturen är utbildning varitattsom ur
bådelönsam för samhället och individen, effektivtdet är al-att attmen

frånlokera högre utbildning till grundutbildning. Menom resurser se-
någotdan lämnar i sticket.vetenskapen För kunna säga därut-attoss

måsteöver de säkerställda resultaten kompletteras med mindre väldo-
kumenterade ocksåfakta eller rimliga gissningar. Det har vi gjort paral-
lellt med diskussionen de vetenskapliga undersökningarna. Framförav

gårallt det inte efter kritisk granskning säga,dessa resultatatt atten av
skolgång någotförlängd på.generellt skulle positivt att satsaen vara

någotfinnsInte heller det vetenskapligt stöd för att satsa mer resurser
totalt den offentliga utbildningen. Snarare tvärtom, tillom man
äventyrs skulle fästa större vid ñlterhypotesenavseende vid investe-än
ringshypotesen.

gårDet rimliga tilläggsantagandendock med byggaatt ettupp argu-
året, hårdarestarkt förordar undervisningstid under kravment som mer

på påeleverna särskilt begåvadei grundskolan, de och mindresvagare
påeleverna, efterkälkenkommer passivt sittaattsom annars genom av

frånde kompetensutvecklingssynpunkt åren iviktigaste sitt liv. Att lyck-
med detta skulle kunna tolkas kvalitetshöjning undervis-as som en av

ningsproduktionen.
går ocksåDet bygga förstarkt grundutbild-att ett argument attupp

ningen allteftersom fårskall organiseras försmakelevernaattom, en
hårdare arbetsvillkorde gäller arbetsmarknaden, jämfört medav som

i Slutligen ärskolan. det viktigt inte skolans rollbortatt tappa som en
påväg arbetsmarknaden inte föroch betonamycket, skolansut som nu,

roll väg högre och högre utbildning.motsom en
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företagets SOU 1994: 45påverkar prestandautbildning4 Hur och kompetens
Expertbilaga 4

vi självklarthöjer prestanda kanhögre i företaget dessAtt kompetens
skolutbildning, ökarutbildning, särskilt formellöverens Attvara om.

likaär däremot inte allshöjer företagets prestandaden kompetens som
på.Några studier finns falla tillbakaempiriskaenkelt visa. attatt

efzerkrigshistoriaKort

hårdvaruintensiv basindu-produktion i50-talet enkel,Under svarade
frånexportframgångar. krigetstrin för Sveriges Konkurrensen ett av

fördelaktiga situationminimal. dennasönderbombat Europa Menvar
varade inte länge.

empiriskt dokumenterad60-talet utgjorde yrkesarbetareUnder en
1976. före-industri Ohlsson Amerikanskakonkurrensfördel i svensk

desig-produkterinvesterade i tillverkning för producerasvensk atttag
in-produktutvecklingskompetens ochi USA, själva förnade stodmen

påSverige bjöd duktiga och billiga yrkes-ternationell marknadsföring.
Även verkstadsföretag fanns kompetensenarbetare. inom svenska att ut-

expanderade mycketSvensk Verkstadsindustrinyttja fördelar.samma
snabbt.

På investering-70-talet duktiga dyra. Utlandetsblev de yrkesarbetarna
Samtidigt började in-tillverkningsanläggningar minskade.i svenskaar

exportframgångar. i förstarelativa Detgenjörstät produktion vinna var
Företag högför produktionen. medhand svenska företag stod ensom

produ-produktionen visade tendenserhögutbildade iandel FoU och att
från stället för utlo-svenska fabriker ioch leverera produkter, attcera

1994. tillverk-Fors Svensson Den enklakalisera tillverkningen och
svårare Förinternationell konkurrens.ningen i Sverige för alltutsattes

deprecieradesi enkla tillverkningen kro-rädda sysselsättningen denatt
gånger, depreciering 1982.medupprepade storextremtnan en

duktigtinte längre Sverige utbudUnder 80-talet erbjöd samma av yr-
in-fortfarande dyra itidigare, arbetarna mycketkesfolk enmen varsom

investeringar i tillverknings-jämförelse. Utlandets svenskaternationell
anläggningar försvann.

å sidan gällde i ökan-växte andraSvensk företagsledarkompetens men
omorganisation internationelladrivande ochde grad byggande, stor-av

Eliasson 1985, däremot definitivt inte nystartande ochföretag al.et ex-
småföretag l993a.Braunerhjelminnovativapansion av

ökade utlandsinvesteringarna och kronans de-Konsekvenserna deav
80-talet gick tillba-industriproduktion undersvenskvalvering blev, att

råvaruintensivkompetensintensiv produk-mindre ochka mot meren
över-1990. Till utländska svenska dotterbolagenBraunerhjelm detion

å Fors 1993,svenskt tekniskt kunnande kom-andra sidanfördes att
petensnivån jämfört ii utländska dotterbolagen medi produktionen de

1990,höjdes Braunerhjelm An-tillverkningsanläggningarnasvenskade
1993.al.dersson et
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På konkurrenskraft, SOU 1994: 4590-talet har tillverkningen i Sverige förlorat
företagsinvesteringar arbetslöshe- Expertbilaga 4svenska har allokerats landet ochut ur

så småningom gångbörjat stiga. deprecierades änhar Kronanten en
mycket kraftigt 1992.

tillgången påFör företagen och till-klara kompetens organiserasatt
verkningen montörsjobb, produktspecifiktbygger yrkes-mot som
kunnande högtoch mekaniserad tillverkning. För denna tillverk-typ av

våraning se 6verkar studier döma kapitel gymnasiekompe-attav- -
påpåkrävas. Yrkesutbildning sker däremot arbetsplatsen. Kravtens

gymnasiekompetens ställs antagligen därför vill undvikaatt attman
lågbegåvadein individer i anläggningarna därför deocheller snabbaatt

påproduktbytena arbetsplatsen kräver ständig omskolning och uppgra-
dering montörerna. lönsam, inteDenna produktion blir inteav om

nivåmontörerna har acceptabel intellektuell flexibilitet.och Denen
kompetensnivå vi förklarastalar bäst kommunikativabegreppetom av

innehållfärdigheter vi tidigaremed det beskrivit.
Tillverkningens inträffatkris har i alla s.k. industriländer ochmogna

oförmågaförmodligenspeglar ländernas sinhantera strukturom-att
vandling politiskt socialt, allteftersom industrielltoch den tidigare out-
vecklade delen världen lärt sig verkstadsindustrins organi-den gamlaav
sation produktion.och

Tillverkningen är speciellt känslig, eftersom den mekaniska verkstads-
industrins fabriker länge har givit säker sysselsättning och god utkomst

skara inte särskilt välutbildade arbetare. Denna jobbstor typen av av
håller på konkurreras Industrier med hög fysisk kapitalinten-att ut.nu
sitet i produktionen hög bemanningoch med outbildad arbetskraften

råkathar gradvis efterkrigstiden Somunder illa vi tidigare konstate-ut.
förutsätter fortsatt ekonomisk tillväxt i takt oECDzsmedrat t.ex. ge-

fårnomsnitt försvinna,dessa industrier och till med hjälpsochatt
i detta för friställa föravseende, nyetablering och in-traven att resurser

vesteringar i högförädlande industri. Problemet är i första hand hurmer
dåde människor gårfriställs skall sysselsättas. Innan vi in dettasom

problem kan vi den relativa krympningenkonstatera basindustrinatt av
och den enkla verkstadsproduktionen, inte minst jordbruketsamt av

50- 60-talen,under och inträffade framväxtenparallellt med av en av
Europas teknologiskt modernaste verkstadsindustrier. I denna industri
sögs den friställda arbetskraften enligtsvenska politikenoch denupp
den gamla svenska modellen hjälpte tillsammans med den s.k. rörli-

arbetsmarknadspolitiken hållafram positiv utveckling attga en genom
ekonomin och konkurrensen öppen. Bilden inte lika ljusalls utser nu.
Men samtidigt kan konstatera när det undret inträffadesvenskaattman

såg50-under och 60-talen bilden inte särskilt ljusheller Detut. var
först när det svenska undret över, bilden i forskningens och ut-var som

sågavhandlingar historien Då,redarnas ljus dvs. slutet 60-ut. motav av
talet, började politikerna inteckna framtid inte fanns. Den in-en som
teckningen börjar närma sig skorstenen för välfärds-ochnu resurserna

börjarpolitik slut, när bästde behövs.ta

227



såväl 1994:ekonomi- SOU 45allmänt föreslagits för klara deDet botemedel attsom
internutbildning Expertbilaga 4är utbildning,de sociala problemenska som mer mer

rådsådanayrkesutbildning. enkla blir dock tveksammaoch Menmer
utbildningsproduktionensvenska under denär vi konstaterar, denatt

årtiondena blivit sämre när gällt fram bra hu-det att tasenaste snarast
någontingmankapital industriproduktionen, vi knappastför samt att vet

intressantföretagens internutbildning. är samtidigt konstate-Det attom
arbetsmarknadsutbildningen inteden mycket omfattande svenskaattra

spåranågraägnats industriella studier försök samband mel-eller att
företagsframgångar Eliasson l993b.yrkesutbildning Nästanlan och

på området socialalitteraturen har ägnatshela den akademiska pro-
blem, särskilt arbetslöshetsproblemet.

1993 genomfört intressant jämfö-mycketBallot och Taymaz har en
vi-företagens utbildning i Sverige och i Frankrike. Denrelse internaav

expendituresutbildningskostnaderna training i bägge länder-attsar
FoU-utgifternas löneni-är positivt storlek och medkorrelerade medna

vån. komplementära till utbild-FoU-utgifterna enligt B-T,verkar, vara
på utbildning posi-ningskostnaderna. samvarierar satsningarDessutom

andrativt med lönerna, resultat B-T tolkar skyddett motett som som
arbetskraften.företags försök över utbildade Man skullelocka denatt

också l992aför detaljerad diskussion Eliassonkunna uttrycka s.en se
fårl993d utbildningl12ff eller resultat de arbetareattsamma som som

såpå produktivatidigare utbildning blir mycketjust grund sinav mer
ändå utbildningssatsningenhöja lön,arbetsgivaren kan deras utan attatt

Nivån alternativa arbetsgivare iolönsam. ointressant förblir gör det
sämre, försöka bjuda över.marknaden, känner arbetskraften attsom

Överlag vår nödvändigt modifiera resulta-finner vi i analys det är attatt
från ekonometriska studier,traditionella, humankapitalbaseradeten

imperfektionerna i arbetsmarknadensdärför de inte tagit hänsyn tillatt
lönebildning.

också ytterligarestämmer och konstateran-Detta med Ballot Taymaz
utbildningskostnaderna är mycket skevt fördelade, ochde de internaatt

så tillgo-min tolkning fördelade arbetskraft effektivt kanbaraatt som
får finansierad arbetsgivaren. Endast meddogöra sig utbildning den av

förarbetsgivare lyfta lönen tillräckligtfördelning kandenna skeva upp
för rai-undvika högproduktiva arbetskraften, blirden utsattatt att

skäl inte sätt selektivt iding. Om företaget olika detta kan varaav
avståförmodligenanställningar avskedanden, skulle det heltsina och

från internt själv finansiera utbildningen.att
1993 finner de företagen tilldock, svenskaBallot och Taymaz att

från något internutbild-franska inte visar samband mellanskillnad de
1993blönsamhet. Braunerhjelmomfattning och företagensningens

å relativt hög bemanningsidan, företag medkonstaterar andra att en av
företagkompetent eller med human-tekniskt och ekonomiskt personal

marknadsförings-produktion med höga andelar FoU-,kapitalintensiv
såvälbalansräkningen högre lönsamhetutbildningskapital i haroch

Förmodligeni vissa fall, produktivitet.internationaliseringoch som,
motstridiga svenska företagen intetill resultat, despeglar detta attsynes
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SOU 1994: 45höjt sina ägna internutbildning, deprestanda sig attutanattgenom
på produktutveckling Expertbilaga 4klarat sig bra kombinationatt satsa en av

FoU marknadsföringssy-internationaliseringoch globaltettgenom
relativtförklaring företag enklaDenna producerarstem. passar som

i Själva och utvecklingenprodukter volym. omorganisationenstor av
företagen i högstakräver visserligen grad kompetent personal, den-men

döma intekompetens skapas de ekonometriska studierna att avna av
utbildning.den verksamhet kostnadsförts intern Denna slut-som som

också 1993stämmer bättre tolkning si-med Ballot och Taymazsats av
går frånföretagenresultat, nämligen kausaliteten hos de franskaattna

höga vinster hög internutbildning löner. Slutsatsen blirtill och höga
alltså gåttflertalet alldeles utmärktden svenska storföretag hittillsatt

sig akademisk utbildninghög andel personal med hög ellerutan vare
på måstesatsningar uppmätt internutbildning. desto mindreIntestora

faktum storföretagen internationa-konstatera det de svenskaattattman
framgångsriktliserat sig produktutveckling ochavancerad ut-genom

nyttjande stordrift inom traditionell Verkstadsindustriavanceradav
Braunerhjelm l993a.speglar hög industriell kompetens

är intressant jämföra internatio-Det denna bakgrund med deattmot
pånella studier företag och industrier hög utbild-pekar medattsom en

ningsnivå går tillväxthos de anställda bättre än andra industrier och
påpekatföretag. hör jag just till industri inteDet saken svenskattsom

utbildningsnivåvisaralls särskilt hög hos sina anställda.upp en
1991Landell publiceradeNUTEK och Victorsson 1991 studieen

nåttlångtöver kunskapssamhället Sverige.hur i konstateradeMan att
jämförelse främsta konkurrentländernamed de visar, svensk in-atten

ändustri sämre bättre utbildad arbetskraft.har Detsnarare en en var
lågaframför högskoleutbildadeallt andelen i industri, jäm-den svensk

fört industriländersmed i andra avancerade industri, NUTEK ob-som
vi härvidlag är dock,serverade. Vad kan konstatera länder äratt som

i Verkstadsindustri,mekanisk med betydande andelar den enk-tunga av
tillverkningen intela kvar i hemlandet, kommer visa högatt upp en

frågandoktorstäthet riktigt intressantai produktionen. Den är egentli-
industriellaframtida kompetensenhur den kommer att ut samtgen, se

tillgångenhur utbildad den önskade fram-förpersonal bemannaatt
tida industristrukturen sig.utvecklar

fråganförsta delenDen vi kapitel. beträffar deni nästa Vadtarav upp
Åsagör Sohlman 1992andra delen följande betraktelse. Ande-dystra

len högre utbildade varierar USAkraftigt länder; i har tillmellan olika
19 befolkningen årexempel i college jämförtminst fyra medprocent av

Sohlman11 har 1992utbildning i Sverigemotsvarandeatt procent s.
26, OECD 1989 och 1990. framträdandeSverige intar inte den posi-
tion, när gäller utbildningskapitaletsdet och kvalitet, lan-storlek som

nivåindustrielladets borde motivera. Schweiz och USAJapan, Kanada,
har större utbildningskapitalklart capita. Dessa länderett satsarper

såvälabsolut än Sverige utbildning.sekundär högre Ensett mer som
jämförelse mellan Sverige USA Eliasson 19923 Slffoch visar, atts.
USA har betydligt större högkompetenta befattningshavareandel ien
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arbetskraften 1994:än Sverige, företrädesvis inom den privata tjänstesektorn, SOU 45
medan Sverige haft karaktären yrkesarbetarekonomi. Expertbilaga 4har En-mer av en

länder Finland, Nederländerna enligtdast Italien och hartre
Sohlmans beräkningar OECDmaterialet utbildnings-klart mindreett
kapital capita, läget är för övriga länder. Västtysklandmedan oklartper

åhar mindre högutbildade än Sverige, sidanandel andra haren men en
genomgåttstörre befolkningen än i Sverigemycket andel den typav

sekundärutbildning är förgrundläggande just yrkeskompeten-av som
vidareutveckling. Denna mindre tillfredsställande utbildningsbildsens

åldrarna 20-24 år,för Sverige framträder även lägrebland de som
framgångarföraskall svensk produktion i nästa generation.mot nya

utbildningsexpansionenHar upphört i Sverige, medan den fortsatt i
Ärfrågar låga28.andra länder, sig Sohlman 1992 privatav-det dens.

kastningen efter skatt högre utbildning gjort intresset för utbild-som
ning svalt i Sverige

framtida industristrukturen5 Hur den utser

Frågan kompetenskapitalets betydelse för ekonomins utveckling harom
två frågan, mångasidor. Vi för första tillräckligthar det utbildadeom

frånmänniskor examineras universitet företa-skolor och för klaraatt
efterfrågan på också förutbildade människor. vi det and-Men hargens

frågan,ra nivå-tillräcklig finns företagenskompetens exekutivaom
frånför effektivt utbildadeutnyttja de människor kommeratt uter som

skolor och universitet.
också frågan,Vi för tredjekan det ställa kompetens ef-denom som

terfrågas dagens industri verkligen skall utbildningssystemetsstyraav
inriktning. utbildningssystemetKanske skall ha offensiv inriktningen

den industri önskar i framtidenmot man se
Vi fakta fogakan grundval rad framtidsscenarioettav en samman

fingervisning vilken kommerkompetenstyp attsom ger en om, av som
efterfrågas gårnäringslivet framtiden,i det bra för svensk ekono-av om
mi.

industriella teknologinDen är internationell. kom-Kompetensen att
mersiellt utnyttja teknologi är i företaget männi-lokal och hossamma
skorna. Industrins därförkompetens handlar i betydande utsträckning

förmågan industriellatill sig den finns överallt ikunskapatt taom som
någotvärlden, smärre innovativa tillägg utveckla unikt,samt att genom

således.form mottagarkompetens Svensk industri lik-har,eget; en av
påjapansk industri, länge varit mycket bra just industribyggaattsom

på forskningsresultat kommit fram i andra länder.som
Vi kan konstatera och innovativ i företagen iFoU verksamhet be-att

utsträckningtydande handlar just lära sig industriellochattom om av
forskning i länder,andra och sällan avancerad genuin forskningochom

vanligai den akademiska bemärkelsen.
frånföretagsEtt kompetens beskriven är produktionssynpunkt all-

Förmåganrelativ.tid i produktionsanläggningarsvenska högaskapaatt
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förädlingsvärden påi internationellauttryckta valutor beror hur mycket SOU 1994: 45
bättre svenska företag och svenska konkurrentländernasarbetare är än Expertbilaga 4
företag och arbetare. Svenska företag länge varit i genomsnitt bättrehar
än konkurrentländemas företag i 80-taletdetta avseende. Under har

pådock, vi områdevisat, tvekan detta inställt sig, i synnerhetsom en
de företag varit klart bättre än konkurrentländernas företagsom som

tenderat lokalisera sin produktion, även i ökad singrad kompe-att ut
tensintensiva produktion.

Potentialen

På 70-talet publicerade Hudsoninstitutet häftig studie den franskaen av
påekonomin, intressant sätt belyser dagens problem. Man ladeettsom

för varje industrigren i Frankrike in produktivitetstal för internatio-de
nellt bästa företagenindustrierna. Resultatet blev höjningen enorm av
produktiviteten i den franska ekonomin, givet fördelningdagens av ar-
betskraften. Denna höjning hade blivit ännu större,mycket arbets-om
kraften kunnat fördelasomedelbart till de produktiva indu-mestom
strierna. ärDetta enkel illustration krafterde den inter-styren av som
nationella specialiseringen.

Den bästa fördelningen kommer stånd pånaturligtvis inte till en
gång, såoch under mellantiden hinner teknologin ändra sig förut-att
sättningarna för omallokeringen ändras. Men krafterstarka hindra-tre
de, och hindrar fortfarande, förverkligandet Hudsoninstitutetsav gran-
diosa kalkyl för den franska ekonomin;

l omstruktureringen kräver mycket investeringarstora
2 på nivåkompetens hög industriell annarssaknas skulle hamer

hänt
3 arbetskraftens motvilja och arbetsmarknadens regleringar omöjlig-

gör idag snabba strukturomvandlingar denna typ.av
Omständigheterna 32 förmodligenoch utgör viktigastedet skälet

påtill hållerEuropas industri bli omodern i internationellatt att en
jämförelse framför USA:smed allt och Japans industrier. Men potentia-
len existerar fortfarande världsekonomiteoretiskt i öppenoch kanen

ländersandra industri bättre teknik änintroduceraatt t.ex.vara ny
franskaden industrin. Franska då bådeföretag utsätts för konkurrens

sina exportmarknader och sina inhemska marknader. En vanlig
frånreaktion det frånlandets företag har varit krav skydd im-utsatta

portkonkurrens.
såär förmodligenDet den internationellt bästa produktions-att om

tekniken installeraskunde i varje såtillverkningsanläggningsvensk
skulle dagens svenska produktionsvärde, i internationellauttryckt valu-

kunna produceras med halva arbetsinsatsen, förmodligentor, mindre.
Vad hindrar fråndetta scenario förverkligas är brist kompe-attsom

nivåhög i industrin motstånd.politiskttens och
I negativt scenario kommer långsamtproduktionen ökaett att trots

teknologi förs mångain och blir arbetslösa.att Det kommer socia-ny av

231



några SOU 1994: 45flesta,försörjer depolitiska skäl intela och accepteras attatt
då Expertbilaga 4växandefysiskt. Viäven är möjligt kommerdet att ettrent an-om

arbetslivet underställs utanför och levertal individer permanentsom
väljerpåvra företagen inteOrsaken tillekonomiska villkor.mycket att

finns ärproduktivitetsvinsterrealisera potentiellaomedelbart deatt som
inteföretaget kansketillfredsställande, delslönsamheten ärdels attatt

politi-sociala ochtekniska delsbesitter nödvändiga kompetensen,den
är Regle-för avveckling avskedandehinder. ochska Kostnaderna stora.

så före-förändringar och längealltför snabbaringar politik hindraroch
strukturför-uppnår möjligaändå genomförsacceptabel lönsamhettagen

långsamt självfalletbild kommerrelativt Dennaändringar i tempo.ett
hårdnar. En utveck-internationella konkurrensenförändras när denatt

påbörjatsocksåhårdare internationell har redankonkurrensling mot
ytterligaremånga industriländer, och den kommerbland Europas att

för konkurrenspåskyndas industrin utsättsallteftersom enkladen ny
Östeuropa småskalig,från allteftersom dendet typensamt nya avnya

lågkompetentifrånstöter sigindustri utvecklas ochkompetensintensiv
arbetskraft.

fått job-less-beteckningenscenario, iblandOrsaken till detta som
står finna just i kompetensproblemet:growth att

Högnivåkompetens för genomföra struktur-i företagensaknas att-
omvandlingen.

jobben.för axla desaknas hos arbetstagarnaKompetens att nya-
allt behövsframför saknaserfarenhetkompetens ochDen som-

påfrestningar osä-arbetslöshet, omskolning ochi formför deatt av
poli-strukturomvandlingen skallkerhet följer accepterassom

människor.tillräckligt antaltiskt stortettav
svår ispeciellt skapasociala ärsistnämnda kompetensDenna att en

såväl attityder och poli-utbildninghandvändning. handlarDen somom
motståndpolitiskt ändra detsig uttryck itisk makt, idag mot atttarsom

barriärhopplösi tillgör arbetsmarknaden Europaregelsystem ensom
strukturanpassning.oundviklignödvändig ochmot en

så arbetslöshetgäller, högblir, länge dettaKonsekvenserna en men
ändå tillväxt.

internationella konkurrensenDen

teknologi ökarindustriländernasomvärlden lärt sig redan rikaNär de
åstadkommakrävs förRelativt större arbetsinsatskonkurrensen. att

rikainte redanproduktionsvärde i internationell valuta, detomsamma
försprånget.behållasättförnya sin teknologi och dettakanlandet

kräverinvesteringar. Deär olika formerFörnyelse och innovationer av
och kompetens.resurser

går gällermindre skala. DettateknologininternationellaDen mot ge-
framträdernomgående Carlsson l989avarje industrigreninom men

omfatta ävenrätt, nämligen tillindustrintydligast vi definierar attom
särskilt industrirelateradeprivata tjänstesektorn, dedendelarstora av
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Eliassontjänsterna 1990b 44f, Sjöholm 1993. kompeten- SOU 1994: 45Dens. nya,
sintensiva produktionen i liten, frameller relativt liten, skala har växt Expertbilaga 4
just i industrigränslandet mellan tjänsteproduktion.och privat

Den internationella specialiseringen fortsätter, i ökad utsträck-men
ning företag, än inommellan de internationella storföretagen.snarare

sårbarhetDetta ökar industristrukturens företagens tvingar samti-men
digt till snabbare anpassning tidigare ineffektivoch nedläggning ellerav
affärsmässigt misslyckad produktion. Som ökarkonsekvens dettaaven

påarbetsmarknadens betydelse, inte för rättbara folk platsatt utan
även för hjälpa växande människor blivit arbetslösa till-antalatt ett som
baka till jobb.nya

Ovanpå denna utvecklingreala kan vi observera, hur de olika länder-
ekonomier effektivare integrerasallt finansiellt. finansiellaDenas resur-

kan inte längre, 50- och 60-ta1en, stängas inne politiskt.serna som
gårDe rör sig relativt fritt över ländernas gränser och dit där de kan

förräntas dåligtbäst. Som konsekvens blir skötta företag och politiskten
misshandlade ekonomier än tidigare. Sköts inte den indu-utsattamer
striella marknadsmiljön uppfattasoch inte ekonomierna attraktivasom

gårinvesteringsländer, till andra länder.resurserna
På långadenna har vi redan funnit se 1993punkt Den vägen, IUI att

någotSverige inte längre är särskilt bra alternativ, när det gäller att
Pålocka till sig investeringar. vilket sätt kan därför utbildningen bidra

till förbättra situationenatt
Utbildning ståskapar kunskap och kunskap bör, vi har visat, isom

positiv relation till den kompetens höjer företagens prestanda.en som
Men utbildad individ tillkommer sin rätt ekonomiskt först när hanen

påhamnat det jobb bäst.honom Denna matchning eller al-som passar
lokering skötasskall arbetsmarknaden. Skapandet fungerandeav av en

stårarbetsmarknad fördärför i varje industripolitisk ambitioncentrum
såväl höja landets konkurrenskraft effektivisera landetsatt att ut-som

mål, förhållandebildningssystem för tillbidra vi ha-att ettsamma som
de anledning understryka 1986 Kunskap,redan information ochatt
tjänster, 32ff.IUI 1986 fungerande bådeEn arbetsmarknad förutsätters.
kompetenta individer konkurrens, äroch och framför allt inte bara en
fråga offentliga institutioner. beslutsfattarna iDe centrala arbets-om

måstemarknaden individer, uppgifthar lön-att mestvara som som
sätt investera i sin kompetensutveckling. Individers kompe-samma egen

alltsåinnefattar även detta privata affársbeslut.investerings- ochtens Ju
detta beslut lyfts individen och hand högre centralatasmer av avom

instanser, försämras i allmänhet infor-arbetsmarknadens totalamer
mationsnivå, ekonomins effektivitet utsikten för individensamt att ett
bra jobb.

En god utbildning och kompetens även bidra till individenskall att
blir bättre söka sig fram flexibel änmarknaden, är deatt out-mer
bildade när det gäller sig till uppgifter, kommaatt samt attanpassa nya
tillbaka han förlorateller hon jobbet.om

En god utbildning är därför någotförsäkring arbetsmarknaden,en
dokumenterats i studierantal visat arbetslösheten förett attsom ut-som
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sannolikheten SOU 1994: 45bildade är lägre än den för icke utbildade, attsamt att
utbildad är. Expertbilaga 4tillbaka till jobb är högre, bättresnabbt komma ett man

frågan är därför inteviktiga för den framtida utbildningenDen om
in-rätt förbereds i skolan de attityder och denyrkeskompetens utan om

framtida högriskarbetsmarknad vitellektuella flexibilitet, den kansom
ocksåförvänta kräver, utvecklas i landets utbildningssystem.oss

Sitter Sverige fast gammal industriell teknologii en

någotIndustristrukturen domineras i Sverige än i landannatmer av
i sin sininternationella företag. företag grundar konkur-Dessastora tur

årpå förrenskraft industriell teknologi utvecklades 150 se-en som ca
då bildade för industriella revolutionen; verk-dan och grund densom

Woodbury 1972.tygsmaskinerna verkstadsindustrin Deoch ursprung-
maskinerna blivitliga maskinernas funktioner finns harkvar, men

pålitliga konfigureras ef-precisare och de kansnabbare, och mermer
uppnåfektivt för höga flödeseffektiviteter i produktionen. Modernatt

informationsteknologi viktigare roll härvidlag.spelar allten
teknologi dominant of-Dominanta storföretag i gammal och enen

fentlig utgör inte bästa miljön för innovativt nyföretagande.sektor den
såblivit nyföretagandet den tek-Det har koncentrerats runtattsnarare

offentlig Därförnologi domineras storföretagen och sektor. harsom av
långsammare i Sverige varit iförnyelsen blivit och nyetableringstakten

åren långa 1993utförsbacke 50 se vägen, ka-under de Den lUIsenaste
4.pitel

på industrin. Produktivitetsutveck-är naturligtvis fel bara tittaDet att
lingen i ekonomi äger även inom den privata tjänstesektorn ochen rum

Återigenoffentlig vi här priva-inom verksamhet. kan konstatera denatt
än in-tjänstesektorn under efterkrigstiden visserligen vuxit snabbareta

det industriländer, vi-dustrin i flesta den inte allshar den de attmen
teknologierinnovativa nyföretagande inom t.ex.sat upp nya somsamma

Likaså viktiga produktionen utbildning,i USA. kännetecknas den av
på nå-sjukvård inteförsäkringstjänster inom den offentliga sektornoch

är sön-sätt innovativt nyföretagande. verksamheterDessagot snarareav
derreglerade skyddats jämförelse och konkurrensmonopol motsom

Pådärför blivit ineffektiva konservativa. konkurrensskyd-och och dessa
rådermarknader begränsad valfrihet för ochdade konsumenterna,en

framför allt inte fri etableringsrätt.
frågan därför Saknas utbilda-ursprungliga ställs sin detDen spets.

särskilt högutbildade, människor för höga förädlingsvär-de, skapa deatt
industri fram-i internationell valuta kan föra svenskden motsom nya

gångar århundradenästa innovativa krafternaunder Har de reglerats
fast, nödvändiga innovativa managementkompetensen sak-eller har den

för industri även i framtiden skallskapa och bygga dennats att ut som
länderna världen Vigöra Sverige till rikaste i kan konstateradeett av

industri, för läkemedelsindustrin och telekom-svensk med undantagatt
några storföretag, förmunikationsindustrin har ettnumera en avance-
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lågindustriland SOU 1994: 45andel högutbildade i privatproduktionen,rat samt att
lågtjänsteproduktion, Expertbilaga 4med undantag har andelkonsultbranschen, enav

anställda högre utbildning.med
gåtthögutbildade i första offentlig sektor och syssel-De har hand till

byråkrater sjukvårdsätts eller i utbildning. handlaroch Det senaresom
ofta fördel iproduktion med skulle kunna bedrivas markna-om som

lågaden. En del förklaringen till andelen högutbildade i privatdenav
produktion är därför tjänsteproduktion sysselsätter högut-denatt som

återfinns frågan kvarstår:bildade inom offentlig sektor. Men saknas ut-
bildade människor eller kompetent företagsledning leda dem Föratt

på fråga måste vi titta in i företaget.dennaatt svara

framtidens företag utHur ser

företagen olika industrier i framtiden iHur i kommer eko-att utse en
går förstårnomi bra, bäst studera de bästa företagenattsom man genom

nåttidag finns i varje marknad, särskilt i de länder längst in-som som
områden. ocksåolika Vi produktionden enklastevet att typenom av

gårförsvinna i länder Görkommer där ekonomierna bra. vi dettaatt
kommer vi finna följande:att

långt,Sett i historiskt förnyas industriellamycket perspektiv denett
strukturen nyföretagande och avveckling. nyföretagandeMengenom
skall därvid i bred bemärkelse, inte bara traditionellt i formsomses av
nyetablering hela företag i existerandemarknaden. Ett det stor-av av
företagandets överlevnadsproblem är internt förnya sigattstora genom
utveckling och lansering produkter, etableringsamtnya genomav av ny

finansiellainom existerande företagets storfö-verksamhet det Deramar.
går förr Elias-inte lyckas i avseende ellerdetta underretag som senare

1984. företag traditionellnyetablering i bemärkelseMedan skerson av
i Finansiella,marknaden och under inte alltid välinforme-externa, men

bedömares argusögon, sker nyskapandet inomrade de företagenstora
och vanligtvisunder ordnade, informerade finansierade former.tryggt

begränsasDen nyetableringen däremot ofta finansieringspro-externa av
storföretagetsblem. Medan interna förnyelse generösa finansiel-sker

la villkor, begränsas kritiskanyskapandet stället konservativai denav
måstekompetensmassa ordningfinnas för den skall kunnaattsom

uppnås hålla igång.krävs för drifthela företagets storskaligaattsom
påverkatsSvensk industris förnyelse speciell ihar balans dettaav en

Sverigeavseende. har haft internationellaha och tek-turen att stora,
niskt företag, för öppenmycket avancerade varit konkur-utsatta ensom

och därmed tvingats förnya sig, inomduktigaatt attrens vara men
för den teknologi inom vilken intede De lyckats harverkat.ramen som

gått råderunder. dominans inom storfö-Denna den kompetensav som
allmänt negativ attityd efterkrigstiden i detunder helaretagen, en sven-

långaska samhället fritt seoch okontrollerbart nyföretagande Denmot
vägen, 1993,IUI relativt ofördelaktiga och finansierings-skatte-samt
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1994: 45in- SOUförnyelsensmåföretagande effektivt haför verkarvillkor stoppatetc.
Expertbilaga 4områden.heltom nya

påduktig inomsamtidigt varitdockstorindustrin harsvenska attDen
verkstadsproduktionen,isom elektronikteknikersig till sig attta nya
utvecklingslaboratorier,forsknings- ocheffektiva industriella attbygga

marknadsföringsorganisationerframgångsrika, internationellautveckla
affárslösningartekniker ochtid till sigeffektivt och i tasamt att nya

se Eliassonkommitkonkurrenternabästa internationelladesom
redanföretagensfinns inom de1991f. figur 2 visarSom stora ramar

vi tyckertjänsteproduktionkompetensintensivadominanta,den osssom
ochBoundSom Berman,privata tjänstesektorn.i densakna externt
frånförskjutningenstörre delen1993 visar, har dessutomGriliches av

före-existerandeicke-tillverkningsjobb inomsketttillverkningsjobb till
nivå, företag. Deticke mellanfyrställigeller industriertag snarare

högutbildadeproduktionen denicke tillverkande delenär i den somav
traditionellaåterfinns. därförHittills har dearbetskraftenvälbetaldaoch

utvecklingskraftverkstadsindustrin denstorföretagen inom presterat
Frågan är dessaprivata tjänstesektorn.i USA ägt inom den omrumsom

stå utveck-förmågan förviljanochstorföretag kommer ha attatt samma
tveksamttydligt: är Un-Sverige. Svaret blir detframtiden, iling i samt

långsiktig industripolitikinte byggaomständigheter kander alla man
Sveri-bli nödvändigt fördetDärför kommerförutsättningen.den att

efterkrigstiden etablerade regelsy-framtid, det underekonomiska attges
sesmåföretagare Denarbetsmarknad brytsochsnärjerstem uppsom

industriellpositivlånga 1. Om därmed1993 kapitelvägen, ut-IUI en
arbetsmarknadenorganiseras ocharbetetveckling följer, kommer attatt

ställautveckling kommersätt jag beskrivit;utvecklas det attsomen
på enskildadeattityder och kompetens,förändradekrav, i formstora av

på form och kunnan-insatser i arbetestörre kravmänniskorna, och av
genomsnitt redanbibehållande levnadsstandard vi iför dende även av

uppnått.
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företag företaginnellåll elleri störreFigur Produktionens svenska2 sou 1994; 45-200 anstalldameddivisioner mer an 4Expertbilaga

Produkt-
utveckling
m.m.I tn erna %9,8Externa köp

transporter, ...tjänsteravlager %22
38%

Marknadsföring,
administration m.m.
30,4 %

Direkt tillverkning
%20-25

Produktions-
planering
20-25 % Intern

utbildning
%3

Kontroll,
övervakning
8%

Totalt: %122

Källa: MOSES StockholmDatabase, IUI, 1990, 68.s.
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SOU 1994:DEL III 45
Expertbilaga 4

YRKESKOMPETENS OCH REKRYTERINGSKRAV
Eugenia Kazamaki Otterstenav

Vägen ställer för6 till yrkeskompetens arbetsgivarenvad krav-
vid rekrytering

The increased importance of skills and and the higher thecompetences -
of inadequate skills and have raised the stakes in fur-cost competences -

asther education and training for firms of staying competitive, fora way
asindividuals of staying employable and providing opportunity fora way

growth, for as ofand society large ensuring that nationalatwage a way
economies competitive internationally, and that the benefits of thatstay

OECDcompetitiveness widely accessible all in society. 1993toare
8.

A fundamental recommendation that higher education institutions
should adopt cooperation with industry their fundamentalpartas
mission, especially in the continuing training field, and that companies
themselves should have explicit education and training wellstrategyan as

organized interface with higher education which will andas an encourage
facilitate and dialogue. EEC, 1993 iv.access p.

The Clinton administration has made job training and skill upgrading a
major priority. Secretary of Labor Robert Reich has already presented a
bold for skill enhancement drawing in certainprogram on a new consensus
circles of the social science and policy communities about the need to up-
grade the nations skills. An apparently approach training and edu-tonew
cation has been proposed and Secretary Reich busy selling thetonow
Congress Nation. Heckman 1.and the 1993 p.

fråga vi ställerDen i detta kapitel gäller hur skolan företagetoch skall
utbilda för förutsättningarskapa de krävs för kunna tillhan-att attsom
dahålla yrkeskompetens och underlätta inlärning kunskap iuteav ny
yrkeslivet. iTexten detta kapitel kommer i huvudsak bygga radatt en
intervjuer vi gjort i verkstadsindustrin. De slutsatser dras,som som om
inte baseras intervjuerna.annat anges,

frånfärskI OECD förunderstryks vikten utbildningrapporten av
industrins utveckling företagens fortlevnad. Studienoch behandlar in-
ternutbildning i USA, Australien och Sverige. Länderna har valts med

åstadkommahänsyn till försöksina rad förbättringar sin in-att en av
ternutbildning.

Behoven internutbildning störst i Australien, harav anses vara som
låg utbildningsnivåproblem med hos sin arbetskraft. för-Enen annan

klaring kan har otillräcklig kompetens i industrin. Dessaattvara man
problem har blivit särskilt märkbara i samband Australiens försökmed

lansera sina världsmarknadenprodukter och särskilt när gälltdetatt
förädlade fárdigvaror.

långJämfört Sverigemed Australien har tradition inom vuxenut-en
bildningen. Detta sammanhänger till del med den arbetsmarknadspo-en
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1994:SOU 45arbetsmark-svenska1950-talet förts i Sverige. Denlitik alltsedansom
Expertbilaga 4medel minskautbildningnadspolitiken har bland ett attannat sett som

ombesörjt intern-medelDärtill företagen medarbetslösheten. har egna
utbildningen.

också företagsutbildningtillbeviljat bidragArbetsmarknadsverket har
locksåsåväl gi-rekrytering. Man harinternfrämjaavsedd externatt som

anpassning tillskall underlätta arbetarnastill utbildningvit bidrag som
förhållanden. 1992-93 närmaredeltogUnderinom företaget ändrade

företagsutbildning.52 000 individer i
uppgick till knapptutbildningskostnaderIndustrins interna enegna

från Industriförbun-beräkningar1991. byggerBNP Dettaprocent av
framgårkälladennaplanenkät. Se vidare kapitel Avdets och lUI:s

förädlingsvärdet i1991utbildningskostnadens andeldessutom att var-av
åtta tillverknings-inomför branschernavarierar markant debransch

står verkstadsindustrin förindustrin. utbildningsandelenstörstaDen
återfinns textilindustrininomlägsta utbildningsandelarnaoch de samt

stenvaruindustrin.jord- och
teknis-kvalificeradetjänstemän medvidarePlanenkäten indikerar att

kvalificerade yrkesar-specialistkompetenska arbetsuppgifter eller samt
står interna utbild-de totalaför relativt största andelarnabetare de av

ningskostnaderna.
totaltvi minstSammanfattningsvis dra slutsatsenkan att resurser

Därtill ställspå lägst utbildade.utbildade desett de högst samtsatsas
för idag.större utbildning allaallt krav grupper

tagit till sig diskus-OECD-studien det landUSA är enligt senastsom
utbild-USA omfattandeinternutbildning. I harsionen kring behovet av

syftar till kom-påbörjats, minst utbildninginteningssatsningar attsom
från nyanställda.high school hosfärdigheternaelementäraplettera de

uppnå förbättring-radikalafram syftande tillförslagEn rad har lagts att
utbildningsnivå, administra-och amerikanskadenarbetskraftensar av

långtåtgärdsprogram omfattande. de före-och En delärtionens stor av
sommarutbild-åtgärderna däriblandsig till ungdomar,vänderslagna

Diskussionen kring delärlingsplatser.ning, träningsprogram och senare
föreslås äldreåterkommer även för hjälpa devi till. En rad attprogram

uppgradera sina kunskaper.att
görai USA harsatsningarupphov till dessaDen debatt attgettsom

Il försämrad kvali-I olikheter iväxande löner och inkomster,med en
kanproduktivitet inte enbartIIIarbetskraften, arbetskraftenshos atttet

IVkapital, deninvesteringar i fysiskthöjas investeringar ochgenom
är kund-produktionrevolutionen,tredje industriella dvs. dagensatt

sortiment kompeten-kvalitetsproduktion kräverrelaterad ett nyttsom
får till-fram studenter medV high schools inteamerikanskaattser,

från yrkesliv ärtillVI vägen skolaräckligt hög kvalitet och slutligen att
för kaotisk.

ochFrankrike BallotSverige harjämförande studie mellan ochI en
är positivtutbildningsutgifter1993 visat, företagens internaTaymaz att

utbild-internFoU ochföretagets FoU-utgifter, dvs.korrelerade med
indu-FoU-intensivaining komplement. Förändringenkan ses som
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striers tillverkningsindustrinexportandel den totala i världshandeln SOU 1994: 45av
1980-87 0,3 i Australien, 2,9 i Sverige, i6,6 Expertbilaga 4procent procent procentvar
USA och 2,9 i OECD OECD, 1993.procent

Arbetsmarknadsträning för i arbetskraften vida-procentvuxna av var
0,4 Australien, i Sverige 1,0i 1,7 och i USA,procent procent procentre

månader, månadermedan den genomsnittliga utbildningstiden 3 5var
månader3,5 respektive enligt OECD-studien.och i land störstaDen

skillnaden länderna hänför sig till utbildningskostnaden in-mellan per
divid. Kostnaden 1 500 i Australien, 12 000 i Sverige 800 ioch 1var

långtUSA i USA-dollar. Australien USA ligger näraoch varandra och
frågan fårunder Sverige. intressanta är Sverige sinaDen vad ut av

påstörremycket satsningar utbildning. Tyvärr har vi ingen möjlighet att
fråga.inom för denna studie utreda dennaramen

lågOECD-studien den internutbildningen är grundattmenar av
bland imperfektioner i utbildnings- och träningsmarknaderna.annat
Studien efterlyser företagskultur föreliggerden i ochJapanmer av som
Tyskland kontinuerlig träning uppföljning. Se 1993.med och Soskice
Företagen i USAAustralien, Sverige och har i första hand litat att
deras behov arbetskraft täcks rörligheten arbetsmarknadenav ny av

smånyinträdande.och Detta gäller i de företagen.synnerhetav
De medel enligt studien behövs syfta till förbättraborde denattsom

påverkainterna träningsmarknaden, allmännaskolsystemet deatt samt
såvälattityderna hos individer, hos arbetsgivare arbetstagare.som

Vår läsning studien leder till slutsatsen grundskolan ochattav oss
påverkargymnasiet otvetydigt de kunskaper bär sigeleverna medsom

påverkartill arbetslivet. Dessa kunskaper hur eleverna klarar sigut ute
i arbetslivet. Därför bör sig tillskolan den utveckling skeranpassa som

arbetsmarknaden finnaoch parallellt med denna former för utbild-
ning och kunskap. ärDet skolans till eleverna behärs-att attansvar se
kar de grundkunskaper krävs i arbetslivet.utesom

påstudie jagDen skall nedan bygger dels besöks- och tele-rapportera
fonintervjuer i 17 företag imed huvudsak verkstadsproduktion, dels

småföretag,sammanställning hur det i tillverkande,ut mesten av ser
några få10-30med anställda 30-50 anställda.och med sistnämndaDen

informationen har tagits fram med hjälp Näringslivssekretariatet iav
våraGöteborg. Företagen i studien flera största företagrepresenterar av

smårad verkstadsföretag. De största företagen kring 2 000-harsamt en
4 000 anställda i Sverige en del företagen betydligt fler anställdaharav

utlandsavdelningarna i ibeaktande, denna studerastas rapportom men
förhållandenaenbart i Sverige 10-20och de minsta har kring anställda.

Intervjuerna har gjorts företagmed över hela landet inom olika del-
bådebranscher verkstadsindustrin omfattaroch och mindreav mer

högteknologiska företag. Intervjuerna vänt sig tillhar verkställande di-
rektören, personalchefen, produktionschefen eller utbildningschefen be-

frågor-roende varit tillgänglig lämpadoch mest attvem som svara
Intervjuerna har gjorts 1993,under maj till december i synnerhetna.

hösten påunder 1993. företagEn rad världsmarknaden detagerar men
finns även företag inte Därförhar intervjuernatordeexport. trotssom
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det relativt begränsade antalet överblick dagens situation i Sve- SOU 1994: 45ge en av
rige. uppvisarIntervjuerna hög samstämmighet, vilket ärgrad Expertbilaga 4en an-av
märkningsvärt påmed tanke hur heterogena företagen är. Eftersom fö-

såhar lika väljer vi redovisa representativtretagen gett ettattsvar svar
i framgåroch huvudsak de tendenser intervjuerna. De skillna-som av

der ändock framkommer i intervjuerna hänför sig i första tillhandsom
företagens storlek.

slående genomsnittsåldernEn observation är arbetarsidan idagatt
år. åldersför-ligger 40mellan och 45 företagen jämnareDe harstora en

små. småföretagendelning än de Bland de väletablerade äldre ligger ge-
nomsnittsåldern mycket högt. finns emellertidDet undantag, t.ex. ett
tämligen ej genomsnittsålderhögteknologiskt företag harnytt som en

år. genomsnittsåldernkring 30 regel ligger tjänstemänI hos högre än
åldersfördelningenhos de kollektivanställda. Den ojämna pekar pro-

blem och förändringar i framtiden.stora

Dagens situation

årEfter framgång fåttän 100 exceptionell har industrisvenskmer av
problem 1970-talets början.sedan Förutsättningarna för industriell pro-

såväl mångaduktion har förändrats i Sverige i andra västeuropeiskasom
Anderssonländer 1993.al.et

Betydelsen skalekonomier bygger specialisering ochav som en or-
ganiserad produktion enkla produkter är visserligen fortfarande storav

håller åallt konkurrenskraft relativt sidanatt tappamen mer ena
från småskaligkonkurrens flexibel produktion och sätt organise-attnya

å frånproduktionen andra sidan konkurrensoch industrilånderra nya
håller på.lära sig det vi idag är braattsom

småskaligaDen kompetensintensivaoch teknologin i främstaharnya
hand vunnit mark i USA. En anpassning till dessa teknologiska ochnya
organisatoriska möjligheter sker visserligen i Sverige inom de traditio-

framgåttnella företagens har i intervjuerDetta de gjorts ochramar. som
återkommer långsiktigajag till. förnyelsenMen den industrisom av en

och skapandet helt industrier praktiskt alltidsker tagetav nya genom
nyföretagande. Vad är intressant är svensk industri, i främstaattsom
hand de traditionella storföretagen, sin positionlyckats hävda väl under
1980-talet inom Frågan någotsina marknader. är detta har med deom
interna utbildningsprogrammen avsnitt i kapi-göra. I dettaatt ett senare
tel skall vi vilken utbildning företagen i första handtyp trorse av som
pa.

Industrins utveckling

Den ekonomiska utvecklingen industrins tillväxtoch mycketvar gynn-
årtiondena Råvaru-de första efter världskriget. basindu-andra ochsam

påstrin hade tidunder denna ställning internatio-mycket stark denen
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1994:SOU 45höll i sig framsituationensvenskamarknaden. Dennella gynnsamma
Expertbilaga 4i öv-basindustrimodernDärefter byggdesmitten 1970-talet.till uppav

marknaden.svenskaförändringar skedde denriga och radEuropa en
1970-taletbit in1960-talet ochunder helaSverige hade dock en

i utlandet. Yrkesarbetar-tillgång rekryteradarbetskraft, till deltill billig
kvalitet faktum.skickliga och svenskdessutom ettna var

relativt dyra underemellertidblevyrkesarbetarnasvenskaDe sett
väsentligt. Svenskkonkurrenskraften1970-talet vilket försämrade stor-

si-sig till dennaflexibilitet anpassadeochindustri visade dock storen
sofisti-på produktutveckling ochöka sin kompetenstuation attgenom

in-konkurrensfördelarindustrinssvenskamarknadsföring. Denkerad
19930.Eliassoningenjörerområden duktigabilliga ochdessa varom

öka till skillnaddominansstorföretagens1980-talet motUnder kom att
bildsmåföretagens växt. Dennamånga betydelsedärländeri andra

även lägger in varurelate-industribegreppettydligast vi iframträder om
innebär kompetenskravenUtvecklingentjänsteproduktion.rad att

Även ifråga-nytillkomna arbetarnakvaliteten deindustrin höjts. om
inom traditionel-så omvandling förnyelseochindustrin klaratharsatts

står inför rad problemmarknader. Idagteknologier ochla nyaenman
situation.dagenshur företagenlösa och vi skall nedanatt serse

in-förutsättningarna för svensksägasSammanfattningsvis detkan att
hälftl960-talets andraundertillväxt ändrades redandustri och svensk

ekonomi expanderade.svenskioffentligaallteftersom det engagemanget
från nivå medjämförbarandel BNPoffentliga sektornsDen steg enav

nivåtill rekordhög1960-taleteuropeiska genomsnittet underdet un-en
från utveck-många internationelladenavvikelser1980-talet. Trotsder

tämligen väl.omvandlingarna DenSverige hittills ha klaratlingen tycks
genomgår förändringar. Kravendock radverkstadsindustrinsvenska en

på för utländskärhög företagställdaär högt och utsattasompressen
konkurrens.

också ändringar itilloch sker knyterförändringar skettDe ansom
delenteknologi den enklareindustriellaproduktionen. Den avsom

mångahunnitsproduktion harindustri sinsvensk byggde upp av
Sverige efter sedanliggervärlden. Dessutomi den övrigakonkurrenter

bil-företag skallnyetableringardecennier när det gäller deflera somav
1993a.Braunerhjelmframtida industriförda grund ny

svårare än varit tidigare.denär idag dessutomTillverkningstekniken
automatiserad produktion medinförtföretag harradEn avancera-mer

färdighetermaskiner ställer kravavancerademaskiner. Nyade nya
förstå ritningar kom-läsa ochochpersonalen, kunnahos krav attsom

vid varje produkt ellerständigtmaskininstruktioner,plicerade samt att
kräver utbildninghögre kravläraprocessförändring Dessakunna om.

ökad kompetens.och
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Förändringar arbetsorganisationeni SOU 1994: 45
Expertbilaga 4

årenDe intervjuade företagen två föremålhar under de varit försenaste
rad arbetsorganisatoriska förändringar. Vi skall nedan betrakta dessaen

förändringar och kravde uppkommer omgivningen i sambandsom
med dessa.

gått frånUtvecklingen har Taylorism den tredje industriellamot re-
volutionen. Taylorismen innebar hög arbetsspecialisering,graden av

sådär såden enskilde skulle utföra snabbt möjligt. Detmoment som
förr i tiden vanligt tidsstudier mäta arbetsmomentets ef-attvar genom

fektivitet påoch Taylorarbeta ackord 1920.att
Företagen det idag handlar flexibel kundanpassadattmenar om en

hårdare bådeteknologi ställer allt företaget och dess med-som press
också bådearbetare företaget och medarbetarna störreettmen som ger

i produktionen. Produktionen är kundanpassadeget utrymme mer men
samtidigt större hänsyn till den enskilde individen.tar

Den enskilde individens arbetsuppgifter har blivit meningsfulla.mer
Detta kräver utbildning hos individerna inte nödvändigtvismer men en
högre grad specialisering. påDäremot ställs krav arbetsetik och flexi-av
bilitet.

Förändringarna i arbetsorganisationen har i huvudsak göra medatt
kvalitetsstyrning sänktaoch leveranstider, eller närmare bestämt sänkta

frångenomloppstider, råvarandvs. den tid det det kommer in itar att
fabriken till det färdigaden produkten levereras Idéntill kunden. äratt

frånförkorta Mångatiden till målorder leverans. företagatt har attsom
fördubbla hållaproduktionshastigheten, såhälften lager och gö-att stora

så mångahälften fel ira processen.
En ärtendens försöker göra organisationenatt plattareattannan man

färremed chefer, delegerad verksamhet och ökat videtten mer ansvar
varje del produktionen.av

Förutom nedskärningen cheferantal har allmän neddragningav en
administrationen i de flesta företag.skett En rad företag effektivi-harav

administrationen lägga iden bolag.serat Exempelatt separatagenom
på detta är större företag flera divisionermed bildar bolagatt som spe-

påcialiserat sig vissa administrativa personalfrågor,uppgifter redo-som
visning Mindre företag arbetar minimum administrativmed ettm.m. av
personal.

Ytterligare förändring nivå-är högre grad teamarbete allaen en av
effektivoch informationsspridning inom företaget. Här tycks ja-dener

panska förebildmodellen se kapitel Aoki 1984, 1990.3 Ti-vara ovan;
digare har teamarbete varit ganska tjänstemännen,vanligt bland i syn-
nerhet i företagens råderproduktutvecklingsgrupper. Idag teamarbete
på nivåeri alla och rad uppgifter läggsstort projektsett en upp som
med enskilt för den för projektet.stort Lagar-ansvar grupp som svarar
bete är småföretagen.mycket viktigt i Målet är alla skall kunna skötaatt

än uppgift.mer en
Alla dessa förändringar skapar tillsammans lägre befattningstrygg-en

mångbefattningssystemhet och utvecklat där arbetet görs intressanta-ett
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SOU 1994: 45får för produkten.medarbetarna alltför flesta ochde ansvarmerre
Expertbilaga 4från 2-mindrevariera hel del, alltGruppens storlek kan grupperen

10-153 till uppemot personer.grupperpersoner
påställsarbetsuppgifter blir viktig och kravolikaRotation mellan att

år nöd-ställe näri dettain varandrasskall kunna hoppamedarbetarna
någonstående är ochPå så bortainte produktionenvändigt. sätt blir om

uppstår något eftersom defel vid maskinerna,heller detinte somom
mångaså felavhjälpaskall kunnamaskiner helstarbetar med dessa som

håll produk-På individen kontrolleraskall kunnamöjligt själva. raden
material, serviceplanering, personal,därtill handsjälv och taten om

premieras.städning. Flexibilitetoch t.o.m.
utbildning-ställer kravarbetsorganisationenFörändringarna i nya

års grundutbild-6-8På tidigare haftanställdarad företag har deen. en
gåttMångapå chefer harsig jobbet företaget.de lärtning och sedan har

utbildningen i regellånga ärvägen inom företaget. Idagriktigtden
varit tämligenår, erbjudits harjobb har12-14 del de sommen en av

snabbt ilågkvaliñcerade förändraslära. Dettamycket nytt attutan nu
påhårdare ställskravarbetsorganisation införs och allttakt med att ny

teknikutvecklingen.företagen av
lågkvaliñce-mångafinnas enkla ellerframtiden det intekommerI att

treårigpåtillgå blir minstutbildningjobb och kravenrade att gymna-
företagetutanförutbildning ellersieutbildning därutöver mycketoch

indi-utfrågade anställs i princip endastidagföretagen. Redandemenar
naturvetenskapligtekniskvarvid ochgymnasieutbildning,vider med

linje föredras.-

arbetsorganisationentill denAnpassningen nya

förinneburit anpassningarförändringarna hararbetsorganisatoriskaDe
både vill skillnaden mel-tjänstemän. rad företag bortoch Enarbetare

inef-otidsenlig och skapatjänstemän delan arbetare och anser varasom
förändring ärmedarbetare. Dennaföredrar talafektivitet. De att om

anpassningar, blanddärtill radinte besvär och kräverhelt annatutan en
såvälockså förändrad inställning hosändring i lönesystemet ar-menen

ledningskåren, dvs.tjänstemänbetare och managementgruppen.som
tidsitter positioner i godsärskilt viktigt de ledandeärDet att som

anpassningarförsöker göra deförändringar kommer ochde attser som
framförhållninggår såföretaget idag krävskrävs. Oavsett hur brasom

såvälvidareutveckling produkter kompetens.ständigoch somav
på: 1olikaarbetsorganisationen ställer rad kravFörändringarna i en

5 LAS lagen4 lönesättningen2 3 individen, ochföretaget, skolan,
anställningsskydd.om
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Företaget SOU 1994: 45
Expertbilaga 4

måste nivåerFöretaget lära sig hantera förändringarna alladeatt nya
påverkai företaget och i första hand jobbar i produktionen,dem som

Utöver rad anpassningar i själva föränd-produktionsprocessen, t.ex.en
ringar i fysiska arbetsmiljön,den krävs förändringar byggersom en
högre flexibilitet än tidigare, särskilt utbildningssidan, i attitydenoch

påtill utbildning företagen.kontinuerlig
måsteFöretagsledningen beredd utnyttja möjlighe-ochattvara se nya

också entusiasmera farligt förmedarbetarna. Det kanter attmen vara
Från småföretag binda sig vid goda traditioner. företa-gamla deatt

håll på lång-är ledningens brist tidproblem ochatt ettgens menar man
småfö-siktighet i strategier. årEtt relationen attityderna hosochannat

till akademiker.retag
måsteKundanpassning innebär vidare lyhörd för mark-att man vara

går också småskalighetnadens produktionenkrav. Den ökadmotnya
mindre varför ävenoch serier företagens struktur storlekoch kan kom-

påverkas.attma

Skolan

måsteSkolan såundervisningen och metoderna den inteattanpassa en-
gårbart tillgodoser dem vidare till högskolan även demutansom som

bådeefter gymnasiet hamnar i arbetslivet. Det handlar kunska-ute om
sådanUndervisningenoch arbetsetik. i skolan bör studen-attper vara

på tidigt stadium görs fungerar.medvetna hur arbetslivetterna ett om
En del företag skolan bättre skulle kunna den praktis-att styramenar

ka arbetslivsorienteringen. Att praktisera McDonalds är inte lika gi-
påvande praktisera verkstadsföretag, eftersom flestadeatt ute ettsom

barnen har erfarenhet McDonalds och hur där. Före-detvet utav ser
ställningarna ihur det industrin kan felak-dessutomut uteserom vara

bådetiga lärare.bland elever och
måsteEnligt företagen praktiken bli erfarenhet berikar ochsomen

lär ställeroch krav arbetsinsats. visa li-Det är viktigt eleverna huratt
nivåer.utanför skolan Praktik behövsär viktig alla Detut.vet ser yr-

keskunniga praktiker Varvad praktikgod allmänbildning. ochsom ger
teori och möjlighet till längre praktik för skoltrötta alterna-ettses som

småföretagen.tiv bland
Högskolans examensarbete är vidare kommunikationsväg mellanen

ocksåhögskolan på nivåeroch industrin. Lärare alla skulle kunna delta
förhål-informationsdagar i industrin för bättre känna till deute attav

råderlanden i industrin för upprätta relationoch mellanute attsom en
skola industri. Skolansoch roll är, förutom till alla klararattatt se en

miniminivå på uppnåviss baskunskaper, hjälpa visselevernaatt att en
grad social kompetens och uppfattning vad arbetsetikdemav ge en om
ar.
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1994:både SOU 45infördär hariVärdet arbeta ett grup-att ansvarmangrupp,av
Expertbilaga 4samtidigtFöretagen efterlyserärpersonligtoch stor.ett ansvar,pen

former stimulera elever-därför finnabörsjälvständighet och skolan att
färdigheter iindividerärsjälvständigt Skolans rolltill arbete. att gena

hårt kun-under arbetedärutöver lära elevernabaskunskaperna och att
på hand.och lära sigfram kunskapta egenmeramerna

kombinationvidareföretagenverkstadsgolvetFör att avenmenar
på viktigt. ständiga ochföretaget är Deutbildninggymnasieskola och

drab-industrin i framtiden kommertätare förändringarmycket attsom
inom företa-uppgradering kompetensenkontinuerligkräverbas avav

get.

Individen

ställa kravmåste olika arbetsroller ochsig in iIndividen själv sätta
individen ii regel ställerarbetsorganisationensig själv. Att den nya

än tidi-i produktionenblir delaktiginnebär individenattcentrum mer
såväl ochäldre blandomställning blandkräverDet yngresomgare. en

måste också sig till tätareIndivideninitiativtagande.eget anpassamer
utveckling.på följa med i dennavilligförändringar jobbet och attvara

från äräldre. Ungdomenkrävs framför allt deflexibilitetMer mer
Därtill besit-ställa snabbare.äldre kanvid flexibilitet än de och omvan

efterfrågas. äldremånga Dekunskapdenungdomarter sommer av nya
arbetsorganisationen ärsvårare ställa Det medhar ofta attatt nyaom.

Många högskaffat sigäldre redanfler uppgifter. harbemästrakunna en
problematisktdetsin befattning och kan upplevakompetens attsom

fortsättamaskin villuppgifter. kan sin ochbehöva med fler Manarbeta
uppgifter. praktikenmellan Isin och slippaden roteraatt se som egen

något eftersom desärskilt problem,emellertid intetycks detta stortvara
för-går för företaget efterbättre deföretag mycketflesta detattmenar

erfarenhetföretagen hitintills hararbetsorganisationenändringar i som
också frånvarofrekvensennöjdare ochärEnligt företagen personalenav.

ocksåår givetvis finnas radfallit kanhar under drastiskt. Det ensenare
frånvarofrekvensen, införan-särskiltförklaringar till den fallandeandra

lågkonjunkturen.det karensdagar underav
Många inställ-gammaldagsungdom harföretag dagensatt enanser

ochArbetsuppgifterna uppfattasindustrin.ning till monotonasom
svårt tilllockabullrig, vilket gör detsmutsiga arbetsmiljönoch attsom

positivt överraskade,oftastblir docksig ungdomar. De kommersom
på företag.när praktiserarde ettt.ex.

många eftersom arbetsgivarnaföretag, denPraktik förordas engerav
miljö kommerpotentiella i den dessaträffa arbetstagarechans att som

Många vägen. endaden Denföretag tagit in personalverka haratt
mångaipraktikarbete mycket tid ochför företagen ärnackdelen att tar

handledning i med prak-planering sambandföretag ochattanser man
anspråk. väl-är docki helatikplatser för mycket tid I det storatar man

gäller inställningen tillinställd till praktik.villigt Detsamma examensar-
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bete. Det är emellertid främst de företagen har erfarenhet SOU 1994: 45stora som av
detta. Expertbilaga 4

En del mindre företag efterlyser kontakt med högskolan, främstmer
den tekniska högskolan. Företagen utbyte mellan företagenatt ettmenar
och högskolan skulle mycket stimulerande. Tyvärr kommer devara
mindre företagen i skymundan de större etablerade företagen.av mer

svårareDe mindre företagen har marknadsföra sig själva och göraatt att
tillräckligtsig intressanta för högskolan. Samtidigt mindre före-desom

högskolan inte intresserat sig för deras verksamhet är detagen attmenar
själva vid anställa akademiker och ofta akademiker äratt attovana anser
dyra och behöver handledning och service. del akademikerEn anses
opraktiska i råderproduktionen. Samtidigt visstdet behov aka-som av
demiker kan företagarna själva rädda för konkurrens villoch gärnavara
sköta allt själva.

Att anställa fler civilingenjörer är ändock önskvärt i första hand,men
enligt mindre kostnadsfråga.de företagen, På del företag menadeen en

dock klarar sig mycket bra gymnasieingenjörermedatt ochman man
såskulle anställa civilingenjörer skulle det inte räcka medman att an-

någonställa enstaka behövas flera stycken för skapa godutan att en
stämning och trivsel rådarbetsplatsen. Det sistnämnda har inteman

Även småmed. bra företag bra dåligmed produktion oftahar lön-
samhet och likviditet.

Lönesättning

En anpassning till den arbetsorganisationen kräver flexibel löne-nya en
sättning. mångkunnighetLöner skall premiera flexibilitet, och framför

på bådeallt kvalitet jobbet. Rotation mellan olika uppgifter, olika avdel-
ningar divisioneroch olika inom och företag premieras ofta.ett samma

måsteLönen individanpassad i högre grad än idag och större lö-vara
tillåtas.nespridning

påEtt exempel hur företag kan såbygga lönen är kallad resultat-upp
baserad lön. lönDenna bygger grupparbete, självständighet, gemen-

basuppgift, medverkan i beslut storlek.och Man börjarsam gruppens
nivåer.med baslön i Därefter finns sju utvecklingssteg och dettreen tar

år nå7-14 Lönen bygger vidare anställningstidstillägg,att toppen. ett
ansvarstillägg, prestationsdel och resultatpremie.ett Resultatpre-en en

utgå två gångermien skall år och är tänkt utgöra betydandeattper en
del lönen. Det sistnämnda innebär viktigtärdet knyta indivi-av att att
den närmare produktionsresultatet. Småföretag påpekar enklare exem-

på månadslönpel bygger någonoch därutöver Må-form bonus.som av
let är i regel resultatlön.

Lönen kan emellertid inte förändras oberoende hur kontraktetav
mellan arbetsgivare och arbetstagare situationDagens inom indu-ut.ser
strin med föränderlighet inom produktionen kräver störrestoren en
grad flexibilitet än tidigare, och den klassiska tillsvidarean-av numera
ställningen är mindre lämpad klara denna flexibilitet. Detta problematt
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1994:SOU 45svenskainternationalisering denökadytterligareförstärks ar-avgenom
påmån Expertbilaga 4rörligheten ökari denEES-avtalet kommerbetsmarknaden. ar-

på flexibla kontrakt.skärpa kravenbetsmarknaden att
ursprungligen företagetsutvecklingtill kontraktensUpphovet var

ocksåarbetsgivare,i egenskapföretagetdvs.dubbla somnatur, menav
1974. Där-Azariadisstörningaroförväntadeförsäkringsinstitut motett

frampublicerats och harkontraktuppsjö litteraturefter har omen av
långsiktiga överenskommelserår handlati första handtill omsenare

långsiktiga över-arbetstagare.kontrakt arbetsgivare ocheller mellan
bådeidén kontraktgöra medenskommelser har attatt ar-gagnarom

långsiktiga kontrakt,är lönsamt slutaDetbetsgivare och arbetstagare. att
på ochgrund avskedikontinuitet arbetetbl.a. för samt att an-att av

villför arbetstagarenarbetsgivaren ochförställningar är kostsamma att
eventuelli produktionen ochstörningarsig oförutseddagardera mot ar-

ömsesidiga överens-uppfattaskontraktenbetslöshet. Därför kan som
båda och kanriskspridning mellan devissmed ut-kommelser parterna

1977. överblickpå Miayazaki För allmänsättformas olikarad enen
Ashenfelterhänvisas till Brown ocheffektivitetmodellersdessaav

1986.
samti-stabiliserande,Långsiktiga visserligen verkakankontrakt men

tillgänglig personal,utbildninginterndigt kräver dessa kontrakt avmer
långsiktiga kontraktenlåsning ñnns. Detill den personaldvs. somen

överkompgnsationdemhar arbete ochdem redan ett ger ensomgagnar
långsiktiga därförinnebär1988. kontraktetLindbeck Snower Detoch

företa-Det drabbar dessutomensidig fördel för arbetstagaren.främst en
inom företaget.inflexibilitetnegativt skapaattget genom

turordningsreglerinslagetstarkaarbetsmarknad med detDagens av
arbetsstyr-möjligheter snabbtytterligare företagetsbegränsar att anpassa

ärnödvändig kompetens. Dettanödvändiga förändringar ochkan till ett
små särskilt Ökade kundan-för företag, densärskilt problemstort som

påpå iförändringarföretagen och snabbasätterpassningen pressmera
produktionen.

indi-behöva bliutformningDärtill lönekontraktenskommer att mer
individensblir enskilde kompe-eftersom det denvidföretagrelaterade,
fårindividen betalt eftersätts i fokus, dvs.egenskaperochtens egensom

uppnå.mål Sam-eller hon lyckasprestation kvalitet och de hanoch
utformning ochmanfattningsvis krävs översyn kontraktens ty-nyaaven

stimuleras.kontrakt börper av

Institutionella betingelser

måste sådana företaget kaninstitutionella betingelsernaDe att ageravara
praktiken redan visatflexibilitet. har dettaunder tämligen hög grad lav

projektanställ-tillämpaföretagen i högre grad kommitsig i allt attatt
år. företag inteär idag mycketningar under Det dessutom somsenare

anställning.provanställning itillämpar samband med
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I detta äravseende det främst lagen anställningsskydd LAS SOU 1994: 45om som
vållat problem. Anställningsskyddet århar under blivit Expertbilaga 4ettsenare cen-

diskussionsämnetralt och olika har tagit ställning för ochparter emot.
Anställningsskydd i någonsig är inte företeelse i svensk lagstiftningny

spåraskan till tidigt 1700-tal se vidareutan Kazamaki 1991 och Kaza-
Otterstenmaki 1993 för översikt i första hand kvalitet, produk-en om

tivitet och anställningsskydd. Den omfattande lagen anställ-mest om
ningsskydd 1974korn och har därefter omgångar.reviderats i raden

Den lag 1974kom lagfäste påkravet saklig grund, omplacerings-som
skyldighet vid frånuppsägning arbetsgivarens sida, reglersamt tur-om

återanställning.ordning och Lagen syftade i första tillhand skyddatt ge
utslagning de äldre arbetsmarknadenmot s.k. obefogadesamtav mot

uppsägningar.
Det framför allt utmärker den svenska arbetsrätten är Sverigesom att

är det enda land lagstiftat turordningsreglernasom samt attom provan-
ställningsperioden i internationell jämförelse varit mycket kort,en en-

månader.dast 6 En del ändringar i lagen införts år.har under senare
Enligt rad företag är ändringarna behövliga påföretagens deen men syn
direkta effekterna arbetsrätten är olika.mycketav

I litteraturen har rad effekter anställningsskydd redovisats. Enen av
effekt lagen anställningsskydd blev kortvariga anställningar,av om

samtidigt har antalet provanställningar projektanställningarmen samt
ökat efter införandet LAS. Förändringen i lagen 1982, innebarav som

tillät provanställning,att kan kodiñering påpraxisman ses som en av
arbetsmarknaden.

Andra effekter lagen är I högre krav vid anställning och längreav va-
kanstider se Kazamaki 1991 för teoretisk diskussion och Holmlunden
1978 Agell och Lundborg 1992 för empiriskasamt belägg, 2 förbättra-
de villkor för insiders, dvs. individer redan har Lind-arbeteettsom
beck Snower 1988, 3 minskat antal pånyanställningarsamt grund av
företagens ökade försiktighet Holmlund 1986. Erfarenheterna visar ge-
nomgående ökade regleringar och minskad flexibilitet påverkaratt före-

beteende säkerligenoch äventagens produktiviteten i företagen Kaza-
maki Ottersten 1993.

företag intervjuatsDe i pådenna studie pekar LAS har radsom att en
indirekta effekter ekonomin. finnsDet företag flerattsom menar
skulle ha anställts LAS inte funnits ocksåföretagenoch skulle haattom
behållit fler svårai vidarbete konjunkturnedgångar. Det är grund av
ökad försiktighet och gardering företagen i falldel har tvingatssom en

fleravskeda än önskvärt. Men det finns även företag hävdar flerattsom
individer inte skulle frånvaroha anställts vid LAS, eftersom anställ-av
ning sker efter gårbehov och det projektanställa provanstäl-att samt att

Mångala. stårmindre företag för denna påDetta beror attsyn. man ge-
löser LAS-reglerna det behövs.mensamt Däremot pekarom man

vikten provanställning. fåttDenna har viktigare roll än tidigare,av en
eftersom det kan katastrofala följder fel kommer in iom person pro-
duktionen.
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1994:SOU 45faktorer,göra olikamed radLAS haruppleverföretagen attHur en
Expertbilaga 4för-inställning tillfackförbundensochstorlekföretagetsbland annat

någon direktLAS spelaintemånga företag tycksFörhandling. stora
också ärellerreglernatillrätta medfinna sigvägarfunnitroll, de har att

LAS hellerinteföretag spelarmindredelFörspel.reglerna satta enur
lillastår arbetsgivaren. Detnäraregelanställda inågon deeftersomroll,

företagenmellanstoraintresse. Deär i allasfortlevnadföretagets rappor-
problem.emellertid störreterar

LAS. Före-grundbegränsningarnaunderstrykerföretagradEn av
vidförsiktighetökadtillmedverkattill viss delLAS an-atttagen anser
ärdethand deförstabeslut. I tur-därtill hörande attställning och anser

föranställningsskydd kostarochskadligaärordningsreglerna attsom
mycket.

åldersfördel-till skevupphovvidareTurordningsreglerna kan enge
företageteftersomskadlig,långa tapparkani loppetning det varasom

får först.kunskapernafräschastedeanställda mednärkompetens
För kla-för företaget.problematisktoch attär dyrtFörlorad kompetens

ompla-tvingatsrad företagpå marknaden harsituationdagens ute enra
förtidspen-ochavgångsvederlag uppsägningarvidindivider eller gecera

medarbetarenbartanställt personalföretag harsioneringar. Vissa som
givetvisomplaceringar. Dettanedskärningar och tar resurserhanteraatt

också lät-framgår ärdetAllmäntfrån verksamhet.övriga attföretagens
äntjänstemannasidanturordningsreglermedlösa problemtare att

kollektivsidan.
innebärpå turordningsreglernagrundförsiktighetenökadeDen av
behövtshadehumankapitaliockså investeringardedel somatt en av

väl-eftersomgenomförda,aldrigtiden ellerframskjutna ibliridag man
produktio-blirfinns. Dessutompersonalsig med denjer klaraatt som

förändringarochflexibilitet saknassvårare eftersom tarstyraattnen
är för starka.där fackensynnerhetgenomföra itidlängre att

LAS äravsnitt:dettalåter företagsSlutligen vi utsagaett summera
bra.mänskligtkanäven denföretagsekonomisktfarlig varaom

Krav vid anställning

erbjudsbefattninggivetvis denanställning berorvidKraven som
kunska-centralaBland degenerella krav.mycketfinns raddet enmen

ärdetviktiga ämnenspråk matematik särskiltochkrävs ärsomper -
och engelska.matematiksvenska,behärskaviktigt att

skriv-ritningar ärMånga manualer ochSpråk viktigare.blivit allthar
ritning-på läsakunnaskallpå kravställs idagengelska. Det att manna

får del-eftersom ochviktigareblir allt ettmanualer. Dettaoch envarar
ocksåspråk ärTvå är viktigaandra tys-för produkten.hela somansvar

franska.ka och
i regel iockså företag kommerför radviktigärDatorkunskap menen

språk ochfärdigheternakommunikativacentralaefter dehandandra
små viktenärföretagenBåde och dematematik. de avense omstora
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matematik språk.och En del företag vidare det idag företa- SOU 1994:att 45menar
mångafinns anställda undermåligamed kunskaper i svenska.gen Detta Expertbilaga 4

inte någothar varit problem med den tidigare arbetsorganisationen men
idag ställs språkkrav.allt högre

företagl de intervjuats har därtill rad andra kunskapsämnensom en
redovisats centrala, däribland elektronik, och reglerteknik,som styr-
mekanik, och organisk kemi. Särskilt småbland de företagen pekar

vikten reglerutbildning och verkstadsteknik.man av
Till de personliga egenskaper premieras självständighet,hör krea-som

tivitet, flexibilitet, kunna jobba iatt ha kommunikativ förmå-team, att
och kunna utbildaatt varandra. Dessa faktorer kan benämningenga, ges

social kompetens. Därtill krävs problemlösning och entreprenörskap
småföretagen.enligt Yrkesskicklighet ocksåär givetvis viktig kanmen

till övas pådel företaget. Det definitivt saknas är emellertidupp som
småföretagstänkande och ekonomitänkande.

En generell uppfattning är vidare betyg spelar viss roll inteatt en men
avgörande vidroll anställning. Särskilt de mindre företagenen pekar

på vikten erfarenhet, personkemi och referenser. Betygen är före-av
trädesvis signal individens inlärningsförmåga och därtillen den-

framtida arbetsprestation förmågaoch läranes En företagdelatt om.
de haratt goda betyg hänger näranoterat attmenar med godsamman

arbetsprestation. mångaAndra andra faktoreratt uppväger vik-menar
betyg. Betyg är inte viktigaten inte kan händernaav taom man ur

byxñckorna. farhågorAndra med bra betyg, frånspeciellt högskolan,
småföretagenär enligt rädslan för individerdessa inte kanatt arbeta

praktiskt småoch de lämnar de företagenatt efter kort anställnings-en
period för vidare i karriären. Därtill äratt betygen påviktigare kol-
lektivsidan särskilt när den skall anställas saknar tidigare arbetslivs-som
erfarenhet. Referenser spelar viktig månroll i den de finns oftasten

tjänstemannasidan.
Däremot är betygen ofta inkörsport till jobb, påsärskiltett dagensen

arbetsmarknad. svårtUtan goda betyg är det överhuvudtaget bli kal-att
lad till intervju. Under 1980-talet när företagen helt enkelt fick anställa
dem fanns tillgängliga arbetsmarknaden inte betygensom likavar
viktiga.

Den ekonomiska teorin stöd påföretagens betyg. Betygenger syn
fungerar främst signal och filter Arrowarbetsmarknadenettsom en
1984, Spence 1973, Eliasson 1992a. Eftersom arbetsgivaren har otill-
räcklig information individens framtida påproduktivitet erbju-om ett
det jobb betraktar han signaler någotkan ha säga dennaattsom om
produktivitet. I regel utbildning ärantas signal äratt positivten som
korrelerad med produktivitet.

Svårigheten på förhand avgöra individernasatt produktivitet leder till
företagen oftast erbjuderatt provanställning eller projektanställning. De

projektanställda har ökat bådei antal bland tjänstemän och arbetare.
Praxis gårarbetsmarknaden kortare kontrakt. Detta har tillmot en
del göra med förändringar iatt arbetsorganisationen. Alltfler arbetar

målspeciellamot skall uppfyllas, i med klart definieradeteamsom
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1994:SOU 45gö-vilket till del harövertid,idag attdessutomAlltfler jobbaruppgifter.
4Expertbilagapersonaltillgängligmedävenproduktioneni attflaskhalsarmed menra

LAS.göra medtill del harsinimaximalt, vilket attutnyttjas tur

gångunder arbetetsKrav

ställerförändringarnaarbetsorganisatoriskadeidag ochProduktionen
gång. Kra-arbetetsflexibilitet underpå ochanpassningkravhögreallt

omställningen.ökadedengång i takt medökathararbetetsunderven
anpassningså sättockså krävandeautomatiseringen attärDessutom

utrustning.måste tillske ny
ti-änarbetsplatserflestadearbetsrotationstörreär det mycketIdag

mång-ochflexibilitethögre gradbetydligtkräveroch detdigare aven
uppgifter. dettaIolikaradbemästrararbetarenkunnighet, dvs. att en

försvinna. Jukommitalltbefattningstryggheten attharavseende mer
radLönesystemetbättre.destouppgifter kan hanteras enfler som
ocharbetsrotationförnämnts, justtidigare atthåll gradvis,ändras som

före-radfinns detpremieras. Dessutommångkunnighet skall kunna en
kombination.utbildningar ifleraefterlyseräventag som

på företagetUpplärning

generalchange intechnologicalof experienceproducttheLearning
productionactivitythethatexperience,ascribedbe verytocan

selectedfavorablewhichforproblemsrisewhich gives responses areto
155-156.1962Arrowtime. pp.over

Även denpå arbetsmarknaden.viktigtdoing är mycketLearning by
jobbisig inför sättatidbehöver ett nyttindividenduktigaste attallra

företa-Oftast talartid.omställninguppgifter. Denna tarsigoch lära nya
sighalvår, även rörakandetinlärningstid ettuppemot menengen om

tid.längreom
på och detföretagetallautbildning förnågon formkrävsregelI av

ålderefterdiskriminerarinteföretagenframgår intervjuernaenligt att
efterutbildningerbjudsregelinternutbildning. Itillkommernär det

Äldre mindredockindivider mot-ålder.efterochbehov varaanses
vidareutbildning.tagliga för

traditionellautanför denupplärningformerolikafinns radDet aven
ochyrkeslivetsker iträninghär denVi koncentrerarskolan. somoss

Internutbildningombesörjer.företagenträningframför denallt som
viaerfarna kolleger,hjälpmedolika sätt:radkan t.ex. meravenges

onallmänthålls inom företaget,personallärlingssystem, kurser avsom
direktutbildningendelskerandra ordtraining. Medjob storthe aven

fö-vidförläggasantingenkanköps ochdelpå företaget. En uppannan
viaföretagenskötsYtterligare delockså utanför.eller egnaavretaget en

formernaolikadelite närmaretittaVi skall nedanindustriskolor. av
utbildning.
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On-the-job training SOU 1994: 45
Expertbilaga 4

Den vanligaste formen utbildning efter avslutad grundskola är utbild-av
påning företaget. I huvudsak krävs enligt flera intervjuerna halv-ettav

år på flestade företag innan individerna blivit varma i kläderna och
är fullt upplärda.

Vid ledigbliven plats eller påvid krav kompetens inom företa-en nya
är det möjligt för arbetsgivarenget antingen rekrytera arbetskraftatt ny

påsökaeller den interna arbetsmarknaden och prioritera redan anställ-
da. Eftersom företaget har bättre information redan anställda jäm-om
fört med nyanställda är det vanligt den arbetskraft redan finnsatt som
på företaget kan erbjudas uppgifter och utbildning. Olika företagnya
tillämpar olika regelsystem för den interna arbetsmarknaden Doeringer
och Piore 1971. Genom erbjuda internutbildningatt kan företagen byg-

kompetensen hos de anställda. De företagenga upp erbjuderstora mer
internutbildning än Mångade mindre. de mindre vill kanav men -

hur. Det blir därför påvet de äldre företagen fårmest lärasom upp
de yngre.

Tidigare tillämpades lärlingssystem. Idag finns lärlingssystemet kvar
inom fåtal yrken i Sverige,ett Men det tillämpast.ex. i högsotare. grad
i Österrike.rad andra länder, exempelvis Tyskland, Schweizen och l
Sverige någonhar diskussion återinföra lärlingssystematt inteettom
förts denna diskussion har tagit fart i USA. Enmen rad mindre före-nu

i Sverige hartag dock visat visst intresse ordna lärlingsutbildningatt -
problemet är emellertid det kostar för mycket iatt tid och pengar.

Tyskland är det land är känt för sitt lärlingssystemmest ochsom
framstår föregångare inom område.detta Där finns olikasom tre typer

skolor till vilka görs ålder.val i tidig Enav ett skolorna leder tillav en
direkt yrkeslivskarriär börjar årsmed lärlingsskola, inne-tresom som
bär utbildning företagatt eleverna haratt dag i veckan iges men en
den vanliga skolan för den teoretiska utbildningatt är lämpligsom
vid sidan yrkesutbildningen. Lärlingslönerna långtliggerom under de
vanliga lönerna. Lärlingsskolan certiñering efter och kanger test testet
endast gånger. Efter certifiering fårtas tre i yrket eleverna i regel ett ar-
bete.

Lärlingssystemet har fördelarrad även rad nackdelar.en men en
Bland fördelarna kan nämnas övergången från skola tillatt arbetsliv blir
smidigare än sådantutan Företaget ocksåett knyter tillsystem. sig ung-
domen och lär pådem tidigt stadium. Eleverna kommerett iupp kon-
takt med äldre utanför den familjen och umgänget tidigare änegna an-

Lärlingssystemet är oftast bättre ännars. den yrkesutbildning sko-som
lan kan eftersom företagen är uppdaterade i denge, tekni-mer senaste
ken och utrustningen änsenaste skolan.

Det tyska lärlingssystemet är emellertid även behäftat med raden
mindre positiva sidor Heckman 1993. Bland nackdelarna kan nämnas

inte är flexibeltatt systemet i den tyska utformningen, eftersom eleverna
redan mycket tidigt måstestadiumett välja de skall vidare tillom
yrkeslivet eller till vanligt gymnasium och vidare utbildning. När valet
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1994: 45SOUvilketolika yrken,möjlighetbegränsas elevernas attär gjortväl prova
Å Expertbilaga 4ochutbildningfår kontinuerligdesidanandranackdel.kan envara

betyd-vidråder rörlighetvissyrket. Detcertifiering inom det menegna
harintevästländeri andraär falletåldrar än vadligt högre somsom

framåtförstinträffarRörlighetenomfattning.högi likalärlingssystem
ingångslöner. är fö-låga Detdessutomtrettioårsåldern. kräverSystemet

lär-låga harlönersättamöjlighetharföretag attreträdesvis de somsom
lingssystem.

ock-företagettraining äron-the-jobindirekt attformEn avannan
radskolor. Enellerföretagtill andrautomlandsså anställdaskickakan

utbildning och attformutnyttjar dennaföretagenstörre menarde avav
på Tidigareföretaget.andradelärhem varsedan kommerde uppsom

tjänstemän medförreserveradfrämsta handiutbildningformdenna av
tillverkstadsgolvetanställdaävenskickasutbildning. Idaghögredan
tillskall bidrautbildning. Dettaförskoloranläggningar ochutländska

lära medar-på ochföretagetdetproduktionsprocessenförbättra egnaatt
kunskaperna.debetarna nya

utbildningUppköp av

där-utbildningsmarknaden,kursarrangörerradidagfinnsDet en
högskolanoch samtkomvuxprivata kurser,kursverksamheten,ibland

vidharsamtliga företagSåAMU.arbetsmarknadsutbildning, gott som
allmänhetioch harutbildningköptkontinuerligtnågot tillfälle eller

medävenMånga samarbetarföretagdetta.erfarenhetergodamycket av
positivaärföretagenAMU,främstutbildningsanordnare,rad somen

undermodulsystemets.k.till detomläggningenefter se-synnerhettill, i
mednöjdamindreärföretagemellertid delår. finnsDet somennare

företagsför-handlarnär detär företagen,nöjdaMestmodulsystemet. om
yrkes-vidareutbildning iföreträdesvisverksamheten,utbildninglagd av

kompetens.
oberoendeutbildningföretagsförlagdvill haföretagendelEn stor av

på dengrundföretagenframtiden kommeruppköpt.är Iden avav var
möj-hautbildningsmarknadenfram attväxeridagkonkurrens som

utbildningsformer.olikaradmellanväljalighet att en

industriskolaEgen

sigtänkaframgår kangärnadeindustriskolahar attföretagAv de som
medsamarbetettyckerdelregi, även attidriva denna enatt omegen

idrivnaindustriskolornaOftast ärfungerar bra. samar-gymnasieskolan
gymnasieskolan.medbete

industriskolaidag harhaft och detidigareFöretag egensomsom
utgörochbrafungerarindustriskolandeni allmänhettycker att egna

på vis kandettabehovföretagenseftersomutbildning,formgod aven
sigtilli lockaliggeridag attdirekt. Problemet ung-tillgodoses snarare
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domar vill i dessa skolor. Ettsom problem är givetvis kostna-annat SOU 1994: 45
derna är förknippade med drivasom industriskolor.att Expertbilaga 4egna

En del de företag vi har intervjuat funderar överav i framti-som att
den etablera industriskola. sådanaBehovet skolor finnsegen ävenav om
efterfrågan från ungdomarnas sida är De högteknologiska ochsvag. mer
framför allt de större och välkända företagen har emellertid lättaremer

locka till sigatt ungdomar än de övriga. Framför allt tycks möjligheten
till utlandsresor och utlandslokalisering starkt bidragande orsakvara en
till ungdomarna föredraratt de större företagen. också påpekasDet bör

även rad mindre företagatt är intresseradeen industriskolor.av egna

Skolans roll frånoch kraven företagen

Betydelsen högre utbildning förs ofta fram i den allmännaav diskussio-
se Eliasson l993c,t.ex. Pencavel 1991.nen Det finns även företrädare

även det år viktigtattsom med högre såmenar utbildning måsteom det
på lägre utbildningsatsas och i första hand bred utbildning. Specialise-

rad utbildning får läggas utanför skolsystemet och del den högreen av
utbildningen bekostas privata medel, eftersom inget land rådidagav har

helt bekosta högreatt utbildning med statliga medel. Följande citat illu-
dennastrerar syn:

Make that the has solid primary educationsure country base beforea
embarking university expansion. Delay specializationon muchas as
possible and delegate outside of the school theresystem. peopleare
willing for the education ofto their childrenpay level, especiallyat any at
the university level, this demand in ordertap raise expandto torevenue
the educational No todaysystem. affordcountry satisfy the socialtocan
demand for education based exclusively the public purse. Psacharo-on
poulos 1991, 18-19.pp.

Det är givetvis viktigt med högre utbildning utbildningen börjarmen
långt åldrarnai egentligen långt före skolanner och det är goda kun-

från bådeskaper grundskola och gymnasium efterfrågas i indu-som
strins verkstäder.

Grunden för inhämtande utbildning måste läggas redan ti-av ett
digt stadium. Skolan måste förse eleverna med dels minimikunskaper,
dels färdigheter tillåter eleverna handsom vidare tillatt vida-egen
reutbildning eller yrkesliv.

l samband med dagens utveckling arbetsmarknaden och kraven
från företagen på skolan dyker frågor såsomrad i vilkenen typupp, av
utbildning vi på,skall hursatsa utbildningen skall utformas, iii vem

skall för utbildningen,som iv huruvidaansvara det påskall satsas egen
industriskola m.m.

I huvudsak efterfrågar företagen bred utbildning. Skolan ståskall för
baskunskaperna, särskilt matematik språk,och tillsamt ungdo-attse

bådekan tänka fritt ochmarna analytiskt. måsteUngdomar tränas i att
klara självständigt måstearbete och besitta hög grad social kompe-en av

och kunnatens arbeta i En företagradteam. skulle kunna tänka sig att
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1994: 45SOUfåtal företagmindreEndastsjälva.yrkesutbildningen ettförhelt svara
Expertbilaga 4specialistutbildning.skallskolanvillde att ge merattmenar

på yrkesfolkBrist

verk-svenskadeninombristvaradirektingenär idagYrkeskompetens
utvecklaochgällerdet att tastadsindustrin, att varaansermanmen

tillfrågade bristföretagenråder deenligtñnns. Detkompetensden som
fö-flertaletspecialistområden, samtidigtradpå inom somyrkesfolk en

framtiden.iyrkensåväl gamlabehov nyasomettretag avser
detunderskapatsarbetskraft har dessutom se-uppdämt behovEtt av

beroendefrämstövertid,mycketmedföretagenåret. Idag arbetarnaste
råder tillidagosäkerhetoch denekonomin meniflaskhalsar som

nyanställning-småningomSå kommerLAS.också beroendeviss del
efter-yrkesfolkspecifiktmycket somdet kommerske och att varaattar

höga.kommerfrågas. Kompetenskraven att vara
blandärbristyrken Svetsare,påtalats annatyrkendeBland somsom

duktiga dataopera-operatörer,montörer,grovplåtslagare,konstruktörer,
erfa-medmaskinarbetareproduktionstekniker, samtduktigaochtörer
bristråder idagredanDärtillmanualer.ochritningarläsarenhet attav

områdetsistnämndadethalvledartekniken. Inompå inomspecialister
utomlands.specialisteridagrekryteras

behövsockså detärföretagrad attblanduppfattningallmänEn en
vidproblemblikanpå verkstadssidan. Detta ett enhögutbildadefler

dendragit nedharidagkonjunkturuppgång, eftersomframtida man
utbildningen.verkstadstekniska

huvudsak-högskolan,medkontaktgodvidareföretagen harstörreDe
efterlyserföretagenmindredemedanhögskolan,tekniskaligen den

mind-sig för deintresserarcivilingenjörerflerpluskontaktdenna som
gäl-närbudgetrestriktion detmånga företagTyvärr harföretagen. enre

civilingenjörer.anställaler att
blandlista,på attönskemål företagens annatfinnsYtterligare ett par

inträdes-högresättaärkravEttpå yrkesutbildningen. atthöja statusen
in-tillyrkeslinjer ochgymnasietstilleleverduktigaför lockabetyg att

dustriskolor.

kravFramtida

föränd-ochutvecklingentekniskadenarbetsmarknaden,framtidaDen
ledaframtidenikommer attarbetsorganisationeniskerringarna som

till att:
kunskaperbredaochkravgymnasieutbildning kommer ett1 att vara

efterfrågaskommer att
premierasochkrävasrotation kommer2 flexibilitet och att
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3 snabbare kast i ekonomin förändringar i teknikutvecklingen SOU 1994:och 45
krävakommer kontinuerlig uppgradering i Expertbilaga 4kompetensatt av yr-

keslivet.
På frågan skolgångförlängd företagenär de intervjuade överensom

någotdetta inte löser problem för deras Däremot krävs ökaddel.attom
uppnåskunskap skolgång.inte förlängd Fö-denna viatror attmen man

många elever är skoltrötta. Företagen efterlyser i stäl-retagen attmenar
let hållereffektivare skola vissa minimikrav arbetsintensi-underen som

förhållanden.va
Eftersom företagen kräver goda baskunskaper är förstaett steg att se

över mångahur effektiva timmar skolan erbjuder i viktiga kommu-som
nikativa ämnen jämfört med mindre viktiga ämnenrad kundeen som
förläggas ändå ståutanför skoltid skolan kunde för.men som

Har industrin roll framtidenien

Företagens framtida ärroll oklar, företagen är viktiga för tillväxtenmen
i ekonomin. Industrin behövs, och idag flestade företagen deattmenar
är konkurrenskraftiga. Däremot är industri för traditionsbunden.svensk
Det behövs idéer, företag och framför allt satsningar. in-Denya nya nya

måstetervjuade företagen nåunderstryker vikten industrinattav en
påhögre förädlingsgrad produkter säljs. Förädlingsgradende i densom

lågsvenska industrin mycket idag. Detta problem kommeranses vara
bli tydligare framtiden.iatt

Institutionella ocksåförändringar kommer krävas följdatt som en av
förändringarna ocksåinom industrin.sker Det handlar föränd-som om
ringar i hur utformas vilkenskolan skall och kunskapertyp av som
skolan skall erbjuda och hur skolan ställer sig till industrin. Här krävs
ömsesidig kommunikation.

intervjuadeDe företagen jobbar idag försiktighetunder viss och rädsla
inför framtiden. hämmande effekter.Detta har Det krävs mycket stora
insatser för företagen. De mindre företagen hävdaratt starta nytt menar

lång frånsvårdet år idéoch till lönsamhet. De bedö-att en process som
produktidéer hänger inte teknikheller alltid med i eller tjäns-mer nya

på hållRiskkapitalet har sina inte heller funnitster. saknats och det har
några stödjande miljöer för innovation-produkt-mottagande. Framför
allt inte funnithar de rätta formerna nyföretags-för ochman nypro-

ocksåduktsatsningar. behövsDet Gnosjöandan,berömdadenmer av
dvs. entreprenörsandastark Ds 1992:91, Arbetsmarknadsdeparte-en
mentet. håll låg bådeKompetensen är förrad hos arbetskraftenen
och ledningen,hos för förändringarföretag,rad attmenar man en

stånd. måsteskall kunna komma till Därtill även myndigheter, politiker
och skolor medverka. Företagen emellertid hoppfullt framtiden.ser
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SOU 1994: 45Sammanfattning
4Expertbilaga

verkstadsindu-förändringar inom svenskradhar skett och skerDet en
både på arbetsorganisationen företagenstri. ställer kravDessa utenya

framtidenarbetskraft. kommerrekryteringen Ioch av
gymnasieutbildning minimikravettvara-

analysförmåga inte passivt kunskapsinhäm-ochbreda kunskaper-
tande premierasatt

behövsstyrning i skolan attmer-
vägledning i arbetsliveteleverarbetsetik skolanoch attutatt ger-

krävas
småskalighet framproduktionssätt växaoch attnya-

nytänkande förväntasmindre konservatism och attmer-
både företaget för-på gäller skolan ochutvecklakrav attatt nytt-

väntas
vågaförutsättningar ochförväntas skapaskolan meto-satsa nya-

förhållandena ianpassning tillunderlättar elevernasder utesom
arbetslivet.

skolgång för till-alternativetförefaller inte det bästaFörlängd attvara
skolgångönskemål. alternativ effektivbättre ärgodose dessa Ett ga-som

nödvändiga kommuni-fältminimikunskaper över brettettranterar av
läggasen skolämnen skulle kunnakativa rad dagenskunskaper av

skolschema, inte släpper elevernautanför ordinarie skolasamt en som
innan behärskar dessa kunskaper.de

på formerutbildning i olika7 Hur satsasstora resurser

Inledning

står ekonomiska utveckling. Idagför landsUtbildningen i ettcentrum
genomgår i syfteförändringarsvensk utbildning att ettstora mergenom

Sveriges arbets-öka hosbeslutsfattande kompetensendecentraliserat
pågår på individs livscykel. hand-stadier i Detkraft. Utbildning alla en

än skola.lar om mer
idag internatio-utbildningssystemet ärförsöka förbättraTrenden att

vuxenutbildningenföreträdesvis inomDet ärnell. attman ansersom
uppgradering OECDkomplettering ochfinns behovdet stortett av

behöver1993, även skolsystemet19930,1993, Bishop Heckman men
området Molnardiskussionense amerikanskaförnyas dent.ex.

förändringar arbetsmarknadenUtbildningsuppgraderingar och1993.
i företagen.kompetensutvecklingenför klaraär nödvändiga att

motsvarande1991bilaga under satsadesfinner i dennaVi att resurser
ingårsiffrautbildning olika I dennaslag.20 BNPdrygt procent avav

utbildningdeltar iproduktionsbortfall följeräven det att mansom av
Produktionsbortfallet uppskattasproduktionen.iistället för arbetaatt

marknadslöner.gängsetill
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Vi skall här kortfattat 1994:redovisa över utbildningskostnaderna SOU 45kalkylen
närmare interna Expertbilagagranska kostnaderna för företagens utbildning. 4samt

För industrin och företagen är interna särskilt viktig.den utbildningen

Utbildningsmarknadens storlek

På utbildningsmarknaden finns rad olika former och utbild-typeren av
ning. Investeringar i humankapital kan betraktas resultatet ettsom av
individuellt investeringsbeslut Becker 1964. utgörHumankapitalet en
viktig del i produktionen teknisk utveckling produktivitet krä-och och

investeringar i humankapital.ver
Sverige pålägger ned utbildning olika Utbild-slag.stora resurser av

vårningen börjar förskolan,redan inte finns i Vimed med kalkyl.som
börjar vid grundskolan, gymnasieskolan högre utbildningenoch den
och fortsätter med all vuxenutbildning däribland arbetsmarknads-typ av
utbildning intern företagsutbildning.samt

Vid jämförelse mellan Sverige övriga OECD ñnneroch det vi atten
påSverige lägger än OECD-snittet utbildning. Sverige och dener mer

övriga nordiska länderna därtill främsthar stark tradition i offentligten
finansierad OECD, 1992.utbildning

Studier visar Sverigegjorts under 1980-talet internationelltattsom
låghade grundskolamycket dyr totalkostnaden elevsett samt atten per

våra23mellan och 28 över kostnaderna i nordiska grannlän-procent
låg-stårInternationelltder. och mellanstadierna för andelsett storen

den totala utbildningskostnaden. Vid internationella jämförelser ñn-av
även de svenska grundskoleeleverna tillfredsställandeharattner man

baskunskaper i läsning, sämre i skriftligkunskaper framställningmen
dåligaoch särskilt i Fägerlindkunskaper matematik 1993.

Gymnasieskolan däremot de svenska eleverna goda färdigheterger
områden. kvarstår dåligarad problemetDock med kunskaper ien ma-

åldersgrupptematik. gårUngefär 90 varje vidare tillsedanprocent av
gymnasieskolan. Andelen elever de universitetsinriktadevalt linjer-som

har 1980-taletminskat medan de yrkesinriktadeunder linjerna harna
blivit allt populärare. Denna utveckling är i med i omvärlden,linje den

undantag för Japan USA.med och innebär industrins verkstä-Den att
månder, i den kan rekrytera arbetare, ochhar bemannats kommerman

människorbemannas med gymnasieutbildning.att av
Totalt fanns det 115 olika studievägar 8söka 772 tillde-och platseratt

lade för dessa vid den preliminära intagningen till höstens gymnasiesko-
påla 1993. Intagningen pekade av102 individer antagits 8747 11att

behöriga till dessa platser. största söktDen har tillandelen elever sam-
hällsvetenskapsprogrammet. Stockholmsl sökte 911 behöri-kommun 1

till 2 160 Stockholmsplatser intagningsnämnd, det vill säga närma-ga
16 det totala antalet behöriga sökande. Tillprocent naturveten-re av

skapsprogrammet sökte 2491 behöriga till 260 platser. fri-l Barn- och
tidsprogrammet, elprogrammet, handelsprogrammet, konstprogrammet,
hotell- och tillhöroch medieprogrammet derestaurangprogrammet

259



SOU 1994: 45många populära utbildningarsökt till. Andraungdomarprogram som
Expertbilaga 4opti-hotellreceptionistutbildning ochfrisörsutbildning,är bland annat

kerutbildning.
högre utbildning ärutbildningsbudgetenandelDen satsassomav

finnsvisat detStudierän i andra västländer. harmindre i Sverige att
Forskarutbildning-industri.inom svenskovanligt högskoleutbildade

1960-talet, iockså stagnation alltsedanvisathaft problem ochhar enen
licentiat-1980-ta1et. Antalet1970-talet och börjansynnerhet under av

Edin1960-tal. ochsjunkit sedandoktorsavhandlingar haroch sent
akademikerförutbildningspremien1993 visar samtidigtHolmlund att

författarna beror1980-ta1et.hälften Dettaunder andrasteg menarav
år. figur 3på dessa Ihögutbildade minskat underantaletbland annat att

figu-1985 1990. Avochför olika yrkesgruppervi arbetsinkomsternaser
1990framgår ökatbetalningen för kompetens harrelativadenattren

tjänstemän i le-för högrerelativa betalningen1985. Denjämfört med
betalning-period jämfört medökat dennabefattningar har underdande

ocksåmellannivåpå haft relativtharTjänstemäntill arbetare. settenen
jämförtutveckling med arbetare.god
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för 1994:1985 1990 SOU 45Figur 3 Arbetsinkomst median i 1000-tals ochkronor
Expertbilaga 4yrkeskategorier könolika och efter
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SOU 1994: 45gammalVuxenutbildning vanlig företeelse i Sverige ochär tra-enen
4för Expertbilagavanligaste formendition när det gäller folkbildningen. Den vuxenut-

på arbetsmarknadsutbild-är utbildning företaget. ochbildning Komvux
också Arbetsmarknadsutbildningenvarit viktiga.ning har emellertid

anspråk arbetsmarknadspo-tagit i och använtshar ettstora somresurser
år.emellertid omprioriterats underlitiskt instrument. Den har senare

utbildningskostnaderna viskattning de totalaDen presenterarsomav
utbildnings-indikationär översiktlig och skallnedan ses som en

ungefärlig bildSyftet är hurmarknadens storlek. storaatt re-avge en
på är ocholika slag. Kalkylenläggs utbildningned grovavsurser som

på framräknade medelvärden.bygger
olika käl-hänför sig till radBeräkningarna gjorts datahar som en

finansierade utbild-officiella källor gäller offentligtdels vad denlor,
ifråga Viföretagens interna utbildning.ningen, specialstudierdels om

frågaunderskattning i denbedömer här kalkylen kan ut-att en omvara
på utbildningfaktiskt företagen. del dennabildning bedrivs Ensom av

svåra hållasvår isär.mäta eftersom utbildning ärär arbete och attatt
påinlärningär givetvis normala inslaget arbetet.Detta del det aven av

utbildningsresurser och ärSamtidigt kräver inskolning rad enen
svår fånga.utbildning årform attav som

13utbildningsmarknadens storlek. största andelen,Tabell 2 visar Den
står reguljära skolvä-utbildningskostnaderna, detde totalaprocent av

inklu-för, vill säga gymnasiet. Vi har ävensendet det grundskolan och
för mindre andelvuxenutbildningen. Högre utbildningderat ensvarar

likaså 14 procent, arbetsmarknadsutbildningde totala kostnadernaav
svårtstårprocent. ärFöretagsutbildning för 3 Detdrygt attprocent.

områdefinna internationella jämförelser det är mycketdetta men
industrialiseradeSverige ligger högt jämfört med flertaletsannolikt att

fråga traditioneftersom Sverige haftländer i företagsutbildning, enom
också 1993.se Företagsutbildningeninom vuxenutbildningen OECD

på stårsåväl of-utbildning jobbetdrivs i privat offentlig regi. Inomsom
utbildningskostnaderna.fentlig produktion för den största andelen av

262



Tabell 2 Utbildningsmarknadens 1991,storlek i BNP till fak- SOU 1994: 45procent av
torpris Expertbilaga 4

Direkta Indirekta Totala
kostnader kostnader kostnader

Grundskola, gymnasieskola,
vuxenutbildning 8,3 5,0 13,3

påUtbildning jobbet

a industrin 0,4 0,3 0,7

b övrigt privat näringsliv 0,6 0,4 1,0

c offentlig produktion 1,0 0,7 1,7

Arbetsmarknadsutbildning 0,5 0,6 1,1

Högre utbildning 1,8 2,3 4,1

Summa 21,9

bortfallet hänför sig till utbildningsbidrag

Anm: Statsbidragen hänför sig till 199192, kommunbidragen till 1991,
BNP till faktorpris 1991.

Källor: Budgetpropositionen 199192, AMS, Kommunförbundet, Indu-
striförbundets planenkät 1991, SCBs Arsbok 1993, 1992e,Eliasson
SOU 1992:123.

utgått frånKalkylen har full sysselsättningssituation 1991. Vi haren
vidare antagit kostnaderna för utbildning olikai de utbildningsgrup-att

är Utgångspunktenlika för dessa kostnader har varitperna per person.
de kontoförda kostnader finns för olika yrkeskategorier i Industri-som
förbundets planenkät.

såvälVi har tagit med direkta kostnader indirekta kostnader.som
Produktionsbortfallet påbygger genomsnittlig inkomst individen per

pågrundar sig den genomsnittliga pålönen marknaden detsom samt
genomsnittliga antalet arbetstimmar. Inkomsten har därefter relaterats
till antalet individer i olika former personalutbildning. falletI medav
arbetsmarknadsutbildning består indirektade utbildningskostnaderna av
utbildningsbidrag.
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SOU 1994: 45utbildningskostnaderIndustrins interna
Expertbilaga 4

tillverkningsindu-titta närmaremöjlighetPlanenkäten attenger oss
i företa-skerUtbildningutbildning jobbet.förstrins kostnader som

med produk-direkt kontaktföretagen hareftersomregi är viktig,gens
vilkenså uppfattning kompetenspå sätt godtionen och somomen

krävs.
iförädlingsvärdet1991andelutbildningskostnadensfinnerVi att av

åtta tillverk-inombranschernaför devarierar markantvarje bransch
står verkstadsindustrinutbildningsandelenningsindustrin. störstaDen

pappersvaruindustrinochföljer0,42, därefterför pappers-massa-,
respektive0,15livsmedelsindustrin medindustringrafiskaoch den samt

0,07,Trävaruindustrinär 0,11.industriför kemiskAndelen0,11.
0,02 jord- och0,07, textilindustrin ochstålindustrin sten-järn- och

står utbildningsandelar.0,02 för mindrevaruindustrin
yrkesställ-tillmed hänsynutbildningsandelen3 visarTabell tagen

efterårs eftersom indelningenplanenkät,1989Tabellen byggerning.
tjänste-års Vi finnerplanenkät.1991fanns med iyrkesställning inte att

specialistkompe-arbetsuppgifter ellertekniskamän med kvalificerade
står störstarelativtför deyrkesarbetare ut-kvalificerade settsamttens

ärverkstadsindustrinkostnaderna. Iav totaladebildningsandelarna
tjänstemän och kva-övrigafördelat mellantämligen jämntdet gruppen

vi slutsatsenSammanfattningsvis kan drayrkesarbetare. attlificerade
på lägstpå utbildade desett högsttotalt deminst samtsatsasresurser

utbildade.
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1994: 45SOUinom olikakostnadernatotalaUtbildningens andel3Tabell av
4Expertbilaga1989yrkesställningsindelningochbranscher

YrkesställningBransch

Övriga OutbildadYrkesarb.TjänstemänHögre
arbetskraftkval.tjänstemäntjänstemän kval. tekn.

arbetskraftförmånchefer spec.uppg.
komp.

0,100.370,200,200,131

0,040,120,420,220,202

0,210,400,140,10 0,123

0,230,350,170,10 0,154

0,140,250,230,280,105

0,060,120,150,610,066

0,240,350,140,110,167

0,110,220,240,280,148

Tillverknings-
0,130,250,210,290,12industrin

tobaksindustriochdryckesvaru-Livsmedels-,
lädervaruindustriläder- ochbeklädnads-,Textil-,

Trävaruindustri
industripappersvaruindustri, grafiskochMassa-, pappers-

plast- ochgummi-, gummivaru-,petroleum-,industri,Kemisk
plastvaruindustri

stenvaruindustriJord- och
stål- metallverkJärn-, och

Verkstadsindustri

utbild-företagsstorlek ochtillåter efteräven indelningMaterialet en
företag. Vi betraktaringår störrevårt material i huvudsakningsandel. I

2000 eller fleroch50-1999,företag 0-49,företagsstorlekar, med an-tre
utbild-står större andelhögutbildade fördeVi ñnnerställda. att aven

andel äroutbildadesstörre företagen, medan dei deningskostnaderna
Tjänstemän medtabellmindre företagen,än i delägre i de stora se

står förspecialistkompetensuppgiftertekniska och storkvalificerade en
förhållandeDettai större företagen.utbildningskostnaderna dedel av

i Frankri-internutbildningmed erfarenheternaväl överensstämmer av
på lönesumman1,4finns därtill kravFrankrikeke. procentI attett av

omintemutbildningen fö-på kontinuerlig uppgraderingläggasskall av
19930.Bishopskatt,undvika betalaskall attretagen en se
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4 UtbildningensTabell andel företagsstor-de totala kostnaderna efter SOU 1994: 45av
lek Expertbilaga 4

Företagets Yrkesställning
storlek

ÖvrigaHögre Tjänstemän Yrkesarb. Outbildad
tjänstemän kval. tjänstemäntekn. kval. arbetskraft

chefer förmån arbetskraftuppg. spec.
komp.

0-49 0,11 0,21 0,21 0,28 0,18

50-1999 0,11 0,26 0,24 0,24 0,14

2000- 0,13 0,32 0,18 0,25 0,12

Sammanfattning

De mycket läggs ned utbildning i Sverige väckerstora resurser som
frågan effektivhur utbildningen är vad den betyder för samhälletsamt
och individen. Hur mycket utbildning och vilken utbildning be-typ av

fårhövs viVad all utbildning En uppgift är studera vilkenut attav
organisation utbildningen bäst effektivitet. är inte i för-Detav som ger

frågahand utbildning görasta att satsa utan att ut-om mer pengar
bildningen effektivare och skapa innovativa undervisningsformer.nya
Därför skolgångär inte heller förlängd alternativ. Skolan redanett tar

anspråk.mycket istora resurser

8 Utlandet: amerikanskaden erfarenheten

We understand that schooLs do than simply people maketomore prepare
living. They people live full lives participate in theirto toa prepare com--

munities, raise families, and enjoy the leisure that the fruit theirto to
labor. A solid education its reward. US Department of Labor,own
1991 p. v.

Utbildning börjar fortgårtidigt och livet.hela Den insats skolansom
gör är oftast avgörande för individens fortsatta utbildningsinsatser och
möjligheter klara sig i yrkeslivet, i framtida utbildningsmiljöer och iatt
det privata.

En viktig uppgift för skolan är därför förutsättningarskapa föratt ut-
bildning och kompetens i arbetslivet. Det svenska skolsystemet genom-
går idag rad förändringar fråganioch samband med dessa har väckts,en

skolgånghuruvida förlängd skall införas i grundskolan. Det är bak-mot
grund detta förslag vi här tvåredovisar erfarenheterna vidav som ame-
rikanska i Kalifornien.skolor
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många SOU 1994: 45miljö sko-sitt fungeraGenom sätt och den heterogenaatt som
jämförelse Expertbilaga 4intressantamerikanskalor verkar i utgör det systemet en

statlig privatvälja mellan ochUSA är det möjligtmed det svenska. I att
skolgång Individemas beslutsvalän Sverige.i mycket större omfattning i

tvånågot i amerikans-än Sverige. Inblickendärför annorlunda iutser
lärarerektorer ochär ändock givande och bild hurka skolor ger en av

där och morgondagens skola.upplever dagens
påfallstudie, baseradi kapitel ärstudie dettaDen presenterassom en

någottvå sättinteintervjuer fyra lärare rektorer. Denmed och ger
be-helhetsbild amerikanska skolsystemetrepresentativ det utanaven

två förbättra skolan. Vi kommerintensiva medskriver skolors arbete att
två erfarenhet skolarbete ochredovisa amerikanska skolorsatt omor-av

åren. Alto i Kalifor-Skolorna ligger i Paloganisation under de senaste
båda specielltstatliga. tillhör mycketnien och är Palo Alto-skolorna ett
på University, ärnärheten till Stanfordskoldistrikt grund ettsom avav

också skolornabästa universiteten i USA. Därför bedömsde absolut va-
området. är ovanligti Dettaminst lika bra de privata skolornara som

många änoftast elevunderlageftersom privata skolor har helt annatett
på moti-här fallet är med avseendestatliga skolor. det elevunderlagetI

råder demo-vation prestation relativt homogent, även detoch storaom
nationalitet.grafiska i övrigt, bland avseendeskillnader medannat

varit försöka iSyftet med intervjuerna har huratt ett annatse man
försöker lösa idag ärskolsystem än svenska problemdet gemensam-som

för västvärlden.delstorma en av

Bakgrund

kapitel förändringarna arbetsmark-Som diskuterats i tidigare ställer
och framtidens studienaden krav dagens skola. Irad somenen nya

USgjorts amerikanska arbetsmarknadsdepartementet, Depart-detav
påtalas1991, nödvändiga förändringar förof radLabor attment en

amerikanska arbetslivet. Studientillgodose ställs i detde krav utesom
fram tillkom att:

work. Newgood jobs depend knowledge... people who toputon can
skillssolvers and haveworkers be creative and responsible problemmust

Traditional jobs changingattitudes which employers build.and areon can
unskilled jobs dis-jobs created day. butand High paying arenew are every

workplacesEmployers and belief that allappearing. employees share the
smarter. USwork Department of Labor,must p. v.

Därav drogs slutsatsertre :
ofdevelop1 All American high-school students setmust com-a new

full,enjoy productive,petencies and foundation skills they to aare
and satisfying life. vi.p.

2 of high performance today characterizeThe qualities that mostour
standard for thecompetitive companies become the vastmust ma-

vi.jority companies, large small, local and global.of and p.our

267



SOU 1994: 45into high-performanceschools be transformed3 The nations must 0r-
Expertbilaga 4right. vi.ganizations in their own p.

i USA överensstämmerställs utbildningen och skolanDe krav som
framgår i kapi-kapitel Vi skall dettaväl med kravmycket de som av

löserintervjuade dagens krav.betrakta de skolornatel hur
school sägas grund-är middle och kanDen skolan motsvaraena en

skolenivå ungefärhigh school,högstadiet andra skolan dvs.och den
På jag inter-gymnasium. respektive skola harsvensktdetsamma ettsom

språkläraretvå lärare i delärare, ochvjuat skolans rektor samt enen
fångaPå så admi-sätt jag försökt delsnaturvetenskapliga ämnena. har

på olika ämnenasarbetet i skolan, dels denistrationens skolan ochsyn
redovisasutveckling. Skolintervjuernaförutsättningar framtidaoch se-

båda framtida öns-sammanfattning görs över skolornasEn dockparat.
kemål. går till vill jag emellertid ytterligare bak-vi vidareInnan detta ge

situation miljö skolorna verkartill den och dengrund som
område många fö-högteknologiskaKalifornien är tätbefolkat medett

dragit till sigspecialiserad produktion. Kalifornien haroch mycketretag
decennierna och har heterogen demo-folk under demycket senaste en

mångagivetvis amerikanska igrafisk struktur. talas skolorna,Det men
språk amerikanska, i spanska el-första än det regelelever har ett annat

språk.asiatisktler ett
hårda-årens lågkonjunktur drabbatsKalifornien har under de senare

många krävt besparingar radän i USA. Detta harandra stater enre
områden, när Därtill antalet in-olika bland det gäller skolan. harannat

förhål-mångatill statliga ökat. Alltför elever iskrivningar de skolorna
försök görstill tillgängliga problem. En radlande de medlen har skapat

lösa dessa problem.att
mångalokalbrist alltfördel skolor har löst problemen med ochEn

lösning iutnyttja tillgängliga bättre. Denelever att resurser somgenom
året-runtskola seschoolingförsta tillämpats är compacthand en -

åretruntskola2. infördes redankapitel lösning är inteDenna utanny
därefter. Först 1968 inför-1904 i Indiana USA, i rad andraoch stateren

året-runtskola Därefter diskussio-i skoldistrikt i Kalifornien. hardes ett
pååret-runtskola Molnar1980-talettagit fart allvar undernerna om

kurspla-året-runtskola1993. infördes 1904 för förbättraI Indiana att
Året-runtskola förhar rekommenderats attnen.

a relieve over-crowding...to
for the education ofb Eliminating the long goodrecess oursummer

arising from enforced idle-children and lessens the social problems
1992, iv,ness. Council California Competitiveness, Molnar,on p.

1993.
året-runtschemaGenom läggs efter utnyttjas till-skolan ettatt upp

gårdå olika igängliga maximalt. kan tillhöra lagBarnen somresurser
utnyttjasolika perioder. Därigenom kan lokalernaskolan under ett

effektivt sätt.
områdetframinställning i litteraturenEn kommersomannan

skolåret1993 ändra i samhäl-Molnar är är naturligt dagensdetatt att
såeftersom tidigare skolschemat följde jordbrukskalendernle, det att
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SOU 1994: 45Idagjordbruket.till ihjälpamed ochlärare kundeoch serelever vara
skolgång Expertbilaga 4ochförändradkräverochannorlundasamhället mycket ut en

skolschema.förändratett
växandeutbildamåste också itu med och ettKaliforniens skolor ta

året underlättardrivaGenom skolan runtimmigrantbarn.antal manatt
349 519 ele-1988 berördesUnderinskrivningen elever.växandeden av
1,3 miljoneränskolåret 1992-93 hadeåret-runtskola, under meravver

ytterligare.stigaberäknassiffraåret-runtskolschema. Dennaelever ett
både ochfördelarskolgång medbehäftatärkompaktSystemet med

Mol-fördelarnaövervägerhittills redovisatsstudierdenackdelar. I som
skolgång färretill avhoppkompaktbidrar1993. Bland annatnar

mångaivanligt problemfrån ärdropouts skolan. Dropouts ettannars
effektivt, del deDärtill användsskolor.amerikanska avenresurserna

istället läggasskolor kanbehövts för byggahaskulle att nyasompengar
fallitvidareUngdomskriminaliteten harpå undervisningen.förbättraatt

från ofördelaktiga för-hålls Barni skolan.i med ungdomarnaoch att
året-lederslutligenochi skolanhållanden profiterakan att varaav

mindreochfamiljeplaneringenförflexibilitet stres-till störreruntskola
familjer ha barnkanolägenhetenhörTill nackdelarnalärare. attsade

måste delalärareolägenhetengår perioder ocholikai skolan attsom
Året-runtsko-fördelarna.fastadockdiskussionklassrum. Dagens tar

frånvaronsåväl elever ochlärareskolformuppskattadla är somaven
Året-runtskola bidragit till innova-ävenharsjunkit.lärarna harbland

undervisningen,förbättringarkreativa t.ex.tänkande ochtivt genomav
lärarlag.lärare formeraratt

Kalifornien harivi skolornaSammanfattningsvis konstaterar att en
två strävanskolorsvi studeraHär skallmed. attbrottasrad problem att

skolornasproblem,lösa delskola och samtbraskapa att av ovanenen
bild framtiden.av

middle schoolGrundskola -

school. hademiddle Dennahär ärdiskuterasskolaförstaDen ensom
årskurs 6 till-ävenårskurser,två Nyligen harochursprungligen 7

lärare.heltidsarbetandeomkring 60976 elever ochkommit. Skolan har
i skolar-många involveradeföräldrarandra ochDärtill är rad vuxnaen

på sätt. största de-Dentill skoltid ellerhjälper underoch annatbetet ett
insats är frivillig.föräldrarnaslen av

biträdandestår rektor,administrationskolansFör tre enpersoner:
Anmärkningsvärt ärstudierektor.the dean, dekanus attochrektor

delföruppgifteradministrativautöver sina stordessa ensvararpersoner
både positiv ochUndervisningen upplevsundervisningen. nega-somav

undervisning-mednäranegativa hängerDet atttiv rektorn. sammanav
blirrektornelevernamedSamtidigt innebär kontaktentid. atttaren

störreskaparskolan. Dettainsatt i hur detkänslig för och utsermer
relation mellan eleveroch braförståelse nödvändiga förändringarför en

rektor.och
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Skolan har gjort flera organisatoriska förändringar. En har redan SOU 1994: 45
årskursnämnts, dvs. 6 tillkommit. Detta upplevdes mycket posi- Expertbilagaatt 4som

ålderneftersomtivt, eleverna i den är formbara och öppnare än demer
äldre eleverna. Därigenom har positiv stämning iskapats skolan.en mer

intressantEn förändring varithar dela in olikaeleverna iattannan
För dessa tvärvetenskapligaantal lärar-ettgrupper. grupper ansvarar

bestårVarje lärarteam lärare i följande ämne vardera,team. mate-av en
matik, socialengelska, studies och naturvetenskap. Till social studies
hör ämnen historia samhällskunskap.ochsom

Teamarbetet innebär undervisningen kan göras intressantare föratt
barnen, lärarna lär känna fåroch bättrebarn samtidigt deen grupp som
samarbeta med andra lärare. Ett hurexempel undervisningen bedrivs

fårär eleverna räkna, dvs. ha matematik, i samband med tillämpadeatt
påuppgifter geograñlektionerna. Lärarna inom varje träffas regel-team

bundet varje vecka för diskutera uppläggning lektioner och barn-att av
framsteg. Lärarna upplever detta positivt ochsystemens attsom anser

ocksåde kommer närmare mindre, och hanterbar ele-en mer grupp av
och deras föräldrar.ver

Teamarbetet är mycket viktigt för påskolan i sin helhet. Rektorn sko-
lan eftersträvar a shared decision making model.att Ettmenar man
delat och beslutsfattande är avgörande för people shouldattansvar step

of the department roles and kidsthe interests.out Appendixettosee
till kapiteldetta information teamarbetets utformning.ger mer om

Lärarnas och föräldrarnas roll

Lärarnas roll är mycket betydelsefull för barnens Skolanresultat. har
duktiga lärare grund det är mycket eftertraktat skoldistriktatt ettav

fåroch därför mycket lärarunderlag välja Lä-att bland.ett stort attman
är i regel mycket välutbildade, finnsdet lärare hart.o.m.rarna som ma-

eller doktorsexamen.ster-
Lärarna påverkahar möjligheter utformningen sin under-stora att av

visning, vilket de Litteraturenuppskattar. bestäms oftast lä-av en grupp
någonelever, föräldrar och samhällsrepresentant utanför skolan.rare,

För fårsina åkauppdatera kunskaper lärarna seminarieratt och lik-
ocksånande växla erfarenheter med andra lärare. Seniora läraremen

får också räkna påmed spendera tid hjälpa lärare ochatt att yngre vara
för dessa.mentorer

Därtill föremålär lärarna för lärarevaluering år. Lönenvartannaten
bestäms i första hand senioritet och antalet klasser poängeller unitsav

undervisas. Det är spridning i lönerna; högstaden lönen förstorsom en
såsenior lärare är dubbelt hög begynnelselönen för nyanställdsom en

ocksålärare. Det kan poängteras lönen för nyutexaminerad lärareatt en
i långtdenna skola inte ligger under nyutexaminerad meden person

pådoktorsgrad arbetsmarknaden.
frånUtöver stödet lärarna hemifrånär stödet viktigt förextremt att

barnen skall klara sig bra. Motivationen påbland eleverna denna skola
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SOU 1994: 45många ärföräldrar mycketfinns ärär problemhög. Det enda attsom
Expertbilaga 4En delmedinte alltid kan spendera tid barnen.ochupptagna grupper

motivation ñnner hos deSärskilt högär motiverade än andra. manmer
asiatiska barnen.

hemspråk amerikanska. I sko-änbarn i skolan harEn rad ett annat
flerspråkig-Tvåspråkighet ellernationaliteter representerade.lan är 26

några barn kla-för undervisningen. Dessaproblemhet inte skapathar
många ibättre. Endastfall ävende övriga, iminst lika brasig somrar

utbildning varkenochföräldrarna helt formellsärfall, där saknarett par
haftskriva, barnen problem.kan läsa eller har

isämre kunskaperför haremellertid hjälpklasser barnDet finns som
nivåer Tillspråket. i skolan. dessafinns olikaDetamerikanskadet tre

är främstEnglish, dettalanguage capability inefterbarnengrupperas
matematikun-iär samladefallet i social studies. Däremot alla barnen

får särskild hjälp och ävendär de elevernadervisningen, svagaremen
tutors är vanliga.

Kursschema

lektioner dag. Dedet 7lektioner 45 minuter ochAlla ges pervarar
matematik,däribland engelska,särskilt viktiga,obligatoriska ämnena är

gymnastik. Därtillstudies harämnena, social ochnaturvetenskapligade
välja bland,två tillvalsämnenfinns rad olikaval. Det attenman egna

språk, datorundervisning.ekonomi, ochdramakonst,t.ex.
genomgårockså veckorsbam dekrävs emellertid allaDet att sexav

På tvåskolan finns datorlabdatorkunskap.utbildningsperiod i som an-
språkbehandling, ävenför träning ivänds i undervisningen, bl.a. men

finnsfritt använda datorerna. Detkanför andra ämnena. Barnende
ål-i tidigi del klassrum. Barnenäven ytterligare datorer uppmuntrasen

i skolarbetet.till hjälpder datoreratt ta
räknas medämnen varje dag och deti allaLäxor är vanligt och attges

för göratill timme varje kvällhalvtimmeskall ägnaeleverna attenen
obligatoriskinnebärläxan i respektive ämne. Detta sammantagenen

också ställssalläxbörda minst timmar dag. finnsDettre en somper
läxläsning sko-förförfogande varje efter skolarbetettill dagbarnens

lan.
målsättning på både tillextrahjälp deär erbjudaskolanEn att svaga

finnsduktiga Extra medelstimulera de eleverna.eleverna och avsattaatt
båda ändamål.för dessa

Språk

nivå, disku-språk inte obligatorisktär dennaFrämmande manmen
språkårskurslågstadiet. 6 kani Iinföra obligatorium redanettterar att

årskurs när-väljersexveckorsperiod. I 7väljas fritt undervalettsom en
språk.främmande50 elevernaprocent ettavmare
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språkLärarna blir allt viktigare, främst franska SOU 1994: 45och tyska.attmenar
Idag är det vanligaste valet bland barnen spanska japanska. Expertbilaga 4och

Naturvetenskap

bestårNaturvetenskap viktiga ämnenrad och lärarnas krav är attav en
så flexibelskapa undervisning kring ämne möjligt.detta Manen som

förståvill inte lära sigbarnen skall utantill lära sig centrala be-att utan
SFCPP-

påämnenNaturvetenskapliga skall appliceras dagliga livet.det Am-
nesföreträdaren för ämnen human biology, biologi,dessa tycker att

påinriktaddvs. människor är viktigaste ämnet eftersomdet lär bar-det
hur de skall sig själva.handtanen om

Science in main struck today and applicable the realtomore
world. The approach that do forteach job for incurrent notwe a us-
science give the intellectual part.we

Övriga aktiviteter

Som tidigare ocksånämnts är det viktigt med datorundervisning. Utöver
detta finns aktiviteterrad utanför skolschemat. Det understryks atten
dessa aktiviteter, bådevilka skolan betyder mycket för sko-arrangerar,
lan och barnen.

Till de aktiviteter är förlagda utanför det ordinarie skolschematsom
hör sportaktiviteter. Dessa kostar del, skolan till alla ele-atten men ser

rådhar med. De elever saknar medel söka stipen-kanattver vara som
fråndier skolan. Andra aktiviteter är olika sätt hjälpa till iatt ute

samhället.

Gymnasium high school-

På gården high school intervjuerna hänför sig till 2001 därelever och
Ävenfinns omkring 50 fulltidslärare. denna skola sköts administra-

tionen Skolan är i första hand organiserad atreav personer. som way
achieve future ocksåeducation. visar sigDetta i 92to att procent av

går påeleverna vidare till högre studier skolan har knappt lman pro-
gåttlämnar dåskolan innan ut. ärde Det naturligt tänkacent attsom

sig denna skola inte tillgodoser yrkeslivets krav i första hand.att
Den förändringen ägt i skolans organisation ärsenaste som rum en

påbörjad pilotstudie där lärare4 hand 90 eleverett team tarav om var-
dera. Detta har varit mycket positivt och har entusiasmerat eleverna i
deras arbete. Här möjligheten utveckla alternativa undervis-attser man

tillåtaningsmetoder och flexibilitet delegera del be-samt attmer en av
slutsfattandet.
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Genomgående gäller likheterrad mellan denna skola och grund- SOU 1994: 45en
skolan vi beskrivit En rad observationer görs nedan Expertbilagasom 4ovan. som
överensstämmer därför med de tidigare. Vi försöker emellertid även ta

påfasta skillnaderna mellan skolorna.

Lärarnas och föräldrarnas roll

återigenLärarnas ärroll mycket viktig. De lärare finns dennasom
skola har rekryterats under period när det mycket lärareonten var om
och skolan ñck i princip anställa dem fanns tillgängliga. Mansom me-

dock påkvaliteten lärarna är hög, påatt och det ställs krav lärarnanar
de skall uppgradera sinaatt kunskaper. Föräldrarnas ocksåroll är

mycket viktig och föräldrarna har i princip roll och uppgiftersamma
i middle-school.som

Kursschema

Alla ämnen undervisas är betydelse. Lektionerna är 50stor mi-som av
vardera. språk stårMatematik ochnuter i Ytterligare ämnecentrum. ett

rektorn blir allt viktigare i framtiden påpekasär fysik. Detsom menar
det är viktigt med bredaatt kunskaper.

Rektorn denna ocksåskola understryker vikten skolan i för-attav
hand skall utveckla intellectualsta skills. En huvudmåldel dettaav

år kunna skriva och läsa, kunnaatt matematik, språk,utländsktatt ett
förstå och odla estetiska värdensamt i livet.att Rektorn understryker vi-

dare måstesamtliga kurser förankradeatt in the real world.vara mer
Vidare gäller här i grundskolan elever svårigheterhar iattsom som

fårskolan samtidigt elever är särskilt duktigamer resurser som som pre-
mieras och stimuleras i sitt arbete.

Språk

Språk blir allt viktigare. De språkenvanligaste utländska är spanska och
japanska. Trots främmande språk formellt inte äratt obligatoriskt krävs
två års språk för vidare till college,att varför de flesta elever läser ett
främmande språk. språkundervisningAll språksker det lärs ut.som
Detta innebär intedet någontalasatt engelska alls i dessa klasser. Det

på kommunikativ utbildning.satsas
finns nivåerDet olika språkkunskaperde lärs Den högstaut.som

nivån poäng tillgodo på college och de ärger nationella.test tassom
Kraven här år högt ställda.
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SOU 1994: 45Naturvetenskap
Expertbilaga 4

utvecklingen ochså imöjligt följa medförsökerMan gott anpassasom
Undervisningenförhållandena world.in realtheundervisningen till
föransvarige lärareni fysik.i biologi och Denutökats naturveten-har

Ele-eleverna.matematikkunskaperkrävs alltdetskap att avmermenar
nivåer, vägar i deolikaolika ochi med naturveten-kan klasserverna

högreställerdel dessaolika ämnen. Enläsaskapliga ämnena, dvs. av
matematikhur mycketvalän Elevernasförkunskapskrav andra. styrs av

läst.de har
är bramycketMånga i och elevernauppgifter lösestillämpade grupp

också ochförlägga grupparbetenpå försöktharhjälpa varandra. Manatt
tillkommapå kunnatföretag. Detta har baraolikaprojektarbeten ute

hjälp och är mycketföretagensstånd och medlärarnas insatsertack vare
är relateradebåde Projektenlärare skolan.ocheleveruppskattat av

drivitsprojekt harBland deforskning.ochtill riktiga problem som
elektronikområ-tillämpningar inomtillämpningar,nämns ekologiska

förlagts tillprojekt harlaserteknik och radtillämpningardet, somenav
från sidalärarnasmycket arbetekrävtsStanford University. Det har att

uppfatt-lärarnashögskolan. Menföretagen ochkontakter medskapa
möda.väl värda allänansträngningar ärning är dessaatt mer

varderadatorlaboratorier med 15 datorerPå finns samtskolan tre
flitigt ianvändsi Datorernautrustning klassrummen.del un-extraen

språkundervisning isåväl alligällerdervisningen. Detta un-som annan
dervisning.

viktig,är mycketfrån matematiken,här ärlärarnaKraven att som
måste tillämpad.inriktad ochbli praktisktmer

förändringarFramtida hopp om

målet elevernavaritfrämstidag harSom skolan attatt satsautser
tillinte varit anpassadSkolan hartill högre utbildning.vidareatt yr-

framtida utbildningskrav. Men,tillkeslivets trorkrav utan mansnarare
sätta skolan ochhandlar mycketförändringar här och dessa attom

verkliga livet.i relation till detkunskaperna
learninganalyzing andinthe studentsEngage to engage

importantApplication
the education,essential, studentslearningMastery mastermust so

continue... .until thenthe untiltake nottests mayyoupass,youyou
skallGenomgående ochbredare kunskaperefterlyses att varaman

förstaspråk. understryker ilärarnamatematik Mensärskilt skolad i och
bildning, intel-intellektuell dvs.institution förärhand skolanatt en

skills.lectual
uppnå.mål skall Elevernasätta barnenär viktigtVidare det att som

också in-göra materialetnågot viktigtefter. ärsträva Detbehöver attatt
mel-interaktionundervisning ocholika formeranvändaochtressant av
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lan elever lärareoch samtidigt påärdet viktigt med hur elever- SOU 1994: 45testsom
tillgodogör sig utbildningen. Expertbilaga 4na

flexibilitetMer krävs dessutom i undervisningen och den skallatt
påbygga den verkliga världen. Tillämpningar skall hjälpa barnen att

förstå hur det fungeraroch utanför skolan.utser
Från high school kommer krav förändringar i skolschemat. förstal

hand vill införa mastery måstelearning, dvs. studenterna behärs-man
ka utbildningen för vidare till nästa En grupporiente-att steg. mer

ocksårad efterlysesskola och ocksåexperiment. Man skulle kunnamer
tänka sig ha klasser längremed än 50-minuters lektioner.att

ocksåframförsDet pådet är viktigt school-nivåhigh läggaatt att en
del undervisningen utanför skolan och ha blockundervis-av att mer
ning.

skolgångFörlängd

Varken rektorerna eller lärarna kan förbättra skolan ochtror att man
kunskapsnivånhöja skolgång.förlängd Det pekas för-attgenom om

såändringar skall ske skall curriculum, dvs. skolans kursplan,ändras.
What going in the classroom and curriculum importanton more

than the number of school iatyears
An additional high school would add the general level ofto not toyear

education.
språklärareEndast något sätt förlängaskallatten menar om man

så låtaskolan skall det handla de elever inte tillgodogjort sigattom som
skolårets någonmaterial form förlängd skola är det in-om, annan av

talte om.

Sammanfattning

Skolorna mångahar framtidsvisioner och mycket positiv inställningen
till framtiden. fåsDet intryck är skolorna med sannolikhetatt storsom
kommer lyckas i sina ansträngningar förverkliga visionerna.att Des-att

rör företrädesvis flexiblare skolsystem är tillett omvärl-sa anpassatsom
den i högre ängrad idag. målenKraven föroch elevernas insatser
sätts samtidigt högt.

påtalasDet måsteeleverna målgivna välspeciñceradeochatt att
sträva efter samtidigt nåde stimuleras mål. måstedessa Elevernaattsom
också behandlas efter sina förutsättningar. behöverDeegna svagare mer
hjälp, de duktigare stimulans ingåroch det i skolans roll tillattmer se

tillgodose allas behov. Samtidigt villatt införa mastery learning,man
fårdvs. elever vidare dåi sina studier först visatatt de tillgodo-deatt

gjort sig tidigare material.
För göra skolan flexibel till livetatt och anpassad utanför skolan,mer

krävs nytänkande och möjlighet laborera sig fram till undervis-att nya
ningsmetoder. påbörjatsDetta har redan skolorna i allt störreattgenom
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1994: 45SOUtvärvetenskapligaundervisning:grupporienteradbedriverutsträckning
4Expertbilagaelever.störreundervisarlärarlag grupper av

lärarlagAppendix:

for-Lagengrundskolan.år vidsedanförbörjadeTeamverksamheten tre
två skolbar-ochskolhusiuppdeladesskolanmedsambandimades att

tillhandförstaikomUppdelningentvå avin idelades grupper.nen
förpådå skolanelever stort.antaletskälpraktiska var

formasskullelärarlagtvärvetenskapligasamtidigtbestämdes attDet
studies, ochsocial naturve-engelska,matematik,bestående ilärareav

mindreiin elevernadeladelslärarlagenmed attSyftettenskap. var
månaskullelärarnadelsklass,relativt att ominom deras storagrupper

stötta.kundedeelevermindre somgruppen
årskursen. Mensjundeiendaståret lärarlaginfördes nuförstaUnder

lärarefyrahaärårskursen. Strävanåttonde att perinförts iävendethar
deltidsarbetandeblandgrund annatvarje ämne,i avmenteam, en

in-demdellärare ochfyraänidag flerlärarlagflestade en avlärare har
går fler äni ett team.

varjeochvarjeförberedelsestund dagharVarje team gemensamen
studen-kursplaner,igenombl.a.gång förveckanimöts attteam en

undervisningsresorprojekt ochframgångar, m.m.gemensammaternas
barnensätt kankonsekventlärarnaärpositiv aspekt ett geEn att

förvarje veckaträffas att ut-lärarnastudenterna attstöd. Dessutom vet
med lagenvitsenbörjanstöd. Idemochundervisningenveckla varge

sig.klaradeelevernahurvarandramedkommuniceraskullelärarnaatt
utvecklas tillkommitemellertid alltmer att gruppenharLärarlagen

undervisningsförbättringar.ochmed kurserarbetargemensamtsom
fungerarDennärvarande.förutvecklingunderärLärarlag processen

undervisnings-utvecklafrihetlärarnaochemellertid väl attstor nyager
och stötta eleverna.former
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1994:Expertbilaga SOU 455
Expertbilaga 5

Konsekvenser för personalbehovet i

grundskolan barnomsorgenoch

TängdénEriksson statistikchefHans och Lenaav
byrådirektör, SCB

Sammanfattning

årSkolstart innebär enligt förutsättningar ökatvid givna ettsex perso-
för 000-2 000nalbehov skola och barnomsorg tillsammans 1 perso-

Då sexåringarnavarierande med barnkullarnas storlek. in-antas attner,
några sjuår-jämförtkräver personalresurser i med vadskolante extra

erhålleringar idag.
år innebära ökatAtt skolstart vid skulle personalbehov totaltettsex

årskull.flera Skolan för Sko-har orsaker. ska bereda platssett extraen
erhållerlan är obligatorisk, alla inte barnomsorg.barnmen

sexåringarna erhålla fritidshem iVidare skolbarnsomsorgantas sam-
sjuåringar femåringarna erhållautsträckning dagens och antasma som

sexåringar.lekskoladeltidsgrupp i utsträckning dagenssomsamma
Såväl står införskola barnomsorg ökade personalbehovsom som en

år0-6följd befolkningsutvecklingen. Antalet mindre barnren av
åren,kommer närmaste föröka de allra sedan ochplanaatt mest att ut

Ökningennågot på sikt. 7-15minska längre antalet skolbarnt.o.m. av
år årskullarsamma sigkommer i tiden växer till ochsenare som
når 2000-talet.kulmen i början av

6-årsutan skolstartskolan behovet lärare ökaInom kommer attav
från årsuccessivt 90 000 idag till 120 000drygt nära 2005. Vid genomfö-

sexårs år huvudalternativetrande 2000skolstart förstärks ökning-av
går från 90 000 lärare tilloch drygt idag närmarebehovetten av

år000130 lärare 2005. del ytterligareEn den ökning lärarbe-runt av av
sexårshovet innebär,skolstart i huvudalternativet komma attantassom

tillgodoses förskollärare.av
årenbarnomsorgenFör kommer öka närmastepersonalbehovet deatt

från år127 000 idag till nära 000140 1997. Behovet förskol-personer av
åren,lärare barnskötare ökaroch de närmaste medan behovetallra av

någrafritidspedagoger årökar även följd befolk-det somsenare, en av
ningsutvecklingen. Därefter minskar för 2000-taletbehovet underatt
återgå nivåer. sexårs årtill Viddagens genomförande skolstart 2000av

dåförstärks minskningen, lärarbehovetdel det ökade imen en av
sågrundskolan fyllas blir skillnadenmed förskollärare inteantas upp

Behovet barnskötare minskar Eftersomemellertid. dagensstor. ut-av
sexårsbildningdimensionering även skolstart kommer leda tillutan att

överskott förtjänar detta uppmärksammas.stortett att
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I skolan först lågstadielärarekommer behovet öka därefteroch SOU 1994: 45attav
följer ökade behov mellanstadielärare och ämneslärare, allteftersom Expertbilaga 5av
de barnkullarna blir äldre. Speciallärarna lärarnastora och i praktisk-
estetiska ämnen har sin undervisning spridd över stadierna, vilketmer
gör behovet dessa lärarkategorier inte är lika känsligt föratt variatio-av

årskullarnasi storlek.ner
Utbildningen lärare för grundskolan skulle behöva ökas än änav mer

åren,den gjort under de tillgångskall balans mellansenaste om man
år årenoch behov omkring 2005 tillgångenoch närmast därefter jäm-

förd med behovet enligt 2.alternativ Om lärarutbild-man anpassar
nå årningen för fårbalans 2005 detta emellertid till följd dimen-att att

sioneringen måstesedan skäras ned kraftigt, för påinte överskott lä-att
uppståskall när lärarbehovet till följd befolkningsutvecklingenrare av

sjunker igen.
Om förskollärare på lågstadietkan del undervisningen alter-ta en av

1nativ skulle dagens dimensionering utbildningen grundskollära-av av
tämligen väl anpassad till behovet under närmastede 10-15re vara

aren.

och grundskolanPersonalbehov i barnomsorgen
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Expertbilaga 5
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framför fritidshemmen, i SOU 1994: 45börjar skolan utnyttja skolbarnsomsorgen, allt
7-åringar.omfattning Expertbilaga 5dagenssamma som

Tidpunkt för genomförande, prognoshorisont

Beräkningarna framtida personalbehovet har gjorts för olikadet treav
skolgången,tidpunkter för genomförandet förlängningen nämli-avav

är1996, 2000 för tidpunkt för respektive alternativoch den somgen
lämpligasFÅ lämpligaste tidpunkt tidpunktMed denavses som ger

i gymnasie-minsta svängningarna i antalet elever grundskolan ochde
tillsammansJskolan

årBeräkningarna sträcker sig till 2015. i överkantDet kan synas
långt, ieftersom beräkningarna antalet barn barnomsorgen och ele-av

från 2008i omkring helt kommer grundasgrundskolan redan attver
ändåinte är födda. Skälet till sträcka beräk-barn ännu att utsom

så åldersstrukturlångtningarna är vi med nuvarande i grundskolansatt
pensionsavgångar årlärarkår påförvänta 10-15 in detkan stora nyaoss

fårvilket i sin för lärarutbildningen bör dimen-seklet, betydelse hurtur
sioneras.

grundskoleåldernAntalet barn i förskole- och

frånSom för beräkningarna ligger SCB:s befolkningsprognosgrund
Sveriges1991 framtida befolkning, Demograñska 1991:1,rapporter

SCB. för skolväsendet viktigaste iDe barnomsorgen och antagandena
befolkningsprognosen fruktsamhetens framtidarör utveckling och den

åldrarna så lågmigrationen. Dödligheten i stabil,är de aktuella och att
påfeleventuella i antagandena den punkten saknar praktisk betydelse.

Beträffande fruktsamheten föddabygger antalet barnattprognosen
årkvinna blir 1,95 fr.o.m. mitten 1990-talet. Under harper av senare

fruktsamheten omkring 2,1 kvinna, vilket internationelltlegat barn per
lågår såär högt. För fruktsamheten 1,6bara tio sedan barnsett var som

alltsåkvinna. tiden förekommerBetydande variationer över i denper
födelseårgångarperiodfruktsamheten, olikas.k. studerarmen om man

kohorter kvinnor finner relativt stabilt mönster.ettav man
år såInvandringsöverskottet under varit betydande,har senare men

låg påi mitten 1980-talet det nära noll. Prognosen byggersent som av
årinvandringsöverskottet blir 000 fr.o.m. 1995, vilket i15att stortper

åren.genomsnittet 30under desett motsvarar senaste
1 tillSkälet svängningarna i antalet elever i grundskolan och gymnasiesko-att
lan legat till grund för finna lämpligaste tidpunkt detäratt atten ursprung-

Såligen meningen gymnasieskolans skullelärarbehov beräknas.ävenattvar
någonhar dock inte blivit fallet, lämpligaste tidpunkt,och där detny sam-

manlagda antalet barn i barnomsorg och grundskola varit vägledande, har inte
ändåberäknats. Vid beräkningar framtida personalbehov rele-kan detav vara

hålla fast vid ursprungligen tidpunkten,den beräknade lämpligastevant att
eftersom utbytbarheten gymnasieskolans och grundskolansmellan lärare är

någontämligen knappast alls mellan barnomsorgens och grundsko-stor, men
personal.lans
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I diagram redovisas prognosresultaten beträffande de för barnomsor- SOU 1994: 45
åldersgrupperna.och grundskolan relevanta framgårSom kommer Expertbilaga 5gen

grundskoleåldernantalet i öka relativt kraftig under de när-attpersoner
åren. Pâ10-15 fården siktenmaste betraktas tämligenprognosen som

säker, eftersom den huvudsakligen bygger föddaredan Denpersoner.
förestående uppgången är visserligen ändåkraftig, inte större än attmen

åldrarantalet i dessa nästan lika 1980högt det vipersoner var som nu
kan årenförutse för närmast efter sekelskiftet.

förskoleåldernAntalet barn i 0-6 år når enligt befolkningsprogno-
sitt maximum redan i mitten l990-talet. Tyngdpunkten försen ut-av

nyttjandet barnomsorg i olika åldrarnaformer ligger emellertidav
år,till varför främsttre bör studera utvecklingen antaletsex man av
åldrar.barn i dessa Där kommer nedgågenmaximum följandeoch den

några år påvilket beror födda på nedåtantalet barn är vägattsenare, nu
efter årenunder omkring 1990.toppen

grundskoleáldernAntal barn i barnomsorgs- resp
Prognos 1993fr.o.m.
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i SOU 1994: 45börjar utnyttja skolbarnsomsorgen, framför fritidshemmen,skolan allt
7-åringar. Expertbilagaomfattning 5dagenssomsamma

Tidpunkt för genomförande, prognoshorisont

framtida gjorts för olikaBeräkningarna det personalbehovet har treav
skolgången, nämli-tidpunkter för genomförandet förlängningenav av

1996, 2000 för tidpunkt för respektive alternativ äroch dengen som
lämpligast. lämpligaste tidpunkt den tidpunktMed avses som ger

gymnasie-minsta svängningarna i ide antalet elever grundskolan och
tillsammansJskolan

årsträcker sig till 2015. i överkantBeräkningarna Det kan synas
långt, eftersom beräkningarna i barnomsorgen och ele-antalet barnav

från omkring 2008i grundskolan redan helt kommer grundasattver
ändå beräk-ännu inte är födda. Skälet till sträckabarn att utsom

så långt åldersstrukturningarna är vi i grundskolansmed nuvarandeatt
lärarkår pensionsavgångar år påförvänta 10-15 inkan detstoraoss nya

får lärarutbildningenseklet, vilket i sin betydelse för hur bör dimen-tur
sioneras.

grundskoleåldernAntalet barn i förskole- och

frånligger SCB:s befolkningsprognosSom grund för beräkningarna
Sveriges befolkning, Demografiska 1991:1,1991 framtida rapporter

SCB. skolväsendet viktigaste iDe för och antagandenabarnomsorgen
befolkningsprognosen rör fruktsamhetens utveckling och den framtida

åldrarna lågmigrationen. Dödligheten är i de aktuella och stabil, att
påeventuella fel i den punkten saknar praktisk betydelse.antagandena

Beträffande fruktsamheten bygger antalet födda barnattprognosen
år1990-talet.kvinna blir 1,95 fr.o.m. mitten Under haravper senare

fruktsamheten omkring 2,1 kvinna, vilket internationelltlegat barn per
år så lågfruktsamhetenär högt. För bara tio sedan 1,6 barnsett var som

alltsåkvinna. Betydande variationer över tiden förekommer i denper
födelseårgångarperiodfruktsamheten, olikas.k. studerarmen om man

kohorter kvinnor finner mönster.relativt stabiltettav man
såårInvandringsöverskottet har under varit betydande, mensenare

låg påi mitten 1980-talet det nära noll. Prognosen byggersent som av
årinvandringsöverskottet blir 1995,15 000 fr.o.m. vilket i stortatt per

åren.genomsnittet under 30desett motsvarar senaste
1 Skälet till svängningarna i i gymnasiesko-antalet elever grundskolan ochatt

till för finna tidpunktlan legat grund lämpligaste detäratt atten ursprung-
Såligen meningen gymnasieskolans lärarbehov skulle beräknas.ävenattvar

någoninte blivit fallet,har dock och lämpligaste tidpunkt, där det sam-ny
manlagda antalet i varit intebarn barnomsorg och grundskola vägledande, har

ändåVid beräkningar framtidaberäknats. personalbehov kan det rele-varaav
hålla fast vid den ursprungligen beräknade lämpligaste tidpunkten,attvant

eftersom gymnasieskolansutbytbarheten mellan och grundskolans lärare är
någontämligen knappast grundsko-alls mellan barnomsorgens ochstor, men

lans personal.
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I diagram redovisas prognosresultaten beträffande de för barnomsor- SOU 1994: 45
åldersgrupperna.och grundskolan relevanta framgårSom kommer Expertbilagagen 5

grundskoleåldernantalet i öka relativt kraftig när-under deattpersoner
åren. På10-15 fården siktenmaste betraktas tämligenprognosen som

säker, eftersom den huvudsakligen bygger föddaredan Denpersoner.
förestående uppgången är visserligen ändåkraftig, inte större än attmen

åldrarantalet i dessa nästan lika högt 1980 det vipersoner var som nu
årenkan förutse för närmast efter sekelskiftet.

förskoleåldernAntalet barn i 0-6 år når enligt befolkningsprogno-
sitt maximum redan i mitten l990-talet. Tyngdpunkten försen ut-av

nyttjandet barnomsorg i olika former åldrarnaligger emellertidav
år,till varför främsttre bör studera utvecklingen antaletsex man av
åldrar.barn i dessa Där kommer maximum nedgågenoch den följande

några år påvilket beror påantalet födda nedåtbarn är vägattsenare, nu
årenefter under omkring 1990.toppen

Antal grundskoleåldernbarn i barnomsorgs- resp
Prognos 1993fr.o.m.
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SOU 1994: 45
Expertbilaga 5

åldrarnaAntal årbarn i på åldersklasser0-15 fördelade
Prognos fr.0.m. 1993
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Lärarbehovet i grundskolan

Lärartäthetcn

1980-taletUnder minskade antalet elever i grundskolan med 13ca pro-
lärare, och även undervisningsvolymen mätt i lärar-medan antaletcent,

veckotimmar, minskade 6,5 Under 1980-talet öka-med endast procent.
hemspråk språkde undervisningen i svenska kraftigt. Ef-och andrasom

måstei ämnen naturliga skäl mindre undervis-dessa hatersom man av
ningsgrupper höjer genomsnittliga lärartåtheten. Omde den tarman
hänsyn till minskningen undervisningsvolymen 10detta blir av ca pro-

jämföra minskningen 13med antalet elever medattcent, procent.av
alltsåtydlig ökning lärartätheten l980-talet.En skedde underav

åren påtagligUnder de har emellertid skett sänkning lä-senaste en av
rartätheten. Eftersom lärarnas undervisningsskyldighet sänkts under se-

år blir jämförelse mellan elevtal och antal lärare inte rättvisan-nare en
vill mätade de förändringar skett i mycket undervis-hurom man som
fårning i stället bör jämföraelev grundskolan. I elevutveckling-en man

läsårenutvecklingen undervisningstimmar.med antalet Mellanen av
199192 199293 minskade undervisningsvolymenoch i grundskolan

grundskoleåldern3,2 i 0,4med medan antalet barn ökade medprocent,
Sammantaget innebär minskning lärartäthetendet medprocent. en av

3,6 procent.
våraI beräkningar vi antagit lärartätheten förblir 199293har att

års nivå prognosperioden uppgifternaunder hela redovisas i tabellen
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1994:jämförs beräk- SOU 45lärarbehovet mednedan. avsnittet där det beräknadeI
också Expertbilagatillgång lärartätheten skul- 5lägrenad diskuteras vad tio procenten

lärarutbildningen.förinnebära för skolans personalförsörjning ochle

läsåretLärartäthet 199293. Aggregerade datai grundskolan
olika stadierAntal lärare barnper

Låg- Hög- Grund-Lärarkategori Mellan-
skolanstadiet stadiet stadiet

Lågstadielärarel 0,02388 0,00040,0645 0,005
0,02270,0035 0,0627 0,0020Mellanstadielärare

0,0096 0,01080,012l 0,0108Speciallärare
Ãmneslärare 0,065 8 0,02220,0002 0,0009

0,0054 0,0280 0,0173Lärare i PE-ämnen 0,0187
0,0988 0,l059 0,0968Summa 0,0858

1 Inklusive grundskollärare 1-7
2 4-9Inklusive grundskollärare

irelationen och i stället uttrycker den antal barnOm vänderman
så som förinnebär 0,0968 lärare barn grundskolanlärare to-per per
gårtalt lärare. inte lärar-10,3 Detta skall tolkasdet barn attatt somper

på genomsnitt 10,3 elever.undervisar i Dels har eleverna,na grupper
åtminstone årskurserna, fler veckotimmar än lärarnai högre harde un-

personerlärare vi räknardervisningstimmar, dels är det antalet med
mångaDeltid år tämligen vanligt i lärar-inte heltidstjänster.och antalet

grupper.

Resultat

i grundskolan uppgick till ungefär 93 000Det totala behovet lärareav
läsåret 199293. befolkningsutvecklingen öka beho-Enbart kommer att

åren, då000 10-12med 20 lärare utveck-under de kommandevet ca
neråt årlingen vänder igen referensalternativ A. Om vidskolstart sex

bli obligatoriskt fr.o.m. 1996 dessutom blev 10-skulle grundskolanoch
årårig, Omkringskulle behovet lärare givetvis stiga än brantare.av

då2005 behövas 130skulle 000 lärare.ca
år uppgången gi-Om genomförandet läggs till 2000 blir i lärarbehovet

behovsnivån beståendefördröjd intevetvis och dessutom blir högaden
årskullarnalika länge. hänger föddesDet demed att stora somsamman

påverkas1990 reformen väntaromkring inte kommer att om manav
genomförandet 2000.med till

framgårSom alternativen idiagrammen ligger olika samladedeav
två referensalternativen alternativ 3 bildarA och B samtgrupper, en

alternativen Referensalternativen blir nästande övrigagrupp, en annan.
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lång övergångsperiod SOU 1994: 45lika sikt, B-alter-helt under kommermen en
år barnen än Expertbilaga 5nativet skolstart vid för hälften kräva fler lärareattsex av

årskullA-alternativet. Alternativ 3 innebär endast 20att procent av en
år i lärar-tionde, frivilligt grundskolan, vilket görkommer att ett att

förhållandemåttligt referensalternativen.ökar i tillbehovet mycket
lä-övriga alternativen, alternativ 4 inteDe och heltger samma

10-årig ärrarbehov, de alla innebär grundskola. Alternativ ltrots att
något lägre övriga, vilket förlängningen lig-än de beror skolanatt av

lågstadiet,på någotlärartätheten är där övrigaoch lägre än deger
någotDetstadierna. är oegentligt tala lärartâtheten är mind-att attom
så på lågstadiet gårSnarare är det eleverna färre timmar i skolanattre.

åreleverna. obligato-än de äldre Alternativ skolstart vid sju men en
årskurs alternativen 2risk 10, inledningsvis större lärarbehov änettger

också lO-årigsom är identiska, innebäroch 5 grundskola,som men
år.skolstart vid Skillnaden i lärarbehov denredan beror att nyasex

årskurs l0 i alternativ 4 införs direkt vid genomförandetidpunkten, me-
årskurs 10 i alternativen 2 och 5 införs först i och de eleverdan med att

års ålder årskursbörjat vid i 10.skolan kommersom sex upp
på något i ti-Effekterna olika lärarkategorier givetvis olikakommer
något påolika respektive lårarkatego-den och blir starka, beroende hur

Lågstadiegris tjänstgöring fördelar sig stadier i grundskolan. mellan-
ämneslärarna år varsitt stadium,stadie- och starkt koncentrerade till

PE-lärar-medan speciallärarna lärarna i praktiskt-estetiska ämnenoch
na är jämnt fördelade olika stadierna. För dedemer senare grup-

blir därför effekten befolkningsutvecklingen genomföran-ochperna av
dramatisk.det reformen inte likaav

lågstadielärare 000ökar enligt referensalternativBehovet A med 5av
årsekelskiftet. Om vidfram till skolstart blir obligatoriskt ochsex ge-

år lågstadielärare nånomförs 2000 30 000 underkommer behovet attav
åren på2000 2005, för bli nära likamellan och sedan sikt exaktatt nog
med referensalternativen. mellanstadielärare ävenBehovet kommerav

övergångsperiod nåunder till 30 000 eller därun-det att att straxen upp
der.

Enligt alternativ 1 kommer behövas i runda tal 10 000 förskollärareatt
i skolan.

nåämneslärare i alternativenBehovet kommer 4 och 5 att enav
nivån.000bra bit över 30 och förbli den samtliga dessa alter-sedan I

skolgångennativ förutsätts förlängningen innebära för-skallatt av en
stärkning högstadiet, där ämneslärarna sin undervisninghar koncen-av
trerad.
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ömneslörareBehov i grundskolanav
Genomförande 2000
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Personalbehovet i barnomsorgen

Beräkningsmetod och underlag

Andelen åldrarbarn i olika erhålleridag l992.l2.31 kommunalsom
barnomsorg, fördelade familjedaghemdaghem, kommunal dagmam-
ma, fritidshem lekskola frånoch deltidsgrupp har hämtats SCB:s sta-

Äventistik, pågrundar sig kommunernas uppgifter. privata dag-som
hem, trefamiljssystem liknande ingår.och erhöll statsbidragsom

Förväntat antal barn enligt befolkningsprognosen har multiplice-
ettårsklassermed respektive iandel barn i olikarats omsorgsformer

seidag diagram, vilket resultat antalet barn i olikager som omsorgs-
former.

2. Antalet ibam olika omsorgsformer har sedan multiplicerats med
den genomsnittliga personaltätheten i respektive omsorgsform. Se vidare
angående personaltäthet nedan.

Det totala personalbehovet i respektive omsorgsform har sedan
multiplicerats med dagens andelar personal olika utbildningmed i mot-
svarande omsorgsform. Summan personalbehovet i olikadeav omsorgs-
formerna utgör barnomsorgens totala förväntade behov respektive ut-av
bildningsgrupp sexåringarna gårförutsatt i Seskolan. diagram,att re-
ferensalternativ A.

l de olika prognosalternativen innebär införande skolstartsom av
års åldervid sexåringarnahar uppgraderats sjuåringartill ochsex

femåringarna har i motsvarande uppgraderats sexåringar,grad till och
därmed erhållaberäknats olika former barnomsorg i utsträck-av samma
ning åldersgruppen.den nyasom
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åldersgruppomsorgsformerolikaAndel barn i per

12år
llör

ör10 D i barnomsorgen9ör
Bör El fritidshem
7Ör

D deltidsgrupp6år
Sår El daghem41år
Sår I Familjedaghem
26år
lör OBS i fritidshemöratt andelenbarn

10-12-79-aringarberäknadförOör resp
åringar

80% D9660% l20% 40%0%

Personaltälhet

utifrånDen genomsnittliga personaltätheten räknats fram befintlighar
1992.statistik, och läget 31 dec. Som jämförelse har motsvarandeavser

uppgifter för 1990 tagits med. All personal arbetar direkt med bar-som
föreståndareår med. avdelningsbunden personal och förde-harnen

påproportionellt respektive verksamhetsform.lats arbe-Personal som
direkt exempelvis Städpersonal, räknatsmed barnen, har med.tar

härMed personaltäthet kvoten mellan anställda antaletantalet ochavses
öppethållandetid.barn, arbetstid ochoavsett

Som personaltätheten minskathar sedan 1990 i omsorgsfor-allasynes
Tillgängligfamiljedaghem. statistik visar personaltäthetenutom attmer

ungefär tioårsperiod 1990,densamma fram till däref-undervar menen
alltsåden minskat.harter

Personaltäthet i 1992kommunal 1990barnomsorg och

1990 1992 Omsorg för
åldernibarn

på år0,29 0,25 personalbarn daghem 0-7
år0,22 0,22 familjedaghemdagmamma-- -- 0-12
år0,15 0,12 -- -- fritidshem 7-12
6år0,12 0,10 -- -- deltidsgruppaekskola 4,5

303



Uppgifterna årsarbetare.antal genomsnitt SOUl arbetar 1994: 45avser personer,
anställda 80de mångaheltid. hängerDetta med Expertbilaga 5procent attav samman

anställdade är kvinnor med barn. Att personaltätheten varierarav egna
så kraftigt mellan olika verksamhetsformer tvåberor främst faktorer.

olika åldersgrupperDe omsorgsformerna vänder sig till olika skiljeroch
både öppethållandetidsig i och verksamhetens inriktning. Vidare va-

rierar personalens tjänstgöringsgrad mellan olika omsorgsformer. Högst
påär den daghem.

Daghemmen har den högta personaltätheten, 4 barn anställd.ca per
Majoriteten 88daghemmen, har öppet 10-12 timmarprocent,av per
dag, endast 4,5 har öppet än tolv timmar. I barngruppprocent mer en

16 alltsåmed finnsbarn fyra anställda, med inslag deltidsarbetemen av
långt öppethållandeoch avgårblir det i praktiken betydligt färre. Vidare

sjukfrånvaro,tid för utbildning, personalmöten,semestrar, raster, osv.
också långaFritidshemmen har öppettider. Den lägre personaltäthe-

förklaras här framför allt verksamhetsformen riktar sig tillten attav
gårstörre bam. I deltidsgrupp barnen bara 3 timmar dag, vilketca per

gör personaltätheten lägre än den i är.praktiken de andraatt Isynes
formerna har längrebarnen genomsnittlig vistelsetid än personalen
har arbetstid, i deltidsgrupp är det tvärtom.men

Statistiken medger ingen enkel uppdelning personaltätheten förav
åldersgrupperolika inom respektive omsorgsform. Framför finnsallt

för beräkningarna viktiga småbarnskillnader i personaltäthet mellan
0-2 år 3-7 år påoch större barn daghem. Socialstyrelsens studie
Barn och iungdom besparingstider, artikelnr 1993-13-30 Gotlandsav
län bådaoch Uppsala län visar i länen hade 53-54 hög-att procentman

småbarnsgrupperpersonaltäthet i jämfört med i störremedre grupper
barn, detta regionala skillnader i personaltäthet totalttrots stora sett.

Mot bakgrund detta har vi räknat med genomsnittlig personal-av en
årtäthet för påbarn 0-2 0,33 årpersonal barn foroch barn 3-7per

0,22 barn ipersonal genomsnitt för riket. Detta medför sannolikt attper
sex-sju-åringarpersonaltätheten påför något, dådaghem överskattas

någotdessa i praktiken ofta har lägre femår-personaltäthet än tilltre-
ingarna. l beräkningarna personalkonsekvenserna vidskolstartav av sex
år alltsåriskerar antalet sexåringaridag arbetar med attpersoner som
överskattas. såledesFöljden blir den personalbesparing inom barn-att

sexåringarnaföljer något.börjar skolan överskattasattomsorgen som av
Personalsammansättningen skiljer sig mellan olika typer av om-

sorgsformer. Den största sexår-personalgruppen idag arbetar medsom
ingar är förskollärare. så-De utgör störstaden utbildningsgruppen inom
väl daghem deltidsgrupp lekskola. I skolbarnsomsorgen är fritids-som
pedagoger den största utbildningsgruppen. Barnskötare utgör idag en
betydande andel i alla dessa omsorgsformer. Hur behovet olika ut-av
bildningsgrupper påverkas sexårs skolstart redovisas i diagram nedan.av
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Kategori Fritidshem DeltidsgruppDaghem

Förskollärare 9,9 62,247,3
Fritidspedagoger 0,81,2 48,7

0,3Fritidsledare 0,3 5,5
Barnskötare 46,5 31,0 34,2

barnvårdsutbAnnanutan 4,7 4,9 2,5
Samtliga 100% 100% 100%

Resultat

årSkolstart vid innebär minskat förpersonalbehov barnomsor-ettsex
drygt 000 varierande med barnkullarnas storlek.7 Re-gen personer,

formen ökat 000innebär dock personalbehov för1ett ca personer
tillsammans, eftersom samtidigtskola och barnomsorg skolan behöver

fler lärare.
Förenklat såga det behövs närmare 19 000 förkan attman personer

årskull sexåringar100 000hand i barnomsorgen. Dessaatt ta om en
år.in vid vidskolstartsparas sex ,ingår femåringarnaförutsättningarna emellertidI uppgraderasatt

sexåringar erhållertill därigenom barnomsorg i lika högoch grad som
sexåringar.dagens praktiken ligger skillnaden i ökadI andel barn ien

deltidsgrupp lekskola. För behöverklara detta personalstyrkanatt
ökas 000med drygt 3 personer.

sexåringarna erhållaVidare förutsätts ska skolbarnsomsorg iatt sam-
sjuåringar.utsträckning Fördagens klara detta behövs när-attma som

9 000mare personer.
sexårsförPersonalbesparingen barnomsorgen vid skolstart blirnetto

således årskullnärmare 000 när är 100 0007 prakti-barn. lpersoner en
då någotken rör sig över ärdet 7 000 barnkullarna störreom personer

än 100 000 under hela prognosperioden.
erhållaförutsatt sexåringarnaI skolan behövs, lårartåt-skaatt samma

sjuåringarhet dagens 8 000personaltillskott överettsom personer,
varför nettoeffekten för skola tillsammans blir ökatoch barnomsorg ett

på årskullarpersonalbehov 1 000 vid 100 000 barn. Dettaca personer
förutsätter sexåringarna sjuåringaremellertid kan betraktas ochatt som

någrainte kräver i skolan.extra resurser
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Antal barn i olika omsorgsformer enligt alternativ 1
årGenomförande 2000
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Behov olika personalkategorier i barnomsorgenav
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Behov fritidspedagoger i barnomsorgenav
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På håll pågår sexår-försök personallösningar förolika i landet med nya
låg-lågstadiet. Våmbs i Skövdeingar övriga skola arbetaroch I exemplet

tillsammansstadielärare, förskollärare och fritidsledare i arbetslag som
sammanhållen upp-timmars 8.15-13.15klarar 5 skola under dagenav

studiebesök.gifter utredningen inhämtat vid Personaltätheten ärsom
före efter finnshögre än i den traditionella skolan, och skoldagenmen

möjligheter till vilken ombesörjs personal-heldagsomsorg, av samma
ingår alltså.för skolbarnsomsorg SannoliktPersonalbehovetgrupp.

sammanhållnaminskar skoldagen även behovet heldagsomsorgden av
något, eftersom fasta tider.skoldagen har

Om genomföras i skulle det fördenna verksamhet skulle hela landet
årskull sexåringar på100 000 behövas 15 400personalstyrkaen en per-

sexårsverk-3 600 färre än idag krävs för traditionelldvs. vadsoner, som
i Till detta personal krävssamhet barnomsorgen. kommer den som om

femåringar 000ytterligare erbjudas i deltidsgrupp, drygt 3ska plats per-
Alltså personalbesparing 500 jämfört mednettosoner. en ca personer

hur barnomsorg skola bedrivs idag.och

Slutsats

Sammanfattningsvis sägas olika beräkningar överkan de alternativaatt
utförts mindre änpersonalbehov skillnader i personalbehov desom ger

variationervariationer följer i barnkullarnas storlek. De lokalasom av
variationer finns gäller personaltäthetenidag vad och andelen barnsom

ocksåi skulle betydligt större skillnader i personalbehovetomsorg ge
riksnivå,räknades till än vad vid i stäl-skolstartextremernaom upp sex

års ålderför sjulet ger.

iTotalt personalbehov grundskolan och barnomsorgen

Av alla alternativ referensalternativ lägsta förB det personalbehovetger
grundskolan tillsammans, vilketoch barnomsorgen helt enkelt beor

årskulldetta alternativ innebär mindrehalv barn kommeratt att atten
finnas i referensalternativbarnomsorgen eller grundskolan, jämfört med
A, det näst lägsta personalbehovet.som ger

högsta personalbehovetDet i grundskolan och barnomsorgen tillsam-
alternativ vilket beror detta alternativ innebäratt att yt-mans ger

årskullterligare kommer finnas i eller skolan.barnomsorgen En-atten
10-årig,ligt detta alternativ skall grundskolan bli skolstarten skallmen

Alltså påverkasinte ändras. inte i jäm-personalbehovet barnomsorgen
får års-fört med nuläget, medan ytterligaregrundskolan handta om en

frånövrigakull. De alternativen skiljer sig mycket litet varandra.
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Personalbehov i barnomsorgen och grundskolan
Genomförande alternativvid Iömpligaste tidpunkt för resp
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Jämförelser tillgångenmed

Barnomsorgen

Vid utbildningsdimensionering tillgångennuvarande kommer perso-
nal utbildad för inom barnomsorgenarbete vida överstiga behovet in-att

Då ändåbarnomsorgen. är räknat med nybörjarplatserantaletattom
vid utbildningen förskollärare fritidspedgoger kommer skärasoch attav

25 åren. Genomsnittsåldernned med under de närmaste ärprocent
låg någonmycket inom de aktuella utbildningskategorierna, varför stör-

pensionsavgång åren.inte är vänta inom närmaste 20deattre
År 1990 fanns 75 förvärvsarbetandede förskollärarna iprocentca av

barnomsorgen. Motsvarande andel 60 för fritidspe-knappt procentvar
dagogerna på vårdlinjensoch drygt 50 utbildadeförprocent personer

för barn och ungdom eller äldre utbildning barnskö-motsvarandegren
tare. fritidsledarnaAv fanns 15 i vilketbarnomsorgen, inne-procentca
bär barnomsorgen inte är största förden arbetsmarknaden dennaatt ut-
bildningskategori.

Även andelen barnomsorgsutbildningmedantar attom man som
också arbete inom på års nivå, såbarnomsorgen förblir 1990 kom-tar
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står 1994:tillgången förfogande SOU 45utbildade till barnomsorgenssommer
Expertbilaga 5mycket god.att vara

tillgångberäknad framtida och be-utförligare redovisningEn av
förfinns i Personalprognoshov barnomsorgspersonal rapportenav

SCB.1992:2,barnomsorgen Information arbetsmarknadenom

Grundskolan

tillgången på lärare i grundskolan är bildenBeträffande och behovet av
fårändå viförinte lika tydlig för barnomsorgen. Det talar attmestasom

1990-talet och början 2000-talet,brist lärare slutetmot men se-av av
går dimensioneringförutsatt dagensdan situationen balans, allt attmot

består prognosperioden.lärarutbildning under helaav
framtidaosäkerheten göra riktig bedömning denFörutom att aven

tillgången lärarkategorier tillkommer osäkerheten medolika att gym-
lärarkategorierdelvis sysselsätternasieskolan grundskolanoch samma

Tillgång-ämnen, PE-lärare.ämneslärare lärare praktisk-estetiskaoch i
alltsåärlärare tillgängliga för grundskolan beroende hur gym-en

pensionsavgången ärutvecklas och hurnasieskolans lärarbehov stor
också lära-och naturligtvis bland grundskolansbland gymnasielärarna

re. är vi successivtproblem vid jämförelsen kommerEtt att attannat
grundskollärarna, principlärarkategori i skall kunna tasomen ny

årskursernai i 1-7över undervisning i dag bedrivs grundskolanall som
respektive 4-9.

tillgångändå göra rimlig jämförelse mellan och behov harFör att en
tillgången:gått följande sätt vid bedömningenvi till väga av

lågstadielärare, mellanstadielärare, ämneslärare ochAntalet behöriga-
speciallärare i grundskolan skrivits fram med antagandenhar om

avgång.pensionsavgång grundaroch Antagandena dettaomannan
skolväsendet.sig statistik SCB:s register över lärare i Ingenur

övergång gymnasieskolangrundskolan och ske.mellan antas
Tillgången grundskollärare beräknats antagandethar under att-

nivå.på har redu-antalet nybörjare förblir dagens Det totala antalet
ihänsyn till inte alla kommer arbeta grundskolan.med attcerats att
i grundskolanVi har antagit andelen kommer arbetaattatt som

vilket för klasslärare85 är detsammakommer att procent, somvara
idag.
Tillgången ett-ämneslärarelärare i praktisk-estetiska ämnen har-

förblirfram förutsättningenlikaledes skrivits med antalet platseratt
iidag. Vi antagit andelen kommer arbeta under-har att attsomsom

nivå 75 procentvisningssektorn förbli dagens ochkommer att
blir 85kommer arbeta i grundskolanandelen dessaatt attav som

idag.procent som
Somberäkningarna sammanfattats i tabellen nedan.Resultatet harav

bå-jämförelse vi in lärarbehovet enligt alternativ 1 vilkahar lagt och
års ålder. emellertidinnebär vid alternativ l har vida skolstart I an-sex

sexåringarna ob-tagit förskollärare hand undervisningenatt tar om av
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förskollärarbehovet tabellen, SOU 1994:inte tagits med i medan vi i al- 45attservera
2 lärarkategorierternativ antagit undervisningen helt sköts Expertbilaga 5att sammaav

idag.som

Konsekvenser för utbildningen lärare och barnomsorgspersonalav

Slutsatsen beräkningarna äravseende barnomsorgen utbildningenattav
kan skäras än risk för bristvad redan beslutats, utan attner mer som
på uppstå överskådligpersonal kommer inom tid. I synnerhet gälleratt

gymnasieskolansdetta barn- och fritidsprogram.
Utbildningen lärare för behöva ökas än ångrundskolan skulleav mer

åren, tillgångden gjorts de balansunder skall mellansenaste om man
år åren tillgångenoch behov omkring 2005 närmast därefter jäm-och

förd 2.enligt alternativ Om lärarutbild-med behovet man anpassar
nå år fårningen för 2005 emellertid till följd dimen-balans dettaatt att

måstesioneringen skäras kraftigt, för inte överskott lä-sedan ned att
uppståskall när lärarbehovet till följd befolkningsutvecklingenrare av

sjunker igen.
på lågstadietOm förskollärare kan del undervisningen alter-ta en av

1nativ skulle dimensionering utbildningendagens grundskollära-av av
tämligen väl anpassad till behovet under närmaste 10-15dere vara

åren. framgår tillgångenvisserligen behörigaAv tabellen lärare äratt
mindre än det totala lärarbehovet, den andel obehöriga skullemen som
behövas för fylla behovet blir inte större än idag.helaatt ut

dåliga farhågorekonomiMed tanke kommunernas finns för att
personaltätheten i skola och barnomsorg kommer sänkas ytterligare.att
Om ekonomiska skäl bli tiopersonalbehovet skulle lägre änprocentav
idag, skulle med dagens dimensionering lärarutbildningen klaraman av

hjälptäcka behovet även förskollärare, ytterligareochatt utanav av en
sänkning personaltätheten i barnomsorgen skulle göra det redanattav

påöverskottet skulle bli större.barnomsorgspersonal ännustora
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Tillgång på lärare i 2000-2015och behov grundskolanav

2005 2010 20152000Lörark 1995alegori
Tillgång:

464m 66400 856mGrundskollärare, 72m 262mförvärvsarbetandetotalt antal
399m lm 736mlm 225m 576därav tillgängliga för grundskolan

256m 246m255m 266m 265mLärare i praktisk-estetiska ämnen, totalt förv.arb.
163m 15700163m 17000 169mdärav tillgängliga för grundskolan

10m 6000Lägstadielära 170m 140m195mre
105m 65m13500181m 160mMellanstadielärare
28m 13m45mSpeciallärare 8400 65m

Ämneslärare 53m85m150m 120m175m

1084m1002300 962m859m 94000Summa lärare, tillgängliga för grundskolan

Behov, alt genomförande 2000:
227mLägstadielära 247m 236m230m 265mre
2240024700 2350020400 247mMellanstadielärare

111m 10700118mSpeciallärare 10000 115m
Ämneslärare 228m257m 237m199m 214m

174m194m 182m157m 178mLärare i praktisk-estetiska ämnen

1m1m 960m1063m89000 1019mSumma behov lärare i grundskolanav

11196119- 24.09.;52599 ;39Q0 J.-2199 ;72Q0bêheu 146991111- 2990591.
-_____

genomförande 2000:Behov, alt
226mLägstadielärare 280m 2340023000 281m

23500 2240020400 248m 293mMellanstadielärare
131m 122m 117m10000 118mSpeciallärare

Ämneslärare 25700 31300 3000019900 214m
213m 20400179m 2100015700Lärare i praktisk-estetiska ämnen

107100104000 lm 1117mSumma 890m 117behov lärare i grundskolanav

Frllgäng -15500 1300-3100 -10000 40300behov, genomf. 2000:all-
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Tillgång på förskollärare och behov inom barnomsorg och
skola

Alternativ l genomförande 2000,
100000

Cl
80000

60000 -- behov

40000 tillgångE

20000

- - -

Tillgång på fritidspedagoger behovoch i barnomsorgen
Alternativ 2000genomförande

30000

25000

20000
-I- behov

15000
tillgång-D--

10000
5000

0 - - -

1
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Tillgång på i barnomsorgenbarnskötare samt behov
Tillgång på fritidsprogrammetborn- ochinkl samtliga utbildade

200003

160003

l200IJ -- behov

tillgång-D800m

40000

-- --

l
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Skolekonomiska konsekvenser

Gertsson, Sahlée,Bo konsult i BOGEKO och Boav
Svedalaskolchef i kommun

Inledning uppdraget-

Vårt är beskrivauppdrag de skolekonomiska konsekvenserna deatt av
fem alternativenpresenterade i utredningens 1993-06-01.PM Denna
utredningspromemoria utöver alternativbeskrivningen, inga kon-ger,
kreta avgränsningar för arbetet. Förteckningen över utredningens plane-
rade delstudier i 1993-07-01 anvisar avgränsningPM barnom-moten

och skolbarnsomsorgen, effekterekonomiska behandlas isorgen vars en
särskild någotdelstudie. regeringens kommittédirektivI uttrycks tydliga-

det är de skolekonomiska konsekvenserna för landstingatt ochstat,re
kommun utredaren skall förbelysas respektive alternativ.som

vårt utredningsarbetel har vi kunnat föreliggerkonstatera detatt av-
svårighetersevärda tydliggöra gränsdragningen skärningspunk-elleratt

mellan skola och barnomsorgskolbarnomsorg. samtidigtDettaten som
vi kan konstatera de ekonomiska konsekvenserna kring just dessaatt
skärningspunkter är Diskussioner frånmed kommunföreträdarestora.

ocksåflera visarkommuner det ekonomisk synpunkt är just ideatt ur
dessa skärningspunkter uppkomna samordningsvinsterna är bety-som
delsefulla.

ocksåär inledningsvis viktigtDet konstatera behovet ytterligareatt av
olikasamanalys mellan de verksamheterna barnomsorg, skolbarnsom-

presentationenoch skola. till de olika alternativenl vihar noteratsorg
frågeställningarsärskildade knytningaravseende till barnomsorg och

skolbarnsomsorg särskilt behöver ytterligare belysas.som

Tillvägagångssätt och metod

Vårt tillvägagångssätt är inledningsvis relativt redovisa kom-att noggrant
och landstingens skolekonomiska situation 1992, in-avseendemunernas

klusive beståndsdelardelverk-systematisk beskrivning olikadeen av
ingår isamheter kostnadsbilden. redovisarDärefter vi och beräknarsom

de skolekonomiska konsekvenserna för utredningen angivnade i alter-
nativen. Respektive avsnitt och kommenteras. Rapportensummeras
fortsätter avsnittmed behandlar tidigare arbeten i detta avseendesom

förhållandeoch beskrivning skolekonomiska effekter i till barn-en av
och skolbarnsomsorg. Avslutningen ägnas slutsatser och kom-omsorg

mentarer.

317



1994:är SOU 45Vår alternativens kostnaderberäkningarna olikavid demetod av
Expertbilaga 6från 1992 redovisadeutgångspunkt elevvisa kostnadernademedatt ne-

föränd-dan kostnadsberäkna de olika delverksamhetemasdetaljerat
genomgångendetaljerade del-respektive alternativ. denringar för 1 av

effekter idynamiskasamordningseffekter ochhar ävenverksamheterna
genomgång del-Efter varje alternativs detaljeradevägts in.vissa fall per

åtföljande totalaredovisas i tabellform desummeringverksamhet och
riksnivå successivt införandevidskolkostnadernatillkommande ett

starttidpunkter.med olika

Avgränsning omfattningoch

omfatta kommunal- ochorganisatoriskt avgränsat tillärUppdraget att
sär-särvux,gymnasieskola. Komvux,landstingsdriven grundskola och

ingår i sinaSFI, SSV Skolverket harspecialskola,skola, rapporter
1993, SkolverketsskolverksamhetenBeskrivande data rapportom -

skolhuvudmän 1993, SkolverketsJämförelsetal för8 och rapportnr -
för utredningen ak-denomfattningen och kostnaden33, redovisat avnr

följande sätt:tuella verksamheten

skolväsendet 1992kostnader iFigur 1 Antal elever och

milj 19921992 Kostnad krAntal elever
Gymnasie-Grund-Grund- Gymnasie-

skolal skola skolaskola
HUVUDMAN
SKOLFORM

huvudmanKommunal
620873 315 41grundskola0

gymnasieskola 077276 269 150
Landstingshuvudman

gymnasieskola 284229 1870
Enskild huvudman

3248 361grundskola°
255gymnasieskola 3 6090

Statlig huvudman
sameskolan 261210

41 970 17 656881 797 309 065TOTALT

FÖRTOTAL KOSTNAD
59 626GYMNASIESKOLAGRUND- OCH

friståen-1 1992, för1991 15 okt16 ochMedeltalet antalet elever septav
1992.den 15 oktskolor antaletde dock per

2 från BeskrivandeSkolverkets dataUppgifter hämtade rapport om
1992 inte insamlade el-1993. Verkliga värden förskolverksamheten -sammanställda.ler

från skolhuvudmänSkolverket, Jämförelsetal förUr rapporten -
olikanedanstående översiktliga information de1993, kan dessutom om

hämtas.för olika skolformerhuvudmännens kostnader

318



Figur 2 Kostnad grundskoleelev 1992 SOU 1994:per 45
Expertbilaga 6

HUVUDMAN
Delverksamhet FriståendeKommunal Sameskolan
Undervisning 125 300 18 400
Läromedelutrustning 7001 0002
Skolbibliotek 180 200
Skolmåltider 2 700 3 000
Elevvård 1 400 800
SYO 250 100
Administration 3 600 3 300
Personalutbildning 460 400
Lokaler ll 700 5007
Skolskjuts 1 350
Övrigt 510
Total kostnad 49 150 38 700

1 Uppgifter ännu insamlade Skolverket.av

Precis sägs i Skolverkets är viktigtdet ärdetsom rapport att veta att
fråga genomsnittsvärden för samtliga kommuner. Kostnadenom varie-

mellan de olika kommunala frånskolhuvudmännen cirkarar 40 000
kronor till cirka 80 000 kronor elev. Orsakerna till olikheterna ärper
flera, Skolverket bland demografiska och geografiskaannat skill-anger
nader, olika behov stöd hemspråksundervisning,ochextra olika prio-av
riteringar utifrån medborgares och politikers preferenser sistsamt men
förmodligen inte minst, olikheter i kommunernas redovisnings- och
fördelningsprinciper.

Ovanstående redovisning ocksåkan göras för gymnasieskolan dåsom
får följande utseende:

Figur 3 Kostnad gymnasieskoleelev 1992per

HUVUDMAN
Delverksamhet Kommunal Landsting Fristående

1
Undervisning 24 700 35 600 26 300
Läromedelutrustning 4 500 3 900 3 500
Skolbibliotek 380 600 300
Skolmåltider 3 700 4 200 3 900
Elevvård 710 1 200 600
SYO 540 600 200
Administration 4 400 9 000 8 800
Personalutbildning 480 900 400
Lokaler 13 800 22 100 13 000
Skolskjuts l 450
Övrigt 1 190 2100 14 000
Total kostnad 85055 80 200 00071

1 landstingsvärdena är osäkra, innehållakan KOMVUX kostnader.
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1994: 45SOUgenomsnittsvärdenfråganpåpekas ärdetSkolverkets attI rapport om
Expertbilaga 6mellan devarierarKostnadenlandsting.respektivekommunerför alla

till knapptfrån 00040 kronordrygtskolhuvudmännenkommunala
kostnadsskill-tillförklaring deviktigelev. En stora000130 kronor per

ärgrundskolan,redovisats under attförutom denaderna, ovansom
mellanvarierarspecialkurserochlinjer,sammansättningen programav

landstingssi-förasintekanMotsvarandekommunerna. resonemang
lägre kvalitet.betydligtharmaterialeteftersomdan en

situationekonomiskaNuvarande

pri-redovisasskolväsendetförkostnaderochintäkterKommunernas
intäkter,för hurPrincipernabokföring.respektive kommunsmärt i

iden-är intehanteraskapitalkostnaderperiodiseringar,kostnader, m.m.
landetsMånga försök görs attolikatiska i de kommunerna. summera

iochräkenskapssammandragSCBsitill exempelskolkostnader,totala
sistnämndaskolhuvudmän. DenförJämförelsetalSkolverkets rapport

kommunerskolkontorlandetspå enkät tillsärskildbyggerrapporten en
ambitionenharsorteringar attpå ochdefinitioner va-grundasoch som

för skol-JämförelsetalSkolverketsför alla kommuner. rapportlikara
göraförunderlagetkvalitetsmässigt bästa attdethuvudmän torde vara
skol-förlängdföranleddakonsekvensbeskrivningarochberäkningar av

gång tidigarelagd skolstart.och
tidigareidentisk med deär i trerapportuppläggning stortSkolverkets

fram iinitierade ochKommunförbundet togSvenskarapporterna som
årenförSkolverketoch sedemeraSkolöverstyrelsenmedsamarbete

enhet-kvaliteten ochfrån ärarbetedettaErfarenheterna att1989-1991.
detbättre ochochblivit bättreuppgifterna attlämnadei deligheten

årsutifrån 1992 rapport.rimligt dra slutsatserdärför är att
1992skolverksamhetenförkostnadsredovisningenekonomiskaDen

delverksamheterkostnads-iuppdelningelevvisaföljandeär gjord med
slag.

AdministrationEUndervisningA
PersonalutbildningFLäromedelutrustningB

G LokalerElevvård SYOochC
SkolmåltiderD

övrigt.ochSkolskjutsarskolbibliotek,samt

Elevantalsberäkning

utifrån beräknadmaterialetgårvår hanteraEftersom metod enut att
Vielevantal.rätt begreppanvänderviviktigtär detelevkostnad att som

1992,måttet genomsnittligt elevantal ettanvända me-har valt somatt
1992.15 okt1991 och16eleverantaletdeltal septav
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ingårVi för SOU 1994: 45inleder kostnadspresentationen redogöra vadmed att som
i respektive Expertbilaga 6delverksamhet.

A Undervisning

Definition omfattning-

Med undervisningkostnader för bruttokostnader för läro- ochavses
timplanebundna aktiviteter inkl. personalomkostnader. Delverksamhe-

består huvudsakligen kostnadsslaget löner.ten av

Särskilda synpunkter

Personalomkostnadspålägg schablonmässigt samtligahar adderats till lö-
nekostnader genomsnittliga gällde för 1992,med den procentsats som
dvs. 39,48 Förändringar i storleken dessa avtals- och lagreg-procent. av

pålägg påverkalerade kommer givetvis direkt verksamhetens kostna-att
uppgår påläggetder. För 1993 till 35,45 procent.

LäromedelutrustningB

Definition omfattning-

ingårHär läroböcker, inklusive fack- skönlitteratur,och tidningar, tid-
skrifter, broschyrer tryckt materialoch kostnader för kopie-annat samt

Ävenring. kostnaderna för utrustning datorer, verktyg, jord-t.ex.-
ingårbruks- och skogsbruksmaskiner liksom kostnader för läromedel--

scentral och institutionstekniker. räknasDessutom kostnader för iresor
kulturaktivitetersamband studiebesök, lägerskolormed och hit.

Särskilda synpunkter

Kontot väldigtkan behandlas vidolika i olika och olika till-kommuner
fällen. tillämparKommunerna olika är inventarierregler för vad som

föremåldärmedoch skall bli för avskrivning vad är lärome-och som
delutrustning därmedoch kostnadsförs direkt. Det finns dessutom
kommuner direktavskriver alla sina inventarieinköp rubri-undersom

ocksåken läromedelutrustning. En särskild problematik kan tänkas
uppstå i samband med nybyggnation inköpoch första inventarier, lä-av
romedel och läroböcker.

Dessutom föreligger skillnader mellan olika stadier.stora
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Definition omfattning-

Skolhälsovård, kurato-skolpsykologer,Elevvård förinnebär verksamhet
föreningarstöd tillelevförsäkringar,assistens,personligskolvärdar,rer,

Även socialtjänst.från landstinget, kommunensköptatjänsteretc.
SSA-sekreterare,SYO-funktionärer,omfattarSYO-verksamhet yr-

administrativ personaleventuellSYO-verksamhet,ikesvalslärares del
yrkesråd.SSA-råd ochSYO-verksamheteninom samt

SkolmåltiderD

omfattningDefinition -

skolmåltids- Kostnaderingår cafeteriaverksamhet.ochredovisningenI
administrativa kostnadervissaochlivsmedel,för personal, transporter

ingåringår. däremotkostkonsulent Lokalkostnadert.ex. förkostnader
så matlagning tillintenettoredovisadeär kostnadernainte. Vidare att

påverka kostnaden.skallän skolans eleverandra

Särskilda synpunkter

skolformernaviktning gjorts mellankostnadsberäkning elev harVid per
gymnasieelev 1,5.varje1,0 ochså givits viktengrundskoleelevatt en

mellanstadieportion medangrundskoleeleverViktningen enavserav
respektive0,75sättas tillhögstadieportionen kanlågstadieportionen och

mellanstadieportion.1,25

AdministrationE

omfattningDefinition -

lokala ad-respektive skolformsinräknatsadministrationsbegreppet harI
skoladministra-centralastyrelsenämndförministration, kostnader samt

ingår administrationslokaler.förkostnadernaVidarekostnader.tiva

synpunkterSärskilda

sätt i olikaolikaorganiseradeuppgifterna kanadministrativaDe vara
lönefrågor vissaligger iekonomi- ochHanteringenkommuner. av

decentraliseradei andraochcentralt i kommunen utkommuner
upplysningarUnderlagsmaterialet inteliknande.ochskolenheter ger

gjorts.omfattning dettavilkeniom
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Definition omfattning-

formPersonalutbildningen omfattar Fortbildning iall personal. stu-av
föreläsarevikarier,diedagar, Kostnadernakurser m.m.m.m. avser resor,

förgäller för lärare respektive skolforms andel kostnadernaoch samt av
övrigskolledare och personal.

Särskilda synpunkter

är utför-för skolledare övrig personal redanDe totala kostnaderna och
någon såledesfördelning behöver inte gö-delade ytterligare dessaoch av

ras.

G Lokaler

Definition omfattning-

utnyttjas även för än skolverksamhet skaI de fall skollokalerna annat
hänförliga till medräknas.endast kostnaderna är skolverksamhetensom

fördeladeTill kostnaderna räknas direkta kostnader, interna hyror,
Vidare medräknas för städ-lokalkostnader och hyror. kostnaderexterna

fastighetsskötsel förekommande kapital-ning, uppvärmning och samt
kostnader för inventarier.lokaler och

Särskilda synpunkter

Hyressättningsprinciper olikaolika i skollokaler. Olikakan meto-vara
förder kapitalkostnadsberäkningar tillämpas.

Kostnadsberäkningar när även verksamhet bedrivs i lokalernaannan
är problematiska.

ägandeförhållandenVidare kan olika kostnadsjämförclse-komplicera
na.

Utredningens alternativ

I det underlaget för inriktning utredningens delstudiergemensamma av
har den särskilde utredaren olikapreciserat förutsättningar och de alter-

på.nativ studierna skall grunda sig Sammanlagt sju olika alternativ,som
tvåinklusive referensalternativ är därvid Se ñguraktuella. Alternati-

såkortfattatkan här:presenterasven
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SOU 1994: 45Referensalternativ A
Expertbilaga 6högskola förändras ej.gymnasieskola ochBarnomsorg, grundskola,

års ålder.Skolstart vid sju

Referensalternativ B
50förändras ej.gymnasieskola och högskolagrundskola,Barnomsorg,

årskullen års ålder.börjar vidprocent sexav

Årskurs O-alternativet
år.årTioårig fyllerobligatorisk det barnetskolstartgrundskola med sex

årskursGrundskoleutvidgningen görs anslutning till skolstarten,i
femåringar Gymnasiesko-skolförberedande verksamhet.Alla erbjuds

lan berörs ej.

Årskurs IO-alternativet
år.årTioårig fyllerdet barnetgrundskola med obligatorisk skolstart sex

årskursen förstärkning grundskolansDen tillkommande avses som en
införes i läroplanen.del. Nya momentsenare

femåringar Gymnasiesko-skolförberedande verksamhet.Alla erbjuds
innehållsmässigt.lan anpassas

årskursFrivillig 10-alternativet
år för-Sjuårig årskurs frivilligt för mognad,9 finnsskolstart, efter ett

årskullen utnyttjabreddning. Ca 20djupning och antasprocent av
årskurs.denna

ej.Förskola gymnasieskola berörsoch

Tioårig grundskola-alternativet
skolårårs ålder. första användsi handSkolstart vid Ett tiondesju som
språkkunskapsmålen, matematik.främst i ochför utökaatt

innehållsligthögskola förändrasFörskola ej. Gymnasie- ochberörs
förändrade förkunskaper.m.h.t. elevernas

Trettonårig skolplikt-alternativet
år.trettonårigsammanhållen, vidskola med skolstartobligatorisk sex

vid detvid skolstarten och delstillkommande tiden läggs delsDen som
övergång gymnasium.grundskola ochmellandagensmotsvarar

femåringar Högskolan kanskolförberedande verksamhet.erbjudsAlla
modifieras.behöva

elevantalVolymer -

femårspe-påverkar undergenomförande antalet eleversuccessivtEtt en
genomfö-når fram till antal eleverriod, i övrigt oavsett omman samma

2008.2000, 2004 eller1996,randet sker med start
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Figur 4 Illustration de olika alternativen SOU 1994: 45av
Expertbilaga 6
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E] Barnomsorg

Grundskola

grundskoleugwmasicskolaUtvidgad grundskola

Årskurs O-alternativet

tioårigInnebär grundskola med obligatorisk årskolstart det barnet fyl-
år.ler Grundskoleutvidgningen görs års-i anslutning till skolstarten,sex

kurs
femåringarAlla erbjuds skolförberedande verksamhet. Gymnasiesko-

lan berörs ej.

Beskrivning

Ett samtidigt genomförande alternativet förändringar ochstoraav ger
således påfrestningar verksamheten i grundskola, barnomsorg och
skolbarnsomsorg. Ett successivt införande till femårs-under exempel en
period förefaller realistiskt.vara mera

reliFo nde beräkningar bygger gradvis genomförande bör-med
årenjan 2000, 2004 2008.och
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1994: 45SOUverksamheterna:Förändringar av
6Expertbilagaår barnomsorg1lågstadietåkår 01+ -

o-åringarår skolbarnsomsorg1+
år deltidsförskola1år deltidsförskola1+ -

6-åringarS-åringar

referensalternativ AideltidsförskolaförkostnaderochVerksamhet
jämför-beräkningsskälpraktiskaärårskurs 0-alternativetochBoch av

år.flyttardå endast ettverksamhetenbara ner

verksamhetUtökad
medför6-åringarår 0 för allaskolår grundskolaniYtterligare ett0

skol-läromedel,utrustning,lokaler,personal,förkostnaderökade
övrigavissamåltider, skolskjutsar poster.samt

motsvarandemedförår skolbarnsomsorgeninomYtterligare ett0
verksamhet.för dennakostnadersätt ökade

personalfortbildningökadkräverslagdettaFörändringar un-en0 av
övergångsperiod.der en

medföralokalintegration kan attochpersonal-följdtillVinster0 av
helt.fallerintekostnadsökningarna utnämndaovan

verksamhetMinskad
familje-både ochdaghemårs inom barnomsorgen,verksamhetEtt°

lokaler,personal,besparingar ut-försvinner. Dettadaghem ger
också möjlighetermåltider Detverksamhetsmedel,rustning, etc. ger

grundskolan.lokalintegration medochtill personal-

verksamhetOförändrad
inte.förändrasgymnasieskolanochUtträdesåldern grundskolan° ur
för-alternativ. Denpåverkas inte dettagymnasieeleverAntalet av

förmodligendockkommergrundskolaniskolverksamhetenbättrade
gymnasieskolan.istudieavbrottfärremedföraatt

OCH ELEVDELVERKSAMHETREDOVISNING PER

0,72 tkrAdministration
delvisendastprocentårskurs, kommer attlleneleverökat antalEtt

storlek,administrationenscentralarespektivepåverka lokala upp-den
20skattningsvis till procent.

15,18 tkrUndervisning
genomsnittli-än denmindrebedrivs iLågstadieundervisningen grupper

bedrivspersonaltäthet. Verksamhetenstörregrundskoleklassenga
läraretimvecka och med20veckotimmarlägre antal somidock ett

grundskolan.igenomsnittslärarenänavlönadeär lägregenomsnittligt
genomsnittsele-60motsvarandekostnaden till procentberäknarVi av

vens.
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Läromedel 1,28 SOU 1994: 45tkr
uppgårDen redovisade genomsnittliga läromedelskostnaden till Expertbilaga1,7 tkr. 6

åkVi har bedömt kostnaden i 0 till 75 denna kostnad.procent av

Skolbibliotek 0,14 tkr
Skolbibliotekskostnaderna lågutgör kostnad elev, 180 kronor. Vien per
väljer justera denna kostnad till genomsnittselevens,75att procent av

påbland beroende ärklassernagrupperna mindre än grund-annat att
skolegenomsnittets och klassuppsättningar liknandeoch kanatt vara
mindre.

Skolmåltider 1,27 tkr
Skolmåltidskostnaderna årenligt Skolverkets redovisning 2,7 tkr be-per
står två ungefär lika delar, löner och livsmedel. utökningEnstoraav av

vår påverkaantalet portioner med 11 bör enligt uppfattningprocentca
livsmedelskostnaden, i utsträckning lönekostnadenendast mindremen
25 procent. Enligt undersökningar i andra sammanhang är dessutom

lågstadieportion 0,75 mellanstadieportion varför denen av en genom-
snittliga tillkommande portionen kan kostnadsberäknas till löner: 1,35
tkr 0,25 0,75 0,25 tkr och livsmedel: 1,35 0,75 1,02.tkr Sum-x X x

0,25 1,02 1,27tkr tkr.+ma

Elevvård 0,70 tkr
elevvård årskursVi räknar kostnadsmässigtmed reducerat behov iett av

kvantifierat 50till kostnaden för genomsnittlig grund-procent av en
skoleelev.

SYO 0,00 tkr
årskursSYO förekommer inte i

Personalutbildning 0,35 tkr
I den redovisade personalutbildningskostnaden grundskoleelev ärper
utbildningskostnader för skolledare och personal än lärare in-annan
vägd. Detta innebär tillkommande kostnad endast personalut-att som
bildningskostnaderna för tillkommande lärare skall medräknas. Detta
uppskattas till 75 totala personalutbildningskostnaden.procent av

Lokaler 1,17 tkr
Vi antagit befintligahar daghem,barnomsorgslokaler deltidsförsko-att

fritidshemla, kan användas även i bland direkt iskollokaler, ochsom
vissa fall efter såomändringar och är självklartombyggnader. Det detatt
i vissa kommuner inte finns tillgåtillräckligt med lediga lokaler elleratt

eventuellt lediga lokaler finns fel geografisk plats. Vi är medvetnaatt
spännvidden är och det föreligger skillnader mellanatt stor att storaom

olika kommuner. Som genomsnitt har vi antagit endast 10att procent
måstelokalbehovet nyanskaffasförhyras eller liknande.av
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1994:SOU 450,90 tkrSkolskjuts
vår Expertbilaga 6Enligtär 1,75 tkr.skolskjutskostnaden elevgenomsnittligaDen per

kostnads-skolskjutsbarn endastmedför utökat antalbedömning ettett
tillkommandeeftersom hälften de50mässigt genomslag med procent av

iutnyttja lediga platser dagensbarnen kan transportsystem.

Övrigt 0,29 tkr

22,00 tkrTotal kostnad elevper

Kommentar
börjanårskurs sucessivt medO-alternativetinförandetidigtEtt av

införandetmiljarder än1996 cirka 2,6 krinnebär högre kostnader, om
uppgårdånågotpåbörjas alternativen, kostnadernaenligt deav senare

miljardertill 2,3 2,5 kronor.mellan och

FÖRKLARINGAR TILL TABELL
SCBs beräk-enligttillkommande eleverAntal elever Antalet

förstasärskild delstudie. Elevantalet deningar i
åren införandeförutsätter successivt ochfyra ett

åren vidredovisar effekternafemte och sjättede
genomförande.fullt

två enligt nuvarandeversioner, delsRedovisas iKostnad
49 150för grundskoleelever,genomsnittskostnad

år, särskilda beräk-enligt deoch delskronor per
i delstudien.ningar gjortssom

redovisar totala kost-sista denTabellens kolumnTotal kostnad
beräkningarenligtför rikets kommunernaden

i delstudien.gjortssom
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ÄRSKURS SOU 1994: 450-ALTERNATIVET
Expertbilaga 6

GENOMFÖRANDEAR1996,
genomförandesuccessivt

25248
2516 22,00 112651197 49,15

49,15 3700 22,00 165675277
98227 49,15 4828 22,00 2161

5895 22,00 2639119942 49,15
2571116884 49,15 5745 22.00

GENOMFÖRANDEAR2000,
genomförandesuccessivt

23988
22,00 102946754 49,15 2298

3437 22,00 153869931 49,15
92793 4561 22,00 204149,15

2535115221 49,15 5663 22,00
114267 22,00 251449,15 5616

GENOMFÖRANDUÃR2004,
successivt genomförande

2äÖQ4 23044 2200 5074945 1133
1.E2005 45707 4945 2246 2200 1006

åéoü 67905 3338 2200 14944015
12007 89580 2200 19714015 4403
2008 5443 2200 2436110742 4015
zöos 241049n5 5383 2200109527

v1.,2,GENOMFÖRANDEÅR ÅhfarLÅR2008,
elávjçsr:successivt genomförande

.2008, 22148
2009 43811
2010 65042
2011 85955
2012 5244 2200 2347106686 4945
2013 2337106210 4945 5220 2200
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Årskurs IO-alternativet SOU 1994: 45
Experzbilaga 6

Tioårig år år.obligatoriskgrundskola med skolstart det barnet fyller sex
årskursentillkommandeDen förstärkning grundskolansses som en av

införs i läroplanen.del. Nya momentsenare
femåringarAlla erbjuds skolförberedande verksamhet. Gymnasiesko-

innehållsmässigt.lan anpassas

Beskrivning

samtidigt genomförandeEtt alternativet förändringar ochstoraav ger
således påfrestningar på verksamheten i grundskola, barnomsorg och

femårs-skolbarnsomsorg. successivt införande tillEtt under exempel en
period förefaller realistiskt.vara mera

Föreliggande beräkningar bygger gradvis genomförande bör-med
årenjan 1996, 2000, 2004 2008.och

Förändringar verksamheterna:av
år åk år10 högstadietl 1 barnomsorg+ -
år 6-åringarskolbarnsomsorg1+
år årdeltidsförskola1 1 deltidsförskola+ -

5-åringar Ö-åringar

referensalternativVerksamhet för deltidsförskolaoch kostnader i A
årskursoch O-alternativetB och år praktiska beräkningsskäl jämför-av

då år.bara verksamheten flyttarendast ettner

Utökad verksamhet
skolår årYtterligare i 10grundskolan medför ökade kostnaderett°

Skolmåltider,för utrustning,personal, lokaler, Skolskjutsar vis-samt
övriga poster.sa

årYtterligare inom skolbarnsomsorgen medför motsvarandeett0
sätt ökade förkostnader denna verksamhet.
Förändringar detta slag kräver ökad personalfortbildning0 av en un-

övergångsperiod.der en
Vinster till följd lokalintegration medförapersonal- och kan0 attav

nämnda kostnadsökningarna inte faller helt.utovan

Minskad verksamhet
års bådeEtt verksamhet inom barnomsorgen, daghem familje-och°

pådaghem försvinner. Detta besparingar lokaler,personal, ut-ger
måltiderrustning, ocksåverksamhetsmedel, Det möjligheteretc. ger

till lokalintegrationpersonal- och med grundskolan.

Oförändrad verksamhet
Uttrådesåldern grundskolan och gymnasieskolan förändras inte.0 ur

påverkasAntalet gymnasieelever inte detta alternativ.av
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SOU 1994: 45REDOVISNING DELVERKSAMHET OCH ELEVPER
Expertbilaga 6

0,72 tkrAdministration
årskurs, procent delvisen kommer endastEtt ökat antal elever ll att

påverka administrationens storlek,respektiveden lokala centrala upp-
skattningsvis högst 20med procent.

19,00Undervisning tkr
ärundervisningskostnaden för grundskoleelevenDen genomsnittliga

lågstadiet genomsnitt och25,30 Fördelar stadievis ligger under dettatkr.
Avsikten tillföra vissa medbor-högstadiet över.och moment,att avnya

miljö,karaktär till trafik, alkohol, bild,garfostrande exempel gymna-
genomföras i störreetc. medföra delar delsstik bör dessa kanatt av

låga personalkostnader. bör vissVidare verk-med relativtdelsgrupper,
folkrörelser vilketbedrivas frivilligorganisationer ochsamhet kunna av

Vibegränsa jämfört med dagens. räk-ytterligare bör kunna kostnaderna
lägrebör ligga 25 ändärför kostnaden kunnamed procentatt nuva-nar

förgenomsnittskostnad grundskoleelever.rande

Läromedel 1,70 tkr
uppgår till 1,70redovisade genomsnittliga läromedelskostnadenDen

pååki 10 till liggaVi har bedömt kostnaden kunnatkr. att genom-
snittsnivån.

0,18Skolbibliotek tkr
lågutgör 180 ViSkolbibliotekskostnaderna kostnad elev, kronor.en per

väljer inte justera denna.att

Skolmåltider 2,10 tkr
årSkolmåltidskostnaderna 2,7enligt Skolverkets redovisning tkr be-per

står två ungefär lika delar, löner och livsmedel. utökningEnstora avav
vår påverkabör enligt uppfattningportioner 11antalet med procentca

endast i mindre utsträckning lönekostnadenlivsmedelskostnaden, men
25 undersökningar i ärprocent. Enligt andra sammanhang dessutom

varförhögstadieportion 1,25 mellanstadieportion denen genom-av en
snittliga tillkommande kostnadsberäknas till löner: 1,35portionen kan

0,42 1,25 1,68. Sum-0,25 1,25 tkr livsmedel: 1,35 tkrtkr ochx x x
2,100,42 1,68 tkr tkr.+ma

Elevvård 1,40 tkr
högstadieårskullenVi liggaräknar med tillkommande kanatt ge-

1,40nomsnittskostnaden tkr.

SYO 0,25 tkr
SYO beräknas enligt genomsnittskostnaden.
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SOU 1994: 45Personalutbildning 0,35 tkr
är Expertbilaga 6redovisade personalutbildningskostnaden grundskoleelevI den per

än lärare in-utbildningskostnader för skolledare och personalannan
vägd. innebär tillkommande kostnad endast personalut-Detta att som
bildningskostnaderna för tillkommande lärare skall medräknas. Detta

personalutbildningskostnaden.till totalauppskattas 75 procent av

1,17 tkrLokaler
daghem,Vi antagit befintliga deltidsförsko-har barnomsorgslokaleratt

fritidshem fall efteranvändas även skollokaler, i vissala, kan som om-
sex-åringarna.ändringar lokaler användsoch ombyggnader. Dessa av

Övriga årskurser såbefintliga är självklartutnyttjar redan lokaler. Det
i vissa inte finns tillräckligt med lediga lokalerdet kommuner attatt

tillgå Somlediga lokaler finns fel geografisk plats.eller eventuelltatt
måstegenomsnitt vi antagit 10 lokalbehovethar endastatt procent av

nyanskaffasförhyras liknande.eller

Skolskjuts 0,90 tkr
vårgenomsnittliga skolskjutskostnaden är Enligtelev 1,75 tkr.Den per

bedömning medför utökat skolskjutsbarn endast kostnads-antalett ett
mässigt 50 eftersom hälften tillkommandegenomslag med deprocent av

utnyttja lediga ibarnen kan platser dagens transportsystem.

Övrigt 0,33 tkr

27,10Total kostnad elev tkrper

FÖRKLARINGAR TILL TABELL
tillkommande enligt SCBs beräk-Antal elever Antalet elever

delstudie. förstaningar i särskild Elevantalet de
årenfyra förutsätter successivt införande ochett

årende femte och sjätte redovisar effekterna vid
fullt genomförande.

tvåKostnad Redovisas i versioner, dels enligt nuvarande
49genomsnittskostnad för grundskoleelever, 150

år, beräk-kronor och dels enligt de särskildaper
delstudien.ningar gjorts isom

Total kostnad Tabellens sista kolumn redovisar den totala kost-
beräkningarnaden för rikets kommuner enligt

gjorts i delstudien.som
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ÅRSKURS 10-ALTERNATIVET SOU 1994: 45
Expertbilaga 6

ÅRff.-7ÄhtáI:,GENOMFÖRANDEÅR1996,
. Eigyár;genomförandesuccessivt . ,

1996 27,10 68449,15 124125248
.§7.j1997 27,10 138749,15 251651197

1:998ff 204027,1049,15 370075277
19991 266249,15 4828 27,1098227
2000 325049,15 27,10119942 5895
2001 27,10 316849,15116884 5745

GENOMFÖRANDEÅR ÅRü;l2000,
genomförandesuccessivt

23988 i49,15. 650
27.10 126746754 49,15 2298

18953437 27,1069931 49,15
27,10 251592793 49,15 4561

312227,10115221 49,15 5663
309727,10114267 49,1 s 5616

ÅR Kosxñad1111:313:GENOMFÖRANDEÅR2004, f j-. 1
Nuva619.successivt genomförande 1

27,10423044 62449,15.- 2005 123945707 27,1049,15 2246
67905 27.10 184049.15 3338

2007 242889580 4403 27,1049,15x:
Ö 112008 27,10 300149,15 5443110742

2009 296827,1049,15 5383109527

KostrådGENOMFÖRANDEÅR AR Antal2008,
Åelevergenomförandesuccessivt
.aperflevavgTOTALT,

2008 60027,1049,15 108922148
2009 27,10 1187215343811 49,15
2010 17633197 27,1065042 49,15
2011 23294225 27,1085955 49,15
2012 27,10 2891106686 49,15 5244
2013 287849,15 5220 27,10106210
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årskursFrivillig IO-alternativet 45SOU 1994:
6Expertbilaga

Sjuårig årskurs årefter 9 finns frivilligt för för-skolstart, mognad,ett
årskullendjupning breddning. Ca 20och utnyttjaprocent antasav

årskurs.denna
Förskola gymnasieskola berörsoch ej.

Beskrivning

Beräkningar för elevantal, successivt genomfö-personal byggermm
femårsperiod.rande under en

årAlternativet genomföres gradvis början 1996, 2000, 2004med re-
spektive 2008.

Förändringar i verksamheten

årskull20+ 1 viss del inom gymnasieskolansprocent av -
på högstadiet uppfölj-individuella program

ning

årskursFrivillig 10 kan bli alternativ till börja gymnasieskolan.ett att
påverka frånAlternativet kan gymnasieskolan. Alternati-antalet avhopp

olikakan organisatoriska olikakonsekvenser beroende kom-vet
struktur högstadieskolorvad och gymnasieskolor.muners avser

medföraKan omfördelning viss gymnasieskolapersonal mellanav
och grundskola.

Utökad verksamhet
skolår årskursYtterligare frivilligt i grundskolan 10 medför vis-0 ett

ökade kostnader för läromedel,personal, lokaler, utrustning,sa
Skolmåltider, Skolskjutsar vissa övrigasamt poster.
Förändringar kräverdetta slag ökad personalfortbildning0 av en un-

övergångsperiod.der en

Minskad verksamhet
Alternativet kan medföra viss minskad verksamhet inom0 en gymna-
sieskolan, särskilt inom individuella program.

REDOVISNING PER DELVERKSAMHET OCH ELEV

Administration 0,00 tkr
årskursEtt marginellt ökat 20antal elever ungefärprocent av en

2 påverkagrundskoleelevertotala antalet kommer inteprocent attav
den lokala någonrespektive administrationenscentrala storlek i nämn-
värd utsträckning.
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1994: 45SOU27,80 tkrUndervisning
Expertbilaga 6ärgrundskoleelevenförDen genomsnittliga undervisningskostnaden

genomsnittlågstadiet ochdetta25,30 understadievis liggerFördelattkr.
fördjupning och bredd-målsättningenhögstadiet är mognad,över. När

i vissverksamhetenning, behov innebär dettaalltefter ut-elevens att
Undervis-mindrebedrivs iindividualiserad ochsträckning är grupper.
kostnadenpersonalkrävande ochsådananingen fall bliikan antas mera
nivåpådärmed hamnatillkommande elever tordeför dessa somen

10överstiger genomsnittliga grundskoleelevens, +den procent.

1,70 tkrLäromedel
uppgår till 1,70läromedelskostnadengenomsnittligaDen redovisade

pååk liggatill kunnatkr. i 10Vi bedömt kostnadenhar att genom-
snittsnivån.

0,00Skolbibliotek tkr
låg 180elev, kronor.kostnadSkolbibliotekskostnaderna utgör peren

någonmedförabör inte behövaDet tillkommande elever yt-lilla antalet
för skolbibliotek.terligare kostnad

2,10 tkrSkolmåltider
årredovisning 2,7 be-Skolmåltidskostnaderna tkrenligt Skolverkets per

utökninglivsmedel.står två löner och Endelar,ungefär lika stora avav
påverkavår uppfattningbör enligtportioner med 11antalet procentca

utsträckning lönekostnadenlivsmedelskostnaden, i mindreendastmen
ärsammanhang dessutom25 undersökningar i andraprocent. Enligt

varför denmellanstadieportionhögstadieportion 1,25 genom-en av en
1,35kostnadsberäknas till löner:portionen kansnittliga tillkommande

1,68. Sum-1,35 1,25och livsmedel: tkrtkr 0,25 1,25 0,42 tkr xx x
2,101,68 tkr.0,42 tkr+ma

1,40Elevvård tkr
högstadieårskullen liggakantillkommandeVi räknar med att ge-

1,40nomsnittskostnaden tkr.

0,25SYO tkr
SYO enligtberäknas genomsnittskostnaden.

0,35Personalutbildning tkr
ärgrundskoleelevI redovisade personalutbildningskostnadenden per

än lärare in-personalutbildningskostnader för skolledare och annan
endast personalut-tillkommande kostnadvägd. innebärDetta att som

skall medräknas. Dettabildningskostnaderna för tillkommande lärare
personalutbildningskostnaden.till 75 totalauppskattas procent av

1,17 tkrLokaler
frågan tillkommandeDet marginellt antalär i alternativdetta ettom

utnyttjas. ärutsträckning Deti visselever. Befintliga skollokaler kan
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såsjälvklart det i vissa kommuner inte finns tillräckligt med lediga SOUatt 1994: 45
tillgålokaler eller påeventuellt lediga lokaler finns felatt geografiskatt Experzbilaga 6

plats. Som genomsnitt har vi antagit 10endast lokalbeho-att procent av
måste nyanskaffasförhyras eller liknande.vet

Skolskjuts 0,90 tkr
Den genomsnittliga skolskjutskostnaden är vårelev 1,75 tkr. Enligtper
bedömning medför utökat skolskjutsbarnantal endast kostnads-ett ett
mässigt genomslag med 50 eftersom hälften de tillkommandeprocent av
barnen kan utnyttja lediga iplatser dagens transportsystem.

Övrigt 0,33 tkr

Total kostnad elev 36,00 tkrper

Delar 20 årskullende tionde förutsätts använda sigprocentav av som av
det frivilliga skolårettionde skolåretskulle det frivilliga inte funnitsom

ingåttistället ha i det kommunala uppföljningsansvaret. Omkring
hälften de 20 ingåttskulle uppskattningsvis ha i detprocenten kom-av
munala uppföljningsansvaret därvidoch kostat den kommunala huvud-

ungefär lika mycket elev frivilliga skolåretdet tiondemannen per som
gör. I genomsnitt kan det beräknade alltsåbeloppet reduceras medovan
hälften till 18,00 tkr.

FÖRKLARINGAR TILL TABELL
Antal elever Antalet tillkommande elever enligt SCBs beräk-

ningar i särskild delstudie. Elevantalet de första
årenfyra förutsätter successivt införande ochett

årenfemtede sjätteoch redovisar effekterna vid
fullt genomförande.

Kostnad tvåRedovisas i versioner, dels enligt nuvarande
genomsnittskostnad för grundskoleelever, 49 150

år,kronor och dels enligt särskildade beräk-per
ningar gjorts i delstudien.som

Total kostnad Tabellens sista kolumn redovisar den totala kost-
naden för rikets kommuner enligt beräkningar

gjorts i delstudien.som
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1994:SOU 45
Expertbilaga 6

GENOMFÖRANDEÅR1996,
genomförandesuccessivt

i 5050
S03 18,00 18410239
740 18,00 27115055 49,15
966 18,00 35419645 49,15

18,00 43223988 49,15 1179
18,00 42123377 49,15 1149

guAntál KöäfhádGENOMFÖRANDEÅR2000, .
7elevergenomförandesuccessivt

149408 18,008293 49,15
232632 18,0012862 49,15

18,00 31517510 49.15 861
18,00 42023315 114649,15
18,00 43224025 49,15 1181

GENOMFÖRANDEÅR2004,
successivt genomförande

A 18,00 8449.15 229
9610 18,00 17349,15 472

27615358 18.0049,15 755
20757 18.00 37449,15 1020

4581250 18,0049,1525442
18,00 448122424907 49,15

GENOMFÖRANDEÅR A1132008,
genomförandesuccessivt

2008 2505088 49,15
2009 49,15 4909963g
2010 49,15 71814604A
2011 49,15 93318984
2012 23663 49,15 1163
2013 23551 49,15 1158
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Tioårig grundskola-alternativet SOU 1994: 45
Expertbilaga 6

skolårårs ålder.Skolstart tionde i första hand användsvid sju Ett som
språkkunskapsmålen, matematik.för utöka främst i ochatt

innehållsmäs-förändrasFörskola berörs ej. Gymnasie- högskolaoch
förändrade förkunskaper.sigt hänsyn till elevernasmed

Beskrivning

på genomförandeFöreliggande beräkningar successivt underbygger ett
femårsperiod åren 1996, 2000, 2004 respektive 2008.börjanmeden

Utträdesåldern år.förskjutesgrundskolan ettur

Förändringar verksamhetenav

år högstadiet1+

Utökad verksamhet
skolår årskursYtterligare 10 medför ökade förkostnader0 ett perso-

Skolmåltidernal, utrustning, läromedel, och Skolskjutsarlokaler,
vissa övrigasamt poster.

Förändringar personalfortbildningkräver ökaddetta slag0 un-av en
övergångsperiod.der en

gymnasieskolaAlternativet kräver översyn verksamheten inom0 en av
högskola.och

REDOVISNING DELVERKSAMHET OCHPER ELEV

Administration 0,72 tkr
årskurs,ökat en procent delvisEtt antal elever 11 kommer endast att

påverka lokala respektive centrala administrationens storlek,den upp-
skattningsvis 20med högst procent.

Undervisning 25,30 tkr
genomsnittliga undervisningskostnaden för ärDen grundskoleeleven

lågstadiet25,30 Fördelat genomsnitttkr. stadievis ligger under detta och
kunskapsmålen språkhögstadiet över. Avsikten utöka i ochatt matema-

måstetik bör medföra avsevärda undervisningdelar dennaatt av ge-
Ånomföras i mindre utökad personaltäthet följd.medgrupper som

sidan skolpliktsökningenandra skall den andra delen bland annatav
användas till praktik, vilket minskar genomsnittliga undervisnings-de
kostnaderna. Vi räknar därför för undervisning börmed kostnadenatt

nivåkunna ligga förnuvarande genomsnittskostnadsamma som
grundskoleelever.
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SOU 1994: 451,70 tkrLäromedel
uppgår Expertbilaga 61,70tillläromedelskostnadengenomsnittligaDen redovisade

åk liggai 10 till kunnabedömt kostnadenVitkr. har att genom-
snittsnivån.

0,18 tkrSkolbibliotek
180 Vilåg kronor.kostnad elev,utgörSkolbibliotekskostnaderna peren

denna.väljer inte justeraatt

2,10 tkrSkolmåltider
år,redovisning, 2,7 tkrSkolmåltidskostnaderna enligt Skolverkets per

utökningtvå livsmedel. Enbestår löner ochungefär lika delar,storaav
påver-vår uppfattningbör enligtmed 11antalet portioner procentcaav

lönekostna-utsträckningi mindrelivsmedelskostnaden, endastka men
ärsammanhang dessut-andraundersökningar i25 procent. Enligtden

varförmellanstadieportion den1,25högstadieportion ge-av enom en
löner:kostnadsberäknas tillportionen kantillkommandenomsnittliga

1,68.1,251,35 tkr0,42 livsmedel:1,25 tkr och1,35 0,25tkr xxx
1,68 2,10 tkr.0,42 tkrSumma +

1,40 tkrElevvård
påhögstadieårskullen liggakantillkommandeVi räknar med ge-att

1,40nomsnittskostnaden tkr.

0,25 tkrSYO
genomsnittskostnaden.SYO beräknas enligt

0,35 tkrPersonalutbildning
ärgrundskoleelevpersonalutbildningskostnadenredovisadeI den per

in-personal än lärareför skolledare ochutbildningskostnader annan
personalut-kostnad endasttillkommandevägd. innebärDetta att som

medräknas.lärare skall Dettatillkommandeförbildningskostnaderna
personalutbildningskostnaden.totalatill 75uppskattas procent av

2,95 tkrLokaler
undervis-bedrivaårskursen fordrar lokaler10tillkommandeDen att

ingående omfattandebefintliga lokalerVisst utnyttjandening samtav
förkostnadentillkommandedenpraktikperioder bör kunna reducera

också så det i vissa kommunerär självklarthälften. Detlokaler till att
tillgå le-eventuelltellertillräckligt med lediga lokalerinte finns attatt

vi antagitgenomsnitt harSomfel geografisk plats.diga lokaler finns
liknan-måste nyanskaffasförhyras eller25 lokalbehovetatt procent av

de.

0,90 tkrSkolskjuts
vårEnligt1,75 tkr.är elevskolskjutskostnadengenomsnittligaDen per

kostnads-endastskolskjutsbarnmedför utökat antalbedömning ettett
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SOU 1994: 45mässigt 50 eftersom hälften de tillkommandegenomslag med procent av
Expertbilaga 6kan utnyttja lediga platser ibarnen dagens transportsystem.

Övrigt 0,35 tkr

36,20 tkrTotal kostnad elevper

FÖRKLARINGAR TILL TABELL
enligt SCBs beräk-Antal elever Antalet tillkommande elever

förstasärskild delstudie. deningar i Elevantalet
årenfyra förutsätter successivt införande ochett

åren effekternafemte sjätte redovisar vidde och
fullt genomförande.

tvåKostnad Redovisas i versioner, dels enligt nuvarande
150genomsnittskostnad för grundskoleelever, 49

år, dels enligt de särskilda beräk-kronor ochper
gjorts delstudien.ningar isom

sista redovisar totalaTotal kostnad Tabellens kolumn den kost-
för rikets enligt beräkningarnaden kommuner

gjorts i delstudien.som
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TIOÃRlG 1994:SOU 45GRUNDSKOLA-ALTERNATIVET
Expertbilaga 6

GENOMFÖRANDEAR1996,
successivt genomförande

20233
39449 49,15 1939 36,20 1428
58679 49,15 2884 36,20 2124
77674 49,15 3818 36,20 2812
99184 49,15 4875 36,20 3590

103668 49,15 5095 36,20 3753

GENOMFÖRANDEÅR2000,
successivt genomförande

19837
41467 49.15 2038 36,20 1501
64309 49,15 3161 36,20 2328
87551 49,15 4303 36,20 3169

116576 49,15 5730 36.20 4220
120123 49,15 5904 36,20 4348

GENOMFÖRANDEÅR2004,
genomförandesuccessivt

103787
127208 49,15 6252 36,20 4605
124535 49,15 6121 36,20 4508

GENOMFÖRANDEÅR2008,
successivt genomförande

9254442i i

49814 49,15 2448 180336,20
73019 49,15 3589 36,20 2643
94918 49,15 4665 36,20 3436

118315 49,15 5815 36,20 4283
117756 49,15 36,205788 4263
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Trettonårig skolplikt-alternativet SOU 1994: 45
Expertbilaga 6

sammanhållen, trettonårig år.obligatorisk skola med skolstart vid sex
Den tillkommande tiden läggs dels vid skolstarten och dels vid det som

övergång gymnasium.dagens mellan grundskola ochmotsvarar
femåringarAlla erbjuds skolförberedande verksamhet. Högskolan kan

behöva modiñeras.

Beskrivning

samtidigt genomförande alternativet alltför förändringarEtt storaav ger
således påfrestningar påoch verksamheten i grundskola, barnomsorg,

skolbarnsomsorg gymnasieskola. successivt genomförande underoch Ett
femårsperiodexempelvis förefaller realistiskt.en vara mera

påFöreliggande beräkningar gradvis genomförande bör-bygger med
årenjan 1996, 2000, 2004 2008.resp.

Förändringar verksamhetenav

år låghögstadiet år1+ 1 barnomsorg-
år ö-åringar1 skolbarnsomsorg+
år årdeltidsförskola deltidsförskola1 1+ -

5-åringar 6-åringar
ytterligare viss uppföljningsverk-+ -
gymnasieelever individuellasamhet -

program

Verksamhet och kostnader för deltidsförskola i referensalternativ A
årskursoch B och O-alternativet är praktiska beräkningsskäl jämför-av

då år.flyttarbara verksamheten endast ettner

Utökad verksamhet
skolår år ö-åringarYtterligare i grundskolan 0 för alla medför° ett

ökade kostnader för utrustning, läromedel,personal, lokaler, skol-
måltider, Skolskjutsar vissa övrigasamt poster.

årYtterligare inom medförskolbarnsomsorgen motsvarandeett0
sätt ökade förkostnader denna verksamhet.

övergångsperiodFörändringar kräverdetta slag under ökad0 av en
personalfortbildning.
Vinster till följd och lokalintegration medförapersonal- kan0 attav

nämnda kostnadsökningarna fallerinte helt.utovan
Ytterligare obligatoriskelever i gymnasieskolan medför vissaantal0
ökade kostnader för personal, lokaler, utrustning, läromedel, skol-
måltider, Skolskjutsar övrigavissasamt poster.
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1994: 45SOUverksamhetMinskad
6Expertbilagafamilje-både ochdaghemårs inom barnomsorgen,verksamhetEtt°

lokaler,personal,besparingar ut-Dettaförsvinner.daghem ger
också möjlighetermåltider Detverksamhetsmedel, etc.rustning, ger

grundskolan.medlokalintegrationochpersonal-till
verksamhetoförändrad

inte.förändrasgymnasieskolanochUtträdesåldern grundskolan° ur
alternativ.påverkas dettaintegymnasieeleverAntalet av

ELEVOCHDELVERKSAMHETREDOVISNING PER

GRUNDSKOLA

0,72 tkrAdministration
delvisendastprocentårskurs, kommer atten 11eleverökat antalEtt

storlek,administrationensrespektive centralapåverka lokala upp-den
20skattningsvis till procent.

19,00 tkrUndervisning
genomsnittli-än deni mindrebedrivsLågstadieundervisningen grupper

bedrivsVerksamhetenpersonaltäthet.störregrundskoleklassenga
läraretimvecka medoch20veckotimmar somlägre antalidock ett

grundskolan.igenomsnittslärarenänavlönadelägregenomsnittligt är
nå-å sidanandrakräverhögstadieundervisningentillkommande enDen

igenomsnittskostnadenjämfört medundervisningsresursutökadgot
tilltillkommande kostnadentotaladärför denberäknarVigrundskolan.

genornsnittselevens.75motsvarande procent av

1,49 tkrLäromedel
uppgår tkr.till 1,7läromedelskostnadengenomsnittligaredovisadeDen

dennaåk 0 till 75ikostnad procenttillkommandebedömtVi har av
genomsnitts-lika medtillhögstadiekostnadtillkommandekostnad och

genomsnittskostnaden.%87,5tillsammanskostnaden, dvs. av

0,14 tkrskolbibliotek
Vilåg 180 kronor.elev,kostnadutgörSkolbibliotekskostnaderna peren

genomsnittselevens.till 75kostnadjustera denna procentväljer avatt

1,27 tkrSkolmåltider
år be-redovisning 2,7 tkrenligt SkolverketsSkolmåltidskostnaderna per

utökninglivsmedel. Enochlönertvå delar,står ungefär lika avstoraav
påverkavår uppfattningenligtbör11portioner medantalet procentca

lönekostnadenutsträckningmindreiendastlivsmedelskostnaden, men
är dessutomsammanhangundersökningar i andraprocent. Enligt25

varför denmellanstadieportionlågstadieportion 0,75 genom-av enen
1,35till löner:kostnadsberäknaskanportionentillkommandesnittliga
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SOU0,25 0,75 0,25 1,35 0,75 1,02. Sum- 1994: 45tkr tkr och livsmedel: tkrx x x
1,02 Expertbilaga 60,25 tkr 1,27 tkr.+ma

Elevvård 1,00 tkr
elevvård årskursVi räknar kostnadsmässigt behov imed reduceratett av

kvantifierat förtill kostnaden genomsnittlig grund-75 procent enav
skoleelev.

SYO 0,00 tkr
årskursSYO förekommer inte i

Personalutbildning 0,35 tkr
ärden redovisade personalutbildningskostnaden grundskoleelevI per

utbildningskostnader för än lärare in-skolledare och personalannan
vägd. innebärDetta tillkommande kostnad endast personalut-att som
bildningskostnaderna för tillkommande lärare medräknas.skall Detta
uppskattas till totala personalutbildningskostnaden.75 procent av

1,17Lokaler tkr
Vi antagit daghem, deltidsförsko-har befintliga barnomsorgslokaleratt

fritidshem vissa fall efterla, kan användas även skollokaler, isom om-
såändringar är självklart i vissa kommu-och ombyggnader. Det detatt

tillgåinte finns tillräckligt med lediga lokaler eller eventuelltatt attner
lediga lokaler finns fel geografisk Som genomsnitt viplats. har anta-

måstegit 10 nyanskaffasförhyrasendast lokalbehovet el-att procent av
liknande.ler

Skolskjuts 0,90 tkr
vårDen genomsnittliga skolskjutskostnaden är elev 1,75 Enligttkr.per

bedömning medför utökat skolskjutsbarnantal endast kostnads-ett ett
mässigt 50 eftersom hälften tillkommandegenomslag med deprocent av
barnen kan utnyttja lediga iplatser dagens transportsystem.

Övrigt 0,36 tkr

Total kostnad 26,40elev tkrper

GYMNASIESKOLA

inledandeI det avsnittet under beskrivningen kostnaderna förav gym-
nasieskola redovisas 1992 till i genomsnitt 56 150dessa kronor elev.per

trettonåriga skolplikten innebärDen tillkommande antal elever,ett re-
lativt litet, där marginalkostnaden schablonmässigt beräknas till 50kan

ocksådenna kostnad. Därvid har beaktats vissa de idagprocent attav av
individuellas.k. försvinner. Kostnaden gymnasieelevprogrammen per

alltsåberäknas till 28 100 kr.
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451994:SOUTABELLTILLFÖRKLARINGAR beräk-SCBsenligtelevertillkommandeAntaleteleverAntal 6ExpertbilagaförstadeElevantaletdelstudie.särskildiningar
ochinförandesuccessivtförutsätteråren ettfyra
videffekternaåren redovisarsjätteochfemtede

genomförande.fullt
grund-förikostnaderuppdelat re-RedovisaselevKostnad, per två genomsnitts-med degymnasieskolaspektivetotaltochi tkr

i dennaberäknatsredovisats ovankostnaderi mkr som
delstudie.

sammanlag-denredovisarkolumnsistaTabellenskostnadTotal beräk-enligtkommunerriketsförkostnadenda
delstudie.i dennagjortsningar som
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TRETTONÃRIG SKOLPLIKT-ALTERNATIVET SOU 1994: 45
Expertbilaga 6

GENOMFÖRANDEÅR GENOMFÖRANDE1996,SUCCESSIVT
A...VÄ ,sin

01414
60x12

667
26,40 1352 28,10 223 1574
26,40 1987 28,10 2582594
26,40 2593 28,10 619 3212
26,40 3166 28,10 637 3803
26,40 3086 28,10 661 3747

TOTALT..
MKR.

633
46754 7922 26.40 1234 28,10 223 1457

- 69931 21152 26,40 1846 28,10 594 2441
92793 22017 26,40 2450 28,10 619 3068

;115221 22654 26,40 3042 28,10 637 3678
61114267 23519 26,40 3017 28,10 661 3678

GENOMFÖRANDEÅR GENOMFÖRANDE2004, SUCCESSIVT

.7671401631652004,Z5ff1OTALTRtsuoskom
élévg-iofiALT pérJ.é1äVj§TOIALTMKR

M01 KRAV iSKOLA m: MKR.
23044 0 26,40 608 28,10 0 608
45707 9313 26,40 1207 28,10 262 1468

M,2006 67905 24713 26,40 1793 28.10 694 2487
89580 25821 26,40 2365 28,10 726 3090

321108511074226983 26,40 2924 28,10 758 3682
2009109527 27009 26,40 2892 28,10 759 3650

GENOMFÖRANDEGENOMFÖRANDEÅR SUCCESSIVT2008,
AR ANTAL ELEVER KOSTNAD. GYM- GRUNDSKOLAVGRUND- GYMNASIESKOLA TOTALT5-

SKOLA pérelevNASIE- TOTALT elev TOTALT MKRper
SKOLA TKR .MKR TKR MKR

2.008 22148 O 26,40 585 28,10 O 585
2009 43811 10164 26,40 1157 28.10 286 1442
2010 65042 26466 26,40 1717 28,10 744 2461
2011 85955 25892 26,40 2269 28,10 728 2997
2012 106686 25279 26,40 2817 28,10 710 3527
2013 106210 24855 26,40 2804 28,10 698 3502
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1994:SOU 45Tidigare utredningar
Expertbilaga 6

några tidigareför dekortfattat redogöraDetta avsnitt mycketatt avavser
skolpliktsålder,frågan nämli-förändradutredningar behandlat omsom

gen
1985:22Förskola-skola-kommitténs SOUbetänkande°

revisionsavdelning ifrån Svenska KommunförbundetsRapport°
nov 1986Lund

ekonomisk studie.dyrgrip EnSvensk barnomsorg,° en
1988Svenska Kommunförbundet°

1990:31Förskola BarnskolaSkola Ds°

Förskola-skola-kommitténs betänkande
skolplikts-oförändradhuvudalternativ;Kommittén olikaarbetade med

ålder, skolpliktsålder alternativsuccessiv Dessaskolstart.förändrad och
utifrån ekonomiskaorganisatoriska ochpedagogiska,analyserades syn-

punkter.
tioårigfrån års ålder, skol-alternativen innehöll skolstartEtt sexav

Ävenfemåringar.gång utökat behov kom-förallmän förskolaoch av
sexåringar Beräkning-efter skoldagen beaktades.tillsyn förpletterande

sjuåringarnaifrån sexåringarna fick skolautgick att somsammaarna
lågstadielärare.lärartäthetinklusive timmar i skolan ochhar, antal

små, förfrämst förekommandebedömsRationaliseringsvinsterna vara
Skolhälsovårdskolbibliotek,Skolskjutsar, m.m.

årsi 1983för och kommunekonomiskaDe konsekvenserna stat pen-
såg påningvärde följande sätt:ut

6-åringar 875lågstadium 1 mkr+°
6-åringar 627 mkrfritidshem +°

331 mkrfamiljedaghem +°
5-åringar 400 mkrdeltidsförskola +ca°

0476-åringar 1 mkrdaghem° -
6-åringar 332 mkrfamiljedaghem° -
6-åringar 747 mkrdeltidsförskola° -

163 mkrrationaliseringsvinster -
950 mkrSumma ca

från revisionsavdelning iKommunförbundets LundRapport Svenska
förskola-skola-kommitténs betänkandekompletteringar tillInnehöll

sexåringar kombination mediekonomiska konsekvenser förvad avser
nioårig skolgång.

studieSvensk dyrgrip ekonomiskbarnomsorg, Enen
år6skolstart ochl studie beskrivs tidigaredenna konsekvenserna av

låg-Sexåringarnatioårig går verksamhetskolplikt. i motsvararsomen
årskurs 22 klass. Kom-stadiets 20 veckotimmar elevermed ochett per

familjedag-fritidshem ochpletterande tillsyn utanför skoltid i form av
hem.
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års års-Beräkningarna 1987 penningvärde innebärande SOU 1994: 45gjordes i en
årskursi 31 800 Expertbilagakurskostnad med kronor. 6ett

Slutsatsen är förslaget blir dyrare än riksdagens beslut fulltatt ut-om
1991, 900byggd barnomsorg med cirka miljoner. Kostnadsökningarna

sexåring-är hänförliga till förskolan, medan barnomsorgens kostnader
minskar.arna

FörskolaSkola Barnskola
Två sexåringarmodeller skolalternativet intagning itestades, med av

småbarnskolasjuåringarsmotsvarighet till nuvarande skolstart och om-
sjuåringar lågstadie-fattande och med och förskolelärare arbetandesex-

tillsammans. Utredningen har i första hand redovisat kostnads- och
ocksåjämlikhetseffekter, redovisat fördelar Skol-och nackdelar.men

innehåller årsklasseralternativet dubbla hela skol-som passerar genom
nioårigdvs. med genomförandetid förskjuts hela grundsko-systemet, en

år neråt. bibehållande nioårigalan Med den skolplikten innebärett av
års-detta totalt kostnadsminskning motsvarande kostnaden fören en

kull.
småbamsskolealternativet någotI krävs förmodligen större lärartäthet,

påverkardirekt kostnadsbilden.Nuvarande finns försom resurser som
sjuåringaroch räcker enligt utredningen väl till för denattsex- ge nya

småbarnsskolan rimlig lärartäthet. Detta alternativ är inte lika kost-en
nadsbesparande skolalternativet. alternativet förDocksom ger mer

Lågstadiets ål-än vad förskola för närvarandeoch skolapengarna ger.
också ocksådersintegration medför fördelar. Utredningen att yt-menar

terligare uppnåsekonomiska samordningseffekter borde kunna vid ett
huvudmannaskap lokaler, administration m.m..enat

också årI utredningen diskuteras värdet sluta grundskolanatt ettav
tidigare för därefter vidare till högre studier eller i yrkeslivet.att ut

förhållandeEffekter i till barnomsorg och skolbarnsomsorg

Uppdraget i denna delstudie har varit redovisa kostnadernaatt som av-
skolpliktsålder påverkasskolväsendet. förändrad ocksåVid barn-ser en

och skolbarnsomsorg i utsträckning. Konsekvenserna förstoromsorg
barn- och skolbarnsomsorg i särskildhar belysts delstudie, gjorden av
Socialdepartementet, också kvanitñerat möjligade besparingarnasom

sexårigvid skolstart jämfört med dagens situation till 1,3 mil-knappten
jarder innehållerkronor. Detta belopp även kostnadsbesparingar för lo-
kaler.

Eftersom tillgångdenna delstudie skolans förutsätterkostnaderom
till tidigare måstebarnomsorgs- och skolbarnsomsorgslokaler vid en
samlad bedömning såeffekterna hänsyn lokalkostnadsbespa-tas attav

två gånger.ringen inte görs SocialdepartementetDe gjorda beräkning-av
frångrundar sig bland material Svenska Kommunförbun-annatarna

dets och Socialstyrelsens Jämförelsetal för socialtjänsten 1992rapport
där uppgårlokalkostnadernas andel totala barnomsorgskostnaden tillav
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på 1994:cirka denna tillämpad beräknade SOU 4514 Med detprocentsats to-procent.
erhålls på1,3 miljarder cirka 182 Expertbilaga 6talbeloppet kronor, lokalkostnaden

alltsåmkr. kostnad för lokaler bör belasta förDenna den barnomsor-
skolväsendet sammanlagdaskolbarnsomsorgen och kalkylen.gen,

Slutord och kommentarer

Det i delstudien tillämpade beräkningssättet för varje delpost utför-har
innehållerligt redovisats. Beräkningarna olika effekterantaganden om

ocksåärmed hänsyn till förändrade volymer, samordningar Detm.m.
utifrånviktigt poängtera beräkningar gjortsdessa makroperspek-att ett

ocksåtiv, där är genomsnittssiffror för riket. Viunderlaget kan konstate-
kommunvisa förutsättningarna är väldigt olikade och de redo-att attra

visade effekterna visa spridningkommer mellan olika kom-storatt en
muner.

effekternaolika för olika alternativen kan summariskt redovi-De de
på följande sätt:sas

förhållandeTillkommande för i tillkostnad skolverksamhet dagens verk-
samhet.

Nedanstående redovisarexempel
effekten vid fullt genomförd re-

från årform med successiv start
år2000, för 2004.dvs.

års1992Miljoner kr i penningvärde.
Årskurs 0-alternativet 2 535
Årskurs lO-alternativet 3 122

årskursFrivillig lO-alternativet 420
Tioårig grundskola-alternativet 2204
Trettonårig skolplikt-alternativet 3 678

Ovanstående beräkningar avseende kostnadskonsekvenser för skol-
verksamheten bygger förutsättningarde redovisats i delstudien.som

påpekas:Dessutom förtjänar följande att
beräknade förutsätterDe beloppen bidrag tillgenerella0 att statens

kommunerna inte storleksmässigt förändras.
Vid beräkning kommunernas kostnad för barnomsorg, skol-0 en av

måstebarnsomsorg skolväsendeoch hänsyn till de konsekvensertas som
är hänförliga till lokaler ioch belysts tidigare denna delstudie.som

förändringarDe skolverksamheten ibeskrivs utredningen är0 av som
mycket omfattande karaktär och kräva insatserkommer att storaav av

engångskaraktär, projektkostnader.s.k. framförDetta torde allt avse om-
rådena personalutbildning och anpassning lokaler. Dessa s.k. projekt-av
kostnader har inte redovisning.beaktats i denna

349





1994: 45Expertbilaga SOU7
Expertbilaga 7

funktionshinderKonsekvenser för elever med

Östmar, SIPU Skol ABoch an-ErikHans Hamber Jav

Förord

på Utredningen förlängdhär är skriven uppdragDen rapporten av om
skolgång. funk-för elever medDen utgör analys konsekvensernaen av

ålder för skoltidens längd.tionshinder när det gäller skolstart och
samråd utredningen koncentrerattids- resursskäl har vi i medAv och

hörselskadaframställningen synskada, respek-elever medgrupperna
många förs itive rörelsehinder. Självfallet kan de somav resonemang

även för medaktuella andra elevert.ex.rapporten gravagrupper,vara
språkstörningar olika medicinska handikapp.eller s.k.

för Synskadades riks-Intervjuer genomförts medhar representanter
HRF,SRF, riksförbund Riksförbundet förförbund Hörselskadades

RBU, Handikappförbundensrörelsehindrade barn och ungdomar
Riksförbundet Reumatism RMR. Vidaresamarbetsorgan haroch mot

utbildningsråd vid Statensintervjuer genomförts och konsulentermed
handikappfrågor SIH, vidinstitut för i skolan ledningen Tomteboda-

hörselvårdskonsulenter vid landstingen.skolans medresurscenter samt
härförts avdelningscheferna vid SIH. SamtligaDiskussioner har med

påfåttnämnda möjlighet lämna synpunkter innanhar att rapporten
den fárdigställts.

Enigheten gäller beskrivningarna barnens situation och be-när det av
dömningarna när gäller konsekvenserna olika tidpunkter fördet av

påfallandeskoltidens längd varit Vi vill dockskolstart och har stor.av
färdigställda självfalletbetona vi uppdragstagare i den rapportenatt som

ståråsikterframför överväganden vi själva för.och som
Vi ställt intervjuervill tacka alla med underlag,varmt som upp

och med synpunkter.

Sammanfattning

årtiondenaDet har de vanligare elever medunder blivit allt attsenaste
gårfunktionshinder i och hörselskadadeskola hemorten. Döva gravt

årelever utgör tillbakahär undantag. Sedan tiotal har derasett ett eget
språk, teckenspråket, förvarit helt vilket gjort deaccepterat, att att

tillfredsställande sätt till regionalakunna kommunicera samlatsett spe-
cialskolor eller särskilda hörselklasser. Förutom döva hörsel-och gravt

gårskadade elever i funktionshinder i i sinalla elever med dagstort sett
hemskola.
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1994:SOU 45i huvud-och därmedsynskadade,med synskada kanElever gravtvara
Expertbilaga 7skriftspråk, därmed iochellerpunktskriftanvändasak synsvaga,som

svartskrift.använda vanlighuvudsak
hörselska-döva ellerantingenhörselskada kanElever med gravtvara

teckenspråk, hör-ellerkommuniceradärmed i huvudsakochdade,
talspråk hör-med ellerkommuniceradärmedselskadade, och utan

hjälpmedel.seltekniska
rörelseförmåga ochellernedsattrörelsehinder harElever med per-

kommunikationssvårigheter.svårigheter sällanoch inteceptuella
synska-800 elever medför närvarande drygtfinnsgrundskolan detI

rörelsehin-medAntalet eleversynskadade.cirka 100 ärda, gravtvarav
pårörelsehindrethälften dessa berorcirkaungefär 2 500. Hosder är av

2 000.till cirkauppskattasmed hörselskadaeleverhjärnskada. Antalet
finnsenhetlig Detär intefunktionshindermed storaElever grupp.en

vilkavilket ellerberor bl.a.Skillnadernavariationer inom gruppen.
ellerfunktionshinder, skadornasgradenfunktionshinder eleven har, av

iindividervariation mellansvårigheternas denkomplexitet och som
funktionshinder.medi eleverfinns ävenolika avseenden gruppen

uppstår situation tenderarfunktionshinderFör med attelever en som
svårigheter. främstgällerDeteffekter ochvissa generellage

andra,lika snabbtsvårigheter utvecklasi alla avseendenatt som-
svårigheter med kamraterna,social gemenskapfinnaatt en-

självuppfattningsvårigheter realistiskutveckla samtatt en-
svårigheter självständighet.sinutvecklaatt-

för deinsatser kompenseraförutsättningar ochkrävs speciella attDet
funktionshinder.sittsinasvårigheter möter grundbarneteleven av

hjälpme-utrustning och godalokaler, godgäller bl.a. anpassningDet av
små assistans ochpersonliggodläromedel,anpassadedel, bra grupper,

insatser.specialpedagogiskagoda
möta positiva,funktionshinder ärviktigast för eleven medAllra att

arbetssättet utformasattityderosentimentalakonstruktiva och attsamt
läraeleverpå möjligheter andrasätt eleven attett somsammagersom

delaktig.och vara
fårsvårigheter funktionshindereleven medförAvgörande hur stora

för före skolstart,orts eleveninsatserär dels vilkavid skolstarten som
likamötermöter. Om elevenelevendels vilken skola samma omsorg,

både äri förskola och skolaarbetssättlika väl anpassademiljö ochgod
underordnad bety-pedagogisk synvinkel,tidpunkten för skolstart, avur

delse.
börjaruppstå funktionshindersvårigheter medbarnkanDe omsom

års ålder främströrvidskolan sex
föravgörandevilket kanställa diagnoser,möjligheterna braatt vara-

svårare är,är barneteftersomskolplaceringen, detta yngre
såvällång när det gäl-planeringstid,tillräckligtmöjligheterna att-
gäller anpassningnär detskolamellan hem ochler kontakterna som

utrustning,skolans lokaler ochav
svårigheterna valfrihet för eleverna,skapadärav ökadede att-
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SOU 1994: 45långa betungande föränresvägar för del kan blieleveratt meren-
år Expertbilaga 7ärbarn ett samtsom yngre

arbetssätt i förskolaminst ochsist inte det faktum kulturattmen-
mångamånga i avseendeni fall ochskola, det i dag,och utsom ser

kontinuitet.brister när gälleruppvisar skillnader och detstora.
förstaviktigt detfunktionshinder är särskiltFör med detbarn att

mångaskolåret eftersomkombination förskola och skola,är god aven
snabbt sina kamra-haft möjlighet utvecklas likadem inte har att somav

Likaså måste ställas tillmateriella, skolanspersonella ochter. resurser,
så svårigheter funktions-grundklasslärarens förfogandeoch att av

så långt ytterligareär möjligt undanröjas. Kommandehindret det kan
får med funktionshinder.besparingar inte drabba elever

individuelltmöjlighetFlexibel skolstart generell att anpassager en
skolstartsåldern. möjlighetenfunktionshinderbarn medDetta attger

år änbörja del andra barn.skolan ett ensenare
mångaårs ålder möjlighe-börjar vidOm barnen skolan attmenarsex

återinföras.funktionshinder bör Dettill för elever meduppskovterna
fråga,ñnns flera beakta idock risker dennaatt t.ex.

långt ifrånär entydigt positiva,tidigare erfarenheter uppskovatt av-
uppstårpå ibland först i pubertetenproblem grund uppskovatt av-

samt
tänkesätt iuppskovsmöjligheten för in segregerandevi ettatt genom-

förmotverka utvecklingen skola alla.skolan, kan mot ensom
övergångåterinförs tilli samband medOm möjligheter till uppskov

års ålder, tillämpningen restriktiv.börskolstart vid varasex
års ålder årnioårig vid innebär mindre förmedEn skola ettstart sex

oftaFör med funktionshinder,barnen lära och utvecklas. eleveratt som
skolårsvårt hålla sina kamrater, är tiohar att tempo ensamma som

års ålder.vidnödvändighet börja skolanbarnen ska sexom
skolår såvälelfte skulle kunna erbjudasfrivilligt tionde ellerEtt --

sådantfunktionshinder andra elever med behovelever med ettsom av
preparandårår. så inför kommandebör i fallDet ettextra somses

innehålla yrkesorienteringdel för elever medstudier och samt,storen
funktionshinder, handikappkompenserande kunskaper.

tioårig, måsteårs ålder blirOm sker vid skoltidenskolstarten ochsex
årskurstill 5 flyttasavstämning i den läroplanen är förlagdden som nya

ålder,nioårig årsårskurstill Om vid tordeskolan blir med start sex
mål nödvändig.översyn läroplanens och kursplanernasen varaav

tioårig skolgång genomförs blir konsekven-Om tidigare skolstart och
är i första handför SIH myndighet Detinte särskilt stora.serna som

SIH:s kompletteringsutbild-konsulenter inom skolan kan behövasom
årskull Antalet elever ining i in i skolan.och med kommeratt en ny

också tioåriga hand gällerökar skoltiden. andra detskolan med den I
över-SIH Läromedels utveckling läromedel för nybörjare. Under enav

gångsperiod, då års ålder belastningenvid införs, ökar tempo-start sex
insatser görsrärt. gäller exempelvis skolförberedandeDet de som av

TRC.Tomtebodaskolans resurscenter
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Inledning SOU 1994: 45
Expertbilaga 7

årtiondena med funktionshinder i stör-Under de har elever alltsenaste
fåttutsträckning sin undervisning i den vanliga grundskolan ochre

gymnasieskolan.
skolsvårigheter började lyftas framSynen relativt begreppettsom

bemöta,1960-talet. Skolans möjligheter sig i sättetunder att attanpassa
stimulera ställa fick allt större i debatten.och krav eleverna plats
Från sidantidigare sökt lösningar vid den ordinarie verksam-haatt av

svårigheterheten i för möter iskolan elever skolarbetet, har ut-som
sammanhållnagåttvecklingen därklasser alla elevers behov skamot

utifråntillgodoses. Skolans insatserkunna ska planeras varje barns aktu-
ella förutsättningar.

Elever tidigare oftast i specialskola,med synskada gick Tomtebo-grav
började 1960-talet integrerasdaskolan, under i skolan hem-attmen

1986 las Tomtebodaskolan och omvandlades tillorten. ettner resurscen-
går påTRC. elever med synskada i dag i skolaI alla hem-ter stort sett

Några går i särskild undervisningsgrupp. Elever med synskadaorten.
påolika skäl behöver i specialskola, främst beroende deattsom av

går ihar ytterligare handikapp utöver synskada, Ekeskolan.
Även går pårörelsehinder ieleverna med skolamerparten av nu

går Frånhemorten. i särskild undervisningsgrupp.En del det barnenatt
fått också vårdentidigare undervisning olika institut förstodsom av

gåttdem, har utvecklingen via placering i Rh-klasser till deexterna att
går i vanlig Specialskola för rörelsehinder aldrigklass. elever med har

någrafunnits, däremot finns det skolor med särskilda undervisnings-
för elever rörelsehinder.medgrupper

Utvecklingen hörselskadade skil-när det gäller döva och elevergravt
från Dövajer sig utvecklingen för elever med andra funktionshinder.

gårhörselskadade i specialskola, ibland i formoch elevergravt exter-av
till specialskolan. Orsaken till detta är kommunikationenklasser attna

teckenspråk,på vilketoch undervisningen här sker inte är möjligt i den
bådevanliga kräva lärareskolan. Det skulle och elever i klassenatt

teckenspråket,behärskade vilket knappast är rimligt krav. Undervis-ett
teckenspråkning dock i särskilda undervisningsgrupper, somges
någrafinns vid finns fem regionala skolor för döva ochskolor. Det

hörselskadade i landet.gravt
gårmajoritet eleverna med hörselskada, totalt i skolaEn sett,av

för skolplaceringen ärAvgörande eleven med hörselska-hemorten. om
teckenspråkanvända ej.är ellerda beroende attav

funktionsnedsättningar terminologi, diagnostiseringOlika m.m.-

Integrationsutredningen för i sitt slutbetänkande Handikappade elever i
1982:19skolväsendet SOU be-allmänna dedet ett resonemang om

när gäller olika handikappanvändas det och relaterarkansomgrepp
diagnoser även peda-till möjligheterna ställa och demdessa attatt ge en
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SOU 1994: 45blivitutsträckningiharIntegrationsutredningeninnebörd.gogisk stor
Expertbilaga 7medgäller elevernär detinriktningterminologi ochförvägledande

för demTill hjälpgymnasieskolan.ochi grundskolanfunktionshinder
handikappområdet återger vi härså inomväl orienteradeinte ärsom

funktionsnedsättningaravsnitt Olikautredningens andrahuvuddelen av
17-21.diagnostiseringterminologi, m.m.-

synsvagasynskadadeBlinda gravt --

ordetersättakommitsynskadadordetsuccessivt1970-talet har attUnder
skrivelser denofficiellalängre iknappastblind. Numera hittar man --

ännublindpå jufolkmun leverdetberor IVadgamla termentermen.
kvar.

oftalmologiskanamnbytet är dentill det härförklaringviktigEn att
någonkvarblinda harflestaögat lärt deläranvetenskapen attossom

således blindaallmänhet inteiärform De utan snararesynrest.av
många fått möjlighetharsynträninghjälpmedel ochi Genomsynskadade

dåligt den-speglarsmå blindBegreppetäven mycketutnyttja synrester.att
utveckling.na

synförmågan. Denmånga mätasättolikafinns detoftalmologin attInom
heltär mycket Enuppfinningsrikedomenochfulländningen stor.tekniska

talaranvändning. Mantillhär börjat kommaterminologi har om gravany
synskador,ntedelsvåra synskador, lättasynskador, synre-omom synsvaga,

situationsynskadadesdeoffentligt arbetevarjeSnarttarderade etc. sagt om
utgångs-vissa terminologiskadärmed avsnitti samhället inleds ettnumera

punkter anges.

talaför det följande endastiIntegrationsutredningen harVi attstannat
synskadadetalarsynskadade. Vitvå degrupperingar gravtomavom

pedagogisk DenVårt ärhuvudmotiv till detta natur.och avom synsvaga.
och eller tal-till punktskriftär hänvisadsynskadadegravtena gruppen --

lä-deläsmedium. Den andrabok huvudsakligt gruppen synsvagasom --
övrigt har vi in-hjälpmedel.med eller Ihuvudsaklingen tryckt utantextser
språkbruket till-allmännanärmare än vad detmotiveratfunnit det attte -

åter använderde viprecisera begrepp av.oss-
tidigt diagnos-barnsynskada hosutomordentlig viktärDet ettatt enav

är detlitet barnHosså kan sättas in.adekvata insatsertiseras ettatt - - -
fulländadesvårt teknisktsynskada. Hurfastställamycketemellertid att en

så nästan all-de än längeförutsättermätmetoderna än ärde oftalmologiska
svårt litet barn,något förmedverkan kantid aktiv ett spe-som varaen -

funktionsnedsättningar änomfattandehar andraför det barnciellt en-som
studerar ljusetshjälpTestmetoder medbart synskada. t.ex.manvarsen

går från ögat tillnervpulserdeögonlinsen eller registrerarbrytning i som
information.begränsadhjärnan endast enger

förränmånga inte upptäcksförhållandena synskadorgjorthär harDe att
utvecklingsstördaår psykisktBeträffande vissagammalt.barnet är flera

skolåldern synnedsättningeninnandröja ända tillkan detbarn t.o.m. upp
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uppmärksammas. svårigheternaDe här tidigt diagnostisera synskada SOU 1994: 45att en
hos barn gör vårdet enligt uppfattning än angelägnareett söka und- Expertbilaga 7att- -
vika terminologi där alltför bestämda uppdelningar görs i de synska-en
dades problematik.

Döva hörselskadade-

Ordet döv har i likhet med ordet blind Bådagammal tradition. begrep-en
har visat sig förmågaha överleva frånolika försökstorpen att trotsen

håll påverkaofficiellt språkbruket. Under vissa perioder har be-att Lex.
inte alLsförekommit i de statliga myndigheternas ämbetsskrivelser,greppen

anvisningar frånTill skillnad begreppet blind har emellertid begrep-m.m.
döv kommit språkbruket.tillbaka i det officiella Vadpet är tillorsaken

det
Utvecklingen inom audiologin läran hörseln har i likhet med ut-om

vecklingen gåttinom oftalmologin oerhört snabbt under de decen-senast
nierna. Tidigt kunde mångakonstatera dem betraktatsattman av som som
helt döva självai verket hade betydande hörselrester det gick att ut-som
nyttja. När de avancerade hörapparaterna påbörjade komma 1950-ta-mer

mångalet det entusiastiskt föreställde sig dagarna räk-var attsom nu var
nade tilLs det inte längre någraskulle finnas helt döva. Under den här
perioden talades språkbruketdet i det officiella enbart hörselskada-om
de. Teckenspråket gömdes Påundan. dövskolorna intensifierades talun-
dervisningen.

Oppositionen inom dövrörelsen frånden här förda politikenmot var
början mycket stark och intensiv. Döva ville även i fortsättningen kallas för
döva även Teckenspråketde hade vissa hörselrester. språk.derasom var-
Endast vissa dem hade användning för hörapparater. Det skulle emeller-av
tid dröja påända in 1970-talet innan statsmakterna påkorn ändra sinatt

dåpolitik. Först kom benämningen döv språkbrukettillbaka i det officiella
teckenspråketoch blev inte längre motarbetat vid dövskolorna.

såledesOrdet döv innefattar fråndet dövrörelsensom man ser per--
spektiv inte bara beskrivning viss funktionsnedsättningen av en som- -
ordet blind även sätt kommunicera. teckenspråketärDetutan ett att som-
förenar döva med varandra, utgör sammanhållning,drivkraften för skapar

utgångspunkter påför krav samhälletgemensamma etc.
det härI betänkandet SOU 1982:19 har vi själva valt använda föl-att

jande terminologi. Med gravt hörselskadad eller döv denavses person
är beroende visuellgestuell kommunikation. hörselskadatEttsom gravtav

eller dövt barn talspråk.utvecklar inte Med hörselskadadspontant avses
den sådanhörselnedsättning är eller grad han ellerartperson vars attav
hon oftast med hjälp hörapparat i sin kommunikation kan användaav-

språk.talat Ett hörselskadat talspråk.barn utvecklar spontant
Vi är medvetna den här hållerterminologin inte vid närma-attom en
granskning. finnsDet naturligtvis döva och hörselskadade igravtre som

sin kommunikation med hörande använder språk.sig talat kanskeDeav
har blivit dövagravt ålderhörselskadade förmåtti eller tränasen upp en
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SOU 1994: 45på motsvarande sätt hör-förmåga till läppavläsning och tal. finnsDetstor
Expertbilaga 7kommunikation ochvisuellgestuellselskadade är beroende somsom av

talspråk. tordeVariationernainte utvecklakunnat stora.spontant vara
återspeglardenterminologin. Videtta valt den nämndaVi har tror atttrots

förenardet i allmänhet mest resp. grupp.som -- -
problem ärfråga terminologiskasammanhänger med dessanäraEn som

säkerhetåt med vilkenhörselskada ochhur bär sig för mätaatt enman
förmåga uppfatta tal. Vihörselskadat barnskan uttala sig attettman om

metoderredogöra för alla deframställningen medskall inte atttynga som
ochtekniska fulländningenhär blott konstatera denfinns, attutan upp-nu

oftalmolo-audiologin inomfinningsrikedomen är minst lika inomstor som
svårigheterna hos litet barn konstate-är mycketgin. Trots detta ettstora att

svårare detalj orsaken tilloch än naturligtvis ihörselskada att angera en
allmän-hörselskada hinner ihörselnedsättning. barn föds medEtt som en

äldreår fastställas. För det litetoch grad kanhet bli innan skadans artett
på dB.går mätt i decibelvärde hörselnedsättningenbarnet det att ett

barnets för-begränsad informationAudiogrammets värde dock omenger
Två hörselnedsättning i decibel-måga uppfatta tal. barn kan haatt samma

gårförmåga gränser detuppfatta tal. vissahelt olika Inomtal mätt attmen
ganska säkerhetaudiogram medemellertid med ledning stor utta-ettatt av

hörselnedsätt-här hänseendena. Omelevs förutsättningar i desig om en
småmyckettorde möjligheternaningen överstiger 90 dB attLex. vara upp-

fatta tal.

Rörelsehindrade

är i detganska den användsBenämningen rörelsehindrad är Detny. som
språkbruket. vanför.invalidiserad, lytt eller Deofficiella Förr hette det or-

kvar i folkmun. Orsakenlängre. lever knappastden används inte De ens
från blindtill skillnad benämningarna döv ochaldrigtorde deattvara --

något karakteristiskt hos dem det gällde.lyckats föruttryckge
årmånga försök under terminologinhar gjortsDet att senare nyansera

begränsat lättrörelsehindrade. talas rörliga,beträffar Detvad om om
svårtmedeLsvårt röreLsehind-rörelsehindrade,rörelsehindrade, omom
skala.femgradigrade eller rörelsehinder graderade efterom en
i allmänhet varitför de skilda definitionernaMotiven har varierat men

återspegla gruppstöd respektivevissa generella behov hjälp ochatt av
svårt således hjälpallmänhet behövt ihaft. rörelsehindrade har iDen

måltider,pä- vid förnästan varje aktivitet, vid och avklädning,t.ex. per-
medelsvärt däremot enbart i vis-rörelsehindradesonlig hygien Denm.m.

Gränsernae.d.situationer vid förflyttning, för klaraatt trapporLex.sa
valtemellertid varit flytande. Vi harmellan de olika grupperingarna har

utgångspunkter.avstå från otydli-Dehär helt bestämda terminologiskaatt
språkbruket till-det allmännauppdelningar de rörelsehindradega somav

åter, våraräcker för syften.
frågorfråga ärterminologiskanära sammanhänger med dessaEn som

rörelsehindrad.benämningenvilka olika diagnoser döljer sig undersom
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Variationerna är här frågamycket Ofta är det inte bara SOU 1994: 45stora. tex. ettom
rörelsehinder även skador.andra Drygt tredjedel alla barn Expertbilaga 7utan om en av

ocksåmed cp-skador har talsvårigheter.perceptionsstörningar eller Be-Lex.
återspeglar då dåligtrörelsehindrad barnets problematik. Förgreppet att

begrepp denna är det nödvändigt till det enskilda fallet lik-ett attom -
frågai synskadade och hörselskadade.som om

Sedan integrationsutredningen lämnade sitt slutbetänkande för drygt
årtio språkbruket.sedan, har det skett vissa förändringar Begreppetav

integrerad fråga, fåtthar alltmer ställts i eftersom det alltför ensi-en
dig innebörd. Vidare har begreppen synskadade, hörselskadade och
rörelsehindrade elever med uttrycken elever med synskada,ersatts
hörselskada respektive rörelsehinder.

Vi använder i det följande huvudsakligen den terminologioss av som
ovanståenderedovisats i citat integrationsutredningens slutbetänkan-ur

de, med de angivna justeringarna.men ovan

Förekomst elever funktionshindermedav

Det finns för närvarande 800drygt elever med synskada i grundsko-
lan, cirka 100 är synskadade.gravtvarav

Gravt synskadade Synsvaga Summa

Grundskolan 93 717 810
Gymnasiet 38 159 197
Summa 131 876 1 007
Ur SIH:s fördjupade anslagsfrarrzställning 199495-199697

finnsDet ungefär 2 500 rörelsehinderelever med i grundskolan. Hos
cirka hälften dessa beror rörelsehindret hjärnskada.av

ÖvrigaRörelsehinder Summa
hjärnskada rörelsehinderp g a

Grundskolan 2231 1 236 2 459
Gymnasiet 328 397 725
Summa 1 551 1 633 1843

Ur SIH:s fördjupade anslagsfrarrzställning 199495-199697

ñnnsDet inga säkra, sammanställda mångauppgifter hur eleverom
hörselskada gårmed för närvarande i grundskolan. De uppskattassom

emellertid hållercirka 2 000. påEn inventering göras Skol-attvara av
via Statens Handikappfrågorverket, Institut för SIH.i skolan
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SOU 1994: 45är enhetligfunktionshindermedBarn och ungdomar gruppen
Expertbilaga 7

någon avgränsbarinte särgrupp ellerHandikappade är grupp aven
till följd ska-människorställetmänniskor. handlar iDet enavom som

svårt i olika slags verksamhet.deltasjukdom harda eller atten
skada el-alltså medegenskap hosinteHandikapp är enen personen

förhållande mellan skadan ellerär i ställetsjukdom. Handikappler ett
Om Soci-Proposition I 97980:Iomgivning.sjukdomen och personens

altjänsten
handikapp definierashandikapp, där gradenrelativaDenna avsyn

utgångs-förmåga, blivitharindividenskrav ochomgivningens enav
Målet för handi-handikappfrågorna lösas.i Sverige skapunkt för hur

männi-tillgängligt för allasamhälletdärmed görakappolitiken blir att
samhällsgemenskapen ochdelta imöjlighetskor, därmed allaoch attge

så långt likvärdigt andras.på är möjligt är meddetleva sättett som
språkliga förändringen vi i dagsådant densynsätt ligger bakomEtt att
handikapp.funktionshinder änhellre talar omom

meduppmärksamma eleverviktigtsammanhangDet är i detta attatt
ärnågon förenar demenhetlig Detfunktionshinder ärinte somgrupp.

rörelse-sinnesfunktion ellereller helt saknar,de har nedsatt,att enen
förmåga människor normalt har.som

på kom-helt olika krav defunktionshinder ställer i huvudsakOlika
mini-åtgärder in förbehöver sättasstödjandepensatoriska och attsom

med synskadafunktionshindret. Medan elevereffekterna exem-mera av
förflyttningsträning,hjälpmedel ochförstorande visuellapelvis behöver

hörhjälpmedel, visuellt in-förstärkandemed hörselskadabehöver elever
språkträning. rörelsehin-Elever medundervisning särskildriktad och

förflytt-å avanceradeeller mindresidan behöverder andra t.ex. mer
rörelseträning.ningshjälpmedel och särskild

ocksåpåverkas situationenåtskilliga funktionshinderFör barn med
bådeexempelvis synskada ochhaflera handikapp. De kande harattav

synskada. Flera barnenrörelsehinder ochhörselnedsättning eller av
också iblanddets.k. MBD ellerfunktionshinder harmed som numera

Perception.control and EnDeñcit in Attention Motorkallas: DAMP
Gillbergutifrån pågående vid handenforskninguppskattning attger

sådan sär-årskull utsträckningDAMP ii varje hardrygt 1 200 barn att
är vanli-Proportionellt detgöras förskilda insatser behöver eleven. sett

sådanafunktionshinder skador.med hareleverattgare
ef-för vilkanaturligtvis betydelsefunktionshinder harGraden storav

rikt liv.får möjligheter utvecklaförfekter hindret barnets ettattegna
från mycketvariationer de harfinnshandikappgrupperInom alla som

betydelselö-närmastfunktionsnedsättningar, i praktiken kanskelindriga
svåra funktionerså eller fleranedsättningartill harde attav ensa, som

hjälp, stöd ochtill andrasutsträckning är utlämnadeide mycket stor
förmåga i olikaomvårdnad. möjlighetergäller ochVariationen när det

handikappgrupp än mellan barnär betydligt större inomavseenden en
barnfunktionshinder ochmed utan.
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SOU 1994:normala funktions- 45Till detta ska läggas variation, oberoendeden av
begåvning,hindret, personlighet Expertbilaga 7när det gäller exempelvis styrka, och

funktionshindrade.intressen, självfallet finns även i medsom en grupp
Även således mycket olikaolika funktionshinder upphov tillom ger

problem och ställer olika krav särskilda insatser i familjen,mycket -
uppstår ändåförskolan, i övrigt situationskolan och samhället en som-
svårigheter förvissa effekter elever hartenderar generella ochatt somge

funktionsnedsättningar.
gäller främstDet

svårigheter i alla avseenden utvecklas lika snabbt andra,att som-
svårigheter finna social i kamrater-gemenskap medatt en samvaron-
na,
svårigheter utveckla realistisk självuppfattningatt samten-
svårigheter sin självständighet.utvecklaatt-

likaAtt utvecklas snabbt andrasom

svårarefunktionshinder gör orientera sig i omvärlden.Ett det att
omgivningDet synskadade möjligheter utforska sin medbarnets att

hjälp begränsas. Synskadans omfattning år naturligtvisochartav synen
avgörande för hur denna begränsning är. Ett barn helt saknarstor som

från måste förståredan födseln lära sig omgivningen heltsynrester att
hållet sina fungerande sinnen. även detoch andra, Mengenom synsvaga

kroppsspråkhämmas ambitioner avläsabarnet i sina röra sig, ochatt
uppmärksamma detaljer, Erfarenheternasammanhang och skeenden.

även i än missför-präglas större utsträckning för seende barn misstag,av
stånd, kraftigtsmärta och olyckor över-eller dess motsatser, ettgenom-

svå-beskydd. begränsade möjligheterna och röra sig gör detDe att attse
för sin rumsuppfattning sin kroppsuppfatt-barnet utveckla ochattrare

ning.
Möjligheterna för rörelsehindrat barn utveckla sin kroppsupp-ett att

svårigheternafattning begränsas redan lära känna sin kroppattgenom
rörelser grovmotoriska, och ñnmotoriska. Liksom för detgenom syn--

begränsas utforskaskadade barnet även möjligheterna omgivningen.att
påverkar såledesEn synskada eller rörelsehinder barnets för-ett egen

måga utveckla sin kroppsuppfattning och rumsuppfattning. En allde-att
svår uppstår bådeles särskilt situation för rörelsehin-de barn harsom

funktionsnedsätt-der och synskada eller andra kombinationer fleraav
ningar, exempelvis hörselskada.synskada och

Det lilla barnet utforskar sin omgivning med hjälpoch det stora- -
språket. SpråketCentralt för-andra. i hjälpen är benämner ochdenav

klarar, kategoriserar och förstärker upplevelser. Det hörselskadade bar-
många fårmister sätt aldrig stödden hjälpen. Det döva barnetnet ett

talspråk vårdet dominerar tillvaro. hörselskadade bar-Detgenom som
förlorar ständigt information snappar i förbi-andra barnnet som upp

Mångafarten sitt aktiva händelser företeel-lyssnande. ochegetgenom
Ävenblir oförklarliga för hörselskadade rörel-det barnet. barn medser
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kommunikationssvårighe- 1994:SOU 45på hjärnskada harsehinder grund och somav
Expertbilaga 7i sammanhang.behöver uppmärksammas dettater

Svårigheter rumsuppfattning,sin kroppsuppfattning ochutvecklaatt
på-svårigheter information förklaringaraktivt till sig ochoch taatt

begreppsbildning.verkar barnsett
svåra-alltid görfunktionshinder detSammantaget betyder detta att ett

innebäri andra barn. Dettaför utvecklas taktbarnett att samma somre
intel-funktionshinder har sämre utveckladinte barn harallaatt ettsom

områden,färdigheter inom allalektuell kapacitet och sämre utvecklade
något Som tidigarefunktionshinder.jämfört inte harmed barn som

funktionshinder mycketnämnts är variationen mellan barn med stor.
också funktionshinderuppmärksamma barn medDet är viktigt attatt

vanligtvis inteandra barn har.utvecklar kompetenser som
åtgärder i fa-kompensatoriska sätts instöd deDet och somsom ges

utvecklingär avgörande för hur barnetsmiljen, förskolan och skolan
insat-Kvaliteten i omfattningen dessaska gestalta sig. ochsamt arten av

påverkar många förhållandet utvecklingen för barni fall mellan ettser
än funk-utvecklingen för andra barnmed funktionshinder och mera

tionshindret i sig.

Att finna social gemenskapen

funktionshinder bedömssociala situationen för medDen barn av
fårmånga sämre kontaktnät,största Generellt dedet problemet. ettvara

Forskningfärre färre upplevelser med dem.kamrater och gemensamma
självtäven funktionshinder upplever dethar visat barnet med attatt om

så i realiteten inte lika myckethar sina har dekontakt med kamrater,
grupptillhörighet de andra barnenkontakter och inte lika stor som van-

ligtvis har.
åt-funktionshinder kan inte,Orsakerna till är flera. meddetta Barnet

aktiviteter andraminstone inte speciella insatser, delta i allautan som
åt. nyfik-finner ägna sig aktiva ochbarn det naturligt Detatt spontana,

ifrån sin funktionshinder. ärbarnet springer lätt kamrat med Detna
svårt avstå från skjuta dem,spännande och roliga saker, elleratt att upp

solidaritetsskäl.av
också svårt kommunicera med barnet med funk-Det kan attvara

talsvârighetertionshinder, eller hör-rörelsehindrat barn med ettt.ex. ett
selskadat barn.

fråga Smånaturligtvis attityder. har oftaVidare är det barnen om
generösa fördomsfulla attityder än äldre barn ochoch mindre vuxna,

frånpåverkan börjar ti-de finns där och äldre kamrater ochmen vuxna
konstigt. Vissadigt. funktionshinder kan bete sig beteendenBarn med

tyvärr vanligt förekom-kan skrämmande. Begreppet cp är ettvara
förfinnas rädslamande skällsord bland barn och ungdomar. Det kan en

någonidentifieras inte sig precis andra.med beteratt somsom
för funktionshinder kulminerar ofta närProblemen dem harsom

tonåren.börjar i rörlighet ökar, liksombarnen komma in Behovet av
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betydelsen verbal kommunikation. Intresset för killar respektive tje- SOU 1994: 45av
påjer fokuserar framtida Mångaoch varaktiga relationer. kamrater skaf- Expertbilaga 7

far umgåssig moppe påoch ofta dessa. Man dansar, drar stan,
gör i allt större utsträckning svåra mångasaker är klara förman attsom

elever funktionshinder.med
Medvetenheten annorlunda ocksåökar i puberteten.attom vara

Det är inte ovanligt barn åldernmed hörselskada i den intet.ex. villatt
använda hörapparatersina och inte vill bli hjälpta hörselläraren närav
de är i skolan. De vill smälta in i klassen. kännerDe sig i allmänhet en-

sitt handikapp. När träffarde kamrater i situationsamma om samma
de själva, lägerveckor eller liknande, blir upptäckten desom attav

delar sin mångasituation med andra ibland betydelse för derasstorav
självuppfattning.

umgås,Sättet förmåganliksom både och iatt gemenskap,att tage en
utgör sociala färdigheter grundläggs tidigt och ständigt ochsom som
kontinuerligt behöver utvecklas. Om elever med funktionshinder tidigt
blir delaktiga i ökargemenskap deras möjligheter skapa och be-en att
hålla relationer i puberteten ioch vuxenlivet väsentligt.

Att självuppfattningutveckla realistisken

Svårigheter göra olika saker påverkaroch klara vissa uppgifteratt att
naturligtvis självkänslan. gällerDet även upplevelsen olik sinaatt vara
kamrater. Elever mångamed funktionshinder upplever frustrerande si-
tuationer, där klyftan mellan drömmar framståroch möjligheter bred
och djup.

Att klara vad är möjligt svårtoch inte möjligt ärut för alla. Detsom
blir inte lättare för dem har funktionshinder. finnsDet riskettsom stor
för de resignerar inför alla frustrationeratt och misslyckanden eller byg-

orealistiska drömmar förväntningaroch de i stället förger upp att att-
utveckla självuppfattning utifrån den situationen och deen egna egna
förutsättningarna, utifrångör det kamraternas.

Särskilt hörselskadade råkarde eleverna ofta för missuppfattningarut
missförstånd. Mångaoch rörelsehindrade blir lätt betraktade mind-som

vetande och behandlade därefter. Synskadade möter ideligen ursäkterre
för ordval och uttryck seende bedömer obetänksamma visom som -
ses flestaDe människor har särskild attityd tilletc. dem har etten som
funktionshinder.

Även välvilliga, särbehandlande attityder kan till förvara men en rea-
listisk självuppfattning. Elever med funktionshinder fårständigtsom
höra är duktiga,de därföratt de har särskildauppmuntran attsom en
svårigheter, får lätt orealistisk uppfattning vad de kan och klararen om
av.

Sättet bemöta elever funktionshindermedatt och sättet stödja dematt
påställaoch krav dem har avgörande betydelse för deras möjligheteren

utveckla realistisk och konstruktiv självuppfattning.att en
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1994: 45SOUsjälvständighetsinAtt utveckla
Expertbilaga 7

beroendesi-sätt iolikasigbefinnerfunktionshindermedElever en
Många behöverelever.hjälp än andrastöd ochbehövertuation. De mer

inomsig endastförflyttadel elever kanockså hjälpmedel. Entekniska
hjälpkanskebehöverområde ochinte allsellerbegränsatmycketett

praktiska bestyr.nästan allamed
mångtydig innebörd.får därmedsjälvständighetBegreppet en mer

förinomförmåga självsigklaraelevensDels handlar det att ramenom
ele-självständighetdvs. deneleven,möjligt för just denärvad somsom

förmåga möjlighetochelevens atthandlar detDelsutvecklar. omven
dålig.förmågan själv ärsigklaraävenbeslut,kunna fatta attomegna

sigbefinnerberoendesituationförmågan denhanteraSättet och att man
autonomi.ävenkallasfunktionshinderi när har ettman

för ele-mödosamofta längre ochfrån handling ärvilja tillVägen mer
situationerrad olikade iinnebärfunktionshinder. Detmed att enver

sina kamrater.ochfatta beslutmöjligheterinte har att somagerasamma

olikabehövs För kompenseraförutsättningar attSpeciella som
funktionshinder

sjukdomenförhållande ellerskadanmellanfunktionshinder ärEtt ett
Möjligheternafunktionshinder.haromgivningen till denoch ettsom

be-utsträckningsig är ilärautvecklas ochi aktiviteter, stordelta attatt
genomgång gör inteFöljandeutformad.omgivningen ärroende hurav

endastskauttömmande,heltanspråk fullständig eller utanatt vara
åtgärder krävs förorienteringöversiktlig attmycket somomenses som

på någorlundamöjligheter verkafunktionshinder skamed attelever ges
sina kamrater.lika villkor som

Lokaler

med olikaelevernödvändig förär alla typerlokalernaanpassningEn av
funktionshinder.av

olika slag ochmarkeringarstödbehöverelevEn enavgenomsynsvag
också väl-beroendeärlokalerna. Defärgsättninggenomtänkt av enav

eleversynskadadegäller ävenbelysning. Dettagodplanerad och gravt
För desinasig hjälporientera med synrester.möjligheterhar att avsom

viktigasteär dethelt saknar atteleversynskadade synrestergravt som
för dem kompense-möjligtvilket görakustik, det attmiljön godhar en

förnaturligtvis viktigt allaärhörseln. Detsin synskada med senarera
synskadade elever.

för deävenbetydelseavgörandeär självfalletakustikenDen goda av
hör-utnyttjar sinhjälpmedelmed ellerhörselskadade elever utansom
ochgår Klassrumgrundskolan.igäller allavilket i principsel, som

sådan placeringhabullerdämpas och ska attbehöverandra lokaler en
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Ävensåutsättsdet för lite störande ljud möjligt. ljusmiljön är vik- SOU 1994: 45som
tig för den hörselskadade ljusförhållandeneleven. Goda underlättar Expertbilaga 7ett
maximalt utnyttjande exempelvis vid läppavläsning.av synen,

För eleven rörelsehindermed är framkomligheten det problem som
måste på åtgärderlösas. Exempel kan behöva vidtas är bortatt tasom
trösklar, bygga dörröppnare, installera hissar ochmonteraramper, an-

undervisningslokaler.passa
störreJu del omgivningen för den har funk-ettav som anpassas som

tionshinder, större möjligheter har denne vidga sin aktionsradieatt
och därmed sina möjligheter umgås,med, uppleva lä-att ochatt attvara

tillsammans med andra.ra

Utrustning och hjälpmedel

Utvecklingen i form främst datoriserade hjälpmedel har underav senare
år varit äroch fortfarande åroerhört snabb. För tio sedan datorervar

lyxvara, i dag är ide utsträckning åtmin-egendom,storen var mans
på arbetsplatsen. För dem har funktionshinderstone har datori-ettsom

serade hjälpmedel inneburit förbättringar när det gäller möjlighe-stora
delta i arbetet, information,ter att uttrycka sig utföraoch uppgifter.

Elever med synskada kan exempelvis förstorandeutnyttja ochsystem
datorer med syntetiskt tal. Elever med rörelsehinder manövrerakan oli-
ka funktioner med enkla handgrepp, joy-stick. Den snab-t.ex. typav
ba utvecklingen och de allt lägre priserna förtalar datoranvändning-att

kan komma öka även bland barn. dag börjaratt I de synskada-en yngre
de vanligtvis med använda övergårpunktskriftmaskin och förstatt sena-

Äventill använda dator. detta i inteatt dag bara har ekonomiskare om
orsaker även pedagogiska, kan det i framtidenutan finnas vinsterstora
med tidigare börja utnyttja datorns fördelar.att

Andra tekniska hjälpmedel för elever med synskada kan t.ex.vara
bandspelare, abacus, ljusindikator, ritmuffar, förstoringsglas, kikare och
lutande bänk. Elever med rörelsehinder kan behöva speciella skol-
möbler, förflyttningshjälpmedel, skrivhjälpmedelanpassade där datorn
blir allt vanligare, bandspelare och pedagogiska hjälpmedel.

För elever hörselskadamed är hörapparaten och hör-teleslingan
slingan de viktigaste Tillgångenhjälpmedlen. till teleslinga i olika loka-
ler brukas eleven har betydelse för elevens möjligheterstorsom av att
delta i aktiviteter i utsträckning kamraterna.samma som

Läromedel

måsteVarje elev möjlighet tillgodogöra sig den informationatt som
får.andra elever Det kräver bl.a. anpassning läromedeldeav som an-

vänds.
För elever med synskada innebär detta översättning till punktskrift

påoch intalning band de läromedel alla använder. Det kan ock-av som
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1994: 45SOUfram-ävenMeni datorn.förstoraskanså meddisketter text somvara
innehåller Expertbilaga 7exempelvisbehövs,läromedelsärskilda re-ställning somav

liefbilder.
perceptionsstörning kanäven harrörelsehindermedElever ensom

formgiv-tydlig ochskriften ärdärläromedel,anpassadebehöva särskilt
Ävenskriva.förstörrefinnsdär det attförenklad ochningen utrymme
hjälpdatornsläromedel. Medförmediumanvändaskandatorn som

bearbetningochbehov textenefter elevensskriften un-kan avanpassas
derlättas.

hörselnedsåttning harpå singrundhörselskada enmedElever avsom
läromedel. Despråkligt anpassadespråkutveckling behövakanförsenad

färdigheterochkunskaperutvecklaockså förläromedelbehövakan att
utsträck-efterfrågar störrei alltteckenspråk. hörselskadamedi Elever

eventuellaförteckenspråk, förberedelseiundervisningning ensom
språk.dettakommunicerakunnaframtida behov attav

personlig assistansGruppstorlek,

till-fungeraövrigt skaiverksamheten ettundervisningen ochFör att
personellakrävsfunktionshindermed extrasätt för eleverfredsställande

gruppenklassentvåpå sätt. Dels kanerhållas olikaSådana kaninsatser.
mindre, dels kantillhör göras extrafunktionshindereleven medsom

tillföraspersonal gruppen.
aspek-andraävenbetydelseharblir förinteAtt stor stor urgruppen

både för ele-är tillbuller. Detta stortstörreJu menter. mergrupp,
hörselskadaharhörselskada. Demedeleversynskada ochmed somver

bli fulltförbåde lärare och kamraterockså till attnärhetenbehöver
synskadaharbehöver eleverVidarekommunikationen.delaktiga i som

utrymmeskrävandeanvända utrust-oftarörelsehinderhardeoch som
lättaredelaktighetockså ochsamhörighet ut-förtalarning. Mycket att

såinte ärivecklas stor.somgruppen
assistanspersonellävenbehöverfunktionshinderMånga medelever

från speci-insatserkankan Denklasslärarenutöver den genomgesge.
kompanjonlärareassistenter, ellerocheller attalpedagoger engenom

två oli-in idelaskangår i klassen. Insatserna grovtin extra resurssom
Å lä-hjälpkvalificeradbehöver eleven attsidanhjälp.formerka enaav

funk-sittuppgifterolikasituationer och klara trotsolikasig hanterara
inlärningspedagogiskamed denär tillsammanstionshinder. Detta upp-

ingår självfal-uppgiftenuppgift. denfrämsta Igiften specialpedagogens
inlär-till godvägarhittahela klassenläraren ochhjälpa attävenlet att

Å sidanandrafunktionshinder.för medsjälvständighet elevenning och
själv.inte klararsådant absolutelevenhjälp medbehöver eleven avsom

hanteringpåklädning ochförflyttning, ochexempelvisgällaDet kan av-
exempelärrörelsehinder. Dettamedför elevhjälpmedel ett gravtenav

på assistenten kan ha.uppgifter som
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Resor SOU 1994: 45
Expertbilaga 7

Att frånsig till och skolan är svårarenaturliga mångata skäl förav av
eleverna funktionshinder.med Ibland behöver skolskjutsar sättasextra
in för dem.

gårEn del elever i särskild undervisningsgrupp, vilket innebären att
de vanligtvis har betydligt längre väg till skolan än andra. Det gäller
främst hörselskadade och rörelsehindrade elever. Resor och restid kan
för långadessa påfrestande.elever bli och

Attityder arbetssättoch

Attityderna bland kamrater och personal har avgörande betydelse fören
barneteleven med hjälp insatser och utrustningom skaextraav- -

kunna inlemmas i gemenskap och utifrånutvecklas maximalt sinaen
förutsättningar.

Det handlar bl.a. inte slentrianmässigt åtgärdervidta deattom som
känner sig till, följa förändratvungen ochman utan ambi-att medupp

tionen saker tingoch ska fungera,att och tiden fråganhela ställaatt om
åtgärderytterligare som inte nödvändigtvis behöver kosta kan vidtas

för vidga möjligheterna och berika tillvaronatt för eleven.
Det handlar respekten för elevens situation; verkligen användaom att

den utrustning finns, den för eleven hörselskada såmedt.ex. vikti-som
mikrofonen.ga

Det handlar alla möjligheter tillatt kommunikation ochom se sam-
mellan eleven med funktionshinder och andravaro elever.

ocksåDet handlar bidra fårtill eleven god kunskapatt sigattom om
själv. Detta sker bäst öppen dialog möjligheter svårig-ochgenom en om
heter, undvika överbeskydd,att ställa realistiska kravgenom attgenom
och Det är viktigt föruppmuntra elevereget med funktionshin-ansvar.

så långtder det är möjligtatt kunna klara situationer utifrånsjälva si-av
förutsättningar.na

Om arbetet präglas kunnighet och konstruktiva attityder, kommerav
påarbetssättet naturligt sätt efteratt ett de behov elev medanpassas en

funktionshinder har.
Stöd hjälpoch till personal och elever SIH:s konsulenter närges av

gällerdet förskolebarn med synskada med eller tilläggshandikapputan-
elever med synskada och elever med rörelsehindrade. Till stöd för ele--

med hörselskada köper SIH tjänster landstinget hörselvårdskon-ver av
sulenter. För förskolebarn med funktionshinder har landstinget, tillv

med SlH:s konsulenter för synskadade barn,sammans föransvaret att ge
det stöd och den hjälp barn med olika funktionshinder behöver,som
bl.a. landstingens habiliteringsavdelningar, pedagogiskagenom hörsel-
vård och syncentraler.

De statliga specialskolornas och kunskapscentrer för synskada-resurs-
de, hörselskadade språkstördaoch ocksåelever utgör viktigt stöd förett
skolans personal när det gäller utveckla bra arbetssätt, äratt väl ut-som
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1994:SOU 45naturligtvisgällerDetfunktionshinder.med olikaformade för elever
Expertbilaga 7finns b1.a.rörelsehindermedför eleverkunskapscentreräven de som

Östergård.Bräckeochvid BernadottehemmetFolke
inlärningen kommerhandikappkompenserandeär viktigt denDet att

skolti-förskole- ochhelapågår kontinuerligtstånd undertidigttill och
den.

be-olika sakerochtidigt möta talbehövermed synskadaBarnet
övrigaockså tränamöjlighetverbaltförklarade attskrivna och men

anpassad kom-mötabehöver snabbthörselskadasinnen. medBarnet en
behöverrörelsehindermedvisuell. Barnetellermunikation, verbal

aktionsradien.vidgarhjälpmedelanvändalära sigsnabbt att som
kommunikationssvårigheterockså på grundMånga behöverdem avav

assi-personellbehöver mycketdefå kommunicera ochtidigt hjälp att
utvecklingsuppgif-olikaklaraför demmöjligtför göra det attstans att

ter.
utformade,välattityder ochosentimentalaochkonstruktivaPositiva,

välmedleder, tillsammansarbetssätthandikappkompenserande en an-
möjlig-störreinlärning,effektivtillutrustning,miljöpassad och bra en

själv-ökadsjälvuppfattning ochrealistisktillheter gemenskap, meren
Självfallet kräver dettafunktionshinder. attmedständighet för eleven

väl utbildad.ärpersonallärare och annan

ålderårsSkolstart vid sex

utifrån behovbarnensInsatser

förstimulansstödbehövs ochfunktionshinder attmedFör barn extra
föreliggerfunktionshindret innebär. Detsvårigheterdekompensera som

särskilda behovinteutveckling dessaförsenadförriskuppenbar omen
hjälp tillgodoses.stöd ochav

från samhäl-ochgörs hemmensolikaPå medsätt ocholika resurser
funktionshinderåren barn medfrån förtidigastedesida insatserlets

olikai allatill utvecklingstimulansstöd ochinriktningenmed att ge
förberedel-betraktasbörär inte inteinsatser ochavseenden. Dessa som

slutförda tillskolgång. behöver göras tankeför De attutan varaser
både före skolstartenfortlöpandebehöver görasDeviss tidpunkt.en

skoltiden.och under
förgör insatsersuccessivtsådan kvalitativ inriktningOm med enman

för skolstart,tidpunktenfunktionshinder ärmedutvecklingen barnetav
Oavsettbetydelse.underordnadsynvinkel,pedagogisksedd omavur en

stödin-år, sätts adekvataskolgången påbörjas är eller sjunär barnet sex
arbetssättmiljö ochbåde ochefter skolstarten,in före och anpas-satser

behov.efter enskilde elevensdensas
funktionshinderför medSkolstartsåldern lika barnsjälvfalletska vara

Även skyldig-harskolangäller principeni falldettaoch andra barn. att
frånutgå olikadestår undervisningsinoch imöta där debarnenhet att

variationer-ärfunktionshindermedbarnbehov har.de Inom gruppen
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och det behövs individuellastora, bedömningar vilkenna anpassning SOU 1994: 45av
krävs.som Expertbilaga 7

vårighetcrS med tidig skolstart för barn med funktionshinder

Vid tidig svårigheternaskolstart ökar planera för skolgångbarnetsatt ut-
gående från säkra diagnoser. För del barn funktionshindermed mås-en

beslut rör intete bara val skolatas i vissa fall även valsom utanav av
skolform.

För barn med synskada behöver ställning till barnetta skaman om
arbeta med svartskrift eller punktskrift. Barn med rörelsehinder
grund hjärnskada kan ha psykisk utvecklingsstörning.av Juen yngre
barnet är svårare är det bedöma barnet behöver särskolansatt om re-

eller inte. För hörselskadade elever behöver avgörasurser derasman om
funktionshinder motiverar användning teckenspråk eller inte.av

Mer funktionshinder upptäcks i allmänhet tidigt eftergrava barnets
födsel. När det gäller lindrigare funktionshinder kan det emellertid drö-

ända fyraårskontrollentill sexårsålderneller till innanrent deav
upptäcks. För föräldrarna långdet dessutom tidtar innan förstårde
konsekvenserna funktionshindret och kan ställning till i vilkenav ta
form förskola eller gå.skola barnet skaav

Till bilden hör barn med funktionshinder, vilketatt tidigare nämnts,
ofta är flerhandikappade. När det gäller barn med hörselskadat.ex. rör
det sig cirka 25 %. Det finns risk för funktionshinderom stor att ett
överskuggar eller döljer vilket försvårarrent ytterligareett annat,av
diagnostiseringen skolgången.inför

Skolorna behöver i förväg när de kommerveta elev medatt en
funktionshinder for kunna lokaler, organiseraatt klasser, väljaanpassa
vilken lärare ska ha eleven i sin klasssom etc.

Sammanfattningsvis kan konstatera planeringsarbetet försvårasatt i
två avseenden. svårareDels blir det tillgång till tillförlitliga diagno-att

eftersom möjligheterna fram dessa ökarser, kraftigtatt stigandemed
ålder, dels finns det skäl förmoda planerings- och förheredelsetidenatt i
många fall de facto blir kortare, eftersom gärna avvaktar medman att
fastställa diagnoserna.

Det bör i detta sammanhang även föräldrarnas rättnoteras väljaatt att
skola för sitt barn med funktionshinder blikan bådeproblematisk för-
föräldrarna och kommunen. För förberedelse ochatt planering ska

igångkomma krävs föräldrarna väljer svårigheternaatt skola tidigt. att
ställa diagnoser och den kortare förberedelsetiden kan bidra till för-att
äldrarnas valmöjligheter begränsas kommunen inteatt klarargenom av

på kort tid göra deatt anpassningar behövs vid speciell skola.som en
För del barn funktionshindermed gäller långdeen har resväg tillatt

skolan. Det kan gälla elever är placeradet.ex. i särskild undervis-som
ningsgrupp såsom hörselklass, mångai fall i kommunt.0.m. änannan
hemkommunen. Redan förekommer det elever adekva-attnu mestvars

placering skulleta ha varit i hörselklass långagrund de iav resorna
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SOU 1994: 45nära hemmet. Motsva-går i skolanintegrerade i vanliga klasserstället
Expertbilaga 7behöva i sär-skullerörelsehindergäller för medrande elever som

påfrestandeLånga givetvis ochresvägar ärskild undervisningsgrupp.
småförblir det ännu barn.mer

kontinuer-och elevervi vikten barnInledningsvis diskuterade attav
för varje enskildfår välbemötande ärligt stöd och avpassatett ett som

möter iverksamhet barnenfinns kontinuitet i denelev; detatt somen
ägtutveckling har underbetydandeförskola skola. Trotsoch att rumen

fåttårtionden skola alltförskola ochsamverkan mellanoch attsenare
år, skillnadernatvingas viunder konstaterastörre attutrymme senare

mångamånga fall iaktiviteter i ochförskolans och skolansmellan avse-
förmår pedagogi-alltid barnen denFörskolan inteärenden attstora. ge

förmår inteoch skolanmöjlighetstimulans de harska att ta emot,som
aktiviteter och det indi-när gällervariation detalltid eleverna denatt ge

behöver.bemötande deviduella som
påtagliga funktions-för medblir särskilt barnhär är klyftorDet som

på ofta för-funktionshinder,grund sitthinder. Dessa har ensom gerav
aktiviteter and-avseenden, större behovsenad utveckling i vissa somav

ifrån. föränd-det behövsväxa betyderbarn börjat Detta storaattra
skol-vanligtvis används i skolan,arbetssättringar de om ensom nuav

års ålder sätt för elever medfungera bravid ska kunna ettstart sex
också många elever,gäller andrafunktionshinder. Självfallet detta som

något funktionshinder.inte har

på årskurser: följandeoch deden förstaKrav -

sättlära förskolans arbetagrundskolanfinns anledning förDet attatt av
ocksåsmå utsträckning. Samverkan mellaniskermed barn. Detta stor

såblir i ökandeär vanligt förekommande ochgrundskolaförskola och
utsträckning i kommunerna.

Några behöver präglai förskolans verksamhetdraggenerella som
också årskurserna äri grundskolanförstade

gör lättare till barnensdetflexibiliteten i arbetet att ta varasom-
möjlighetbarnenläranyfikenhet och lust ochspontana att som ger

pågå samtidigt ochvälja mellan olika aktiviteter kanatt som
utifrånlåta sina skilda för-möjligt utvecklasgör det barnenattsom

utsättningar,
möjlig-exempelvis demmöjlighet rörliga vilketbarnens att gervara-

på därigenom bl.a. be-sättsöka kontakter enkelt ochhet ettatt som
sociala utvecklingen,främjar den

för inlärningutnyttjande lek och rörelse samtav-
förut-utemiljöväl och rymliga lokaler och godutrustade gersom-

grovmotori-inlärning och träningsättningar för konkretiserande av
för sinautloppmöjlighet för barnenken och inte minst attger

betydelsefullt för barn medvilket ärrörelse och aktivitet,behov av
sådant andra barnbehöver tränafunktionshinder ofta re-somsom

klarat av.dan
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Sammanfattningsvis kan säga det för barn med funktionshin- SOU 1994: 45attman
skolåretder är särskilt viktigt det första är god kombination Expertbilaga 7att en av

mångaförskola och skola, eftersom barn funktionshindermed inte har
haft möjlighet utvecklas lika sinasnabbt kamrater.att som

På de skolor har elever funktionshinder ställs särskildamed kravsom
tillgång till välutbildad personal, i flera fall specialutbildad personal.

ocksåDet behövs särskild utrustning och lokalanpassning. Vid skolstart
års ålder påvid blir kraven insatserna, barnen ärattsex genom yngre,

ännu större. Exempelvis kan kompanjonlärare stöder klasslära-en som
göra föroch de fördelbarnen med förskol-stor nytta yngstaren vara en

lärare.
frånI den fördjupade anslagsframställningen Statens institut för han-

dikappfrågor i SIHskolan 1993 redovisas studiesituationen för elever
funktionshinder. fråganmed Där bl.a. effektereventuellatas upp om

med anledning de allmänna besparingar gjorts i kommunerna.av som
huvudintryckEtt redovisas är att situationen för funk-de gravtsom

någottionshindrade inte avgörande sätt försämrats,har om man un-
dantar de utvecklingsstörda flerhandikappade eleverna. Man kan dock
konstatera generella besparingar, till exempel leder till störreatt som
undervisningsgrupper än tidigare, indirekta effekter även för eleverger
med funktionshinder. fåttVilka kvalitetsmässiga konsekvenser detta har
för eleverna har ännu Del 26kartlagts. s.

dåElever med funktionshinder ioch synnerhet de allra är be-yngsta
småroende relativt för sin undervisning. större klassJu denav grupper

går svårareär de desto blir studiesituationen. För elever med hör-som
selskada medför svårigheter.det normala arbetsbullret betydligt ökade

ocksåär avståndetDe beroende till förkamraterna kunna demattav se
Månganär de gårtalar. elever hörselskadamed i idag specialgrupp i

förskolan, ibland småi speciella förskolor, fåttmedan i kommunerman
välja individuella lösningar. Elever med synskada behöver kompensera
sitt funktionshinder också svårarehörseln,med vilket är i stora grup-

Generellt ocksåbarn funktionshinder frå-har med behovsett attper. av
svårarenär de inte hänger med, vilket blir störrega om, gruppen

är.
kärva råderDet ekonomiska läge fåtti kommunerna tillharsom nu

följd svåraredet blir allt arbeta med mindre ochatt att attgrupper
de personella behövs. Inte minst har det skett kraftiga ned-resurser som
dragningar när det gäller specialpedagogiska insatser. Det betyder i det
långa svårtloppet upprätthålladet kan bli kvalitetdenatt att er-som
fordras för undervisningen gårelever med funktionshinder iav som
vanliga klasser. Om nedskärningarna fortsätter hittills, och skol-som
gången års ålder,skulle vid försätts eleverna med funktions-starta sex
hinder i orimlig situation.en
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1994: 45SOUFlexibel skolstart
Expertbilaga 7

läsåret 199192 in-harmöjlighetinfördesFlexibel skolstart som ensom
möjlighetennågon utnyttjatstörre omfattningitill föräldrarlettte att

funktions-års ålder. medFörlåta barnbörja skolan vidsina barnatt sex
så förekommit.aldrighinder dethar gott som

mycketmellan barnindividuella variationenärVisserligen den stor,
fram-sexårigt funktionshindermedbarnsannolikheten för att ettmen

års-förstaskolgång upplagdgångsrikt i traditionelltsinskulle inleda en
låg.förefallerkurs

på göranaturligt sättfullt utbyggd,skulle,flexibla skolstartenDen ett
änbörja skolanfunktionshindermedmöjligt för eleverdet att senare en

årsfåmöjlighetenutnyttjaTidigare har de kunnat att ettdel andra barn.
uppskov med skolstarten.

Uppskov

års åldersju bortbörja vidmed skolanMöjligheten till uppskov togsatt
medgivitsUppskov hadeinfördes.flexibel skolstart1991 samtidigt som
ñckFör de barnbedömdes inte skolmogna.för barn som upp-varasom

uppskovsåret vill-i förskola. Dettaskulleundergälldeskov barnetatt
år, möjligheten till uppskov hadeungefär tio medanfunnits ikor hade

lä-allmänhetföregicks iuppskovlängre. Beslutfunnits mycket avom
skolmognadsprov.karundersökning och

åren kritiserat. Detalltskolmognad blevBegreppet varmergenom
ti-funktionshinder tillkommermedrelativt. För barnoprecist och som

från ti-görs för dessa barnspeciella insatsertagits dedigare att somupp
någotskolgångår förberedelse tillinte ärdiga utanatt somsom ense

skolåren.måste fortsätta genomuppsom
börja än andraskulle skolanfunktionshinderOm barn med senare

uppstår fram underför längredemför problemfinns det riskbarn, att
pubertetsåldern. finns dock bland demDetiskoltiden, i synnerhet som

flera inte skul-funktionshinder allabarn medarbetar med men som--
då enligtåterinförd skulleDenmöjlighet tillvälkomna uppskov.le en

undantagsfall ochklaraanvändas iuppfattning emellertid enbartderas
effekt. Häruppskovsåret bestämddå förtalar skulleatt engeprognoser

och skola.förskolakrävas nära samverkan mellanskulle en
utnyttjadesskolstartenmöjligheten till uppskov medtidigareDen

funktionshinder. gälldeDeti utsträckning för barn meddock stor
sjuåringarnahälftenänsynskada, därfrämst barnen med avmergrav

ñck uppskov.
möjligheten tillutnyttjandetrörelsehinderFör meddem avtog av

året inte vän-erfarenhetergradvis. fick detuppskov Man extraatt gavav
medfördemognande.något Dessutomautomatisktresultattat genom

minskade.förskolan behovetutbyggnaden attav
förberedelse till skol-Uppskovsåret intensiñeradbetraktades som en

fick femvanligtgången. relativt barnenuppskovstiden detUnder attvar
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timmars särskild frånundervisning i veckan skolan. Trots möjlighe- SOU 1994: 45att
till uppskov inte längre finns, förekommerten det barn funk-med Expertbilagaatt 7

tionshinder visserligen är inskrivna ändåi gårskolan förskole-imen
Detta kan bl.a. skapa viss förvirring när gällerdet bedömagrupper. att

skoltidens längd.
Utöver förekom ocksåuppskov hände det eleveratt med funk-att

tionshinder gick årskursereller flera under sin skoltid. Man be-om en
dådömde dessa elever behövde tid änatt andra barn. finnsDetmera

skäl i härdet sammanhanget mångauppmärksammaatt elever medatt
funktionshinder också måste ägna tidmycket undersökningar, utred-
ningar och behandlingar olika slag frånvarandeoch därför är frånav
undervisningen i hög utsträckning.

Skälet till möjligheten till uppskov påbortatt delstogs attvar synen
skolmognad förändrats, pådels kravet skolan sig tillatt varjeatt anpassa
barns förutsättningar skärpts.

påBakom tanken ocksåuppskov ligger föreställningen klasser ochatt
andra undervisningsgrupper bör homogent Blandsammansatta.vara an-

den allt vanligare åldersblandadeundervisningennat igenom grupper
ökar dock medvetenheten hur tillkan de fördelartaom man vara som
ligger i ha heterogen klass elleratt en grupp.

En slutsats dessa bör det finns flera riskerattav resonemang vara som
bör beaktas möjligheter återinförs.till uppskov gällerDetom t.ex.

tidigare erfarenheter långt ifrånatt uppskov är entydigt positiva;av-
någotdet blev inte alltid utvecklingsår,bra

problem uppstårgrund uppskov iblandatt först i pubertetenav-
samt

vi uppskovsmöjligheten för inatt tänkesättsegregerande igenom ett-
skolan, kan motverka utvecklingen skola för alla.som mot en

ocksåärDet viktigt svårigheterkonstatera långsamatt att som ger ar-
betstakt någotinte är åtgärdaskan uppskovsår.under Proble-ettsom

kvarstår vanligtvis under hela skoltiden.men
Om möjligheter till återinförsuppskov med skolstarten är viktigtdet
den tillämpas medatt restriktivitet. För varje fall därstor uppskov med-
bör krävas kommunen samrådi med denatt aktuella familjenges redo-

visar skälen för varför barnet bedöms bättre någonutvecklingen an-
än i skolan. Hänvisning till bristandenanstans skolmognad eller bar-

förmågor i övrigt såledesbörnets inte tillräckliga skäl för uppskov.vara
Beslut skoluppskov bör hög och opartisk kommunal ni-tasom
vå eller Skolverket. I det förstnämnda fallet bör beslut och motivav re-
dovisas till Skolverket.

frågaviktigEn ställning till när det gälleratt ta eventuellen upp-
skovsmöjlighet är den ska gälla enbart barn funktionshindermed el-om
ler öppen för alla barn olika anledningar svå-har särskildavara som av
righeter. En tydlig avgränsning barn med funktionshinder kanav vara
svår sådanagöra. Om skäl föratt uppskov föreligger sådanaoch krav
på handläggning uppskovsärenden ställs, föreslås tordeav som ovan,
möjligheter uppskov kunna gälla alla barnatt olika skäl harsom av

svårigheter.särskilda
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SOU 1994: 45längdSkoltidens
Expertbilaga 7

Nioårig tioårig grundskolaeller

innehåll. mängdTvärtom harpedagogisktinteFörskolan saknar en pe-
föredömligtmånga äravseendeniutvecklats,aktiviteterdagogiska som

förmåga aktivitetslust. Detochtillanpassade barnensochkonkreta
år ti-börjar skolandeför barnen ettfinns inget talar attatt genomsom

utvecklingsinlärningsår. Inte hellerintjänaskulle kunnadigare ett
för barnen.förskola deutbyggdkunna skeskulle detta yngregenom en

utvecklingoch deraseller mindresituationerlär i allaBarn mer --
inte forceras.kan

nioårig,bibehållen kvalitet skulle kunnamedgrundskolanAtt vara
ålder, orimligårs förefallervidbörjar skolanbarnen vara ensexom

funktionshinder skulle detmånga medeleverna ettFörtanke. varaav
förhållanden,rådande vidmedhårt undereftersom redan startslag, de

nioårig grundskola medsvårtårs ålder, alltid hinna med. Ensju har att
år läraförålder mindre barnenårs alltinnebärvid atttrots ettstart sex

utvecklas.och
tio-sägaovanstående kunnaskullemed attAnalogt resonemang man

ålderårs något drastiskt sättinteskolgångårig vidmed skolstart sex
års ålder.nioårig är dockfrån vid sju Detmedskilja sigskulle starten

ochi förskolanpedagogiska aktivitetertidigarelagdamöjligt acatt en
års tidi-utvecklingsuppgifternapedagogiskacentuering de ettgenomav
utveck-stimulerandevissa eleverskulle kunnaskolstart merengegare

nåså ävensidanSådana andra kunnaeffekter skullelingsmiljö. genom
förskolan.ipedagogiska verksamhetenutveckling denfortsatt aven

går åtminstoneinte därfrivillig är det barnförskolan ärTrots att som
år, flesta flera.deett

eftersom detidigt i förskolanbörjar oftafunktionshindermedBarn
träning ochtidigförskolan kan dedär. Itill platsernaförturkan

i för-förkortning tidenfunktionshinder. Ensitthjälp kompenseraatt av
utjämnande effektminskadförmodligenskolan kommer att ge en

funktionshinder och andra barn.medmellan barn
skolår nödvändighet,tiofunktionshinder ärmedFör elever omen

års ålder.vidbörja skolanbarnen ska sex

skolårfrivilligt tiondeEtt

199293:220prop.propositionenanledningbeslut medRiksdagens av
försvinner ochstadieuppdelningeninnebärläroplan attattom en ny

obligatoriska skolanOm dengrundskolan.gäller för helakursplanerna
frå-årinte ändras,år förutsättningaroch dessaförlängas medskulle ett

skoltidenbörjan eller slutetläggs itidentillkommandeden avvargan -
egentligen ointressant.-

innehållskolår medfrivilligt tiondeinförOm däremot ettettman
skolgången situationenblirinte hör till den annor-gemensammasom
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sådanlunda. Behov anordning skulle kunna finnas efter fullgjord SOU 1994: 45av en
grundskola även tioårig. Låtden blir därför fortsättningsvis kalla Expertbilaga 7om oss

frivilligt år.det ett extra
årEtt frivilligt skulle kunna erbjudandeextra för alla intres-ettvara

serade elever inte känner sig beredda välja inriktning sina vi-attsom
dare studier efter skolåren.de reguljära såDet borde i fall erbjuda extra
möjligheter förbereda för vidare studier och orienteraatt sig arbets-om

åretlivet. Det skulle preparationsår,extra inte repara-ett ettvara
tionsår för påbättra det inte lyckats lära sigatt tidigare underman
skolåren.

frivilligt årEtt ocksåskulle kunna möjlighetextra just för ele-vara en
med funktionshinder.ver

finnsDet positiva erfarenheter preparandår för frånsynskadadeav en
försöksverksamhet vid Hagabergs Folkhögskola i Södertälje. Där starta-

höstterminendes 1992 kurs för synskadade. Den innehöll handi-en
kappkompenserande ämnen och arbetslivsorientering och indelad ivar
både internatverksamhet vid folkhögskolan och hemmaperioder med ar-
betslivsorientering. En utvärdering visar deltagarna i utsträck-att stor
ning nöjda med kursen.var

Utvärderingen ocksåvisar elevernas behov mycket skiftande.att var
Detta styrker erfarenheter elever med visstattav ettgruppen
funktionshinder inte är homogen. Det är därför troligen nödvändigt att

åretdet frivilliga utformningextra möjliggör hög gradges en som en av
individualisering. fårAtt arbeta ihop i har dockman storaen grupp
värden, för personlighetsutvecklingen. såledest.ex. Det behövs välen
avvägd balans individualiseringmellan sammanhållning.och

När det gäller de handikappkompenserande inslagen verkar det vara
eleverna är motiverade förstårbättreatt och värdet dessa in-mer av

ålderslag i denna än tidigare under skoltiden. Det finns erfarenheter
påtyder eleverna under skoltiden fåttatt ofta inte lära sig,som inte ve-

lat eller kunnat till sig tillräckligt mycket kunskapta vad deras han-om
dikapp betyder .

För elever ned funktionshinder skulle årfrivilligt kunna för-ett extra
läggas till exempelvis gymnasieskola eller folkhögskola. Det skulleen
också kunna finnas knytning till för eleverna relevanta handikappor-en
ganisationer. Det finns fördelar sådantmed under här frivilligtatt ett

år låta elever funktionshindermed bildaextra tillsammans medgrupper
andra ungdomar med funktionshinder. Möjligheternasamma att ge pro-
fessionell hjälp till dem när det gäller undervisning är direkt relate-som

tillrad deras funktionshinder dåblir betydligt större.

Läroplanens kunskapsmål

Av föregåendei det avsnittet, skoltidens längd, fram-resonemangen om
går revidering läroplanensatt och kursplanernas målen knappastav
torde aktuell barnen börjar års ålderskolan vid och skolti-vara om sex
dens längd år.är tio ocksåVi har konstaterat någon skillnad mellanatt
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1994: 45SOUän ifinnasbörinteelever annatfunktionshinder och andramedelever
Expertbilaga 7nödvändigakan attsådana anpassningarindividuellaform varasomav

göra.
läropla-i denavstämningär denlogisk följd dettaEn att nyasomav

skolgångtioårigsexårsstart ochårskursen, vidtill femteförlagts dennen
måsteårskursen. slutsatserandraAllamåste sjättetill denflyttas ses som

mångaförskolaniaktiviteterpedagogiskanedvärdering de som avaven
årskurs.förstai skolansundervisningenframhålls förföredömeettsom

års ålder över-tordevidnioårig med skolstartblirOm skolan ensex
både när detmål nödvändig,kursplanernasochläroplanens varasyn av

verk-målen grundskolansårskurs för hela5 ochiavstämningengäller
årskurs vidmålen, ochi 5bibehållande deEtt uppsattasamhet. nuav

svårtharsvårigheter för eleverskolgång, skulle skapaavslutad stora som
många deförgällervilketandra elever,hålla avtempoatt somsamma

funktionshinder.harelever som

tioårigochtidigare skolstartSIHför myndighetenKonsekvenser av
skolgång

blir konsekvenser-skolgång genomförstioårigochskolstartOm tidigare
förhandär i förstaDetsärskiltintemyndighetför SIH stora.somna

insatser.medför behovförändringenfältetkonsulenterSIH:s avsom
någonLäromedel och iSIHutvecklingengäller detandra handI av

Tomtebodaskolansvidmån resurscenter.verksamheten
sexåringarnaskullerörelsehindermedför eleverkonsulenternaFör

rö-medför eleverkonsulenter25drygtmålgrupp. finnsDetbli en ny
kategoriFör dennagymnasieskolan.ochgrundskolanrelsehinder i upp-

sexår-förverksamheteninriktadkompetensutbildningstår behov av
ingar.

medsynområdet, för barnkonsulenterdelsinomKonsulenterna syn-
konsulenterdelsockså förskolekonsulenter,kallasdeskada eller som

verksamhetsom-sinamellangränsenskullesynskada,för medelever
ålderårsbörjar vidår skolanbarnenråden medförskjuten sexett om

försko-respektiveskolafortfarande fördeladesarbetsuppgifternaoch
30och knapptförstnämnda30 denfinns drygt avla. Det gruppenav

den andra.
någoniförändrasinteskulleförskolekonsulenternaförArbetsbördan

år Detföre skolan.antaletminskningenutsträckningstörre avgenom
förskoleti-genomföra underharåtgärdspaket konsulenterna attsom

tordeomfattning. Dessutomsinoförändrat tillförblir iden settstort
tid ikommaskolsidan att takonsulenternamed merakontakterna

år.någraunderskedeåtminstone inledandeianspråk än hittills, ett
sexårsstartskullesynskadaför elever medKonsulenterna genom en

Även denkonsulenterna,kull barn.ytterligare samver-genomomen
kunskaperinte saknaroch skola,förskolamellanägt omkan rumsom

verk-inriktadkompetensutbildningsexåringar, behöva vissdekan
hög-harkonsulenterdeminstgäller inteför dessa. Detsamheten som
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stadium eller gymnasieskolan grunderfarenhet i sin tidigare SOUyrkes- 1994: 45som
verksamhet. Denna kompetensutbildning torde kunna organiseras i Expertbilaga 7
samverkan förskolekonsulenternamed och intensiñeratettgenom sam-
arbete med dessa.

Möjligheten ocksåfinns ju skolåretvaraktigt göra det förstaatt mera
till ansvarsområde för de bäggeett konsulentgrupperna.gemensamt
Arbetsbördor förhållanden då påoch lokala kunde flexibelt sättett mer

avgörande för sådanfördelningen arbetet. lösningEn skulle ock-vara av
så påanalog låtamed de krav ställs skolan förstadet skol-attvara som
året samverkansår förskolamellan och skola.ettvara

Ökningen i arbete den tillkommande kullen är visserligen integenom
påtagligt för förkonsulenterna elever med synskada respektivestor ele-

rörelsehinder,med eftersom de initierande insatserna för elevernaver
blir ungefär går årdesamma eleven nio eller tio i skolan.oavsett om
Ökningen när gällerdet den kontinuerliga uppföljningen de enskildaav

ocksåeleverna måttlig.torde bli Sammantaget kan dock den cirka tio-
procentiga ökningen det totala antalet elever funktionshindermed iav

någotskolan leda till ökat resursbehov.ett
SIH:sI uppgift framställa läromedel för elever med funktionshin-att
ingårder utveckling, produktion, information försäljningoch läro-av

medlen.
Redan tidigare har behovet småinsatser för påmint.barn gjort sigav

Det är viktigt sätta in träning för nyföddat.ex. att barn medsynresterav
synskada mycket tidigt. Försöksverksamhet med s.k. datatek för barn

funktionshindermed bedrivs för närvarande i Handikappinstitutets regi.
Denna torde leda till det kommer krävas insatser ävenatt attsenare
läromedelssidan.

sexårigaOm barn funktionshinder målgruppmed tillkommer som
kommer behovet läromedel för nybörjare funktionshindermedav att

tillgången mångaRedan bedöms iaccentueras. avseenden brist-nu vara
fällig. Detta småmed vad behöver göras för barn i öv-sammantaget som
rigt leder till behov viss resursökning.av

Slutligen bör övergång års åldertill skolstart vidnoteras att en sex un-
övergångsskededer påkommer ställa ökade frånkravett insatseratt

myndigheten, kullen nybörjare under period ellerattgenom etten -
årflera kommer bli större än normalt. Det gäller exempelvisatt de-

skolförberedande insatser görs Tomtebodaskolans resurscentersom av
TRC.
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1994: 45Expertbilaga 8 SOU
Expertbilaga 8

gällandeSkolpliktsbegreppet översikt aven-
några överväganden irätt ettsamt

reformperspektiv

byråchef universitet,vid StockholmsFrank Nordberg,av
SO:s chefsjuristtidigare

1 Inledning

särskild utredareRegeringen 1993-03-25 tillkallathar beslut engenom
sänktförlängd grundskola medför analysera konsekvensernaatt av en

skolstartsålder. antalförutsattes, utredaren skulleDet presentera ettatt
åladessådan för varjereform.lösningar till Utredarenalternativa atten

skolplikt.förslag klargöra innebörden begreppettill lösning av
skolgång,förlängdUtredningenUtredningen, antagit namnet omsom

utgörtill regeringen. Rapportenhar 1993-08-30 lämnat rapporten
således medSkolpliktsbegreppet diskuterasgrunden för denna uppsats.

utgångspunkt reformalternativ.utredningens referens- och Uppsatseni
områdetså rätt redovisas inledningsvis.disponeras sätt gällandeatt

redovisas olika överväganden avseende behovende följande avsnittenI
definierat skolpliktsbegrepp medannorlundaoch konsekvenserna ettav

ovannämndareformalternativ utredningen skisserar ihänsyn till de som
sammanställning materialfogas detTill uppsatsenrapport. av somen

gång. över-förfogande arbetets De slutsatser ochjag haft till mitt under
personliga i inte är sär-är mina de fallväganden förs fram annatsom

hänvisningar till källor.skilt angivet genom
frågorbegränsas deframställningen till belysaföreliggandeDen att

Från problematikvanliga skolplikten. denhänför sig till den somsom
skolplikten har bortsetts eftersom dethänför till särskildasig den pro-

framställning.blemkomplexet ligger utanför för dennaramen

rätt2 Gällande

2.1 Födattningsbestämmelser

framgår, är1985:1100 SL bosat-3 § skollagen barnAv kap. 1 att som
framgår be-Vidarei landet har skolplikt enligt föreskrifter i lagen.ta av

utbildning inomrättstämmelsen skolplikten attatt motsvaras enav
3 10 § SLEnligt kap.det offentliga skolväsendet för ungdom.barn och

kalenderår, dåutgången vårterminen bar-upphör skolplikten vid detav
år. barnetfyller 16 paragrafens andra stycke konstateras,I attnet om

årskursen el-i grundskolandessförinnan tillfredsställande slutför högsta
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någon fårler i skola där barnet fullgöra sin SOU 1994: 45motsvarande skol-annan
Ocksåplikt upphör därmed vid särskild prövning Expertbilaga 8denna. barnetom

anordnas för utbildningen visarstyrelsen det haratt motsvaran-som av
de kunskaper upphör skolplikten.

vårdnadshavarenI lagen föreskrivs vidare skyldighet för tillatten se
fullgörbarnet sin skolplikt. Försummelser i detta hänseende in-kanatt
vårdnadshavarennebära föreläggas vid vite iaktta sinakan skyl-att att

3 §§. får åsyftaddigheter Om vitesföreläggandet intekap. 15 och 16 ef-
fekt dömaskan det domstol.ut av

Som konstaterats, är skolplikten till rätt till utbild-koppladovan en
ning för enskilde. grundläggandeden Den bestämmelsen rätten tillom
utbildning finns i l kap. 2 § SL. denna bestämmelse föreskrivs i förstaI

tillgångstycket alla barn och skall ha lika till utbildning iungdomaratt
offentligadet skolväsendet för och ungdom.barn

I andra stycket föreskrivs utbildningen skall eleverna kunskaperatt ge
och färdigheter i med främjasamarbete hemmen deras harmoniskasamt
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
Slutligen krävs verksamheten i skolan skall utformas i överensstäm-att

grundläggande demokratiskamelse med värderingar.
såsom framgått tvåSkolan har funktioner fylla, dels kun-attovan en

skapsförmedlande, fostrande.dels en
också såI detta bör uppmärksammassammanhang den kallade legali-

tetsgrundsatsen i regeringsformen, enligt vilken lagligt stöd fordras för
varje förpliktande innebär,medborgare. Detta skolplikten inteattav en

något ändamålhävdaskan för än det i föreskrivna. avsnittlagen lannat
2.2 nedan lämnas kortfattad orientering hur skolpliktens omfatt-en om
ning och innebörd deñnierats riksdagens JOhar ombudsmän ochav
rättspraxis.

2.2 Skolplikten i praxis

skrivelseI till regeringen i 1967september redovisade JO jämte annat
frågasina årsöverväganden i rubricerad med anledning 1966 arbets-av

skolområdet.marknadskonflikt Under hösten 1966 konflikthade ut-
dåvarandebrutit mellan Statens arbetsgivarverk och arbetstagarorganisa-

tionerna SACO pågickoch SR. Konflikten, riksomfattande isom var
mellan till fyra varierandeveckor mellan olika vidRedantre orter.

SÖkonfliktens början fastslog skolöverstyrelsen närvaroplikt i sko-att
förelåglan för ståndpunkteleverna hela konflikten.under Denna vid-
SÖhöll pågick.konfliktenunder hela den tid som

bådesin tillåtlighetenI skrivelse sig JO närmareuttalade om av orga-
niserade självstudier ändamå-i stället för lärarledd undervisning och om
let med skolplikten, därvid JO särskilt uppehöll sig vid förutsättningar-

för hävda närvaroplikt i situationer där det inte gick bedrivaatt attna
verksamheten i normal omfattning.

dåI gällande obligatoriskaskollag den skolans uppgiftangavs vara un-
dervisning framgåttför Sombarn och ungdom. har uttrycketovan un-
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1994: 45utbild- SOUdervisning i adekvataden sammanhanget termenersatts av mer
Då något 8i Expertbilaganing. liksom än annorlunda ordvalmed attangavs omnu --

såväl och övande färdig-uppgiften ingick meddelande kunskaper avav
bådepåverkan utbil-heter etisk moralisk dvs.och eleverna,som enav

under-dande och fostrande funktion. JO fann det klarlagt, begreppetatt
ocksålärare andravisning inbegrep inte bara lektioner ledda utanav

såsomverksamhetsformer självstudier liknande sjålvverksamhet. loch
lärare strejkadefall arbetskonflikt undervisande ellerde uppstod ochen

antingen läggaställdes skolmyndigheterna inför valetlockoutade attvar
sådanaundervisning ersätta lektionstimmar med verk-ned eller annan

sådanutbildning mening. I situationsamhet utgjorde i lagens ensom
tillåtet låta utföraär inte personal det kon-och det att annanvar

fliktdrabbade arbetet.
i inteEmellertid JO vidare, undervisningkonstaterar deltagandeatt

tvångsvis,kunde utkrävas inte bedrevs i skolanden verksamhetom som
innehåll avsågsändamål i medtill och motsvarade vad lagen un-som

tilldervisning. JO fann uppenbart undervisning enligt skollagendet att
avsåg lärarledda lektioner, vilka utgjorde bärandehuvudsaklig del det

sammanhållande Slutsatseni undervisningsbegreppet.och elementet
bestå sålängre tid, innebarblev arbetskonflikt skulle dettaatt enom en

påundervisningen i brist lärarledda lektioner skulle komma sak-att att
innehåll förutsatte. angivet för-meningsfulla skollagen Viddetna som

hållande således någon skolplikt göras gällande. Därutöverkunde un-
något ändamålfick förderströk JO, skolplikten inte utnyttjasatt annat

tillåtetän inte hävda skolplikt ilagstiftningen Detdet attavsett.som var
ställa tillsyfte förhindra friställd skolungdom skulle orolighe-att att

ter.
JO, möjlighet i vissSammanfattningsvis fann lagen kortareatt attgav

utsträckning undervisning med självstudierersätta lärarledd och annan
i begränsad omfattningsjälvverksamhet, skolplikten endast kun-attmen

än lärarledda undervisningen.göras gällande för aktivitet dende annan
också bekräftatsO:s synsätt har i rättspraxis. rätts-J relaterade Iovan

RÅ fråganfallet 1981, 2:14 prövade regeringsrätten beslutett avom
obligatoriskStockholms föreskriva närvaroskyldighetskolstyrelse att om

förför elever i vid samlad skoldag.grundskolan aktiviteter inom ramen
Regeringsrätten refererad skrivelse,konstaterade liksom JO gjort i ovan

relativt vid-undervisnings- hadeutbildningsbegreppetatt numera en
införandet densträckt betydelse. fann,Domstolens majoritet att av sam-

skolmyndigheternalade skoldagen för hadeuttryck de lokalaett attvar
innehållet i verksamhe-tillerkänts Ökat förstatsmakterna ettav ansvar

målet avsåg,aktiviteter,Rättens majoritet fann vidare, deten. att som
föreningslivets presentation den verk-dvs. medverkan avseende egnaav

sådan skolplikten kunde häv-samheten utgjorde aktivitet för vilkenen
ansåg,skiljaktig skolstyrelsen inte hade lag-das. En ledamot och attvar

åtgärd.ligt stöd för sin
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3 ärKompletterande kriterium skolstart SOU 1994: 45
8Expertbilaga

3.1 Diskussion och överväganden

I detta avsnitt diskuteras dagens situation, nämligen skolplikt förelig-att
från års åldersju frånmöjlighet frivilligmed till skolstartger men sex

år vårdnadshavaren begär referensalternativdetta, dvs. B. fort-I detom
frånjag mig kunna bortse referensalternativ A,satta resonemanget anser

någraeftersom detta alternativ inte bör föranleda författningsändringar
ifråga därpånär skolplikten skall inträda. de följande avsnittenI dis-om

utgångspunktkuteras utredningens olika alternativ för sig med i devar
allmänna överväganden under detta avsnitt.

utgångspunkt3.1.1 Dagsläget med i referensalternativ B

Samhällets i barnens utveckling successivthar ökatengagemang genom
åren. Genom utbyggnaden förskola,barnomsorg, grundskola, ochav

pågymnasieskola har det allmänna tagit sig ökat för stödjaett attansvar
alla barns utveckling under deras uppväxttid. Denna skyldighet har
kommit till författningsmässigt uttryck bland i 12 § socialtjänstla-annat

1980:620, frånvari stadgas, barn skall anvisas plats i förskolaattgen
århöstterminen år.och med fyllerdet barnet Enligt 3 8 § SLkap.sex

vårdnadshavareskall barns begär det redan höstterminen det ka-ettom
lenderår år med frågabarnet fyller jämställas skolpliktiga barn isex om
rätten Övergångsbestämmelser framgår,börja skolan. Av dennaatt att re-

frångel skall tillämpas först och med den juli 1997.1 Till dess gäller att
fårhemkommunen medge barn börja i grundskolan eller sko-att annan

för kalenderårla vanlig skolplikt år vård-redan det fyllerbarnet sex om
nadshavaren begär det.

Den skolpliktsåldernkommunala verksamheten för barn under kan
förenklat såbeskrivas årdet under barnets allra huvudsakli-att yngsta

frågaär tillsyn, lek social träningoch med inslag strukture-gen om av
rad och planlagd pedagogisk Omfattningenverksamhet. denna ökar iav

åldertakt med barnets och utveckling. När sedan barnet börjar skolan
är det den systematiska inlärningsprocessen, är det dominerandesom
inslaget medan lek och ostrukturerade aktiviteter medges endast ett mer
begränsat utrymme.

frågaI grundskolans organisation föreskrivs i 4 §kap. 3 SLom om
indelning årskurser.i stadier och Denna till stela och centraldiri-synes

mångagerade indelning har i kommuner mjukats införan-upp genom
åldersblandadedet klasser organiserandeoch verksamheten iav av ar-

betsenheter där olika stadier är företrådda.
Ovan anförda beskrivning visar, gränserna mellan barntillsyn-för-att

skola-skola liksom mellan olikagrundskolans stadier har redan i dag
blivit mindre frågaskarpa än falletvad varit tidigare. Här ärsom om en
utvecklingsprocess fortgåkommer framgent.attsom
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1994: 45SOUskolstart kommu-Statens huvudrapport TidigareI skolverks om-
sexårsverksamhe- 8Expertbilagamöte reform redovisas närmare hurmedners en

några förskoleverksamhe-ten i antal fall harbedrivs kommuner. Iett
sexårs-sexåringar kallas förför vadavvecklats ochten ersatts somav

frågan ha börjatregi, där eleven skallverksamhet i skolans ansesom
hålls där utveck-öppen till tidpunkt elevensskolan eller inte en senare

skolgångenför fortsattaling studieresultat blir avgörande hur denoch
sexåringarna anting-kommer sig. Verksamheten innebär,gestalta attatt

åldersblan-sammanhållen olika formeri eller iplaceras aven en grupp
bestående lära-klasserdade arbetsenheter där arbetslagett vuxna avav

i förekommande fall fritidshemspersonalförskollärare och gemen-re,
för verksamheten.samt svarar

form flytandefallstudiekommunerna tillämpasl del avenen av
sådan ordning otvetydi-retroaktiv inskrivning. harskolstart eller En

låta årbörja vidförtjänster. Föräldrarna sitt barn skolankan utansexga
förutsättningar föroroliga för följden skulle saknabarnetattatt vara av

så sätt undvika det detfölja utbildningen. kanMan traumaatt som
skolgångenfårinnebär, börja nödgas avbrytabarn skolanatt ett men

skolåretåtergå förstamitt det grundtill förskoladaghem underoch
i utbildningen.bristande förutsättningar deltaattav

emellertid förrbeskrivna modeller blir el-Konsekvensen attav ovan
någon form sorteringskoltiden inträder eleverna.ler under avavsenare

på sålöst sättfallstudiekommunerna har problemetEn del att mot-av
årskurs,sexåringar någon högre iinte flyttas till dvs. vadtagna upp som

för sigkollektiv kvarsittning. Det kan i och diskute-kallasrapporten
sådan gällande författningar;praxis stämmer överens med ettras om en

krävs för uppflyttning tillbarn tillgodogjort sig vadha somsom anses
årskurs deltagit ienligt min mening flyttas barnet2 bör oavsettupp om

årskurs dåsexårsverksamhet i praktiken blirelev l deteller som
fråganarbetsformer blir avgörande förskolans organisation och omsom

förutsättningar. Saken kanuppflyttning ske och inte elevensskall egna
frågamåhända något uttryckas det egentligen inte ärtillspetsat att om

frågalagstiftarens intentioner i ställeti skolan enligtmottagandeett utan
former.organisatoriskaförskola under andraom

oundviklig följdanförda befaradeNu konsekvenser en avvarasynes
SL. in-luddiga formuleringen 8 § Bestämmelsenden och 3 kap.vaga av

sexåring rätt inebär när träder i kraft varje harden att tas emotatt- -
förutsättning-inte gjorts närmareskolan, det har klart under vilkamen

långa förflyter fö-tämligen mellanbarnet skall Den tidemot.tasar som
tillämpningreskriftens utfärdande tidpunkten för generellaoch dess ger
frågalagstiftaren i inne-vid handen, tänkt sig verksamhetenatt att om

håll, organisation till förutsättningarna.och lokaler bör de nyaanpassas
Någon innebära föreliggernärmare föreskrift skallvad detta konkretom

står således inom för gäl-dock inte. varje kommun frittDet att ramen
utformalande lagstiftning de förutsättningarna verksamheten.och egna

så-övergångsbestämmelse8 § ärDen avgörande svagheten i 3 kap. med
vårdnadshavare i ovisshetsvävar vad detledes lärare, elever ochatt om

skolgång.ifråga sexårigaär egentligen gäller barnens Att be-desom om
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årskurssexåring därmed SOU 1994: 45i 1 och i konsekvensvarje elevtrakta som en
på sjuåringarna 8på mindre väl Expertbilagatorde rimmaställa krav demsamma som

skolförfattningar barnen skallintentionerna i läroplaner ochmed att er-
förutsättningar.tillbjudas utbildning derassom anpassasen

låta sexåringarna flytta tillämpningOm väljer medatt avuppman
årskursi inträder förr ellerkriterier gäller för elever 1motsvarande som

efter hur de tillgodo-nödvändigheten elevernaatt grupperasenare av
personligti övrigt utvecklat sig ochgjort sig utbildningen och hur de so-

läroplanskolorganisation och kancialt. gäller alldeles hurDetta oavsett
måste såledesnågon göras underförändras; form kontrollkomma att av

sådan nödvändighetmedskoltiden. Resultatet kontroll kommerav en
skolgångfortsatta skall kommabli avgörande för hur barns attatt ett ge-

sig.stalta
års åldervid enligt anfördaEftersom i skolanmottagandeett sex ovan

vårdnadshavaren nå-utgångspunkter begäranskall ske enbart utanav
tillgodogöra sig verk-prövning förutsättningar denbarnets attgon av

inte alltför djärvterbjuda, torde detsamhet skolan kan att antavarasom
någon gång utbildningstidenunderflera kommerbarnenatt att av-av

från utbildningsgrupperstället hänvisas tillskiljas sina och ikamrater
Även åtgärdsådanklasser motiverar medmed barn. om man enyngre

frågai inte skrivits in i skolan,i efterhand konstaterats barnetdetatt att
någondå år skolplik-följaktligen inte deltog ihan eller hon ochsexvar

beskrivettidpunkten, ingripandetig verksamhet vid den kommer ett av
får årskursen.uppfattas elevenslag att att omsom

års-förhållandet stadie- ochrubbas inte detDetta attavresonemang
avskaffas. För enskilde blirförändras den elevenkursbegreppet eller

fårförhållanden i praktikenhan eller honkonsekvensen under alla att
lämna haft med sina gamla kamraterden arbetsgemenskap som man

undervisningen tillsammansoch i stället anvisas i meddeltaatt yngre
till varit flytande eller den retro-barn. Att hänvisa skolstarten attatt

måsteför olika för in-aktiva inskrivningen bedömts olika elever de
framstå eufemismnärmast lek med ord ellerblandade som ensom en

förhållandet fått årskurs.för det elevenatt om en
påvisade oundvikliga kriterium föreffekter blirNu om man som

vårdnadsha-rättighetskriterium innebördskolstart väljer attett rent av
någoti när-rätt barnet skolanabsolut placera attatt utanvaren ges en

förutsättningar följa utbildningen ellerbarnets att angermare anges om
sådan innebära förvilka ytterligare förpliktelser anordning skall ut-en

bildningsanordnaren kommunen.
också särskilt nämligen vilket in-Till bör nämnas problem,detta ett

fråga skolgång.vårdnadshavarenflytande tillförsäkras i barnetsskall om
på-fråga vårdnadshavarenytterligare är och eleven skall kunnaEn hur

skolgång,fortsatta sedan kunskapskontrollverka besluten elevensom
genomförts. Eftersom skol-och därmed sammanhängande prövningar

gångsbesluten på mätbara även lä-förutom provresultat hurgrundas
haft tillfälle viss längre tids-och underpersonal, att enrare annan som

socialarymd lära känna eleven, bedömer dennes mognad och utveck-
någonförefaller möjlighet till överkla-ling, det ogörligt konstrueraatt
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någravårdnadshavaren 1994:praktiska SOU 45gande, där eleven och skall hakunna
stånd. fortsatta Expertbilaga 8möjligheter ändring till den skol-Beslutenatt omen

gången påvila subjektivakommer i icke obetydlig utsträckning be-att
dömningar.

fråga flertalet skisseradI det kommer problem-eleverstoraom ovan
bild hypotetisk.sig Det naturliga är flertalet elever kommer attatt te att

jämnårigabörja samtidigt sina och verksamhe-och sluta skolan attsom
hållas mindre fastaorganisatoriskt kommer i i ellerhopten att mer

grupperingar i form klasser, arbetsenheter eller motsvarande.t.ex. av
någonAvvägningsproblem märkbaruppkommer i fall där elev i ut-

från jämnåriga.sträckning avviker större delen sina paradoxalaDetav
då vårdnadshavaren,inträffa ensidigt haft rättkan beslutaattatt som om

fårtidpunkten för mindre överbarnets skolstart, i del fall inflytandeen
skolgång ål-barnets än vad skulle haft vid tillämpningen fastman av en

dersgräns för skolstarten.
således,Sammanfattningsvis finner jag författningsmässigadenatt

för inträdande alltför lös-grunden skolpliktens med dagens regler synes
någotlig förändring enligt utredningens reformalternativoch att en av

därför föredra.attvore

3.2 Reformalternaziven rörande skolstart

3.2.1 Utredningens alternativ l

någragenomförande erbjuderEtt detta alternativ inte större kompli-av
från utgångspunkter.kationer författningstekniska Det torde fulltvara

tillräckligt § SLgöra ändring i 3 kap. 7 och upphäva 3 8kap. Enatt
förändring överinnebörd skolan för utbildningenatt tar ansvaretav av

sexåringar måstesamtliga rimligen medföra genomgripande förändring-
i skolans organisation för skolan skall kunna leva till kravetattar upp

på såsom iutbildning deñnierats förarbetendetta och praxis. För att
återknyta tvålämnats itill den redovisning avsnitt itorde begrep-som

rätt till utbildning krav utbildningsanordnarenliggapet ett att orga-
nisera verksamheten erbjudakan verksamhetatt man en som anpas-

till det enskilda barnet.sats
ifrågasättasdärförDet kan nöjer siginte kommun meddenom som

sexåringarin i skolan övrigt sin organisation ochiatt ta utan att anpassa
verksamhet till förutsättningarnade den föreskrivnabryter motnya
skyldigheten anordna utbildning. verksamhet byggerEnatt attsom

årflertalet sexåringar-elever är sju erbjuda tilltorde knappast kunna en
förutsättningar anpassad utbildning. pedagogiska och organi-Hur denas

frågorsatoriska genomförandeuppkommer vid detta alterna-ettsom av
tiv bör lösas ligger dock utanför för framställning.ämnet denna

föreslår femåringarInom alternativdetta utredningen alla böratt er-
bjudas skolföreberedande sätt iverksamhet motsvarande dagen som

sexåringarna.erbjuds
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1994: 45fråga SOUrefe-iredovisatsövervägandenhänvisning till deMed omsom
femår- Expertbilaga 8erbjudsverksamhetdenrensalternativ bör klartB, att somanges

sak är barnskolverksamhet. Enär attingarna inte att annananse som
utvecklingsnivå kansedermerapåfallande ochhög kunskaps-visatsom

någon årskurs.överi erbjudas hoppaliksom sker dag att--

alternativ 2Utredningens3.2.2

alternativförfattningsändringarkräveralternativDetta somsamma
skolplik-författningsändringar med avseendeytterligareDärtill krävs

återkommer avsnittjag iproblematikenTillupphörande. dentens

3-5alternativ3.2 Utredningens

någon 3ändringkräver intealternativgenomförande dettaEtt avav
avsnittet 3.1.1anförts undertill vad§ SL. hänvisningkap. 7 Med som
möjligheternadock till följd,skullebör 3 8 § upphävas. Dettakap. att

år jämfört medfå blir försämradevidbörja skolanför barn attett sex
sådan konsekvens3 kap. 8 Enutfärdandetgällde innanvad avsom
mångaför föräldrar.stötandesannolikhet upplevasmed alltorde som
i Enöverväganden den delen.därför ytterligareförutsätterAlternativet

skol-sexåringar uppfyller dededärvid kanmöjlighet är antasatt om
lagstiftning.tidigaretillämpninggällde medmognadskriterier avsom

upphörandeñr skolpliktensKriterier4

övervägandenDiskussion och4.1

på iutbildningenförstärkning2-4Utredningens alternativ bygger aven
frånsig övriga alter-Alternativ 2 skiljer degrundskolans skede.senare

sjuårs-års ålder medanpå så börjar vidskolpliktennativen sätt att sex
bibehålles alternativ 3 skall finnasalternativen.i Igränsen de andra

årskurs obligatorisk i al-10, denna görsfrivillig medanmöjlighet till en
gymnasieskolangrundskolan ochalternativ förutsättsternativ 4. 5I att

integreras.
i 3 10 § SL. Avupphörande finns kap.Föreskrifter skolpliktensom

vårtermi-utgångenframgår, upphör vidskolpliktenbestämmelsen att av
år såvidakalenderår inte dessförinnan16 barnetfyllerdet barnetnen

årskursen l0 §4 kap.i grundskolan. Islutfört högstatillfredsställande
års-slutfört sistatillfredsställandeintei grundskolan,SL elev somges

två årgöra inomupphör, rätt dettanär skolpliktenkursen senastatten
förmåga utbildning-fullföljabedömsförutsatt eleven hadärefter attatt

en.
ål-huvudfråga är enbartskolpliktens upphörandebeträffandeEn om

något kom-eller dessutomtillräckligt kriteriumskallder ett omvara
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1994: 45SOUfråga redovisadeiuppfyllt,kriterium skallpletterande t.ex. omvara
8Expertbilagai denförsnedanI avsnittetfärdigheter.kunskaper eller ett resonemang

alternati-redovisadesamtligaför deärdelen gemensamt ovanavsom
från referensalterna-skälnaturligaframställning bortsesdennaI avven.

alternativfrån utredningensskäl bortsesAvtiven A och B. samma
förfrågan lämplig tidpunkttilldå är hänförligtalternativ heltdetta om

frågaiövervägandenminabeträffandefalletLiksomskolstart. omvar
varje al-underdessaredovisas resultatenförtidpunkten skolstarten av

sig.ternativ för

alternativende olika4.2 Närmare om

alternativ 2Utredningens4.2.1

så sättalternativ 1väsentliga delarliknar i attalternativDetta en
består iårs ålder Skillnadenförutsätts.vid attobligatorisk skolstart sex

grundskolansförstärkningåret princip utgöraidet tionde skall se-aven
från för deutgår verksamhetenutredningenSamtidigtdel. att yng-nare

intevid ochskolstarten skerhänsyn tillmedbarnen att sexanpassasre
svårtutomstående är detår. iakttagaresåsom sju För atthittills vid seen

är inte platsenhäralternativen,någon mellanskillnadavgörande men
tankegångar.utveckla dessaatt

får inteföljdalternativet tillbörja med konstateras, attTill kan attatt
år fyl-skolgång före han eller hondetnågot sinslutabarn kommer att

utgångspunktsåväl utredningensår. tillhänvisningMedler sexton egen
avsnitt 3 kom-redovisat underjagövervägandentill de ovansomsom

frågafemåringar bli möjlig. Enintenågon förskolstart att sommer
utsträckninggenomförs är i vilkenalternativdettauppkommer om

obligatoriska kunnaskolan skalliutbildning dentillskolplikt och rätt
för äldre ungdomarna.hävdas de

dentyngdpunktennämntsförutsätterAlternativet att avovan,som
utbildningstiden. Trotstill slutetförläggasskallförlängda skoltiden av

skertill skolstartenskallverksamhetenförutsättningen attatt anpassas
utbildningindividualiseradår måste rimligenföljden blivid att ensex

förutsättningarochutgångspunkt behovi enskilda barnetsdetmed
alternativgenomförandevidsättskeknappast kan ett avsamma som

överväga inte 3anledningfinnasbakgrundenkan den attDet ommot
uppskjutenmöjlighet tillventil avseendebör förses medkap. § SL7 en

förutsätt-givenordalydelse. Enskolgång bestämmelsens tidigareenligt
fråganvårdnadshavare initierardärvid barnetsning bör omattvara

utvecklingsnivåskolgång ochmognads-barnetsuppskjuten att m0-samt
småfråga förelig-barnsådant Särskilt iställningstagande.tiverar ett om

utvecklingsnivå.fråga Detiskillnadermärkbarabetydande och omger
frånredansina kamraterefterliggerföreligger risk det barnatt som

gång, sär-utbildningensterräng underbörjan alltmer kommer att tappa
be-avsätter deskolansäkerställasskilt det inte kan att resurser somom

förhövs dessa barn.
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angår fråganVad sedan rätt till förlängd utbildningstid för SOU 1994:de ele- 45om
uppnårinte målende fastställda för utbildningen bör 4 kap. 10 Expertbilaga 8ver som

§ SL påtillämpas frågamotsvarande sätt i dag. En är huruvi-som annan
tioårigda den elev fullgjort nått målenskolplikt intesom men som

åläggasskall kunna någon Frågakvar i skolan ytterligare tid.att upp-
dåkommer vilka förutsättningar sådantbör gälla åläggan-för att ettsom

de skall kunna göras och vilka rättsmedel den enskilde skall erbju-som
das inte godtar frågeställningbeslut därom. Eftersom denna ärettsom
relevant för samtliga alternativ redovisas övervägandena samlat under
avsnitt 4.3.

4.2.2 Utredningens alternativ 3

Detta alternativ års ålderbygger vidskolstart sju frivilligtsamt ett
årtionde årskursefter Alternativet i praktiken innebära denattsynes

kommunala ungdomsuppföljningen länkasskall in i skolans reguljära
frågaverksamhet. Liksom i ungdornsuppföljningen föreligger frivil-om

lighet, i praktiken så såkommer det bli samtligaatt att gottmen som
ungdomar inte beretts plats i gymnasieskolan kommer begagnasom att
sig möjligheten år;till tionde ingenting tyder i framti-detettav att
den någrakommer finnas arbeten erbjuda ungdomar direkt efteratt att

nioårigavslutad grundskola.
Alternativet förutsätter någraför sitt genomförande inte mer genom-

gripande författningsändringar. åläggandeHär krävs endast för kom-ett
årskursanordna tionde i grundskolan föratt dem villmunerna en som

begagna sig detta alternativ. påpe-I konsekvens med vad tidigareav som
kats bör dock möjligheten årtill skolstart vid övervägas enligt vadsex
närmare anförts under avsnittet 4.2.1 ovan.

4.2.3 Utredningens alternativ 4

påDetta alternativ årbygger skolstart vid sju och obligatorisksom en
årksurs tio förutsätter vissa ingrepp i regelverket.

Eleverna kommer konsekvens detta alternativ bli kvar iattsom en av
årskolan till år.det fyllerde sjutton Liksom hittills bör rätten till full-

skolgångenföljd enligt bibehållas.4 kap. 10 § frågaEnav attannan
överväga i övergång någotdetta sammanhang är till gymnasiesko-om av
lans bör årskurskunna fråganmedges redan efter Hur denprogram
bör hålletbesvaras påär helt och beroende när och hur ändringar i
gymnasieskolans organisation och läroplan kommer genomföras. Yt-att

fråga, måhändaterligare faller utanför för dennaen uppsats,som ramen
ändå bör uppmärksammas, är det kommunala uppfölj-men som om

ningsansvaret bör minskas årskulli omfattning med i konsekvensen
med skolans ökade för ungdomarna. Till detta kommer, attansvar en
utbyggnad grundutbildningen för eller den kommunalaav vuxna vux-

påverkasenutbildningen kan detta alternativ genomförs. utför-Enattav
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1994: 45SOUövervä-medsambandii avsnitt 4.3redovisasdiskussion dettaligare om
8Expertbilagamålenuppnår utbild-efterför elevernaskolansgandena attansvarom

skolgång.obligatoriskefter fullgjordningen

alternativ 54.2.4 Utredningens

förutsätterändringsförslaget,radikalaäralternativ, detDetta mestsom
Alternativetsregelverket.författningsändringar i helagenomgripande

avskaffasgymnasieskolangrundskolan ochinnebärgenomförande att
sammanhållen ungdoms-organisatorisktstället ersättas medför iatt en

till vadhänvisasfråga inträdande sagtsskolpliktensskola. l un-somom
tillavslutande kanskolpliktensfråga förtidpunktender avsnitt I om

nit-elevsupphör först underskolpliktenbörjan konstateras, att enen
sigförär i ochblivit myndig. Detår, året efter elevendettonde dvs. att

Härriktar sigpliktlagstiftningnågon med motinte nyhet vuxna.som
motsvarandevärnplikt ellerallmängöraskyldighetennämnaskan att

något tillgripa plikt-är heltDäremot detvapenfria tjänsteplikt. attnytt
Frångenomgå utbildning.skallsyfte dessailagstiftning attmot vuxna

åliggandesådant förefalla tveksamtutgångspunkter kanrättspolitiska ett
ytterli-intresse. Enenskildesiväsentligen utfärdas denäven det egetom

ungdomsupp-kommunalablir denalternativetkonsekvens attgare av
avslutadefterFör de eleveravvecklas.följningen helt kommer att som

får arbeteellerfortsätter i högskolaninteungdomsskolanutbildning i
arbetsmarknadspolitiska insatser ellermedaktuelltblir det even-snarast

Vuxenutbildningens ellerkommunalainom denvuxenutbildningtuellt
regi.folkbildningens

ålder från skolpliktenskriterier änFråga andrainförande4.3 avom
upphörande

diskussion4.3.1 Inledande

påpekas höja denbehovetkommittédirektiven till utredningen attI av
frågan skolplik-angår hurutbildningsnivån Sverige.i Vadallmänna om

frå-något dröja viddärför finnas anledningutformas detbör kan attten
kvalitetsgaranti,någonskolgång forminnebäraböravslutad avgan om

uppnåttskolgång vissaefter avslutadelevendvs. skolan garanterar attatt
fárdighetsmått.kunskaps- eller

regelverk konstrueratframgått äravsnitt dagenstidigareSom somav
till-inteskall elev10 § SLEnligt 4 kap.rättighet för individen. somen

förut-årskursen under vissagrundskolanifredsställande slutfört sista
finns inteDäremotutbildningen.fullföljasättningar tillfälleberedas att

enskilde under-för dennågon skyldighetkorresponderandehäremot att
uppfyllelsegodtagbartill dessutbildning i grundskolankasta sig att en

mål nåtts.utbildningens harav
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sådanOm utsträckt skolplikt bör införas såledesuppkommer SOU 1994: 45en ett
frågor;antal vilka förutsättningar åläggandeskall gälla för för- 8Expertbilagaett om

längd skolplikt, vilka stårättsmedel skall till den enskildes förfogande,
vilka sanktioner inträdaskall vid fall vägran rätta sig efter be-att ettav
slut.

4.3.2 Eventuella förutsättningar för utvidgad skolplikt

Av l kap. 2 framgår,§ SL utbildningen inom offentligadetatt skolvä-
sendet skall eleverna kunskaper och färdigheter främja derasge samt
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhälls-
medlemmar. Det sistnämnda är vad i ocksådagligt tal kallas försom
skolans avseende elevernas sociala fostran. För grundskolans delansvar
föreskrivs i 4 kap. §l SL utbildningen skall syfta tillatt elevernaatt ge
de kunskaper färdigheteroch och den skolning i övrigt behöverdesom
för delta i Ocksåsamhällslivet. i framtidenatt kommer de olika dimen-
sionerna målutbildningens ñnnas kvar nämligen utvecklingattav av
kunskaper och färdigheter social fostran inbegripet respekt för de-samt
mokratins villkor och värderingar.

Att utfärda föreskrifter innebörd eleverna skall betyg ellerattav an-
form vitsord efter avslutad grundläggande skolutbildning ochnan av att

därvid vissa prestationskrav skall uppfyllda för resultatet skallattvara
godkänt någonerbjuder inte svårighet. mångårigHär finnsvara tra-en

dition inom skolhistorien på.falla tillbaka Det är redan med dagensatt
regelverk möjligt vägra frånelev slutbetyg grundskolanatt studie-en om
resultaten inte är tillfredsställande. framgårDetta 6 kap. 18 § grund-av
skoleförordningen 1988:655. Som tidigare nämnts 4 kap. 10 § SLger
eleven möjlighet årskursen.frivilligt För elevatt inte ärom som
berättigad till gårslutbetyg årskursenoch inte sista i ställetskallsom om
intyg avgångelevens utfärdas, 6 kap. 19 § grundskoleförordningen.om
Någon formell åläggamöjlighet elev kvar i grundskolan efteratt att
skolpliktens upphörande såledesfinns Påtryckningsmöjlighe-inte i dag.

ligger i stället gåri eleven i ställetten miste slutbetyg. Däremotatt om
torde det lätt insedda skäl nära ogörligt hävda för-av attvara nog en
längd skolplikt hänvisningmed till ielev och för sig uppfylltatt en

frågaställda prestationskrav i kunskaper och färdigheter brustitom men
frågai vad kan kallas social kompetens.om som
Nuvarande lagstiftning rättelev ikvar eftergrundskolanattger

det skolplikten upphört inte studieresultatenatt anledning tillom ger
någondetta. Inte heller finns skyldighet för kommunen bereda elevatt

tillfredsställande årskursenslutfört sista i grundskolansom att om.
Det är i för åläggaoch sig möjligt kommun sättatt motsvarandeatt
låta elever inte har tillräcklig förmågamognad eller socialsom att
kvar ytterligare tid. Som i stycket torde erbjudadet näraantyttsen ovan

olösliga problem konstruera skyldighet för elev, brister iattnog en som
dessa hänseenden tillräckliga studieresultatpresteratmen attsom om

årskurs;grundskolans sista efter vilka sådantkriterier skall beslut fat-ett
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1994: 45SOUuppfatt-vårdnadshavare har motsattelev ochskall skevad entas, om
8ExpertbilagavanligadenkommerDärtillskolledningfrågan lärare ochänning i

sanktioner.ochrättsmedelproblematiken om
måste följaktligenårskursensistaförpliktelseeventuellEn att om

bedömningsunder-något objektivtpå studieresultatelevensgrundas om
föreligga.sådant skall kunnabeslut allslag för ett

denåläggandeförkriterium attinföraväljer ett omOm ettattman
frågor.siginställerenligt genastgrundskolanårskursen isista nyaovan

inte harskolgång fortfarandeförlängdefterelevhändaVad skall enom
möjligheterdå ytterligarefinnaskrävas Skall detvad kanpresterat som

göraskall skolanvadskolan Elleriålägga kvar omeleven attatt
dettagöraårskursen vägraråläggs attelev att omsom

vis-erbjudakanföreliggaskallöverklagandefrågan tillOckså rättom
praxisförvaltningsrättsligstadgadEnligtsammanhanget.iproblemsa

betygsättan-denendastärtill dettaSkäletinte överklagas. attkan betyg
studieti-underprestationerbedömt elevensfortlöpandeharde läraren

lära-bedömakanknappastnågon överprövningsinstansden omoch att
är detfallskisseratfelaktig. Ikorrekt ellerbedömning ärsamladerens

följdbeslutsådant överklagas ettutanemellertid inte betyget somsom
så-verkaningripandetill den etthänsynskolplikt. Medutsträcktom

sådantskäl förövervägandetalar att ettdelför elevenshardant beslut
måste överklagbart.beslut vara

i formöverprövningomständighetenockså den attTill kommerdetta
anspråk detåtskillig innantid ioundvikligenförvaltningsprocess tarav

sannolikt elevenärtidpunktenVid denbeslut.lagakraftvunnetfinns ett
menings-skallför detgammalalltföromständigheter attunder alla vara

någon skolplikt.hävdafullt allsatt
skulleför sigi ochdetdel,sägas i dennaSammanfattningsvis kan att

utbildningsanord-förbefogenhetföreskrivamöjligtformellt att omvara
grundvalskolpliktutsträcktbeslutanarenskolhuvudmannen att om
närmareredovisasavsnittenföljandedestudieresultat. Ibristfälligaav
medgenomförbarpraktisktrimlig eller ut-åtgärdsådan kan varaom en

kriterier.gångspunkt redovisadei ovan

utsträckt skolpliktför4.3.3 Tidsgräns

förutsättningarvissainnehåller § SL10Såsom 4 kap.anförts omovan
Nedanstående framställ-grundskolan.utbildning ifullföljarättelevs att

finnas kvarkommerpå regelnförutsättningen den attning bygger att
sigtänkarimligtförhållanden är inte attdetangivna attoförändrad. Vid

skolpliktentvångsvis utsträckaSkolmyndighetförbefogenheterna att
för denutbildningtillrättmotsvarandeänvidsträckt en-skall mervara

vissmedbedömaskan ut-således atttänkbart elevärskilde. Det att som
åläggas utsträcktocksåmålenuppnå skall kunnaskolgång kunnasträckt

fall klarår. föreligger itvåår Deti sänder högstskolplikt med enett
ifrånlångtliggadå bedömsåtgärd,sådan elevmotsägelse med somenen

föremål motsvarandeförbliinte kan ettutbildningsresultatgodkäntett
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åläggande. För dessa elever någottorde det knappast finnas SOU 1994:alter- 45annat
nativ än åläggskommunen bereda dem plats i särskiltatt anordnad Expertbilaga 8att
grundutbildning för vuxna.

4.3.4 Sanktioner

Enligt gällande vårdnadshavarerätt kan brister i tillsynen överen som
skolplikten fullgörs för åläggasstyrelsen utbildningenatt vid viteav att

iaktta sina skyldigheter. Beslut fårvitesföreläggande överklagas hosom
3kammarrätten. kap. 16 § SL. Sedan vitesföreläggande vunnit lagaett

kraft rättelse sker, kan utbildningsmyndigheten hos länsrättenmen
aktualisera Ocksåutdömande sådantvite. beslutett är överklag-ettav
bart.

Redan redovisade framgår,regelverk någonintedet finnsovan attav
helst praktisk möjlighet komma till rätta med tredskande elevattsom
vårdnadshavare.eller åläggandeEtt beslut förlängd mås-skolpliktom av

omgåendetämligen kunna verkställas för få någonte beslutet skallatt
effekt innan eleven blivit för åläggasgammal för alls kunna skol-att
plikt. Det säger sig självt pliktlag inte förknippasatt meden ettsom re-
ellt hot sanktioner vid bristande efterrättelse någotaldrig kan bliom an-

än islag luften.nat ett
Dessutom tillkommer nämligen ytterligare problem, nämligenett

föremålskall bli för eventuellt vitesföreläggande. För detettvem som
fall utredningens alternativ 5 genomförs är eleven så-redan myndig och

vårdnadshavarensledes undandragen sådant åläggandetillsyn. måsteEtt
därför riktas eleven personligen. Vid övriga fall föreliggermot bety-en
dande osäkerhet är rätt adressat för vite. Ju äldre barnetom ettvem som
är vårdnadshavarensdesto mindre är möjligheter kontrolleraatt att

påskolplikten fullgörs riktigt sätt.ett
I denna del kan avslutningsvis någonkonstateras, sanktions-att annan

möljlighet än föreläggandemed och vite intesystemet kan tillämpas för
här aktuella problem. Möjligheten tvångshämtningtill är sedan länge
avskaffad och den hade i allt fall varit uppenbar omöjlig tillämpa iatt
här aktuella fall.

4.3.5 Rätten till överklagande

Som nämnts torde det knappast möjligt hävda beslutovan att att ettvara
utsträckt skolplikt skulle behäftat med förbud överkla-om ett motvara

Ävengande. beslutet i påoch för sig grundas elevens betyg är dessom
verkningar ingripande den enskilde rätten till överkla-gentemot att

framstårgande närmast självklar. Dessutom torde möjligheten tillsom
framgång för överklagande inteett enbart hypotetisk, eleven kanvara
till visaexempel han eller hon i visst förkovratatt avseende sig under ti-

frånden beslutsfattandet till dess överklagandet skall prövas. Inte heller
är det uteslutet eleven skall kunna Visa betygssättningenatt i detatt en-
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1994: 45SOUävensägasbörDärtillorimliga konsekvenser. atttillfallet lett omskilda
8Expertbilagaöverprövningrätten tillfår ochförturskaraktärmål här aktuellt slagav

blir tidsut-instansendastbegränsas tillförvaltningsprocess engenom
skolpliktutsträcktbeslutförbetydandetillräckligtdräkten ettatt om

förvaltningsdomstolävensagda gällermeningsfullt. Detbliskall om
iinterimistiskt beslut saken.meddelarskyndsamt ett

och förslagSammanfattning4.4

skälövervägandeavsnitt 4.3. talar motSåsom redovisats undernärmare
skolplikt vidutsträcktålägga individtvångsvis enskildtanken enatt en

åtgärder genomfö-såsom hittillsstället börutbildningstidens slut. I --
skalleleverövervägas yt-Här kan delsväg.frivillighetens omras

dvs.obligatoriska skolan,skolgång deninomutsträckttillterligare rätt
iöversyn10 § SL, dels motsva-nuvarande 4 kap.utvidgning enen av

vuxenutbild-ungdomsuppföljningenförreglernariktningrande respav
registudieförbundsfolkhögskolas ellerOckså utbildning inomningen.

sammanhanget.alternativ imöjligtkan övervägas ettsom

5 Slutord

sig intefördet i ochhandenvidgenomgång gjorts attDen ovan gersom
lättfattligtochkonkretsvårigheternågra konstrueraföreligger ettatt

utredning-reformalternativoch deförskolpliktsbegrepp ett somvart av
kopplasskolpliktenförutsättningenföreslår. undergäller attDettaen

skolpliktsbegrepp,utvidgatfaktorer. Ettmätbaratill konkreta och mer
sociala kompe-personlighetsutveckling ochockså mognad,där elevens
rimligatill kravdelshänsynsvårt medkonstrueravägs in är atttens

ofrånkomligheten besväran-påenskilde, delsför denrättssäkerhet enav
föreslåssyftentillgodose dessaFörsådana ärenden.tidsutdräkt ide att

möjlighe-utökadebefintliga medutveckling dagens system,därför aven
årfår iytterligarefritt valeftereleven ettenskildeför den egetattter

fångas alternativaifalleleven ialternativtgrundskolan, annatatt upp
utbildningsformer.

källorAnförda

1968.ämbetsberättelseJustitieombudsmannens
årsbok 2:14.1981,Regeringsrättens

reform. Statensmöte medOm kommunersTidigare Skolstart. en
1993.huvudrapportskolverk,

skolpliktsålder, kommit-skolgång sänktochförlängdUtredning4. om
tédirektiv 1993:39.

skoláng.förlängdUtredningen1998-08-30,Rapport om
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1994: 45SOU9Expertbilaga
Expertbilaga 9

barnomsorgenförkonsekvenserEkonomiska av

skolstartsänkten

departementssekreterare,Orrell,Margaretaav
Socialdepartementet

Inledning

efterSocialdepartementetiutarbetatspromemoria harFöreliggande
skolgång1993:39 förlängddir.utredningenöverenskommelse med om

innehåller kost-beräkningarskolpliktsålder. Promemoriansänktoch av
ålderårs ochtillskolstartensänkningnadskonsekvenserna sexavenav

femåringar.förallmän förskolainförandet av en

Allmän bakgrund

flexibel skolstartBeslutet om

från ochinförasskulleflexibel skolstartjuni 1991 beslöt riksdagenI att
begära de-föräldrarna kanläsåret innebar199192. attBeslutetmed att

övergångstid framsexåringar. Underbörja skolanskallbarn ensomras
barnen.får avgöra de kanår självatill emot1997 kommunerna taom

någon utsträck-störreinte ihittillsskolstart harflexibelBeslutet om
sexåringar.förtill skolstartinställningpåverkat föräldrarna i derasning

från 0,5sexåringar nybörjarnablandLäsåret andelen199192 ökade
till 3,4ytterligareLäsåret andelen199293till 1,5 stegprocent.procent

560 barn.3vilketprocent motsvarar ca
dåprincipiförsvannmed skolstartenuppskovMöjligheterna att
fårsjuåringarfortfarandedockförekommerreformen infördes. Det att

motsvarande 1,5så många 500 barnLäsåret 1199293 fickuppskov. som
sjuåringar, uppskov.skolpliktigatotala antaletdetprocent av

och skolbarnsomsorgSamordning skolaav

omorganisatio-åren 1991-93 gjorthar underEtt antal kommunerstort
för skolaför samlaadministrationeni kommunala ansvaretden attner

Även verk-konkretai dennämnd.underoch skolbarnsomsorg samma
mellanökat samarbetesamordning ochökadsker detsamheten etten

fråga lokalintegra-Framför allt är detoch skolbarnsomsorg.skola om
med skolan.sambrukar lokaleri ochellerförläggstion fritidshemmen-
lokaler.fritidshemmensflyttar in inågra skolklasserl fall är det som
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Socialstyrelsen har gjort särskild uppföljning situationen för SOU 1994: 45en av
skolbarnsomsorgen olika undersökningar genomfördes Expertbilagatre 9genom som

årsskiftetkring 199293. Det är dels enkätstudie skolbarnsomsor-en om
i 27 kommuner inom för aktiv uppföljning i Värmlands ochgen ramen

Kopparbergs län, dels studie samverkan skola-skolbarnsomsorg ien om
30 kommunerkommundelar. Vidare har telefonintervjuer gjorts med
ansvariga tjänstemän för skolbarnsomsorgen i 22 kommuner Stock-i
holms län. frånTotalt finns uppgifter 79 kommuner i undersökningar-
na.

Samtliga kommuner positiva till samordningen mellan skola ochvar
skolbarnsomsorg konstaterade samtidigt det hade varit mycketattmen
turbulens i verksamheterna förändringstiden.under I de flesta kommu-

hade minskat de ekonomiska till skolbarnsomsor-nerna man resurserna
i falldel ganska kraftigt. Stockholm de tydligastegen, en ettvar av ex-

emplen. Merparten skolstyrelsens frånsparbeting skolbarnsom-togsav
år 1992 och fortsatta besparingar årplanerades 1993.under Lik-sorgen

nande tendenser fanns i flera kommuner, framför iallt storstadsregio-
nerna.

Kostnader för barnomsorgen i dag

framgårSom genomgår skola och barnomsorg organisatoris-ovan stora
ka förändringar vilket svårighetermedför betydande vid kostnadsbe-en
räkning reformen. I propositionen prop. 19939441 Utvidgad lag-av

påreglering barnomsorgsområdet utgick frånberäkningarnam.m. en
jämförelse mellan de faktiska kostnaderna i olika barnomsorgsformer i
Stockholms kommun och Svenskabl.a. kommunförbundet fram-en av

genomsnittskostnadtagen barn i barnomsorgen. Samma metod harper
valts för beräkning kostnaderna för sänkt skolstart.av en

Beräkningsmetod

De åren har Svenska kommunförbundet,senaste tre Socialstyrelsen och
SCB samarbetat i projekt med syfte måttfram olikaett be-att ta som
skriver socialtjänsten i form olika jämförelsetal. Uppgifter har häm-av

fråndels offentlig fråntats statistik, dels kommunerna direkt genom en
särskild enkät. årResultatet för 1992 redovisas i Jämförelsetalrapporten
för socialtjänsten i serien Kommunala jämförelsetal 1993:3. I rapporten
redovisas bl.a. kommunernas bruttokostnader barn i barnomsorgen.per

bruttokostnaden ingårI verksamhetens samtliga kostnader inklusive lo-
kalkostnader.

För måttjämförbart på utifråninsatsernaatt ett de skillnader som
finns i tillsynsform och vistelsetid har omräkning viktning gjortsen av
antalet inskrivna barn med följande vägningstal.
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1994: 45SOU1,0daghemiFörskolebarni:
9Expertbilaga0,33deltidsförskolaiFörskolebarn

0,50skolbarnsomsorgfritidshemiSkolbarn-k
är:ibarnomsorg rapportenresultatenviktigasteDe om

iärkommunalskattengenomsnittligaandel denBarnomsorgens av- enskil-i de19,28,0 och procentvarierar mellanriket 12,7 procent men
da kommunerna.

och skol-förskolakommunaliheltidsbarnBruttokostnaden per- år 1991,medjämförtoförändradnärmaste cai detärbarnsomsorg
1991mellan2inflationentill procenthänsynNär76 S00 kronor. tas

lmedheltidsbarn procent.kostnaden1992 minskaroch per
såväl närgällerDettabarnomsorgskostnad.högstStorstäder har-

hel-antalettillbefolkningenibarntill antaletkostnaden relateras som
varie-Kostnadenskolbarnsomsorg.förskola ochkommunaltidsbarn i

000104 kronor.52 000 ochmellanrar
kraftigt iminskarbruttokostnadenandelPersonalkostnadernas av-

förortskommunerna.
fritidshernskolbarnsomsorg.ochdaghemibarntäthetKraftigt ökad-

barntät-iskillnadernamedförtförändringen attharfritidshemmenFör
är barn-Högststörre.blivit alltharolika kommungruppermellanhet

storstäder.tätheten i
utbildning.formellmedpersonalandelhögFortsatt-

genomsnittskostnader-faktiskaberäknat deharStockholms kommun
år 1992.förverksamhetsformerolikaåldrar iocholikaiför barnna
år 1992socialtjänstenJämförelsetal föruppgifternaledningMed urav

i barnomsor-vägd platsförgenomsnittskostnadenkan konstateras enatt
iplatsmotsvarandeförkostnaden79ärriketför hela procent avgen

Stockholms kommun.
från Stockholmskostnadsuppgifternaharberäkningarnade fortsattaI

antagitsharvilket ettmotsvara79tillnedräknats procent,kommun
barnomsorgsform.ikostnadenriksgenomsnitt för resp.

föräldraavgiftenexklusivekostnadsuppgifteromräknadeFöljande -
följande be-använts vid de10 % hargenomsnittitillberäknassom -

räkningarna.

krbarnårKostnadOmsorgsform

förDaghemfamiljedaghem
10049årbarn 4-5
20014årDeltidsgrupp 5

38 000årför barn 6Daghemskola
30015förskoledelen

22 800omsorgsdelen
Fritidshem

70020årskurs 1-2
20015årskurs 3
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Barnomsorgen år 1992 SOU 1994: 45
Expertbilaga 9

Nedanstående uppgifter antalet barn i olika barnomsorgsformer harom
hämtats Statistiska meddelanden förskolor, fritidshem och famil-ur om
jedaghem den 31 december 1992. 3De 560 barn ha bör-ca som uppges
jat års ålderskolan vid läsåret 199293 redovisas här i familjedaghemsex
eller i daghem dvs. den de har utanför skolan. Uppgifteromsorg om en

skolstart har inte inhämtats i denna undersökning.ev.
Tabell 1 visar det totala åldrarantalet barn i olika fick del of-som av

fentligt finansierad barnomsorg. störstaDen 60drygt %gruppen - -
fanns i daghem. De skolbarn redovisas går åldersblan-i daghem isom
dade s.k. utvidgade bådesyskongrupper, där förskolebarn ochgrupper,

ingår.skolbarn 20Drygt barnen fanns i familjedaghem, 7procent av
hade plats i deltidsgrupp och 20procent hade fritidshemsplats.procent

År 1991 uppskattades tredjedel fritidshemsbarnen finnas i verk-ca en av
samheter integrerats i skolan. framgårAv tabellen också 30som att pro-

barnen i den offentligtcent finansierade barnomsorgen utgörsav av
sexåringar.fem- och

Tabell Bamømsorgens år1 omfattning 1992.Antal barn

Ålder Daghem Fam.- Fritids- Deltids- Summa Procent
daghem hem grupp

0-4 år 198652 68 194 0 358 267 204 43
år5 57 335 16 227 0 6 502 80 064 13
år6 50 882 16 257 0 38 682 105 821 17

7-12 är 8 681 34 895 127 146 626 171 348 27

Summa 383 744 134 750 127 146 24346 624 637 100

I tabell 2 redovisas olika barnomsorgsformer för samtliga fem- och
sexåringar. framgårAv tabellen sexåringar får någonalla formatt of-av
fentligt finansierad barnomsorg femåringarmedan 27 600 får sin till-ca

på sätt oftast i hemmet.annatsyn -

Tabell sexåringar2.Fem- och efter årbarnomsorgsform 1992Avrundade tal

Barnomsorgsform Femåringar sexåringar

Daghem 57 400 50 900
Famxlagherndelhgrupp 8001 11 800
Enbart deltgrupp 5006 38 900
Enbart famdaghem 50014 2004
Ovriga hemma 27 600 0

Summa 107 800 105 B00
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1994: 45SOUBeräkningsalternativ
9Expertbilaga

ochskolpliktförlängdutredningenaspekterde omEtt antal somav
bakgrund ettbeskrivasbehöver mot avskolpliktsålder belysaskallsänkt

barnom-gällerNär detgamla.vid detförbliralltnollalternativ, dvs att
årsvidtill skolstartmöjligheten sexbildendockkompliceras avsorgen

påbygger attberäknats;därför ettreferensalternativ har somålder. Två
från 50utgår attålderårs ochvid sju ettskolan sombörjaralla barn

199293Budgetåretålder.års an-vidbörjarårskullen sexprocent av
basår.vänds som

förslags-utredningensmedjämförtsdärefterReferensalternativen har
skolförberedan-ålderårsvid samtskolstartinnebäralternativ l sexsom

femåringar.allaförförskolaallmände verksamhet -- sko-sexåringarna börjar%50nuläget ochReferensaltemaziv av
ålderårslan sex

sexårsgrupperna be-ochfem-år 1992 förBarnomsorgskostnaderna
Beräk-framgår tabellmetodenbeskrivnatidigare avräknade med den

barnomsorgsunder-frånhämtatsharpå uppgifterningarna bygger som
1993.januarisökningen i

ålder.årssjuvidskolanbörjaralla barnnulägetKostnadsberäkningTabell 3. -
kronorMiljoner

SexåringarFemåringarOmsorgsform
Kost.t0tKrlbarnllAntalKrbarnKosntotAntal

årår

Daghemfam.
619100 34970073daghem

92200145006Deltidsgrupp
525800 l900 2266Förskoledel
551300 1400 15101Qmsorgsdel

60027Ovriga hemma

077800 31053 711800107Summa

kombina-ifamiljedaghemochfamiljedaghemFemåringar daghem,i
daghemfamilje-tillsammanförtshardeltidsgrupp grupption med en -
100 kronor49tilluppskattas pergenomsnittskostnadendärdaghem - medkombinationifamiljedaghemiSexåringar i daghem,år.barn och

fårdvs.deltidsgruppsverksamhet,harenbartoch barndeltidsgrupp som
förskole-underredovisasnågon form,verksamhet iskolförberedande

fårfamiljedaghemochSexåringar daghemkrbarnår. i000delen 22
skolförberedandetillavsättsdagtimmardeutöver somtre peromsorg

15 300omsorgsdelenunderdärför ävenredovisasochverksamheter
krbarnår.

förnuläget blirreferensalternativ 1förBarnomsorgskostnaderna
miljo-sexåringarna 3 077förochmiljoner kronorfemåringarna 3 711

20Detkronor. motsvarar790 miljoner ca6tillsammanskronor, caner
enligt kom-för barnomsorgenkostnadtotala somsamhälletsprocent av

kro-miljarder34tilluppgickår 1992bokslutsstatistik för camunernas
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exklusive föräldraavgifter. sexåringarnasFem- ochnor andel det SOU 1994: 45- av
totala antalet barn i barnomsorgen är 30 Genomsnittskostnadenprocent. Expertbilaga 9
för sexåringarfem- och är lägre än för barn varför årdet rimligtyngre

den framräknade kostnadsandelenatt är lägre än motsvarade förandel
antalet barn.

Tabell Referensalternativ 2. 50 % barnen börjar år.skolan vid Miljo-av sexkronorner

Omsorgsform Femåringar Sexåringar
Antal KrbarnKosmot Antal Krlbarnl KosLtot

år år

Daghemfam.
daghem 77 700 10049 3 619
Deltidsgrupp 6 500 14 200 92
Förskoledel 33 450 22 800 763
Omsorgsdel 52 900 15 300 809
Fritidshem 34 400 20 700 712
Hemma 27 600

Summa 107 800 3 711 105800 2 284

Tabell 4 visar referensalternativ 2 där hälften sexåringarna antasav
börja i skolan. Av dessa 65 också behövaantas iplats skolbarns-procent

samma andel med barnomsorg sexåringarna åromsorgen 1992.som
Barnomsorgskostnaderna blir i detta fall desamma i referensalter-som
nativ femåringarna1 för och 2 284 miljoner sexåringarna,kronor för
totalt 5 995 miljoner kronor vilket är 795 miljonerca lägre än i refe-ca
rensalternativ

Kostnadsberäkning För obligatorisk årsskolstart vid ålder ochsex
allmän förskola för femåringar

Utredningens alternativ tioårigEn grundskola med skolstart vid sex
års ålder. Den årskursentionde utnyttjas i anslutning tillnya, skolstar-

årskurs 0.ten Alternativet kan den förskolannuvarandeattses som
får smälta med lågstadiet.det nuvarande Förskolans lågsta-samman och
diets och pedagogik smältsetos till barnskola. Läroplansamman en ny
och kursplaner för grundskolans bibehållsdel i princip oföränd-senare
rade.

femåringarAlla erbjuds skolförberedande verksamhet förskola.en -
Gymnasieskolan berörs inte.
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För-allmän 45och 1994:sexårig SOUskolstartförslagKostnadsberäkning ettTabell omav
femåringar. kronorMiljonerFdrskola 9Experzbilaga

SexåringarFemåringarOmsorgsform
KosLtotKrbarnAntalKrbarnKosttotAntal

årår

Daghemfam.
619100 34970073daghem
484200100 1434Deltidsgrupp

424700 12080068Fritidshem

424800 11051034800107Summa

utred-enligtalternativförbarnomsorgskostnadernavisarTabell 5
skol-beräknasi daghemärfemåringar inteAllaförslag.ningens som
skol-beräknassexåringarna%Ca 65verksamhet.förberedande av

alternativ 1utredningensförBarnomsorgskostnadernabarnsomsorg.
miljoner kro-sexåringarna 425lföroch100femåringarna 4då förblir

kronor.miljoner5255totaltnor,

Slutsatser

ålderårsvidskolstartobligatoriskalternativ sexUtredningens om en
antagandendemedfemåringar skulle,för allaförskolaallmänoch en

ibesparinginnebärabeskrivitsberäkningsmetoder enoch ovan,som
förhållandeiochkronorpå miljoner265lnulägetförhållande till

470 miljo-skolagår isexåringarna50 %2referensalternativtill av
kronor.ner
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1994: 45SOUExpertbilaga 10
10Expertbilaga

grundskolaförlängdKonsekvenserna enav

utrustninglokaler,skolorganisation, m.m.

utbildningskonsulterEnglund,DavidochThulinJanav

l Inledning

1.1 Uppdraget

skolorganisatoriska kon-Vårt analys deinnebär görauppdrag att aven
skolstartsåldersänktgrundskola ochförlängd samtsekvenserna av en

frånutgårVår deanalysutrustningfrågorbelysa rörande lokaler, m.m.
modellerna 1alternativa1993-06-01 presenteradei utredningens PM

5.t.o.m.
obligato-tioårig grundskola medutgörsalternativetDet första enav

år. grundskolanFörlängningenår fyllerrisk barnetskolstart det avsex
årskurs föl-här I detkallastill ochanslutning skolstartenutnyttjas i

årskurs O-alzernativez.alternativdärförjande vi dettabenämner
obligatorisktioårig grundskola medalternativet innebärDet andra en

årskursen skallår. tillkommandeår fyller Denbarnetskolstart det sex
grundskolansförstärkningtidsmässighuvudsakligen sena-avses som en

därförvi dettaårskurs benämner10. följandeI dethärdel och kallasre
årskurs O-alzernativet .Ialternativ

grundskolan detbörjaralla barntredje alternativet byggerDet att
år,tiondeårskurs frivilligt,år år. tillförs9sju Efterfyllerde ett som

efter elever-breddning alltfördjupning ellerkan utnyttjas för mognad,
årskullen utnyttjaönskemål. skall20 %Cirkaoch antasbehov avnas

alter-följandevi i detårskurs. alternativ benämnerdenna Dettaextra
årskurs 10.med frivillignativet

grundskolan detutgår från börjaralla barnalternativetfjärdeDet att
års-obligatoriskår tiondeår. utökas medGrundskolanfyller sjude en

tioårigalternativet medföljandevi ialternativ benämner detkurs. Detta
grundskola.

sammanhållen,från obligatoriskutgårfemte alternativet tret-Det en
år, iår omfattande detfyllertonårig barnetmed detskola somstart sex

året skalltillkommandegymnasieskola. Detochdag grundskolaheter
benämner isexåringarnas Vispeciella behov.för mötabl.a. användas att

trettonârig skolplikt.alternativet meddet följande detta

Några1.2 definitioner

fritids-deltidsförskola ochomfattar daghem,Barnomsorgsverksamheten
hem.
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förskola såvälMed daghem deltidsförskola. SOU 1994: 45avses som
Daghem betecknar åldrarnabarn i år.noll till Expertbilaga 10omsorg om sex
Deltidsförskola skall omfatta minst timmars verksamhet dag.tre per
Den verksamhet bedrivs vid fritidshemmen brukar kallas skol-som

barnsomsorg. Med skolbarnsomsorg all verksamhet 7-16-åring-föravses
bedrivs utanför skolan. Den verksamhet enbart bedrivs efterar som som

skoldagens slut brukar kallas fritidsklubbar.
Det offentliga skolväsendet för barn och ungdom omfattar grundsko-

la, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola.
Det offentliga skolväsendet för omfattar grundutbildning förvuxna

kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för psykisktvuxna,
utvecklingsstörda.

Årskurs2 0-alternativet

2.1 Verksamhetens inriktning

Årskurs 0 är årtillkommande såledesoch ersätterett inte grundskolans
årskursnuvarande Inom för års-grundskolans läroplan skallramen

kurs 0 innehåll, är sexåringarnastillett utvecklingsni-ges anpassatsom
vå och mognad. Det är tänkt årunder detta skall förskolanatt ochnya
det lågstadiets årskursnuvarande 1 smälta samman.

Förskolans lågstadietsoch och pedagogik skalletos under grundsko-
årförstalans förenas till barnskola, där deltidsförskolans erfa-en ny

renheter sexårsverksamhet utnyttjas. I detta alternativ förutsättsav en
integration skola och barnomsorg. innebärDetta praktiskt bl.a. deav att
personalkategorier, i finnsdag i förskolan på lågstadiet,och ocksåsom
skall medverka i barnskolan.

Undervisningen åldersblandatkan organiseras årskurslöst ål-eller
derssegregerat. Då påkrav ställs arbetet i barnskolan bedrivs indi-att
vidualiserat åldersblandadtorde verksamhet komma dominera. Skol-att
barnsomsorgskommittén framförde i sitt betänkande Skola-skolbarns-

helhet: åldersblandadeI finns ofta större möjlighe-omsorg, en grupper
möta och stödja de enskildater barnensatt behov och utveckling. Barn

iutvecklas olika takt och de upptäcker sin omvärld utifrån sina egna
behov och erfarenheter. Tillfällen arbeta och leka tillsammansatt med
såväl jämnåriga och äldre ocksåkamrater rikaresom yngre ut-ger en
vecklingsmiljö bådeför den intellektuella och den sociala utveckling-
en. SOU 1991:54 88.s.

Kommittén ocksåförde fram förslag heldagsskola, där fri-om en
tidshemmens och skolans verksamhet växer pedagogiskt ochsamman
organisatoriskt. I heldagsskola kan barnen erbjudas verksamheten som
inte är bunden ämnes- och tidsmässig uppdelning. En integreradav en
heldagsskola ställer naturligtvis andra krav miljön i skolan än den
traditionella skolan.

Kunskapsmålen för grundskolan förutsätts inte förändras i detta alter-
nativ. Genom förlängningen undervisningstiden årmed bör emel-ettav
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målupp- 1994: 45SOUmålen gradennå ochdeän i daglertid flera elever uppsatta av
10Expertbilagabåde minskad utslag-tillledai sinbörfyllelse höjas.därmed Detta tur

är kun-elevergrundskolansflestaoch till dening grundskolani att av
än i dagelevergymnasiestudier. Flerförförbereddaskapsmässigt bättre

grundskolan.efterdirektgymnasieskolanbörjakan därför förväntas
kommunalaåtgärder detinomi sin behovetminskarDärmed tur av

Även för-kangymnasieskolanistudieavbrottenuppföljningsansvaret.
fått i högre grad be-möjligheteleverna hareftersom attväntas minska,

kärnämnena.ifästa sina kunskaper
det slag ochförskolaerbjudasfemåringar modelli dennaskallAlla av

detsexåringarna Eftersomtill del.kommeromfattningden en-som nu
gymnasieskolansförutsättslågstadiet utökas,nuvarandebart är det som

således kursplanekonsekvenseringablirberöras och detläroplan inte
stadium.för detta

2.2 Konsekvenser

Organisation2.2.1

och kurs-fastställs riksdagenfinns läroplanerFör skolväsendet avsom
på regeringensSkolverketregeringen ellerfastställsplaner avavsom

uppdrag.
utarbetadepedagogiskafinnsfritidshemförskola ochFör avprogram,

på regeringen.socialstyrelsen uppdrag av
vialltså barnskolai denverksamhetenregelverkMed dagens styrs ne-

frånmåldokument, soci-delstvå uppsättningarolikaskisserardan avav
frånområde, utbildningsdepartementets.delsaldepartementets

frågan helhetssynintefram tillkonstaterande lederDetta om en
målskriv-fastställdcentraltbarnskolan kräverbarnen och gemensamen

ning för skola och barnomsorg.
SOUFörskola-skolaFörskola-skola-kommitténs betänkandeEnligt

grundskolamålskrivning förskola ochför1985:22 krävs gemensamen
följande ledutgör varandrainstitutionernastarkt markeraför attatt

utveckling.för barnenssamhällets insatseri
1991:9Läroplanskommittén Dir.tillursprungliga direktivenI de

ochför barnomsorgenbedöma detkommittén skulleatt omangavs
måldokument ärdetellerñnnas samlatskulleskolväsendet merett om

måldokument.två skildafunktionellt med
LäroplanskommitténtilldirektivregeringensborgerligadenI nya

inte skullekommitténs uppdragdäremot1991:117Dir. att om-angavs
mål förriktlinjer barnomsorgen.fatta och

för dettaenligt dereformgenomföraregelverk ut-Att med dagens en
sammansmältningförutsättningarnaredningsalternativ givna aven-

varjeilågstadium innebär,grundskolansmed attdeltidsförskolan man-
två oli-basishandlingsprogrammåste framdiskuterakommun ett av

rationellt. Attvår intemening dettamåldokument. kanEnligtka vara -
lågstadiets ärochframhållit förskolansförena etosvi tidigaresom -
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svårt tillgång måldet finns till SOU 1994:centralt och riktlinjer. 45utan att antagna
Även målmed centralt riktlinjer för Expertbilaga 10och barnom-antagna gemensamma

och skola krävs emellertid omfattande lokalt planerings- ochettsorg or-
ganisationsarbete för verksamheten i barnskolan bedri-skall kunnaatt

effektivt.vas
förutsättning förEn detta skett i flera kommunerattsynes vara som-

för skola och barnomsorg inrätta barn- utbildnings-ochen gemensam-
nämnd i kommunen. En viktig uppgift för denna nämnd är utarbetaatt

måldokumentlokalt för kommunens inomhela verksamhet barn-ett
frågoroch utbildning. Detta betyder även röratt vuxenut-omsorg som

bildning och musikskola skall beröras.
sådant måldokumentEtt kommunalt för utbildningbarnomsorg och

är god för utredninggrund organisationen i Där-kommunen.en en om
måste fråganvid lämpligt utformad ledningsfunktion tasom en upp.

på nivåerInom skolan finns i ledningsfunktionregel flera meden
rektor, studierektorer, tillsynslärare, lärare med specialfunktioner etc.

föreståndare,Inom barnomsorgen finns organisation med assistenteren
etc.

Vid tillskapandet organisation för skola och barnom-av gemensamen
bör såsöka utnyttja möjligheterna till platt organisation,sorg man en

nivåer såantalet i ledningsfunktionen blir är praktisktdetatt som
vår två nivåermöjligt. Enligt påmening är i tillräckligtdet regel med

området: rektorområdeschef föreståndareplatschef.det lokala och
Om kommunen är indelad geografiskt i kommundelar är det natur-

ligt åvilarför kommundelens barnomsorg och skola rektoratt ansvaret
föreståndareoch antal under rektor för ledningenatt ett ettsvarar av

antal enheter.
förskoleverksamhetDen enligt förutsättningarna skall erbjudassom

femåringarna mångaikan kommuner med fördel förläggas till daghem-
Därigenom friställs de tidigare använda förlokalerna deltidsför-men.

skolan, vilket innebär besparing.en
Vi förutsätter vidare skolan även för tillsynen före efterochatt svarar

skolbarnsomsorg. ocksåskoldagen Denna verksamhet bör för-kunna
läggas till skolans lokaler. För denna verksamhet knyts fritidspedagog
till lärarlaget. Fritidspedagogens såledeshuvudsakliga tjänstgöring ligger
före efteroch undervisningsdelen dagen. Om skolans undervis-av
ningstimmar förläggs till tider varje dag för alla barnen,samma som

i Skurup,skett minskar det totala behovet tillsyn under dagent.ex. av
eftersom ingen överlappning sker mellan undervisningstid och om-
sorgstid. Deltagande i skolbarnsomsorgen skall liksom i dag frivil-vara
ligt.

En lokal- och verksamhetsintegration förskola,mellan skola fri-och
alltsåtidshem bör bli följden, denna tillämpas.modell En pedago-om

gisk innehållverksamhet bör utvecklas där olika och arbetsformer var-
under hela dagen.vas
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1994: 45SOU2.2.2 Personal
10Expertbilaga

inomverksamhetennämnts,tidigare attförutsätter,Alternativet som
möj-liggerdettaledning. Istår underskola och barnomsorg gemensam

besparing.såväl effektiviseringligheter till som
bådeförtotalaförutsätts det ansvaretrektorOmrådeschef haVarje

lednings-område. Antaletgeografiskainom sittskola barnomsorgoch
besparing.vilketminska,härigenomkommer att ger enpersoner

barnom-ochskolainomsysselsattaär i dagpersonalkategorierMånga
fritidsledare,barnskötare,fritidspedagoger,förskollärare,lärare,sorg:

är detbarnskolanFörm.fl.lokalvårdare, vaktmästaremåltidspersonal,
personalkategori harVarjerenodlas.yrkesrollerpersonalensviktigt att

effektivSamtidigt äryrkeskompetens.sinuppgifter och ensina speciella
personalkategoriernaolikamellan de endagliga arbeteti detsamverkan

genomföras. Detkunnaskallmodellenförförutsättningoundgänglig att
kompeten-samladedendäri lag,arbetaralltså personalenförutsätts att

tilltassen vara.
ungefär likai dag stortordedeltidsförskolaniPersonaltätheten vara

på daghem-Personaltätheten14-15 barn.på lågstadiet, lärareensom
än i skolan.gånger störrefyracirkaärmen

från deltidsför-Årskurs sexåringarna flyttarinnebär0-alternativet att
volymökningprimärtblirResultatet avgrundskolan.skolan till en

sexåringarna.årsklass,ytterligaretillförsdeneftersomgrundskolan en
gårdagomfattning. Idaghemmensdärvid en-minskning skervissEn av

sexåringarnaförDeltidsförskolangrundskolan.sexåringar ifåtaldast ett
omfattning.femåringarna ierbjudasförutsättsupphör sammamen

någotuppstårårsklass, behovmedlågstadiet utökas avGenom enatt
1-7 än iårskursernainriktningmed motlågstadielärare lärareflera

dag.
ochskolaninomär sysselsattai dagpersonalkategorier,Samma som

alternativ.även i dettabehövaskommerbarnomsorgen, att
kommerförskollärare atteftersomökarförskollärareBehovet av

sexårsförskolaniomfattningiårskurs minst0itjänstgöra somsamma
måndendeltidsförskola. Ierbjudasfemåringar skallallasamtidigt som

personalbehovetminskarockså daghemsexåringarna vistas av
in-femårsverksamhetenårskull Omförsvinner.då dennadaghemmen,

i dag-deltagandedärigenom barnensminskardaghemmen,itegreras
mån.ihemsverksamheten samma

inom barnomsorgenbehovstäckninginte har fullOm kommunen
inom barn-antalet barnökaföranvändaskapaciteten attkan ledigaden
med barn-särskiltpersonal,minskar behovetfallI annat avomsorgen.

på daghemmen.skötarutbildning,
föränd-alternativinnebär dettaförskolepersonalbåde ochlärar-För

nödvän-är detfungeraskallverksamhetenFörarbetsuppgifter.rade att
och arbe-arbetsuppgiftervarandraskunskapharpersonalendigt att om

viktig förut-Envärderingar.mål, ochutifrån normertar gemensamma
iför allaärpersonalfortbildning,därför gemensamsättning är somen

yrkeskategorier.deltagandeverksamheten
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Erfarenheten visar denatt personalfortbildningen måste SOU 1994: 45gemensamma
börja årskursredan innan motsvarande0 har införts i kommun. Expertbilaga 10en
På måstesikt även grundutbildningen bådeför förskollärare och grund-
skolans påverkas.lärare Eventuellt borde specialisering inomen ny
grundskollärarutbildningen med inriktning på det grundläggande stadiet
årskurs 0-4 övervägas.

2.2.3 Lokaler

Samverkan mellan skola och fritidshemfritidsklubbar förutsätter ge-
lokaler. Viktigt är miljön stimulerar bådemensamma att till aktivtett

kunskapssökande och till lek. Viss ombyggnad eller tillbyggnad be-av
fintliga skollokaler torde därför nödvändig. De investeringarvara som
måste göras bör i sin leda till minskade driftskostnadertur ettgenom

rationellt utnyttjande lokalerna under störremer del dagen.av av
Totalt kommer bättre hushållningsett med tid, lokaler ochen perso-

nal leda till bättreatt utnyttjandeett Dettaav gemensamma resurser.
kan förväntas leda till högre verksamhetskvalité.en

Principen bör emellertid skolan fritidshemmetatt harvara resp. var
sina hemvist medan övriga aktivitetsutrymmen är gemensamma.

Lokalintegreringen innebär alltså inte gårdet vidareatt flyttaatt utan
in förskolans och fritidshemmens verksamhet i skolans nuvarande loka-
ler. Lokaler, inredning måsteoch materiel till annorlundaettanpassas
arbetssätt och till barnens växlande behov och intressen. Anpassning till

verksamheter måste alltid göras. Detresp. behövs i månviss andra typer
lokaler för sexåringar sjuåringar.än förav ocksåDet krävs större

svängrum, vilket påställer krav större lokalyta elev. Samma gällerper
för fritidsverksamheten förhållandei till skolverksamheten. Den fysiska
miljön skall utformas så både den organiseradeatt gruppverksamheten
och barnens aktiviteter kan fungera bra. Barnens behovegna avskild-av
het och vila under heldagsskoldag måste också beaktas.en

Specialsalar, idrottshallgymnastiksalt.ex. och slöjdsal, matsal, biblio-
uppehållsrumtek, skolgårdar,och i dag främst är knutna till sko-som

lan, förutsätts sambrukas optimalt. viktigt påpekandeEtt gjordes av
Skolbarnsomsorgskommittén i anslutning till sambruksdiskussionen.
Erfarenheten visar när planeraratt och schemalägger för sambrukman
bör ha med barnen åtminstoneellerman med barnens ögon. Barnse
behöver tillgång Ärnära till olika slags aktivitetsrum. det förenat med
alltför krångelmycket tillgång till visst aktivitetsrum,att ett kommer
antingen aktiviteten utgå ocksåeller görs någotatt den i annat rum, som
är mindre lämpligt för detta. SOU 1991:54.

Daghemmen, vilkas verksamhet i framtiden inriktas på åldrarna O-5
år och har sina speciella lokaler, kan förlagdanu i anslutning tillvara
barnskolans lokaler bör inte integreras i skolan. Den icke-pedago-men
giska dåpersonalen kan naturligtvis vara gemensam.

Deltidsförskolan bedrivs i dag ofta i särskilda lokaler eller byggnader.
Om förskoleverksamhetden femåringarna,för förutsätts i detta al-som
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1994: 45SOUsärskildorganiserasochdaghemnuvarandeförläggs tillternativ, som en
10Expertbilagadeltidsförskole-förlokalernadaghemsverksamheten, kommerdel av

Häri-behövas.inteidag,sexåringarna disponerar attverksamheten, som
i ställetlokalbesparingenAlternativt kanuppstår besparing.engenom

daghemsverksamheten.användas för bygga utatt

läromedelUtrustning och2.2.4

sexår-fördeltidsförskolananvänds ii dagmaterielUtrustning och som
tillkom-utnyttjas i denutredningsalternativi detta attingarna kommer

utrustningfemåringarna. Skolansfördaghemsverksamhetenmande
sexåringarnaförmaterielmotsvarandemåste således medkompletteras

i för bar-ochvilorumi snickarrum,bl.a.fritidsverksamheten,föroch
kök.anpassatnen

detvolymökningen, delspåverkas delsLäromedelskostnaderna avav
individualise-inslagbetydandemedi skolanarbetssättetförändrade av

ring.

Övrigt2.2.5

skolmåltider skolhälso-ochSkolskjutsar,förkostnader,Vissa andra t.ex.
lågstadiet.också volymökningenvård påverkas avav

medfemåringarna jämställsförförskoleverksamhetenOm den nya
intäktsbort-medföravgiftsfri, dettablir ettdärmedallmän förskola och

fall för kommunerna.

Årskurs 10-alternativet3

inriktningVerksamhetens3.1

modellför dennaenligt deårskurs l skallgrundskolansiVerksamheten
detunderbörjar skolantill elevernaförutsättningarnagivna attanpassas

årskurs 0-anfört ivivadår. gäller iår då Därförfyller settde stortsex
pedagogik skallochlågstadietsochförskolan etosalternativet attom

erfarenhe-nuvarandedeltidsförskolansdärbarnskola,tillförenas en ny
ål-organiserasbörUndervisningensexårsverksamhet utnyttjas.ter av

årskurslöst.ochdersblandat
förläg-huvudsakligen skallundervisningstidenDå tillkommandeden

utök-förårskurs 10, blir utrymmethögstadiumgrundskolanstillgas
möjligtemellertidbör attlågstadiet begränsat. Detning varameraav

skolåret följande. Itill detförstaunderbehandlasiflytta stoff dagsom
årskurserna.förstautökning devissinnebär dettarealiteten aven

ideltidsförskolaerbjudasockså alternativifemåringar dettaskallAlla
sexåringarna i dag.omfattning somsamma
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Verksamheten i skolan skall generellt enligt detta alternativ tillfö- SOU 1994: 45sett
sådana inte nioårigainnefattas i denmoment, grundskolans Expertbilaga 10ras nya som

nuvarande läroplan. Detta kan enligt förutsättningarna innebära att
tillför grundskolans läroplan stoff, i dag inte harman nytt som man

frågorför,plats trafiksäkerhet, alkoholt.ex. och narkotika, miljö-om
vård eller andra ämnen. Om det stoffet har övervägandenya nya en
medborgarfostrande karaktär, tillgodoser fråndet kraven olika intres-

i olika sammanhang tidigare önskemålsenter, framfört så-som om en
dan breddning mål.grundskolansav

Kunskapsmålen för såledesförutsättsgrundskolan i detta alternativ in-
fördjupas breddas områden.och vidgaste tillutan börElevernanya

emellertid samtidigt kunna erbjudas större andel valbara ämnen ien
årskurs 10 jämfört med nuvarande grundskola.

årskursDen tiden i också10 bör förextra självstän-utrymmege mera
digt och laborativt arbete. Detta kan i sin förväntas underlätta fort-tur

påverkasgymnasiestudier. Därmed ävensatta arbetsformerna i gymna-
siet.

En modell utnyttja den utökade tiden i grundskolan,attannan som
också påverkapositivt skulle gymnasieskolan enligt förutsätt-men som
ningarna inte årskursskall prövas inom 10 alternativet, skulle attvara
föra hela eller delar gymnasieskolans ämneskurser till grundsko-ner av
lan.

årskursEftersom 10 är obligatorisk för alla kan den utökade under-
visningstidens ämnesinnehåll, skisserats, med fördel för-nya som ovan

över årskurserdelas flera och inte enbart års-koncentreras till den sista
kursen i grundskolan.

3.2 Konsekvenser

3.2.1 Organisation

Genom års ålderskolstart vid flyttas för verksamheten föransvaretsex
scxåringarna också i fråndetta alternativ barnomsorgen till grundsko-
lan.

Oberoende hur den tidsmässiga utökningen grundskolan förde-av av
överlas stadierna blir förändringarna för barnomsorgen, konse-som en

kvens den tidigare skolstarten, lika i alternativet medav stora som en
årskurs Av detta följer organisatoriskade förslag vi lagt föratt detta
alternativ är tilllämpliga även här.

Detta innebär vi med motiveringar föreslår:att samma
inrättande barn- utbildningsnämndochav en gemensam-
införande platt organisation för ledningsfunktionenav en-
indelning verksamheten i enheter rektorområdeschefmed ochav-
föreståndareplatschef

måldokument för grundskola-barnomsorg.gemensamt-
De rationaliseringsvinster årskursär möjliga i O-alternativet, kansom

också uppnås i årskursdetta alternativ med 10. Det finns enligt skol-en
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45SOU 1994:integreringökadmellanbarnsomsorgskommittén positivt sambandett
10Expertbilagabådekostnaderlägrefritidshem ochskola ochmellan förskola, avseen-

1991:54SOUlokaler.personal ochde
grund-ökningalternativäven dettainnebärvolymmässigtRent aven

innebär al-sättPå motsvarandeårskull tillkommer.eftersomskolan en
omfattning.barnomsorgensnuvarandeminskning denternativet aven

personalkategoriervilkaliksomtotaltpåverkar personalbehovetDetta
modellen.genomförandeviderfordras ett avsom

iindividuellaoch deUppföljningsansvaret gymna-programmennya
påver-alternativ,för dettaförutsättningarnainämnsintesieskolan, som

medävenkanockså dagsläget. Detjämfört med attantasantagligenkas
deungdomar,finnas atttrotstioårig kommer detgrundskola att somen

ordina-årskurs söka till den10 intenågot efterfår väljerinte arbete, att
uppfölj-kommunalaunder detfallerdärmedochgymnasieskolanrie

sättårskurs används10iOm tiden ettningsansvaret. gynnarsom
förförutsättningardockfinnselever,ochellerobestämda ensvaga

uppföljningsverksamhe-tillpresumtiva kandidaterantaletminskning av
ten.

3.2.2 Personal

in-verksamhetenalternativivi även dettavårt förutsätter attscenarioI
står ledning.underi kommunenoch barnomsorgskola gemensamom

inomdet totalavidare harektorområdeschef förutsätts ansvaretVarje
organiseratallmänhetdock iområde. Högstadiet ärgeografiskasitt som

varitnaturligtvisrektorsområden. Idealet hade attsärskildafleraellerett
åldrar in-representeradesamtligaårskurslöst medochskolanorganisera

och ekono-praktiskaantagligenärdettaskolenhet, avmenom samma
nybyggnation.än vidmöjligtskäl intemiska annat

ochinom skolansysselsattai ärdagpersonalkategorier,Samma som
alternativ. Om kom-iäven dettabehövaskommerbarnomsorgen, att

mins-inombehovstäckning barnomsorgen,fulli dag harredanmunen
sexåringarna försomfattning attemellertid barnomsorgenskar genom

påverkarbarnomsorgenförskolan. Dettafrångrundskolanöver till na-
barnskötarutbildning,särskilt medpersonal,turligtvis behovet av

daghemmen.
gånger istörre änfyrapå är i cirkadagPersonaltätheten daghemmen

årsarbetare direkt arbeteiinskrivna barn1992 antaletskolan. pervar
deltidsförskolaniPersonaltäthetengenomsnitt 4,8.ii daghemmed barn

cirka 15genomsnittpå lågstadiet, iungefär likatorde stor somvara
lärare.barn per

års-lågstadiets förstasexårsförskolan ochintegrationen mellanFör att
sexåringarna, för-förnegativa följdergenomförasskall kunnakurs utan

användasförskollärare kommeralternativ attivi även dettautsätter att
Eftersomdeltidsförskolan.iomfattninglågstadiet minsti somsamma

motsvarande dendeltidsförskolafemåringarna erbjudasskallsamtidigt
förhål-iförskollärareökar behovetsexåringarna idag,erbjuds avsom
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tilllande nuläget. Förskolläraren lågtadielärareoch eller flera bildar SOU 1994: 45en
i skolan lärarlag med för nybörjare.ett Ar- Expertbilaga 10gemensamt ansvar en grupp
betsfördelningen beslutas inom laget.

någonI detta alternativ sker inte lågstadietiden.egentlig utökning av
Stoff tidigare lågstadielärarenbehandlades skolåret,förstaundersom av
skjuts i förekommande påföljande skolårfall till uppstårDärför in-osv.

något lågstadielärareutökat behov lärare års-med inriktningte motav
1-7kurserna i detta alternativ.

utgår frånVi vidare skolan utvecklas till heldagsskola ochatt en
därför även för tillsynen skolbarnen före och efter skoldagensvarar av
skolbarnsomsorg. Denna verksamhet förutsätts förlagd till ieller an-
slutning till skolans lokaler. Om skoldagen för alla barn inom samma
åldersgrupp börjar och slutar vid tidpunkt varje dag, minskarsamma
behovet personal för skolbarnsomsorgen liksom antagligen behovetav

skolskjutsar.av
Enligt de för detta alternativ givna förutsättningarna skall huvuddelen
den tillkommande undervisningstiden årskursförläggas till 10 ochav

väsentligen utnyttjas för tillföra sådanautbildningenatt moment,nya
inte innefattas nioårigai den grundskolans läroplannuvarandesom

Lgr 80. månI den därvid ämnen medborgarfost-man avser av mera
rande karaktär trafiksäkerhet, alkohol miljövård,och narkotika,t.ex.
måste också innehållsmässigadetta inteoch enbart kvantitativa kon-
sekvenser för utbildningen högstadielärare lärare med inriktningav

årskurserna 4-9. Utbildade lärare med specialiseringmot dessamot
ämnen saknas i huvudsak i dag.

Om drygt hälften utökade 10-årigden tiden vid grundskola för-av en
årskursläggs till 10 ökar behovet lärare för detta studium cirkamedav

10 %.

3.2.3 Lokaler

Eftersom årskursundervisningen i sexåringarnas1 skall till be-anpassas
hov gäller även här den beskrivning lokalbehovet föregå-iav som gavs
ende såledesalternativ. Viktigt är bådemiljön stimulerar till ak-att ett
tivt kunskapssökande och till lek. Viss ombyggnad ocheller tillbyggnad

befintliga skollokaler därförtorde nödvändig. De investeringarav vara
således måste lågstadietsgöras för del bör i sin tillleda minska-som tur

de driftskostnader rationellare utnyttjande lokalerna.genom av
Lokaler måsteoch inredning till barnens växlande behovanpassas

och intressen tilloch annorlunda arbetssätt. Den fysiska miljön skallett
så såvälutformas den organiserade verksamheten iatt barn-grupp som
aktiviteter kan fungera bra.ens egna

Genom större delen den utökade undervisningstiden påatt fallerav
uppstårhögstadiet här behov ytterligare undervisningslokaler. Be-ett av

roende vilken inriktning den pedagogiska verksamhetenman ger un-
åretder det tionde uppståkan det även behov Dåspeciallokaler.av nya
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innehållet SOU 1994: 45i under-behandladirektivutredningen enligt sina inte skall
10Expertbilagaåret, går precisera detta behov.visningen tionde inte närmaredet det att

3.2.4 Utrustning läromedeloch

sexåringarnamåste materiel förmedSkolans utrustning kompletteras
och för fritidsverksamhet.

också in-ämnenavhängigt vilkaUtrustningsbehovet blir somnyaav
ocksåårskurs antagligenspeciallokaler kräverförs i 10. Nya utrust-ny

ning.
påverkas volymökningen,delsLäromedelskostnaderna ökar och av

individuali-inslagarbetssättet med betydandedels förändradedet avav
på ämnen.införandetsering alla stadier, dels nyaav av

utnyttjapåverkas villutsträckning kan ochi vilkenBehovet manav
praktikinslag.i formsamhället utanför skolan, t.ex. av

Övrigt3.2.5

Skolmåltider skolhälso-ochför Skolskjutsar,Vissa kostnader,andra t.ex.
ocksåvård påverkas högstadiet.volymökningen avav

femåringar jämställsför med all-Om förskoleverksamhetenden nya
intäkts-avgiftsfri, medför dettadärmed blirmän deltidsförskola och ett

bortfall för kommunerna.

årskurs 104 frivilligAlternativet med

4.1 Verksamhetens inriktning

års ålder.sju nuvarande del-vid Denalternativ sker skolstartenI detta
bestårtidsförskolan oförändrad.

årskurs måste fortsättningsvisävenflesta i grundskolans 9De eleverna
här skisse-Detförutsättas direkt till olikagymnasieskolans program.

grundskoleåret alternativ kanär elevernarade tionde ytterligareett som
välja för gymnasieskolan.i stället

inteelever kom-uppföljningsansvaret är till förDet nuvarande som
sökt till gymnasie-intemit in i gymnasieskolan eller olika skälsom av

Sådana införosäkra valetskolan. skäl kan eleverna äratt gym-avvara
grundskolekunskaper.behöver sinanasieprogram eller komplettera

kompensatoriska, eleverfrämst dvs.individuella ärDe programmen
tillgodogöra sigtillräckliga försaknar kunskaper kunnaatt en gym-som

inte minst isina kunskaper,nasieutbildning möjligheter förbättraattges
individuellabasämnena svenska, matematik och engelska. De program-

är omoti-för elevermotivationsskapandekan därutöver sommen vara
studieobestämda.verade och
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Uppföljningsansvaret på framgångsrikhar flera sätt varit SOU 1994:verksam- 45en
het. Undersökningar årengjorts de visar än hälften Expertbilaga 10senaste attsom mer

eleverna i uppföljningsansvaret fortsatt till gymnasieskolan. Denav van-
ligaste uppläggningen verksamheten inom uppföljningsansvaret medav

blandning 40 % teoretiska studier 60 %och praktik varitharen av
uppskattad eleverna.av

Det bör frånnaturligt erfarenheternade goda uppföljningsan-attvara
till vid organiserandet skolår.frivilligt, tionde Desvaret tas ettvara av

kurser bådeskall kunna erbjudas bör därför teoretiska ochsom vara
praktiska.

tvåårigI det nuvarande gymnasiet finns teoretisk linje, socialadenen
linjen So-linjen, inte sällan valts elever varit osäkra införsom av som

sådanavalet till gymnasieskolan. För elever bör det i alternativdetta i
årskurs lO finnas antal kurser teoretisk inriktningmed innebärett som

fördjupning grundskolekunskaperna.en av
Framför allt åretunder delen tiondedet bör eleverna kunnasenare av

erbjudas även ingårkurser inormalt gymnasieskolans kursplaner.som
För elever genomgått sådanagodkäntmed resultat börkurser dettasom
kunna tillgodoräknas vid kommande gymnasiestudier.

För varje skolåretelev väljer frivilligadet tionde finnasskall detsom
individuell läsårsstartenstudieplan upprättas inför och viden som som

läsåret.behov revideras under
Det torde möjligt tillämpning detta alternativ medföratt attvara en av

frånantalet avhopp gymnasieskolan minskar.
förutsättningEn för detta är det är just de elever, behöveratt ettsom

mognadsår går år.detta frivilliga tionde Man kan förmodasom att am-
bitiösa föräldrar till elever bristfälligamed grundskolekunskaper söker
påverka sina grundskoleårbarn söka detta för bättre möj-att extra att
ligheter komma in viss gymnasieutbildning,att kanske med tankeen
på därefter påkunna komma in högskoleutbildningatt med högaen an-
tagningskrav. Visserligen studieåretkan det förbättrade kunska-extra ge

i basämnena, för elever till studiegång över de-per men som pressas en
förmåga, medför någondetta alternativ knappast garanti förras ett

minskning antalet studieavbrott i gymnasieskolan.av

4.2 Konsekvenser

4.2.1 Organisation

Uppföljningsansvaret är organisatoriskt del gymnasiesko-numera en av
ingårlan. Det i de individuella kommunen erbjuderprogram som ung-

genomgåttdomar grundskolan inte påoch kommit insom annatsom
gymnasieprogram.

Vissa kommuner saknar gymnasieskola har inrättat indi-som egen
låtitviduella och tidigaredet uppföljningsansvaret bildaprogram en en-

het tillsammans med komvux.
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nå- 1994: 45SOUtillnära kopplatofta uppföljningsansvaretärI kommunerstora
10Expertbilagastudievägar.många yrkesinriktadegymnasieskola medgon

organisationframgår uppvisar kommunernassagdadetSom avav
Därförskillnader.individuellaochuppföljningsansvar storaprogram

organisatori-grundskoleåret skildafrivilligafår tiondeinförandet detav
i olika kommuner.ska konsekvenser

praktiskt kon-högstadieskolor kan det attmed flerakommunerI vara
högstadieskola.året specielltilltiondedetcentrera en

uppföljningsan-året grundskolan medantillhörtiondeEftersom det
volymmässi-alternativinnebär dettagymnasieskolani tillhördagsvaret

Enligt degymnasieskolan.både grundskolan ochförförändringarga
årskurs gymnasie-9 tillgår i80 % elevernaförutsättningarnagivna av

årskurs grundskolan.10 ifrivilligaårskurs 20 % till denl ochskolans
på-grundskolan,slutar% eleverna,än 90Eftersom i dag somavmer

förhållande tillalternativ idettagymnasieutbildning direkt,börjar ger
gymnasieskolan,ielevantalettotalaminskning detvissdagsläget aven

årskurshögstadietFörminska.förväntaskanäven antalet avhoppom
%.knappt 7medantalet klasserökningalternativet7-9 innebär aven

motsvarandeelleruppföljningsenheterfår för dekonsekvenserDetta
finns.som nu

såle-är detkurseråret lämpligt utbudskalltiondeFör det ettatt av
grundskolan ochmellansamverkannäranödvändigt meddes gym-en

nasieskolan.

4.2.2 Personal

grundskolantillpersonalomfördelningvissinnebärAlternativet aven
Någon lä-förändringgymnasieskolan.från ochuppföljningsansvaret av

nödvän-blidock intelärarutbildningdärmedochrarkompetens synes
individu-på föruppföljningsenheternaf.n. finnspersonaldig. Den som

delar verksamhetenför deutnyttjasbör kunnaella somavprogram
uppföljningsansvar.nuvarandemotsvarar

4.2.3 Lokaler

ytterliga-medför dettaåret till högstadieskolationde förläggsOm det en
ingår indi-formiuppföljningsansvaretdet falllokaler. lbehov avre av

till grund-överflyttningeninnebäri gymnasieskolanviduella program
däremotOm kommuni gymnasieskolan.minskat lokalbehovskolan en

tidigare lokaler tordeåret uppföljningsansvaretstilltiondeförlägger det
Förnuläget. deinnebära större förändringarintealternativ motdetta

uppföljnings-teorisalar än vadflerabehövasteoretiska kan detkurserna
disponerar.ansvaret
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4.2.4 Utrustning och läromedel SOU 1994: 45
Expertbilaga 10

årskursBehovet ytterligare utrustning för 10 marginellt. I denav synes
mån specialsalar behövs bör högstadiets lokaler kunna utnyttjas.

förKostnaderna läromedel ökar i grundskolan minskar i motsva-men
irande grad gymnasieskolan.

Övrigt4.2.5

Genom vissa enligt alternativ finnselever detta kvar i skolsystemetatt
år i stället för kostnadsökningartolv blir det i kommunen, äventretton

skolmåltider.vad gäller Skolskjutsar och
För syo-verksamheten blir angeläget stimuleradet elever haratt som

åretotillräckliga tillbaskunskaper söka tionde för därmedatt att en
bättre för gymnasiestudier.grund kommande

tioårig5 Alternativet med grundskola

5.1 Verksamhetens inriktning

Även i års ålder.detta alternativ sker skolstarten vid sju Den nuvarande
sexåringardeltidsförskolan bestårför oförändrad. Genom utökning med

år kunskapsnivåobligatoriskt tionde skall elevernas höjas, främst vadett
gäller basfárdighetsämnena svenska, matematik in-och engelska. Detta

kunskapsmålennebär mån.för höjsgrundskolan i motsvarande Be-att
sådanhovet förbättring är i fleraklarlagt undersökningar ele-av en av

baskunskaper vid inträdet i gymnasieskolan.vernas
Det rimligt utökning timantalet i basfárdig-att anta attsynes en av

sådanhetsämnena önskvärd förbättring. Viktigt är dock attger en un-
ålderdervisningsmetoderna efter elevernas och undvi-attanpassas man

ker för eleverna enformiga tidigarerepetitioner behandlat stoff.av
Enligt förutsättningarna uppnåbör i bastärdighetsämnenaeleverna

tvååriga nivå.kunskaper motsvarande den sociala linjens So-linjens
Antalet veckotimmar 40-minuterslektioner So-linjen för dessavar
amnen:

årskurs årskurs 21

Svenska 4 3
Matematik 3 3
Engelska 3 3

såledesrör tvåDet sig år.19 veckotimmar fördeladetotalt överom
Det knappast rimligt förlägga utökningenhela undervis-attsynes av

ningstiden årskurs.i bastärdighetsämnena till Bättreenda tordeen vara
årskurser.fördela stoffet över fleraatt
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året SOU 1994: 45till det tiondekoncentration utökningenVid tänkt helaaven
fråga Expertbilaga 10undervisningstiden. Ental halvadenna i runtmotsvarar annan av

innehåll skall ha.därför, vilket övrig tidblirbetydelsestor
såväl praktikvår bör övriga tiden ägnasEnligt mening den som

ämnen.teoretiska studier i valfria
på bildgod detinriktad elevernaPraktiken bör att en av yr-vara ge

utbild-kesområde Härigenom blir valetär inriktadede närmast mot. av
ning gymnasieskolan bättre underbyggt.i

basfärdighetsämnena bör enligtstudierna vid sidanDe teoretiska om
årskurs refor-vår denvalfrihet i 1mening eleverna lika stor avsomge

från årskursen finnsförstagymnasieskolan, där redanmerade det ett ut-
tillägginriktningar. bör ävenDetför individuella val och lokalarymme

lågt religionskun-gymnasieskolanövervägas ämnen med timtal iom
miljöinriktning kannaturkunskap medskap, estetisk verksamhet och

år.överföras till tiondedetta
Även året utformning flertalet elever kandet tionde somges enom

huvudsakliga problemet med detta alterna-intressant ärtycka detvara
grundskoleår rättaobligatoriskt dentiv: är ytterligaremodellen med ett

dåligapåvantrivs högstadiet, inte minstlösningen för elever pga.som
måste fråga sig in-relationerkunskaper och besvärliga sociala Man om

utslagning i ochstörre grundskolanmodell riskerardennate att ge
gymnasieskolan.mindre benägenhet sökaatt

medföra vissaalternativ bör kunnaPositivt är emellertid detta attatt
får undervisningstid jämfört med i dag.kurser gymnasieskolan utökadi

årför Att ungdomarna blirDetta till fördel alla elever.torde ettvara
till för-äldre torde inte i sig kunna ledavid antagningen till högskolan

kortning högskolekurserna.av

5.2 Konsekvenser

5.2.1 Organisation

årskurs innebär ökarmed elevantaletUtökningen grundskolan attenav
någotNågon stadiummed 11 %. motsvarande minskning inom annat

frågablir det inte om.
ingår gymnasieskolans kursutbudVi förutsätter kurser, i dag iatt som

ingå ii organisation och studeras elevernaskall kunna grundskolans av
årskurs då fortsattavidl0. studier bör tillgodoräknas elevenDessa stu-

samplaneringdier i gymnasieskolan. därför skerDet är angeläget att en
de skolor inommellan gymnasieskolangymnasieskolorna och gymna-

samverkansområde årskurs förläggs.sieskolans dit 10

5.2.2 Personal

framför alltUtökningen undervisningstiden medför ökat behovett avav
årskurserna 4-9. ökning-grundskollärare inriktning Hurmed stormot
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blir är inslaget praktik blir vilken SOU 1994: 45bl.a. beroende hur ochstorten av av
får.uppläggning 10denna Expertbilaga

5.2.3 Lokaler, utrustning och läromedel

Volymökningen cirka 11 % medför automatiskt ökat behovettom av
lokaler, utrustning och läromedel.

trettonårig6 Alternativet skolpliktmed

6.1 Verksamhetens inriktning

långtgående sammanhållen,Detta alternativ är det och innebärmest en
år år.obligatorisk fyllerskola med det barnetstart sex

femåringarAlla skall erbjudas skolförberedamde förskoleverksam-en
sexåringar få.het liknande iden dag kansom

Kunskapsmålen stårförändras tid till förfogandekan attgenom mer
trettonårig skolgångoch alla skall fullfölja efter ochattgenom en vars

förutsättningar.ens
påverkas kunskapsmålenHögskolan i den utsträckning förändras.

6.2 Konsekvenser

6.2.1 Gymnasieintagningen

Dagens ställsgrundskoleelever vid slutet grundskolan inför valettav av
överskådligstudieväg. För elever finns f.n. inomdessa och tid ingen

lämplig arbetsmarknad, varför alternativet sluta skolan ochatt ta ett ar-
någonintebete har större betydelse.

många 16-åringar.Själva valet är naturligtvis problem för Proble-ett
åter-särskilt när gäller utbildningsvägardet utgjordemet stortvar som

vändsgränder, inte direkt fortsättning högskoleutbildningdvs. har i en
eller den reformerade gymnasieskolan ärmotsvarande. l detta iproblem
princip undanröjt erbjuds kärnämnen i omfatt-alla eleverattgenom en
ning räcker för allmän behörighet till högskolan.som

kvarstår såMen problemet korrekt bild olikaeleverna deatt ge en av
studievägarna näreleverna inte blir besvikna de börjar sin gymnasie-att
utbildning. I dagsläget är %7 eleverna s.k. avhoppare, dvs. de fullföl-av

påbörjat.jer inte den gymnasieutbildning de
utgår frånDet intagningssystemetnuvarande poängmässig bedöm-en

frånning eleverna efter reformeradederas betyg grundskolan. I denav
så mångagymnasieskolan skall möjligt för-elever komma in sittsom

stahandsval. Fortfarande har dock grundskolebetygen betydelse. Ettstor
genomförande betygsberedningens förslag endast elever medattav om
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1994: 45SOUgymnasieskolaniini kärnämnena skallgodkända grundskolebetyg tas
10Expertbilagaän utslagsgivande.gör grundskolebetygen mer

utbild-och estetiskakonstnärligagymnasieutbildningar,För vissa t.ex.
sådana försökfall harbetydelse. Ianlagningar, är elevernas storav

med anlagsprov.gjorts grundskolebetygenkompletteraatt
kvarstår medproblemetförändrasintagningssystemet kan attänHur

bli godpå kan16-åringarna utbildningarinverkligen kommer ensom
yrkesutövning.kommandeförgrund deras

skolgångtrettonårig den nuvarandekanalternativ meddettaI en
måste förfinnasstället detgymnasieintagningen avvecklas. I en resurs

så deolikai kurserresultatkontinuerlig bedömning elevernas attaven
erbjuds kurserfår studiegång förutsättningar ochefter deras gym-en

förRektordånasienivå erforderliga grundkunskaper.de har ansvarar
för varje elev.studieplan upprättasindividuellatt en

årsför studier6.2.2 Gemensam läroplan tretton

studieti-för helaläroplanförutsättaalternativDetta torde gemensamen
Hit-vid rätt tidpunkt.så lämpligaerbjudas kurserkanden elevernaatt

grundskolan ochläroplaner förinneburitskolreformernaintills har att
något knappasttidpunkter,fram vid olikagymnasieskolan tagits va-som

rit fördel.en
åren ñnns godaläroplan för dekursindeladMed trettonen gemensam

på fördel för elevernastillskolanmöjligheter till helhetssyn ut-en -
uppläggning.undervisningensveckling och

alternativ6.2.3 framtidsinriktatEtt

vårt decennierna innebu-dehar underSkolutvecklingen i land senaste
praktiken näragymnasiestuderande iandelenrit ökningstark aven -

gymnasiestudier sätt och vishargäller100 %. Frivilligheten vad
kunskapskraven i framtiden skulleöverlevt själv. tydersig Inget att

viss yrkes-specialiseringtvärtom.bli lägre Utöver den som ensnarare-
ökandeallmänbildning öka. Enkräver kravenutövning kommer att

öka-medföraförinternationalisering exempel kommer attatt ettta- -
på språkkunskaper.de krav

framtidsinriktadevår demening är alternativEnligt detta det mest av
Fråga alternativen endast kanalternativen. är inte övrigaolika deom

fungera under begränsad tid.en

6.2.4 Organisatoriska problem

organisa-igymnasieskolagrundskola ochAtt nuvarandesamla samma
något kom-i och medelstorastörre problem detion är knappast stora

ligger underundervisningförutsätter allDet dock att gemen-munerna.
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I de kommuner i måstedag saknar gymnasieskola eleven,som om
detta alternativ genomförs, fullfölja skolpliktsårende isenare en annan
kommun. För elevernas studier skall kunna samlad upplägg-att en
ning krävs nära samarbete mellan hemkommunenett och gymnasie-

vårkommunen. Enligt mening det naturligt berörda kommu-attsynes
bildar kommunalförbund för all utbildning. Därigenomett kan ele-ner

mångaerbjudas gymnasieskolans kurser.verna av

6.2.5 Högskolan

trettonårigEn skolplikt med möjligheter till individuell anpassning bör
rimligtvis förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, i hög-ge t.ex.
skolan.

Förbättringarna kan bl.a. gälla:
tid för tillämpning individualiserade arbetsformermer av-

förbättrade grundkunskaper-
ökade möjligheter påinhämta nivå.kurser högreatt-

6.2.6 Svagpresterande elever

trettonårigEn skolplikt är sådanagivetvis problematisk för elever isom
finner nioårigdag långgrundskola studieväg. Om inte utslag-en vara en

ningen skall öka i måstemed förlängd skolplikt fin-ett system resurser
för svårtde elever, har följa undervisningen. Här finns erfa-attnas som

frånrenheter till uppföljningsansvardagens och specialun-att ta vara
dervisning.
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Övergången tillfrån grundskolan
istudieavbrottengymnasieskolan samt

skolgångförlängdvidgymnasieskolan en

utbildningskonsulterEnglund,DavidThulin ochJanav

Uppdragetl

fö-effektervilkavi analyseraskallförutsättningarna engivnaEnligt de
över-elevernasförväntasskolgången kanförlängningreslagen av

studie-på frekvensenochgymnasieskolantillgång från avgrundskolan
gymnasieskolan.iavbrott

posi-förfinnaskanmöjligheter attvilkabeskrivavidareskallVi som
studieav-hurochbåda skolformernademellansamspelettivt utveckla

omfattning.iminskagymnasieskolan kanibrotten
aspekter.kvantitativaochbåde pedagogiskaomfattaskallAnalysen

för allagymnasieskola2 En

1968beslötriksdagengymnasieskolaför dendrag omutmärkandeEtt
andelstörreallttagitvarit den emot1971, harstartade attoch ensom

naturlig konsekvensårskurs 9. Engrundskolansgåttde elever utsomav
varje kom-beslöt1991juniiriksdagen attutvecklingdenna attvarav

tillgymnasieutbildningtreårigerbjudaskyldigskall att enmun vara
grundskoleutbildning.sinslutförtsamtliga ungdomar som

tillgångalla. ärgymnasieskola för Det storalltså eni dagVi har en
fullgjordvälutbildade.är Envåra ungdomarvårt samhälle gym-för att

allmäntär i dagyrkesförberedande ettstudie- ellernasieutbildning --
godGenomarbetsmarknaden.delarförkvalifikationskrav enstora av

utvecklingpersonligtillmöjligheterindividensförbättrasskolutbildning
samhälle.vårt demokratiskaimedborgareinsatsertilloch som

Även alla eleverförgymnasieskolan har emotatt ta somresurserom
Även ungdomarför defrivillig.fortfarandeär denslutfört grundskolan

ef-kommunengymnasieutbildning har etttillnej ansvar,tackar ensom
första ka-detgällerför alla ungdomar t.o.m.kommunenstersom ansvar

erbjuderungdomarår.år Förfyller 20 dessalenderhalvåret det de gym-
kurserersätterindividuelladei dagnasieskolan numerasomprogram

uppföljningsansvaret.kommunalainom det
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Övergången3 från grundskola till gymnasieskola SOU 1994: 45
Expertbilaga Il

För de allra flesta ungdomar upplevs det positivt börja gymnasiesko-att
lan. I regel kommer till skolenhet såvälmed godaman en resurser, per-
sonellt materiellt. Den specialisering och fördjupningsom som gymna-
sieskolan kan i högre grad än grundskolan innebär elevernage att er-
bjuds någotsyssla med har fåratt de intresse för, kamraterstort med
likartade intressen och lärare med speciella kompetenser. Inte minst
gäller detta den yrkesförberedande gymnasieutbildningen. Elever med

tekniskt intresse påkan någotett utbildning med in-storaprogram
slag teknisk utbildning och elever är intresseradeav arbetasom attav
med människor kan utbildning inom området omvårdnad.t.ex.en

fårMan fråndock inte övergångenbortse till gymnasieskolanatt kan
problemfylld. Den gymnasieskolenheten, dit elevenvara kommer,nya

kan upplevas avskräckande särskilt fråneleven kommerstor, li-om en
högstadieskola. Ettten problem fårkan mångaelevenannat attvara nya

klasskamrater. mångaAtt ocksålärare kan skapa hos elever-nya oro
särskilt de tillämpar undervisningsmetoderna, eleven inte ärom som

så vid.van
För vissa elever medför gymnasiestudierna måste boatt man en an-

än hemorten. Detta kanort problematiskt för bådenan elevernavara
och deras föräldrar. ärDet inte 16-åringgivet kanatt dettaen ansvar

detta innebär.som
Eleven har under den sista delen grundskolan skapat sig bildav en av

hur gymnasieskolan är. Om denna bild frånavviker starkt den verklig-
het eleven möter i gymnasieskolan blir reaktionen naturligt negativ.nog
Eleven ocksåkan bli besviken över den yrkesutbildning hanatt kommit
in inte stämmer överens med den bild yrkesarbetet han gjortav som
sig.

4 Studieavbrott i gymnasieskolan

De problem beskrivits kan medföra eleven avbryter sinasom attnyss
gymnasiestudier. mångaHur elever gör detta har studerats i flerasom
undersökningar.

På uppdrag Skola-arhete-utredningen har SCB sådangjortav en un-
dersökning, redovisad Läsåreti SOU 1989:113. 198788 mätår. Un-var
dersökningen följande resultat:gav

4 % dem lämnar på vårengrundskolan söker inte tillav som- gym-
nasieskolan
14,3 % dem lämnat vårengrundskolan finns inte iav som- gym-
nasieskolan den 15 september höstsamma
2 % dessa på vårterminenbörjar studierav-
19 % dem lämnat våren åretgrundskolan dessförinnanav som-
befinner sig utanför läsårgymnasieskolan efter ett

således% påbörjade7 har avbrutit studier-

420



år 1994: 45SOUochår 17årskurs gymnasieskolanii 1intagnacirka 8 % deav-
11Expertbilagafrån uppföljningsansvaret.dem kommermerparten av

vårengrundskolanslutadeföljt de eleverSCB har somsenare
eleverdessaår grundskolanefter1988. Enligt Fyra avrapporten var

avslutatännu inte% hadeutanför gymnasieskolan, 716 %hösten 1991
fullföljt sinavslutat och% hadegymnasieutbildning och 77sin gymna-

sieutbildning.
undersök-också i olikaanalyseratshartill studieavbrottenOrsakerna

1986gjordeSkolöverstyrelsenundersökningningar. I angavssomen
huvudorsaker:följande

framtidsinmotivation planerabristande att egen-
yrkesinriktningenframtida studie- ochosäkerhet över den-

från grundskolanerfarenheternegativa-
förkunskaper.bristande-

sökande tillbortfalletstörstadetundersökningar visarSCB:s att av
på våren traditionellaoch denansökanmellangymnasieskolan sker

efter ihöst, dvs.september15 startenmättidpunkten den straxsamma
gymnasieskolan.

övergången grundskolanmellanalltså medi sambandär problemDet
intetillorsaken elevernaviktigasteär dengymnasieskolan attoch som

gymnasieutbildning.fullföljer en

övergången ochunderlätta mellan grundskolanVägar5 att
gymnasieskolan

på förstahandsvalsittin5.1 Att komma

sö-vilken utbildning dedegymnasieskolantillsökerNär eleverna anger
inte kommerönskar, deutbildningar devilkaförsta hand ochker i om

påin förstahandsval.sitt
frånövergången till gymnasieskolangrundskolanär klartDet helt att
på reforme-förstahandsval. I densittinkommerunderlättas elevenom

första-tillgodosesöka elevernasskall kommunengymnasieskolanrade
riksdagensinnebördenäromfattning.största möjliga Dethandsval i av

1991.beslut i juni
199091:85 Växa med kun-framhålls propositionenvisserligen iDet

yrkesområde in-yrke ellervissttillfälliga strömningarskaper mot ettatt
studie-uppsättningiförändringar kommunenstillkan ledate stora av
är ele-framgår propositionen dettydligtprogram. detvägar Men attav

och inte and-gymnasieskolanutvecklingenskallval styra avvernas som
från sida.hänsyn kommunensra

redaalltså s.k. provvalbörvarje takommunI t.ex. genomman --
så långt ärgymnasieutbildning och detönskemålpå ungdomarna om

låtasamhällets behov ochhänsyn tillmöjligt och rimligt med resurser
dimensione-organisation ochönskemål gymnasieskolanselevernas styra

förstahandsval tillgodosett.sittflesta elevernaring. Därigenom kan de

421



5.2 Att besked intagningsbeslut i god tid SOU 1994: 45om
Expertbilaga 11

I de flesta kommuner medför gymnasieintagningen administrativstoren
arbetsbelastning vårterminensunder del. ärDet regel attsenare numera

använder datoriserade rutiner arbetet är ändock tidsödande.man men
fårI regel eleverna besked vilken studieväg tilldelatsde först efterom

skolavslutningen. De skall under beslutet ochreturnerasommaren ge
besked de fått.godtar den placering de För de elever olikaom som av

fårskäl inte sitt förstahandsval tillgodosett kan det intagningsbeske-sena
det fåttproblem. Den information infördeett valet har naturli-vara av

skäl främst påvarit inriktad utbildningden de sökt i första hand. Dega
har inte sällan relativt föreställningar de utbildningar söktde ivaga om
andra eller tredje frågahand. eleverDe det här är borde egentligenom

genomgångförnyad syo-funktionären vid grundskolan det-en av men
är knappast praktiskt möjligt mitt ita sommaren.

80-taletsUnder första någradel gjordes i kommuner försök med s.k.
höstterminsintagning. I dessa kommuner vår-blev det möjligt underatt

årskursterminen i 9 förstärkt syo-information till de eleverge en som
inte tagits in påi gymnasieskolan sitt förstahandsval. De utvärderingar

gjordes dessa försök, bl.a. länsskolnämnder, visadesom av att syste-av
hade flera fördelar:met

möjlighet till individualiserad informationen mer-
bättre förberedelser för gymnasiestudier.-

Till nackdelarna årskurshörde bl.a höstterminen i 9 alltförblevatt
vårterminenpressande och följandeden inte särskilt meningsfull med

risk för skolk och slapphet. Det negativa på någrade erfarenheternavar
håll låg bakom regeringsbeslutet avbryta försöken med höstter-som att
minsintagning.

5.3 Informationen gymnasieskolanom

Övergången från grundskolan till gymnasieskolan underlättas avsevärt
eleverna i grundskolan olika informationsinsatser får godom genom en

bild gymnasieskolan.av
För informationsinsatserna bör finnas plan, uppgjord gemensamten
avlämnande grundskolor och mottagande gymnasieskolor. Formernaav

för informationen frånväxlar givetvis till Här kan endastort ort. ges
några påexempel uppläggningar.

I regel har informationen gymnasieskolan sin års-tyngdpunkt iom
årskurskurs Denna utmärks emellertid inte sällan hög studie-av en

takt och Mångabetygsjakt. elever är angelägna påkomma in sitt för-att
stahandsval och strävar därför efter höja sina betyg. Med tanke si-att
tuationen årskursi 9 mångahar därför kommuner valt sprida sinaatt ut
informationsinsatser årskurser,även över årskursandra i regel

Traditionellt informationen gymnasieskolan grundskolansges om av
syo-funktionärer vid föräldramöten och i samlingar med eleverna. Det
är viktigt denna information i stormötenatt kompletteras med indi-en
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1994: 45SOUochmellan elevsamtalsforminformation iutformadviduellt syo-en
11Expertbilagainformationenså delemellertid ofta dennaärfunktionären. Det att av

tillräckligainte har resurser.
får mottagandebesöka denvärde elevernakanDet stort attvara av

studiemiljö dedenså uppfattningkandegymnasieskolan att omen
får gymnasiesko-ärminst viktigt detmöta. Inte attkan komma att man

demonstrerade.för yrkesutbildningspecialsalar,lans t.ex.

Personalsamverkan5.4

frånframgå vilkabörinformationsinsatseröverAv planen av-personer
informationendelta iskallmottagande skolorochlämnande omsom

ochskolledaresyo-funktionärer,är naturligtgymnasieskolan. Det att
frågor-elevsocialafrån medverkar. Deklassföreståndare berörda skolor

kurato-hemresor,inackordering ochstudiemedel, tas avt.ex. uppna,
samord-finns lärare medgymnasieskolaniOm detrermotsvarande.

gymnasiesko-välja ikanelevernaför visstningsansvar ett somprogram
deltar.angeläget dessaärlan, det att

mellanlärarutbytenformer förnågra funnitharI kommuner man
vårtermi-någon underveckagymnasieskolan undergrundskolan och

ilärarespråklärare, matematiklärare eller andragällaDet kannen.
medbyter lektionerperiod enkeltheltundergrundskolan gym-ensom

nasieskolans lärare.

Omgruppering eleverna5.5 av

omfattningmöjligheter i vissvissafinnasgrundskolan kan detI att om-
tidenförstahandsval. De under denkanefter deraselevernagruppera

studievägen. vidarevalda De kandeninformationfördjupad omen
ocksåiundervisning, basämnen. De kangymnasieförberedande t.ex.

anknytning till valetmedarbetsplatsprao tillpraktik förlagd aven
studieväg.

schematekniska omgrupperingar dettasvårigheterna vidUtöver de av
elevermånga gymnasieskolorproblemettillkommer emotslag taratt

från flera högstadieskolor,

och projektarbetenTemastudier5.6

temastudierdetill kansitt gymnasieskolangjort valNär eleverna genom
utbildningsom-detstuderamöjlighet närmareprojektarbeteneller att

samtidigt in-Sådana ellerråde inom klassenstudier kan skede sökt till.
göras efter in-tillfälligt kanvarvid omgrupperingflera klasser, enom

tressevalet.
högstadiet godarbetsformersjälvständigaGenerellt gäller att ger en

gymnasiestudier.förförberedelse
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6 Förlängd skolgång SOU 1994: 45
Expertbilaga II

Ett genomförande förslagen i avsnitt bl.a. förstärkt informationav om
gymnasieskolan, personalsamverkan, omgruppering eleverna och te-av
mastudier, anspråkgivetvis i deltar undervisningstiden underen av
grundskolans del. Under förutsättning målgrundskolans lig-senare att

fast skolgångenoch förlängs årtill tio blir åtgärderatt förger utrymmet
beskrivet slag väsentligt större än i dag. Detta bör i sin kunnaav le-tur

da till övergångmjukare mellan grundskolan och gymnasieskolanen
och därmed minskad risk för studieavbrott.en

I det följande analyseras fördelarna skolgångmed förlängd enligten
femde alternativ ingår i förutsättningarna vårtför uppdrag.som

Årskurs7 0 alternativet

Enligt detta alternativ är tioåriggrundskolan med obligatorisk skolstart
årdet barnet fyller år. Förlängningen grundskolan utnyttjas isex av an-

slutning till årskursskolstarten, O.
Kunskapsmålen för grundskolan förutsätts inte förändras i detta alter-

nativ. Genom förlängningen årundervisningen till tio bör emellertidav
fler nåelever än i dag de för grundskolan målen och gradenuppsatta av
måluppfyllelse höjas. Detta kan leda till eleverna blir bättre förbe-att
redda för gymnasiestudier. Därigenom bör även studieavbrotten i gym-
nasieskolan kunna minska. Däremot blir tidsutrymmet åtgärderför de
för övergången,underlättaatt skisserats i avsnitt 5 knappastsom ovan
större än i dag.

Årskurs8 10 alternativet

Även detta alternativ tioåriginnebär grundskola åroch skolstart deten
barnet fyller år. Men i föregåendetill alternativmotsats för-skallsex
längningen grundskolan främst förstärkningav grundsko-ses som en av
lans årskursdel, 10, områden.och gälla Arbetet i börjansenare nya av
grundskolan skall sexåringarnasefter behov.anpassas

Generellt gäller detta alternativ medföratt avsevärd förbättringen av
tidsutrymmet åtgärder,för de skisserats i avsnitt 5 ochsom ovan som
har till syfte övergångenunderlätta mellanatt grundskolan och gymna-
sieskolan.

9 Alternativet årskursfrivilligmed 10

Enligt detta alternativ börjar barnen årskolan det fyller år.de sju Efter
årskurs 9 kan eleverna treårigdirekt till gymnasieutbildning elleren
välja frivilligt årtionde iett årgrundskolan. Detta tionde fungeraskall
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451994:SOUindividu-defunktionermognadsår ersätta del deoch somett avensom
11Expertbilagahar.f.n.uppföljningsansvaretoch det s.k.ella programmen

åt-förår väl tilltagetfinnsfrivilliga tionde utrymmeUnder detta ett
ef-positivaböravsnitt 5 Dettaskisserats igärder slagdet ovan.somav

under-ochgymnasieskolanförförberedelserfekter gäller elevernasvad
Att elevernagymnasieskolan.ochövergången grundskolanmellanlätta

också för-kangymnasieskolanår intagningen iäldre vidär vara enett
del.

beroen-är till delsådana positiva effekteralternativet skallOm enge
gårmognadsår dettabehövereleverär just dede det ett somsomomav

brist-medtill eleverår. föräldrarförmodakanfrivilliga tionde Man att
dettapåverka sökasina barn extrasökergrundskolekunskaper attfälliga

inkommamöjlighetergrundskoleår bättreskall attför de enatt
indärefter kunnaSyftet är kanske tasgymnasieutbildning.viss att en

Visserligen detkanantagningskrav. extrahögahögskoleutbildning med
för eleverbasämnenas.k.i destudieåret kunskaperförbättrade menge

förmåga, medför detta alterna-studiegång över derastillpressas ensom
istudieavbrottantaletminskningnågon förgarantitiv knappast aven

gymnasieskolan.

tioårig grundskolaAlternativet med10

år.år sjufyllerdet debörjar skolanutgår från alla barnAlternativet att
år för alla. Denobligatorisktärtiondeutökas medGrundskolan ett som

kunskapsmålen, främst i bas-höjaföranvändastiden skallutökade att
engelska.ochmatematikämnena svenska,

bör detgymnasieskolanfrån tillövergången grundskolangällerVad
år vid in-iäldre än dagårelevernapositivt ettflera aspekter attvaraur

till deemellertid dettaSamtidigt leder attgymnasieskolan.itagningen
Redanhögskolestudier.år vidockså äldreblirstuderande startenett av

lämnargamla, när deinternationelltmånga gymnasister settärnu
gymnasieskolan.

alternativet deårskurs 9 innebärikunskaper attgodaFör elever med
minstintekunskaper,sinaåret fördjupaytterligarekandet extragenom

därmed över-ochgymnasiestudiernabör underlättai basämnena. Detta
från gymnasieskolan.gången tillgrundskolan

alternativ9 dettaårskursbristfälliga ikunskaperFör medelever ger
är tveksamtdetMensina kunskaper.tid för kompletteraytterligare att

skolpliktenförlängningenverkligen uppleverdessa elever somavom
något positivt.

klyftanförriskeralternativvår finns med detta attmening detEnligt
i ställetökarkunskapermedgoda elevermed ochmellan elever svaga
iökarstudieavbrottenförfinns riskerför minska. Därmed att gym-att

gymnasiesko-sökainteväljerantalet elevernasieskolan och attatt som
ökar.lan
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femteDet alternativet, är långtgående än de andra, innebärsom mer en
sammanhållen trettonårig skola årmed det barnet år.fyllerstart Al-sex
la elever skall fullfölja trettonårig skolgång, och efter sina för-en var en
utsättningar.

I detta alternativ finns någonknappast övergång från grundskolan till
gymnasieskolan vid läsårvisstett eleven skall kunnautan börja med
kurser gymnasienivå när motsvarande grundskolekurser är inhämta-
de.

frånSett elevens synpunkt är alternativet mycket positivt. De problem
alternativet medför är närmast organisatorisk Det gäller ñnnaav art. att
former för bilda tillräckligtatt ståreleverstora grupper av som sam-

kunskapsnivå åldernäven varierar.ma I fall kan undervis-om annat
ningskostnaderna blir orimliga.

Begreppet studieavbrott har ingen relevans i detta alternativ. Eleverna
får helt enkelt inte avbryta sina studier, eftersom skolplikten förlängts.

12 Arbetsformer arbetssättoch

12.1 Definitionerbegrepp

Vi vårhar i framställning hittills framför allt velat peka praktisklor-
ganisatoriska åtgärder för underlätta övergången frånatt grundskolan
till gymnasieskolan. Det finns emellertid problem pedagogisk-meto-av
disk också börart uppmärksammas. Hit frågorhörsom bl.a. arbets-om
former och arbetssätt.

Om elev i början sina gymnasiestudier känneren sig främmandeav
inför arbetsformer och arbetssätt den möter blir övergången tillsom
gymnasieskolan försvårad.

Med arbetsformer organisatorisk uppläggningavses undervis-en av
ningen, koncentrationsläsning,t.ex. periodläsning, grupparbete och bib-
lioteksstudier.

Med arbetssätt den metodiska uppläggningenmenas undervisning-av
Ett arbetssätt kan beskrivas utgångspunktmeden. i aktivitet, kreativitet,

arbete under etc.ansvar
I den pedagogiska debatten ställs ofta elevaktiva arbetsformer och ar-

betssätt traditionellamot metoder, ibland benämndamer katederun-
dervisning. Inte sällan blir debatten ganska ensidig, inte minst när före-
trädare för viss arbetsform eller visst arbetssätten ett sig ha funnitser
lösningar de flesta skolans Motståndarnaproblem. dåfrestasav att
använda vulgära flummotargument, i tillt.ex. effektiv inlär-motsats
ning.
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denförundervisning attformmåste varjedet ivår meningEnligt av
lärarledning. Deochelevaktivitetbådeingåeffektiv momentskall bli av

båda ele-dessamellanavvägningengäller oftaproblemenmetodiska
ment.

stadiumvarjeärså ofta attinte avkanske tasproblemEtt upp -som
arbetssätt.ocharbetsformerspeciellavissautvecklaskäl kannaturliga .-

i förskolansomfattandemycketmåsteelevaktivitet t.ex.Inslagen varaav
på abstraktionökar kravenPå stadierhögrelågstadiets verksamhet.och

nödvändigtdetlärarengöraämnesinnehåll detta kanoch att anseroch
undervisningen.lärarstyrninghögre gradmed avaven

vår meningmåste enligtarbetssätt anpassasocharbetsformValet av
Rikt-kunskaper.ocherfarenhetertidigareochbehovefter elevernas

sådana arbets-finnaeftersträvan attbörvalför dettapunkten envara
undervisningen.förmotiveradegör elevernaarbetssättochformer som

effektiv in-tillockså möjligheterfinnsmotivation enstoragodFinns en
eller arbets-arbetsformermöjligtär det attmotivationenSaknaslärning.

förändras.behöversätt
förmågagodoch attämneskunskapermåste godahalärare engodEn

sig kunskaper.skaffaelevernastimulera att
stadier läggerpå högrelärareriskvår meningenligt attfinnsDet en

vid arbets-viktämnesinnehållet för litenochvikt vidförallt enstoren
arbetssättet.ochformen

börjanidistraherandeverka att t.ex. gymna-det avkanFör eleverna
haftdeämnearbetssätt ieller ettarbetsform un-bytatvingassieskolan

frånövergången grund-medproblemår. kan skapaDettatidigareder
gymnasieskolan.tillskolan

10:1981:96SOUframhöllGymnasieutredningen s.
ochmångfald arbetsformerdärförbör me-gymnasieskolaI enen ny

får isigtränaelevernaviktigtärDet attutvecklas.ochprövastoder
självständigtpåstudiearbetesittutvärdera ettgenomföra ochplanera,att
förmåga tillsinlektioner tränarandraunderdeparallellt medsätt att

inlärningsstoff. Enbearbetning ettkoncentreradochlyssnande avegen
ökar.handledningtillmöjligheternaärför dettaförutsättningviktig att

gymnasieutredningenslagdetgenomföra arbeteFör kunna ett avatt
tradi-medänundervisningstid ettlängrei regel merkrävsskisserat en

arbetssätt.tionellt
är förbättrarytterligaremedskolplikten ett avse-förlängningEn av

härdet slagarbetssättaktivttillämpa sommöjligheternavärt ett avatt
beskrivits.
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12.3.l Allmänna synpunkter

Det finns uppenbar risk för den pedagogiska debattenatt arbets-en om
former utgår frånoch arbetssätt i sämstaenda, fall mycket snävtett ett
ämnesområde. sådanaFör undvika generaliseringar har viatt valt be-att
handla varje ämnesområde för sig och sökt analysera hur arbetsformer
och arbetssätt kan bidra övergångtill frånmjuk grundskolan tillen
gymnasieskolan.

12.3.2 Naturvetenskapliga ämnen

Naturvetenskapliga ämnen matematik, fysik, kemi biologioch in-som
går självständiga ämnen eller inom såvälblockämnen i grundsko-som
lan gymnasieskolan.som

Utmärkande för ämnendessa är arbetsformerna långsedan tid till-att
baka präglats såsomelevaktiviteter problemlösning, laborationer ochav
exkursioner. Arbetssätten bådehar varit individuella och i t.ex.grupp,
vid laborationer. i

månI den det i uppstårdessa ämnen övergångenproblem vid mellan
grundskolan och gymnasieskolan är det ofta svårig-beroendemer
hetsgraden i ämnesinnehållet än själva arbetsformen eller arbetssättet.
Gymnasieskolans kursplaner i också fåttdessa ämnen har revideras flera
gånger för ämnesinnehållet skallatt elevernas baskunskaper.motsvara

l2.3.3 Svenska och engelska

I dessa ämnen är arbetsformer och arbetssätt relativt traditionella med
form växling mellan lärar- och elevaktivitet. Det ofta efter-en av som

lysts i gymnasieskolan är större inslag självständiga arbetsformer ochav
i stället mindre del lektionspass 40 stårminuter. Här olika peda-en om
gogiska skolor varandra. Vissa lärare språkinlärning mås-mot attmenar

ske i mindre droppviste medan andra lärareetapper detsett natur-
ligt med längre arbetspass med elevaktiva inslag.

vårEnligt mening är farligtdet för elevernas motivation deom upp-
fattar gymnasieskolans undervisning i svenska trå-och engelska som en
kig fortsättning på grundskolans i hög grad lärarstyrda undervisning.

123.4 Samhällsorienterande ämnen

Vissa Samhällsorienterande ämnen är för grundskolan ochgemensamma
gymnasieskolan historia, religionskunskap, samhällskunskap.

I dessa ämnen vårär det enligt mening väsentligt lärarna iatt gymna-
sieskolan utnyttjar elevernas tidigare såkunskaper undervisningenatt
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Samhällsorien-i dearbetsformerelevaktivaförtidsutrymmeFör att
iundervisningenlägganödvändigtoftaär det att uppämnenaterande

koncentrationsläsning.skebl.a.kanDettaarbetspass.längre genom
ämnes-arbetanaturligtämnena attSamhällsorienterandeär i deDet
ämnenSamhällsorienterandeockså fleraMånga lärare harövergripande.

iskestudier kanämnesövergripandeSådanaämneskombination.i sin
temastudier.ellerprojektarbetenform av

i deofta justdehargymnasieskolan sam-tillkommerNär eleverna
såsomarbetsformer te-elevaktivaprövatämnenahällsorienterande

gymnasieskolani taviktigtär varaDetprojektarbeten. attmastudier och
erfarenheter.dessavidareutvecklaoch

övningsämnenl2.3.5 S.k.

karaktärtill sinm.m. harbildmusik, enidrott,övningsämnenS.k.
Många eleverelevaktiviteter.från slagsutgår olikauppläggning som

äm-i just dessasällankanoch detämnendessamycket meratycker om
gymnasie-tillfrån grundskolanövergångenmedproblemettvaranen

skolan.

ämnen12.3.6 Nya

antalmöter hanhon ettgymnasieskolan nyatillkommerelevenNär
ämnesområdespecielltspråk eller somettgällakanämnen. Det nyttett

yrkesämnen.ellerämnenekonomiskaämnen,estetiska
elevernasällan harmotivation.Även Meraskapadetgällerhär attatt

inledningsskedetmåste därför ilärarenämnen.i dessagrundkunskaper
kommeråmnesstudierna attvadinformationallmäneleverna omenge

dessabörjanhög iblirlårarstyrningennaturligt avärinnebära. Det att
i äm-inskolningenavsätts förtidtillräckligviktigtåroch detstudier att

net.
stimuleringsförmåga. sigIläraresmånga exempelgodaHär finns

dettagällerminstnågot Intebörja studera nytt.positivtärsjälv det att
harområde där eleven ettsynnerhet de ettiyrkesämnena, avserom

intresse.starkt eget
undervisning-uppläggningtraditionellfinnsyrkesämnena avjustI en

eleveroftaeller ettelevenlärarenskall parmodellEnligt denna geen.
medlösasskallUppgiftenomfattning.begränsadganskauppgift aven

undervisningsformDennautrustning.vissochinstruktionerhjälp enav
nutidadetuppenbartemellertid attärstationssystemet. Detoftakallas

självständighetsåvälpå ar-betydligt större krav somställeryrkesarbetet
ock-Därför ärslag kandettaundervisningän vad ge.ibete avengrupp

utveckling.underarbetsformerså nyare
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Det finns risk för pålärare visst stadiumatt bliren isoleradeett och le-
i den de andra stadiernastron att undervisningver är mindre godav

kvalitet. Inte minst gäller gymnasielärare inte sällanatt grund-attanser
skolans högstadium dåligalltför förgett grund gymnasiestudierna.en
Har gymnasielärarna denna inställning kan elevernas övergång till gym-
nasieskolan försvåras.

I stället måste de olika lärargrupperna känna fortroende för varandras
kompetens och med intresse del arbetsformerta och arbetssätt inomav

områdenandra än deras En pedagogiskeget. samplanering mellan av-
lämnande och läraremottagande det bästa sättet överbryg-synes attvara

motsättningar detta slag.ga av
vårEnligt erfarenhet kräver förändringar arbetsformer och arbets-av

sätt långrelativt förberedelsetid. måsteLärarnaen själva uppleva för-att
ändringarna medfört förbättringar. Här gäller verkligen Deweys tes
learning by doing.
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tillverksamhetskolförberedandefrånPå vägen
livslångt lärande:

livscykelnunderResursomvandling

ParisOECDCERI,Tuijnmanl,C.AlbertDr.av
från engeLskaöversättning

Inledningl

från deninbjudanförfattarenaccepterademånadernågra sedanFör en
skolgång bidra med uppsatsförlängdutredningen att ensvenska om

fråga:följandemöjligaundersöker svarsom
från tillnioskolanobligatoriskadenförlängningHur kommer aven

kompetensnivån i detochutbildnings-generellapåverkaår dentio att
1två förutsättningar:från olikautgångspunktmedsamhället,svenska

alla eleversäkerställatid för attåret till attanvänds attdet merextra
året2 detochnioåriga grundskolan, extrauppnår målen med den

kunskaperiläroplanutökad termermedkombineras aven
för-konsekvenseröverväga vilkavidare enombadsFörfattaren att

livslångt läran-utbildning,återkommandeskolgång förskulle halängd
vuxenutbildning.och behovetde av

frågorpå denågra alternativaöverväga somkan svarInnan man
måste olikaskolgång, rad temanförlängdutredningenställts enomav

fråganavsnittetförstaDet tarfrågeställningar behandlas. omuppoch
grundskolebarnssamband mellansystematiskanågrahuruvida finnsdet

och all-omfattningensådana faktorerochprestationerkognitiva som
ålder vidverksamhet,skolförberedandeideltagandemängiltigheten av

anslås grundskolan.tillekonomiskaoch hurskolstart somresurserstora
mellansambandenforskningsresultatundersöksavsnittetI det andra om

ävenbehandlasavsnittdettavidareutbildning. Igrundutbildning och
vinster-fördelningenvidareutbildning ochfrågan medfördelarna avom

huvudfråga utredning-denavsnittet behandlasavslutande somdetIna.
förlängdkanskolgång konsekvenserställer: Vilkaförlängd enomen

ål-inlärningsförmågan iförgrundskola habättre vuxenkvalititativtoch
kompetensnivån i detochutbildnings-allmänna sven-föroch dender

samhälletska

Ålder elevprestationerochkostnadervid skolstart,2

vadolika ländermellanskillnaderdataavsnittI detta presenteras om
del-allmängiltighetenochomfattningenålder vid skolstart,beträffar av

något ställ-inteinnebärochförfattarens1 framläggs härsynpunkter ärDe som sida.medlemsländersfrån eller dessoECDzsningstagande
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verksamhet vi i Sverige kallar allmän förskola, ö.a.som och de ekono- Expertbilaga 12
miska investeras i grundutbildning. Den främsta fråganresurser som är
huruvida dessa faktorer någothar systematiskt samband med elevpresta-
tioner i huvudämnen.tre Medelpoängen för frånlandet IAEP:II-under-
sökningarna 13-åriga elevers prestationer i matematikom och natur-
kunskap Lapointe, Mean Askew, 1992 och samlade data hämtade
från nyligen genomförd IEA-undersökning 14-årigaen elevers läs-av
färdighet Elley, 1992 används för undersöka hypotesenatt det finnsatt

systematisktett samband mellan elevprestationer och deltagarfrekvens i
skolförberedande verksamhet den mängdsamt används tillpengar som
grundutbildning. frågeställningarInnan dessa behandlas på djupet, äg-

viss uppmärksamhet teorinas resursomvandling.en om

2.1 Resursomvandlingsteorin

Resursomvandlingsteorin resource Conversion theory framfördes först
den amerikanska sociologen James S. Colemanav 1971 och 1990. Den

erbjuder angreppssätt förett forskningen de vilkaom processer genom
personliga och miljöbetingade via utbildning omvandlas tillresurser
livsmöjligheter yrkesnivå.och Teorin hävdar deatt resurser som en per-

tillgånghar till under barndomen,son familjens ekonomiska,som so-
ciala och kulturella liksom personliga humankapitalresurser,resurser
huvudsakligen omvandlas till möjligheter och säljbara tillgångar genom
de kunskaper, färdigheter och kvalifikationer skolsystemet Vi-som ger.
dareutbildning förhöja och förlänga dennaanses resursomvandlingspro-
cess.

Resursomvandlingsteorins betydelse ligger i förmågadess förutsägaatt
sambanden mellan, för det första, bakgrundsvariabler till exempel-hemmets sociala och ekonomiska och personlig kapacitetresurser, som
mätts den kognitiva förmågantestergenom och utbildningsnivåav -
och, för det andra, mellan utbildningsnivå och livsmöjligheter. Resurs-
omvandlingsteorin tillhandahåller för den analys dataen ram av som
genomfördes Coleman och kollegor i sambandav med den banbrytande
studien Equality of Educational Opportunity Coleman al., 1966. Enet
breddning teorin föreslogs i mitten 1980-talet, dåav uppmärksamhe-av

riktadesten omvandlingenmot socialtkulturellt kapital till human-av
kapital och vice versa.

2.2 Skillnader ålderi vid skolstart

Enligt OECD-källor 1993 finns det skillnaderstora mellan de indust-
rialiserade länderna när det gäller det genomsnittliga årantal barnsom
deltar i den officiella skolförberedande verksamheten. I Frankrike,
Norge, Spanien, Storbritannien och Tyskland kan barn börja i skolför-
beredande verksamhet års ålder.vid 2 I Irland, Italien, Japan, Portugal,
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Österrike år får SOU 1994: 45måste innan skrivasUSA fyllt minst 3 deoch barn ha
12ExpertbilagaCanada Nederlän-Australien, ochin i skolförberedande verksamhet. I

ålderårs iskriva 4 och Dan-derna förväntas föräldrar in sina barn vid
års ålder. SverigeFinland ochoch Schweiz vid 5 Endastmark attanser

års ålder.påbörjas vid 6 Dessaskolförberedande förstverksamhet skall
åldern för ideltagandeskillnader länder vad den lägstamellan avser

återspeglas inskrivningstal. Tabell 1skolförberedande verksamhet i olika
3-åringar Frankrike inoch skrevsvisar praktiskt alla i Belgienatt taget

läsåret 1990-91. Samma gällersaki skolförberedande verksamhet under
ö-åringar4-åringar iförför i Zeeland i NederländernaNya och samt

Sverige.

för skolñirberedande verksamhet, 1991Tabell inskrivning il Faktiska tal

år årår år 5 63 4

35 4Canada 24
57 90 16U SA 33
58 65Japan 21
93Nya Zeeland 72

Belgien 99 98 497
4 90Danmark

99Frankrike 99 198
71 84 71Tyskland 35

9855 54Irland 1
98 98 54Nederländerna
44 63Portugal 28

Spanien 9828 94
99Storbritannien 6144

Österike 85 356630
Finland 58

61 74Norge 5440
97Sverige

26 76 70Schweiz 6

tillämpligt.
Källa: 1993, tabell P12.OECD

dååldersig även när gällervisar länder skiljer det denTabell 2 att
årskurs ärskillnadernaförväntas börja ibarn grundskolans men

majori-när gäller verksamhet. Imycket mindre än det skolförberedande
årskurs vid 6OECD-länderna börjar grundskolans 1ibarnenteten av

årårs ålder. börjar tidigareZeeland Storbritannien barnenNya ochI ett
år ärdär skolstarteni Schweiz de nordiska ländernaoch och ett senare,

års ålder.förlagd till 7
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ålderålder Genomsnittligvid HögstaLägsta
årinskrivning varaktighetinskrivning i vid

skolförbere-skolförbere- i
verksam-verksam- dandedande

hethet

0,636Canada 4
1,9663USA
1,436Japan 3

5 2,03Zeeland 2Nya
3,206Belgien 2
0,97Danmark 5 7
3,35Frankrike 2 6
2,717Tyskland 2

7 2,10Irland 3
6Italien 3

1,98Nederländerna 64
6 1,35Portugal 3

2,27Spanien 62
1,05Storbritannien 2 5

Österrike 7 2,173
Finland 7 0,586

2,492 7Norge
0,97Sverige 76

Schweiz 7 1,825

uppgift.Ingen
Källa: 1993, tabell P12.OECD

naturligtvisoch 2 är mycketskillnader visas i tabellerna 1De som
betydelsefulla än förefalla vid för-mindre de kanmindre markanta och

På definitionerolika länder använder olikaanblicken. grundsta attav
sådanchild vi iskilja mellan verksamhetför barnomsorgatt somcare -

ö.a. skolförberedande verksamhet, kan jäm-Sverige kallar förskola, och
inskrivningsnivåer missvisande, eftersom delförelser stor avanses enav

klassificeras skolförbe-i landdet betraktas barnomsorg ett somsom som
redande verksamhet i annat.ett

Även inskrivning imeningsfullt användadet inte är dataatt omom
innehål-för internationella jämförelserskolförberedande verksamhet av

olika definitioner intres-själva faktum länder använderlet, är det att
Skälet till detta är distinktionen mellan barnomsorgsprogramattsant.

administrati-skolförberedande verksamhet tenderar handlaoch att om
Många länder in-va-procedurmässiga pedagogiska skillnader. haroch

både den skolför-fört strikta för barnomsorgsprogrammen ochnormer
Ändå tvåför dessa verksamhe-beredande verksamheten. kan normerna

lä-skilja sig i vissa till föreskrifterna lokaler,avseenden, exempelter om
Såledeskvalifikationer elever anställd. kan ävenoch antaletrarnas per

timme variera.enhetskostnaden elev ochper
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1991 förbrukade typiska OECD-landet idet 3 340 dollar elevca per
låg-valutanationell i mellanstadium. sifframotsvarande och I denna

ingår bådeutgifter bekostas allmänna för i statligamedel eleversom av
låg-kommunala privata skolor. 3 visar kostnadenoch Tabell att per

frånoch mellanstadieelev varierade 470 i Sverige5 dollar till 1 542 i Ir-
Således låg-land. kostnaden och mellanstadieelev i Sverige, detvar per

gånger såland förbrukade än hög kostna-mest tresom pengar, mer som
den i vissa andra europeiska länder. variationen iDen kostnadstora per

återspeglar bådeelev skillnader beträffar mängd fysiskavad den resurser
tillhandahåller låg-länderna sina och mellanstadieskolor tillsom ex--

empel olika proportioner mellan antalet elever och antalet anställda -
på nivånoch skillnader i det relativa priset lärarlöner it.ex.resurser,

prisnivånrelation till den generella i land.samma

låg-Tabell Utgift skolförberedande3 elev i verksamhet och och mellansta-per
dium bekostas med allmänna medel, omräknat i motsvarandesom

köpkraftspariteter,USD med användning 1991av

Enhetskostnad, Enhetskostnad,
låg-skolförbere- och mel-

dande verksam- lanstadium
het

USA 4014 5177
Japan 1962 3300
Belgien 2245 2143
Danmark 43974376
Frankrike 2163 2591
Tyskland 1517 2609
Irland 1523 1542
Nederländerna 2390 2791
Portugal 1506 2113
Spanien 1777 1861
Storbritannien 2233 2794
Österrike 2400 3573
Finland 2795 4060
Norge 6286 3885
Sverige 2501 5470
Schweiz 2017 5447

H
Källa: OECD 1993, tabell P6.

Tabell 3 visar skillnader OECD-ländernamycket mellan beträf-stora
fande enhetskostnaden i skolförberedandeelev verksamhet. Efter-per

definitionerna inte överensstämmer är ihelt, data egentlig meningsom
inte jämförbara länderna Siffrornaemellan. kan emellertid användas till

kostnadsnivånundersöka inom länderna. falldetta visar siffrornaIatt
för länderantal bl.a. Belgien, Danmark, Irland och Spanienett att- -
kostnaden i skolförberedande ärelev verksamhet inte mycket lägreper

låg-än kostnaden och mellanstadieelev. är undantag, ef-Norge ettper
det är det enda landet där i skolförberedandekostnaden elevtersom per

låg-verksamhet är högrebetydligt än kostnaden och mellanstadie-per

435



till är 1994:elev. I detta kostnaden elev i skolförberedande verk- SOU 45motsats per
låg-mindre än hälften 12samhet kostnaden mellanstadieelev i Expertbilagaochav per

6-åringarSchweiz och Sverige, där förskola erbjudsallmän grund-och
års ålder.skolan vid 7startar

Sverige definierasI skolförberedande verksamhet restriktivtmycket
omvårdnad.och utesluter och I detta är följaktligenland kost-omsorg

naden för i allmänna förskolan lägrebarn den betydligt än kostna-ett
den för barn allmänna förskolan ärdaghem. I den dessutomett un-

1993.dervisningsdelen mindre än Orrell,omsorgsdelen Mot bakgrund
bå-i skolförberedande är änkostnaden elev verksamhet lägreattav per

låg-dagisbarnde kostnaden och kostnaden och mellanstadie-per per
åldernförefallerelev det för sänka förplan grundskole-attsom om en

förenadskulle med konsekvenser vad gäller kostnaderna.starten vara

2.4 Skillnader i elevprestationer

Tabell 4 visar medelpoängen land presterades urvalettper som av av
14-åriga13- och elever deltog i i matematik, läsfárdig-ettsom grupprov

het och i 18 OECD-ländernaturkunskap. Elever deltog i läsfärdighets-
Undersökningen genomfördes under överinseende Internatio-provet. av

nal Association for Evaluation of Educational IEAthe Achievement
mellan oktober 1990 och april 1991, beroende det aktuella landetav
Postlethwaite 1992. OECD-länder,och Ross, Elva eller därav,delar

ideltog de matematik- och naturkunskapsprover organiseradessom av
IAEP:IIInternational Assessment of Educational Progress mellan sep-

Lapointe 1992.tember 1990 och 1991 al.,etmars
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matematik ochl4-åringars läsning,medelpoäng i i 1994: 45och SOUTabell 4 13- na-prov
turkunskap, 1991 Expertbilaga 12

i
förIndexiElevprestationer de ämnenatre

SklllnadeMatematik NaturkunskapLäsning
mellan skolorår årår 13 1314

27688602494Canada
42553 670514USA
41528Nya Zeeland ---- 40Belgien 446 -- -- 9500Danmark ---- 35686642Frankrike 531
49Tyskland 498 ---- 48633605Irland 484
28699640italien 488
S0Nederländerna 486 ---- 27633483Portugal 500
2267554Spanien 456

687606Storbritannien ---- 3Finland 545 ---- 6489Norge ---- 8Sverige 529 ---- 48737708Schweiz 515

uppgiftIngen poäng.om-- R4.R2, R3 och1993, tabellerna R1,Källa: OECD

förmedelpoängen de eleversiggäller läsning,När det somgrupperar
i Frankri-Finland,eleveravgränsadei löstingick i studien tre grupper:

generellt bättrepresteradeUSASchweiz ochZeeland,Sverige,ke, Nya
SpanienEleverna iländerna.jämnåriga deltagandeövrigai deän sina

franskspråkiga delen hade signifikant lägreendastBelgien denoch
OECD, 1993.ländernai de övrigaän elevernai läsfárdighetpoäng

iprestationer matematik vi-13-åringars generellajämförelserFlera av
Schweizi15 deltagande kantonernai deeleverna gruppsomattsar

Eleverländerna. i Canada,jämnåriga övrigaisina deöverträffarklart
ungefärförefallerStorbritannienochFrankrike, Irland prestera samma

undantagetKatalonien ochSpanieni Portugal,medan eleverresultat,
jämförtmatematikprovet öv-med depoäng ilägresignifikantUSA har

OECD, 1993.riga länderna
mellanockså skillnadernaflestai tabell 4 tyder deResultaten att

ipresterade13-åringargenerella resultatbeträffande deländerna som
mätfel. Närsmå ochär mycket och kan bero urvals-naturkunskap

schweiziska kan-eleverna imatematikprovet presterade de 15gällerdet
övrigai dei änresultat naturkunskapsprovet elevernabättretonerna

signifikanthaförefaller generellti Irland och PortugalEleverländerna.
i de öv-jämnårigai naturkunskap än de elevernafärdighetspoänglägre

OECD, 1993.ländernadeltaganderiga
mel-skillnaderförfaktor, nämligen indexvisar ytterligareTabell 4 en

ivariationernautsträckningmäter i vilkenindexlan skolor. Dessa
mellanskillnaderläsfárdighetfall i berori dettaelevprestationer --

skolaiär för elevernavariationOm denskolor. sammagemensamsom
några skillnaderpraktiskt intefinns detland är nära noll,i visst tagetett
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SOU 1994: 45läsprestationer. värde 50 inne-Ettmellan skolorna med avseende
12Expertbilagautgörs skillnader mel-50 variationenbär den totalaatt procent avca av

iutgörs skillnader mellan eleverna skolor-50lan skolor och procent av
mått homogeniteten hosär i grund och bottenIndexen ettna.

i oli-och elever land. Deelevprestationerna tvärsöver skolor, klasser ett
särdrag istrukturella skol-värdena med grundläggandehar sambandka

filosofi, poli-bakomliggandeföljaktligen med skillnader iochsystemet,
nivågrupperingmål skill-beträffande ochpraxis, till exempeltiska och

kvalitetsskill-säga, generellai läroplaner, eller, skulle kunnanader man
beträffar undervisning och inlärning.vadnader

när gäller iskillnader OECD-länderna detvisar mellanIndexen stora
hänföras till skill-utsträckning variationen i läsprestationer kanvilken

län-länder, särskilt de nordiskalitennader mellan skolor. I aven grupp
små, 10mindre än Iär skillnaderna mellan skolornaderna, procent.

skillnadenSchweiz och Irland är mellan sko-Nederländerna, Tyskland,
ochstörre även i USA, Nya Zeelandstörre, den ärlorna mycket medan

franskspråkiga inte fullt likaBelgiendelenden stor.menav

2.5 Skolfaktorer och elevprestationer

ovanstående framgår OECD-länderna tillämpar olika kriterierAv att
småför antingen barnomsorg el-när klassificerar barnde program som

också frånsig varandra vadskolförberedande verksamhet. skiljerler De
åldersgrupp skrivs in i skolför-ibeträffar hur del barnenstor somav en

skolför-används tilloch mycketberedande verksamhet hur pengar som
Ländergrundskoleundervisning. tenderarberedande verksamhet och

målockså skolförberedande verksamhe-syften med denha olika ochatt
innehållet undervis-medför de vid deñnieringen ochvilket attten, av

åldersgrupper lägger olika tonviktför olika barnetsningsmetoderna
förhållandei till kognitiv utveckling,emotionella sociala utvecklingoch

förmåga-attspråkutveckling generalisera, formulera tankaroch barnets
målfråga tonviktskillnader i ochlösa problem. Trots dessaoch an-om

kognitiva prestationer äremellertid länder skolbarnensalla ettattser
mått påviktigt utfallet.

fråga in-variationen länder beträffandeviktig är huruvida mellanEn
ålder inskrivningsnivågångsfaktorer, och kostnader,vid skolstart,t.ex.

prestationsnivå. 5 vi-systematiskt samband Tabellhar med elevernasett
ingångs-korrelationer mellan deresultaten enkel analys avsar av en

föregående börresultatfaktorer i avsnitt. Detoch diskuteras ome-som
påpekas korrelationskoefñcienter i tabelldelbart de rapporterasatt som

någon för dra slutsatser orsak-verkan. Dessa5 inte grund attger om
på fall eftersom ärkorrelationskoefñcienter mycket analysengrundas

på följerbegränsningarbaserad landet enhet. Trots de som av an-som
signifi-vändningen korrelationskoefñcienter hänsyn tillenkla utanav

kansnivåer måttstatistiska normalt används vid under-och andra som
parameterskattningar istatistiska signiñkansen rekur-sökning denav av
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observationer SOU 1994: 45siva likväl göra vissa intressantamodeller, kan omman
vilka finns är. Expertbilaga 12slags samband det och hur starka de

ingångsvariablerkorrelationskoefñcienter för utfallsva-Tabell Enkla 8 och 35
läsning, matematik ochriabler mäter elevprestationer i natur-som

13-l4-åringar,kunskap, 1991

2 61 3 4 5

Matematik 1,001
2 0,80 1,00Naturkunskap
3 0,27 1,00Läsning 0,32

1,004 Start 0 0,45 0,44 0,49
0,37 0,49 1,005 Start 1 0,05 0,11

6 Inskrivning 4 -0,19 -0,18 -0,22 -0,59 -0,34 1,00
0,77Inskrivning 5 0,02 -0,14 -0,20 -0,57 -0,237

8 Varaktighet 0,14 -0,02 -0,39 -0,69 -0,03 0,67
-0,139 0 -0,03 0,20 0,09 0,07 0,24Kostnad

10 0,43 0,68 0,66 0,39 -0,53Kostnad 0,601
-0,42 -0,39 0,1511 Skillnader 0,45 0,12 -0,22

8 9 10 117

1 Matematik
2 Naturkunskap
3 Läsning
4 Start O
5 Start 1
6 Inskrivning 4

Inskrivning 1,007 5
8 Varaktighet 0,74 1,00

-0,48 1,009 Kostnad 0 -0,05
-0,42 -0,43 0,47 1,0010 Kostnad 1
0,66 0,50 -0,53 -0,32 1,0011 Skillnader

Nyckel:
l4-åringarsMatematik: matematikprovmedelpoäng i1

13-åringars iNaturkunskap: naturkunskapsprov2 medelpoäng
l3-åringars skriv- läsfärdighetsprov3 Läsning: medelpoäng i och

ålder för skolförberedandeinskrivning i verksamhet4 Start Lägsta
ålder för inskrivning i grundskola5 Start Lägsta

4-åringarinskrivning i6 Inskrivning Faktiskt tal för skolförberedandeav
verksamhet

5-åringar7 Inskrivning Faktiskt för inskrivning i grundskolatal av
år8 Varaktighet: Förskolans varaktighet i

9 Kostnad Enhetskostnad elev i förskolan, i USD0: per
låg-i mellanstadium, i10 Kostnad Enhetskostnad elev och USDper

för skillnader skriv- läsfárdighet11 Skillnad: Index mellan skolor i och

i visar stark korrelationDe skattningar tabell 5presenterassom en
0,80.prestationer i matematik naturkunskap inne-mellan och Detta

13-åringarbär de länder matematikprovet bra, troligenklararatt vars
även klarar sig bra i naturkunskapsprovet. Sambandet mellan prestatio-

å läs-i matematik och naturkunskap, sidan, och prestationer iner ena
å 0,27.ning, sidan, är emellertid 0,32 ochandra Detta resultatsvagare

på lilla fullständiga finnsberor troligen det antal länder för vilka data
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påverkastillgängliga. Läs- och skrivfärdighet variabler SOU 1994: 45hem-mer av som
förhållanden. 12Expertbilaga

åldernintressantEn observation är lägstaden för deltagan-attannan
ide skolförberedande verksamhet har konsekvent samband medett pre-

stationsnivån i alla ämnen: O,45,matematik naturkunskap 0,44tre
läs- 0,49.och och skrivfárdighet Styrkan hos dessa korrelationer och

på 14-åringarnadet konsekventa mönstret förefaller 13-tyda ochatt att
i länder där börjar tidigt i skolförberedandebarn verksamhet tenderar

jämnårigabättre resultat än sina i länder där barnen börjar iatt prestera
skolförberedande verksamhet senare.

Prediktionsvariablerna 6 och mäter inskrivning7 graden i skolför-av
5-åringar.beredande förverksamhet 4- och variablerDessa visar inte

något signifikant samband med elevprestationer i matematik, naturkun-
skap och läsning. är emellertidDetta inte överraskande, eftersom data

inskrivning inte är internationellt jämförbara. Dessutom skiljer sigom
tvåelevpopulationerna bakom de variabeluppsättningarna avsevärt

ålder.vad beträffar Ett användbart krävaskulle data in-testmer om
S-åringar årenskrivning 4- och för 1982 1983.och liknande skälAvav

uppvisar faktorer den skolförberedande verksamhetens varaktighetsom
någraoch kostnaden i skolförberedandeelev verksamhet inte signi-per

fikanta samband med de kriterievariablerna.tre
låg-Intressant är observationen enhetskostnaden och mellan-att per

prestationsnivånstadieelev förefaller ha samband med i matematikett
0,43, 0,68naturkunskap läsfárdighet O,60.och observationerDessa

läsåretär betydelsefulla eftersom referensperioden 1991 är detsamma- -
bådaför variabeluppsättningarna. ocksåärResultaten intressestortav

eftersom åtgär-de motsäger den allmänt vedertagna uppfattningen att
påden slösa Hanushek,skolor 1986 inte leder tillatt attmer pengar

elevernas kunskaper och prestationer förbättras. Tvärtom tyder dessa re-
påsultat faktiskt kan nyligenspela roll. I utkommetatt ettpengar num-

Educational Researcher, även Wainer 1993 posi-rapporterarmer av en
såtiv, än inte stark, korrelation mellan nationella poäng i Nationalom

Assessment of Educational NAEPProgress och kostnaden elev.per
Wainer 1993 avslutar med följande:

Jag har inte försökt statistiskt justera skattningen sambandetatt av
mellan den mängd används och elevprestationer, ävenpengar som om

står sådanadet klart justeringar skulle förstärka iakttagna effek-denatt
Mitt syfte här bara visa NAEP-poängen är lämp-ten. att attvar en mer

lig beroende variabel än poängen i Scholastic Aptitude SAT förTest -
sådana jämförelser, och även allra grövsta jämförelsernade visaratt att
de belopp skoloranvänds till har högresamband medettsom
elevprestationer poäng. 24

Slutligen förefaller skillnader mellan skolor positivt korreleradevara
13-åringarstill 13-åring-prestationer i matematik O,45, inte tillmen
prestationer 0,12.i naturkunskap En möjlig förklaring kan attars vara

mångai utbildningssystem påbör-har undervisning i naturkunskap just
jats när åldern.eleverna är i den Korrelationen mellan skillnader mel-
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SOU 1994: 45här är-0,22 inte heller be-är negativläsfárdighetskolor ochlan men
12Expertbilagaläggen entydiga.

2.6 Diskussion

För förstaOvanstående stöd för flera slutsatser. detförefallerresultat ge
13-åringars matematik naturkunskapprestationer i ochförefaller vara

14-åringars läsfár-tillendast korreleradekorrelerade,starkt svagtmen
åldern i skol-för deltagandeförefaller lägstaFör dendighet. det andra

korrelerad till elev-förberedande verksamhet konsekvent senarevara
tredje,läsfárdighet. För detnaturkunskap ochi matematik,prestationer

låg- mellanstadieelev konse-ochförefaller enhetskostnaden varaper
14-åringars iprestationertill 13- ochkorreleradkvent och starkt mate-

läsfärdighet.ochmatik, naturkunskap

livslångt lärandesamhälleti3 Utbildningen med

samhället medgrundläggande delutgör integrerande ochSkolan aven
livslångt sätt kom-Vidareutbildning kan betraktaslärande. ett attsom

förvärvaskvalifikationerbredda de kunskaper ochplettera och ge-som
intresset förväxandegrundutbildningen. Bakom detden formellanom

mål, politiska och socialaävenvidareutbildning ligger ekonomiska men
faktorer spelar roll.

Även tillgängliga dataundantag pekarSverige kan attettvaraom
många högindustrialiseradevidareutbildning ökat iför harkostnaderna

både offentliga privataför och den80-talet, denländer under slutet av
ekonomiska be-växande insikt denmöjligen till följdsektorn, en omav

människans humanka-iutbildningsinvesteringar dentydelsen vuxnaav
199lb. inve-Med ökadeOECD l99lb, TuijnmanOECD 1991a,pital

förhållanden samhälletsförökat intresse desteringar följer ett som ur
emellertidlönsamhet. Vioptimal harekonomins synpunktoch ger en

avgör kostnadernafaktorerkunskaper detämligen begränsade somom
blir förutbildningsinvesteringarlönsammaför vidareutbildning och hur

på förståelse för omfatt-Bristen ochför samhället.individen och arten
sig i sänktsig den uttrycknämnda lönsamhetningen tar en ar-vareav -

påpå lång arbetsmarknaden eller höjdarörlighetbetslöshet sikt, större
nivå, produktivitetanalytisk ökadarbetsinkomster eller, en annan

slåsvårt fast all-konkurrenskraft har gjort detekonomiskoch att en-
varjeeftersomfatta rationella investeringsbeslutpolitikmän och att

bi-ekonomiskaroller ochde olika intressenternasform enighet omav
livslångt förutsätter adekvata kunskaperlärandei samhälle meddrag ett

på och vad det kostar.tjänar detom vem som
accumulation hy-ackumuleringshypotesenavsnittI detta presenteras

den beskrivnapothesis, förlängningkan resur-av ovansom ensom ses
sambandenforskningsresultatsomvandlingsteorin, granskassamt om
omfattning-vidareutbildninggrundutbildning, ideltagandemellan samt
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fördelningenoch påvinsterna investeringar ien humankapitalet. SOUav I 1994: 45
de avslutande styckena diskuteras konsekvenserna för den obligatoriska Expertbilaga 12
skolans roll inom livslångtför lärande.ettramarna

3.1 Ackumuleringshypotesen

Generellt utgår filosofin livslångt frånlärandesett tanken organi-om att
sationsprincipen för alla former utbildning inte bör påvila den tradi-av
tionella metoden allt skall läras in i början,att enligt vilken lärandet
huvudsakligen är begränsat till sammanhängande period med obliga-en
torisk skolgång och formell påutbildning gymnasial och postgymnasial
nivå inom utbildningssystemet. Enligt denna filosofi bör lärandet i stäl-
let fundamental livslångoch ises människanssom en utveck-process
ling Faure, 1972. Denna princip livslångt lärande är allmäntom nu
accepterad, inte minst tillgångendärför på möjligheter föratt attvuxna
lära till exempel vidareutbildning allmänt bidra posi-genom- anses-
tivt till fondden humant, socialt och kulturellt kapital finnsav isom

samhälle och till dettaett kapitals rörelser.
Enligt resursomvandlingsteorin ackumuleras erfarenheter lärandeav

under livscykeln inte slumpmässigt det mängdenutan styrs snarare av
och påkvaliteten den grundutbildning erhållit.harav Härav kanman

slutsatsen dras bättre kvalitet och nivåatt högre grundutbild-
ningen, desto större är utsikterna ackumulera ytterligare inlärnings-att
erfarenheter självstyrda inlärningsprojekt och deltagandegenom i pro-

för vidareutbildning. lmplikationen ärgram inte kan förväntaatt man
åtminstonesig inte korrigerande politisktutan ingripande vi-att- -

dareutbildning skall bidraga till strategi syftar till skapa likaen attsom
möjligheter och livsmöjligheter i population, eftersom deen resursom-
vandlingsprocesser påverkar hur erfarenheter lärande ackumule-som av

under livscykeln är förankrade i mycket ojämlikaras hem- och skol-
bakgrunder.

3.2 Data individuell resursackumuleringom

Forskningen skolunderbyggnadens effekter individersom livskarriä-
är svårigheterkantad jfr. Härnqvist, 1989.rer Detta gällerav i synner-

het för studier faktiskadet resultatet vidareutbildning. våraom Attav
kunskaper resultatet vidareutbildningen arbetsmarknadssyn-om av ur
punkt är tämligen begränsade förvånandeär inte med tanke forsk-att

framåtskridandeningens hindras problem när det gällerstora be-av
Ävengreppsbestämning, datainsamling och dataanalys. forskningenom

på detta område fortfarande befinner sig i sin linda, har emellertid vissa
avgörande forskningsresultat samlats resultatet skolunderbyggnadom av
och vidareutbildning arbetsmarknadssynpunkt. Dessa resultatur presen-

nedan.teras
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SOU 1994: 451992 antal empiriska studier skolun-Dougherty granskade ett om
påvidareutbildningens effekter arbetskraftens inlär- Expertbilaga 12derbyggnadens och

ningsförmåga. förvånandeär inte Dougherty drar slutsatsenDet att att
människor grundutbildning även tenderarde har mest att mestsom

vidareutbildning. allt fler grundutbild-Dessutom tyder tecken att
ningens kvalitet är avgörande faktor för arbetsgivarnas beredskap atten
tillhandahålla förhållandetvidareutbildning. komplementära mel-Det

tillhandahållaarbetsgivarnas vida-lan basutbildning och beredskap att
sämre utbildningsbak-reutbildning förstärks observationen attav

föråldrade Stoi-större är risken för kvaliñkationerna ärgrund desto att
1975. 1992 följan-sammanfattar sin granskning medkov, Dougherty

de konstaterande:
Ju bättre formell grundutbildning desto bättre inlär-arbetaren har,

ningsförmåga, desto bättre överföring utbildningen, desto snabbareav
genomförande utbildningen, desto högre lönsamhet utbildningsin-av av
vesteringen, följaktligen, högre motivation till utbildning,och desto vare
sig är intuitivtdetta utvärderas formellt, eller, vilket sannolikt,mer
562.

1992 använde datauppsättning för undersökaKalleberg norsk atten
de viktigaste bakgrundsdata i samband med fortsatt utbildning och ef-

bådefekterna inkomster. mänindividens Resultaten pekar ochatt
genomgått nivåer ocksåkvinnor högre vidareutbildninghar harsom av

högre inkomster, även efter kontroll effekterna avgörandeandraav av
faktorer yrkeserfaren-till inkomster, till skolunderbyggnadexempel och

Vidareutbildningens prediktionsfakto-het. längd de starkastevar en av
bådeför mäns kvinnors är förenligaoch inkomster. Dessa resultatrerna

bådemed teorin humankapitalet, understryker utbildningenssomom
produktivitetshöjande karaktär, och med sociologiska teorier beto-som

vidareutbildningens för öka individernas socialaroll och kultu-attnar
påkapital möjligheterrella och arbetsmarknaden.
1992Psacharopoulos och Velez använde sig data, insamlatsav som

från bestående 4 000 i Colombia, till undersökaurval arbetareett attav
grundutbildning vidareutbildning.den ekonomiska lönsamheten ochav

påResultaten tyder det finns våxelverkande effekt mellan grund-att en
å åutbildning och vidareutbildning sidan, och inkomster andra si-ena

eftersomdan, den ekonomiska lönsamheten vidareutbildning blirav
nivånhögre högre grundutbildningen är. observationDenna un-

derstryker värdet Doughertys nämligen de utformarslutsats, attav som
påpolitiken lägga större vikt vid grundutbildningenborde kvaliteten

förvärvandetoch mindre vikt vid särskilda yrkeskvalifikationer.av
frånTuijnman 1989 använde sig hämtats Malmöstudiendataav som

longitudinell undersökning 1 432 svenska män och kvinnor,en av-
frånfödda omkring 1928, följdes 1938 till 1980-taletslutet ochsom av -

fann vidareutbildning viktig prediktionsvariabel föratt var en en grupp
måstesvenska mäns livskarriärer. oftaDet har konstaterats haatt man

långsiktigt perspektiv när forskar resultatet vidareutbild-ett man om av
ning. främsta förtjänsten Tuijnmans studie år ärDen med den base-att
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på frånrad uppsättning data longitudinell undersökning i vilken SOU 1994: 45en en
från års ålder.mänsvenska följdes 10-56 12Expertbilaga

frånObservationerna Malmöstudien visade vidareutbildning inteatt
påverkar inkomsterna yrkesnivån.direkt indirekt Eftersomutan genom

påvidareutbildningens yrkesnivån åldern,effekt ökar med och eftersom
det finns yrkesnivånstark korrelation mellan och inkomsterna, haren

ocksåvidareutbildning partiell effekt inkomsterna. Hur ekono-en
miskt lönsam utbildningsinsats blir för individen beror följaktligenen
på användalyckas de färdigheterna kvalifikatio-ochom personen nya

fåtill tillträde till bättre jobb högre lön.med I överens-att ettnerna
stämmelse med resursomvandlingsteorin konstaterades emellertid att en
del vidareutbildningens effekt berodde grundutbildningens kvali-av
tet.

1992 frågorVan Leeuwen och Dronkers flera berördetog upp som
både de ekonomiska och sociala funktionerna vidareutbildning i Ne-av
derländerna. finnerDe med användning longitudinella data högreattav
nivåer deltagande i vidareutbildning har samband högremedettav yr-
kesnivåer högreoch inkomster, ioch deltagande vidareutbildningatt

Ävenminskar risken bli arbetslös i det holländska samhället.att om re-
sultaten inte är helt oantastliga finns det följaktligen belägg för vida-att
reutbildning är viktig faktor för förbättra anställningsstabilitetenatten
och karriärutsikterna för förklaraoch inkomstskillnader. Studien be-att
kräftar även Tuijnmans observation vidareutbildningens effekt in-att

påkomsterna yrkesnivå.beror grundutbildning och
frånNedan följer urval väsentliga observationer nyligenett av genom-

förda forskningsstudier vidareutbildningen effektivitet Tuijnman,om
1992:

Både grundutbildning vidareutbildningoch år viktiga prediktions--
faktorer för människans livsmöjligheter, värderade i yrkessta-termer av

och individuella inkomster. åtminsto-Dessa effekter kan emellertid,tus
delvis, härledas till skillnader i hemmets ekonomiska, sociala ochne

kulturella förmåga.kapital och skillnader i kognitiv Skillnader mellan
såledessocialgrupper har tendens följa uppförmed utbildningsste-atten

från den skolförberedande låg-verksamheten förskolanoch tillgen,
och mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och postgymnasiala utbild-
ningsnivåer. De färdigheter och erfarenheter förvärvatssom genom

påverkar bådeskolunderbyggnaden yrkesnivån och möjligheten att
ytterligare utbildningsresurser i livet.senare

Både grundutbildningsnivåhög och deltagande i vidareutbild-en-
ning anställningsförhållandenhar samband med ligger överett som ge-
nomsnittet, inkomster över genomsnittet och mindre än genomsnitt-en
lig risk för bli arbetslös.att

individuellaDen ekonomiska lönsamheten investering i vi-av en-
dareutbildning beror utbildningsaktiviteten praktiska kvalifi-om ger
kationer leder till jobb högremed prestige och lön.ettsom

individuellaDen ekonomiska lönsamheten investering i vi-av en-
dareutbildning mätt i yrkesbefordran och höjd lön berortermer av- -

nivåndelvis påoch kvaliteten erhållits.den grundutbildningav som
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1994: 45SOUpå förvärvatsbaskunskapervidareutbildning vilarEftersom som-
Expertbilaga 12i be-grundutbildningen endastibristergrundutbildning, kangenom

i livet.vidareutbildninggränsad omfattning kompenseras senaregenom
fördelarackumuleringfaktor vidär viktigVidareutbildning aven-

Vidareutbildning förstärker dessutomlivscykeln.underoch nackdelar
förfaktorernaviktigastedecentrala rollgrundutbildningens avsom en

livsmöjligheter.människans

synpunktsamhälletslönsamhetVidareutbildningens3.3 ur

uppfattningenallmänt utbreddaunderbygger denantagandenFlera om
på vilka analysenhe-vidareutbildning, givetvis beroendemedfördelarna

Vanligtvis skiljeranvänds.utvärderingförkriterieroch manter sorn
sammanställerkalkyl närsamhälleligindividuell ochmellan manenen

Föregåendeutbildningsinvestering.medpotentiella fördelarnade en
individuella ellerforskningsresultat dedelbehandlatstycken har omen

sådana in-variablerutbildning, mätta medfördelarna medprivata som
inlärningserfarenhe-lärningsförmåga ackumulerasannolikhetenoch att

arbetsinkomster.arbetslöshet ochyrkeskarriär,livscykeln,underter
individuellmellansambandetfråga ställa sig är hurbör utDen serman

vilketsamhällelig lönsamhet,ochutbildningsinvesteringarlönsamhet av
iför samhällemått utbildningsinvesteringpå fördelarna medär ettett

helhetsin
uppstå naturligt efter-samhälleliga lönsamhetenTeoretiskt borde den
återspeglas i höjda in-somproduktivitet denhöjd individuellsom en

produktiva och konkurrens-företag blirkomster tillborde leda att mer
På sätt förvän-skatteunderlag.skulle ökakraftiga. Detta statens samma

åtföljasyrkesbefordrantill anställning ochmöjligheterökade av entas
fattiga ochpenningtransfereringarna tilloffentligaminskning de ar-av

individuell ellerär lönsamhetenantagandetbetslösa. Kort attsagt,
makronivå ömsesidigt beroende.ärmikronivå samhällelig elleroch

teorier och analysertill de flestautgör nyckelnhypotesDenna avom
utveckling. grundläg-förhållandet nationell Denutbildning ochmellan

förvärvasfärdigheterkunskaper och depremissen är degande att som
soci-fond humant,utökar populationensmänniskanden avvuxnaav

kapital.kulturelltalt och
datauppsättningar föranvände olika1989, 1991,Mincer atttresom

utbildningsinve-lönsamheten i samband medochberäkna kostnaderna
lönsam-samhälleligadenUSA:s ekonomi, drar slutsatsensteringar i att

ärbetydande,utbildningsinvesteringar tenderarheten att menvaraav
ärindividerna. För arbetareför enskildalägre än lönsamheten de som

lika signifikantår utbildningsinvesteringöver 43 är lönsamheten av en
Även samhälleliga lönsam-dengrundutbildningen.utbytet omsom av

inteindividuella, förefaller det destoän denverkar lägreheten vara
samhället,så i slutändenför företag, ochlönsamhetenmindre attvara

1991.Bishop,är positiv och betydande
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1994: 45SOUlönsamhet betraktassamhälleligindividuell ochSkillnaden mellan
tillhandahålla Expertbilaga 12vidareut-misslyckandemarknadenstecken attettsom

med till-uppenbarligen misslyckasbildning, eftersom marknaderna att
nivån vidareutbild-effektivahandahålla synpunktsamhälletsden avur

ning för alla arbetare:
vidareutbildning, base-för utbyteSkattningsintervallet arbetarens av

än räntabilitetstörre dendatauppsättningar, tycksflera somrat vara
påtankeskolunderbyggnad. Medinvesteringar iförvanligen observeras

företaget förefaller detanställningstid hosdata arbetarens som omom
också denäven beaktarlönsam för företag,utbildning är ge-manom

härräntabilitet beräknatsrörlighet.nomsnittliga Denarbetarens som
i vidareut-underinvesteringhög för tydatillräckligtkan att envara

Mincer,skolunderbyggnadförhållande itill investeringenbildning i
18.1991, s.

Diskussion3.4

pågåförlängas ochvidareutbildning tenderarSkolutbildning och att un-
har antal konsekvenser,period livscykeln. Dettaallt längreder ettaven

främst inteFörst och kan skolanför skolundervisningen.inte minst
färdigheterpå kunskaper ochmänniskor delängre hoppas att ge unga

ochlivet. Eftersom kunskaperbehöva förkommerde att resten avsom
föråldrade samhällena ärpostmoderna detblir i defärdigheter snabbt

förhållandeskolgången,målen inte iför enbartnödvändigt deñnieraatt
kulturlivet. För det andrautbildnings- ochtill arbetslivet även förutan

socialiseringsfunktion efter-ävennödvändigt förändra skolansär det att
utbildningsansvar med andrautsträckning delar sittskolan i ökadsom

institutioner.verksamheter och
ekonomiskaför sociala ochavgörande roll denSkolutbildningens

samhälle är väl dokumenterad.människa iställning har ettsom en
livslångtgrundutbildningen iär det mindre uppenbartDock ettatt per-

utbildnings- yrkeskar-inflytande ochspektiv klart avgörandehar ett
frågan eftersom deträttvisa,faktum riktar fokusriärerna. Detta om

förstärker skol-vidareutbildning inte reducerarökade utbudet utanav
för livsmöjligheter-viktiga avgörande faktorrollunderbyggnadens som
skolundervisningennödvändigt inomärFöljaktligen det absolut attna.

tillhandahålla utbildningsmöj-jämlikastrategi syftar tillfölja attsomen
förutsä-utbildningserfarenheterkvaliteten tidigareligheter. Eftersom

på människorinlärningserfarenheter skulle flerkvaliteten va-senareger
livslångt lyckadeslärandei samhället medberedda deltaatt om manra

grundutbildningsnivågår på högfrämjamed politikden ut att ensom
särskildinnebär därförVidareutbildningens expansionför alla. att upp-

måste inte fulltlöper riskriktas de barnmärksamhet att ut ut-mot som
erbjuder.möjligheter skolannyttja de som

sociala,är för individernasskäl det brafinns godaDet att anta att som
ärutsträckning även brautveckling i vissyrkesmässigakulturella och

1991. främstaHusén Tuijnman, Denutveckling ochför nationens
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konsekvensen är skolan inte bör försöka förmedla smal yrkesför- SOU 1994: 45att en
Bådeberedande utbildning. barn samhälleoch skulle bättre betjän- Expertbilaga 12vara

innehåll innehållbrett och allmänt i utbildningen än smaltta ett ettav
är inriktat står påde specifika yrkesfárdigheter högt i kurssom som

arbetsmarknaden vid givet ögonblick. Skolan inriktaborde sinaett an-
påsträngningar allmännautveckla kognitiva färdigheter, problemlös-att

ningsfärdigheter, kommunikationsfärdigheter vilket äroch, synnerligen
på förmåganviktigt, inlärning lära, vilket medför förvärvandetattav

och utvecklandet beredvilligheten, egenskaperna strategierna förochav
effektiv inlärning miljö kontext Smith, 1992.ochoavsett

4 Slutsatser

främsta ovanståendeDen slutsatsen kan dras presentation är attsom av
samhälle försöker maximera lönsamheten sina investeringar iett som av

bådeskolunderbyggnad vidareutbildning,och för individen samhäl-och
pålet, bör titta mycket funktionskolans och roll när det gällernoggrant

förmedla sund bas för livslångtutvecklingen samhälle medatt etten av
lärande. De studier behandlats i denna visar alla, ockuppsatssom om

avsevärt olika sätt, resursomvandling och resursackumulering in-att
går pågåri kretslopp under livscykeln.hela Exempelvis förutsä-ett som

på,kvaliteten och mängden tidigare utbildningserfarenheter, kvalite-ger
och mängden inlärningserfarenheter, förutsägerten ochsenare som

interagerar yrkesnivå,med inkomster och livsmöjligheter allmänt.mer
får,Härav följer de inte eller inte tillvaratar, optimum deatt ettsom av

möjligheter skolutbildningen sannolikt kommer bliattsom ger, mer
långamissgynnade i det loppet jämfört med dem kan utnyttja allasom

möjligheter skolan har erbjuda. Om syftet är höja utbild-att attsom
ningsnivån i hos populationen förefaller det effektivtstort ettsom om

uppnåsätt detta skulle tidigt i livet erbjuda hög allmänatt attvara en
utbildningsnivå.

I första avsnitt presenterades preliminära belägg tyderuppsatsens som
på åldern vid förskolestarten kan ha sambandatt medett senare

Ävenelevprestationer i matematik, naturkunskap läsning.och dettaom
inte styrks entydigt andra studier kanske beläggdetta kan tolkasav som

åldernstöd sänkning vidett skolstarten kan för-argumentet att en av
väntas påha effekt lärandet och slutligaden elevprestatio-en gynnsam

Värdet effektivare inlärning i skolan kan emellertid neutrali-nen. av en
lika kraftig ökning kostnaderna. De dataseras av en presenteratsav som

i första låg-avsnitt visade den svenska och mellanstadie-uppsatsens att
skolan bådeär förhållandebland de dyraste i världen, relativt i tillsett
landets bruttonationalprodukt ioch absoluta höjningtal. En grund-av
skoleutbildningens kostnadseffektivitet därförkommer störstamed san-
nolikhet kräva avsevärda kostnadsbesparingar.att

Ett visaderesultat skrevselever in i utbildningssystemannat att som
med variationer mellan skolorna tenderade klara sig bättre istora att
matematik, inte i naturkunskap och läsning, än ielever ländermen
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året 1994: 45nio- SOUutöver densmå Om detskolorna.skillnader mellanmed extra
så 12Expertbilagakanutöka tiden alla barnåriga används tillendastgrundskolan attatt

mål, spridningenuppnå allmänna kommerbasutbildningens presta-av
änbli mindre uttaladtionsnivåerna elevpopulationen sannolikthos att

året utökad läroplan. Ikombineras medbli detfallet skulle extra enom
utbildningpolicy liggai skolansfallet skulle tonviktendet avsenare

höjd prestations-sådan i formlöna sig,elit. policy kanEn t.ex. av enen
finnas pris skall be-nivå ävenkommeri matematik, det ettatt sommen

tillfrämja elit kan ledasyftar tillpolitikeftersomtalas, att enensomen
lågpresterande ele-högpresterandeklyftan ochvidga mellantendens att

skolpoliti-bli definieraDå utmaningenverkligadenkommer att attver.
kombi-för tillämpas iså jämlik skola allaprincipen braken att om en

innehåll.fråga läroplanensflexibilitet ination vissmed omen
förmodligen inte utbildaärskolunderbyggnadSkolans syfte med att

iUtmaningen kanpresterande elever.genomsnittligtpopulation meden
utbildningsnivån ham-för de eleverförbättrastället tänkas att somvara

samtidigt fler eleverlångt medelvärdet,nationelladetunder somnar
fråganväckerprestationsskalan. Dettahögre ändentill denleds avupp

deñnieras.lågpresterande högpresterande kanrespektivehurom
på vilken prestationsni-eleverna,inriktas deOm skall svagaresurserna

blidå oundvikliga tycksvå svag slutsatsenDenbör betraktas attsom
uppnå utbildningen börvärldsklasstandardförsökerett system som

utbildningsmål fastställan-ochär.förklara syftet Beslutförsöka vad om
nödvändigt mäta framste-görai sin detkommerde atttur attav normer

måleni riktning ochmot normerna.gen
över 1,5 standardavvikelse-Låt elevpoängland beslutar attettantaoss

skärningspunkten förmedelvärdeöver landetsunder ellerenheter anger
falllåga standardiserat I detta kanelevprestationer ihögaoch ett prov.

prestationsmått.på under dettainriktas dem hamnarextra somresurser
då tillhanda-vad är berettföljer denna kurs,Men systemet attom man

långt ingahålla medelvärdet ñnns enklaöver Dethamnarelever som
året användsfrågan. obligatoriska skolanOm i denden det extrasvar

utbildningsmålen ytterligareläroplanen, kommerutöka ochtill att re-
sådant intestöd kanskehjälpakrävas för dem ettutanatt att somsurser .målkompetensnivån. till-nå Om ingalägstadefinierade,kan den nya

året göra möjligt för alla ele-används till detkommer och det attextra
kvaliñkationsnivån,nå kommer betydandelägstadenatt gruppenver

utmaning utöverbehöva den be-högpresterande elever attatt ges enav
kompetensnivån.mästra den lägsta
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Experzbilaga 13

frånErfarenheter lokala utvecklingsprojekt
angående samverkan förskolamellan och skola

Anita Sigurdsdotter Wiechel, fil.dr., Lärarhögskolan iav
Malmö

Inledning

fått skolgångUndertecknad ihar uppdrag Utredningen förlängdav om
från angåendesammanställa erfarenheter försöklokala samverkanatt

mellan förskola och skola. Syftet sammanställningenmed är denatt
skall utgöra del utredningens beslutsunderlag.en av

dåJag har med intresse genomfört detta arbete, jag själv sedan 1972
samverkansfrågorarbetat med mellan förskolaskola, och skolbarnom-

både forskare och lärarutbildare. förUppdraget Utredningensorg som
skolgång ocksåförlängd har därför varit resa erfa-om en genom egna

renheter.

l Syfte avgränsningarmed och arbetetav

Syftet med arbetet är frånsammanställa erfarenheter lokala utveck-att
angåendelingsprojekt såförskola-skolasamverkan resultatet kanatt ut-

göra del beslutsunderlaget för Utredningen förlängd skola. Er-en av om
frånfarenheterna kommer hämtas skriftliga redovisningar svenskaatt av

projekt.
De lågstadium,lokal samverkan förskolamellan ochrapporter om

granskats för denna sammanställning, sammanlagt ungefär 60som rap-
är mycket skiftande kvalitet. De har oftast skrivitsporter, av personerav

bådeibland initierat, genomfört utvärderatoch den samverkansom som
redovisas. I mycket lokala försök använthar utvärderareexternaman
och formerstrukturerade för utvärdering. Detta har däremot skett imer
den forskning från sådangällt lokala försök. Resultat forskning harsom
också använts i denna sammanställning erfarenheter.av

I utredningar, avhandlingar kunskapsöversikter,samt tarsom upp
samverkan mellan skola och förskola, finns sammanfattande beskriv-
ningar lokala utvecklingsarbeten frånoch projekt erfarenhersamtav

Sådanadessa. sammanfattningar ävenhar utnyttjats.
frånTyngdpunkten har lagts fram erfarenheter ochsamverkanatt ta

sådan, bådeolika mindre omfattande.och Beskrivningentyper av mer
själva projekten har tonatsav ner.

Då det historiskt frånskett och sker utveckling enklare formersett en
samverkan via fördjupade sådanaformer till helintegreradeav mer
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Åhman från 1994:samverkansförsök SOU 451984 fler erfarenheterhar samlats un-
åren. Expertbilaga 13der de 15senaste

År tidigare eller1991 riksdagsbeslutet lagen skolstartkom omom
sexåringar, för-innebär samtliga vilkasflexibel skolstart. lagDenna att

fråni grundskolan läs-äldrar begär tidigare skall beredas platsskolstart,
sexåringaråret börja skolan,1997. till tidpunkt kanFram denna om

möjlighet tilldet finns detta.kommunerna attanser
förskolaintensifierat samverkan mellanTillkomsten denna lag harav

åtskilligafritidshemmen projekt haräven med ochoch skola star-men
år då träder i kraft. Endast lokalainför 1997, lagen i sin helhettats

flexibelefter riksdagsbeslutet skol-utvecklingsprojekt, startat omsom
några erfarenhe-sinhar skriftligen verksamhet. Menavrapporteratstart,

frånfrån sådana redogörelse, projektfinns med i denna bl.a.ter som er-
hållit från Socialstyrelsen.medel

stått förfogande för har detden tid till detta arbeteInom korta som
efterfrågningar systematisktinte varit möjligt via i kommunernaatt mer

insamla rapporter.
föräldrarna endastSamverkan skolbarnsomsorgen och med harmed

då haft samband med samverkantagits i den direktdenna rapport,upp
förskola-skola.

nedanstående frå-påförsökasammanfattningen skallDenna ge svar
gor:

organiseratsHur har samverkan-
målVilka funnits för samverkanhar-
innehåll, arbetsformer förekommitVilket vilka arbetssätt och har-

frånVilka erfarenheter finns personalsamverkan-
barnensamverkan inneburit förVad har-

frågor ocksåredovisas förutsättningar,I samband med dessasvaren
frågeområde.möjligheter hinder inom respektiveoch

utgångspunkt2 En tankemodell som

Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteoriEn översättning av
1979 har utgjort tankemodell för sammanställning erfa-dennaen av

från förskola-skola. Enligt denna teori utvecklasrenheter samverkan
fåri sin miljö, aktiviteter de deltar i ochbarn samspel med degenom

gårerfarenheter möter och in i dede roller de samtgenom genomav,
utvecklingsekologiskt perspektivsociala relationer Urutvecklas. ettsom

närmiljön, för iär det inte bara faktorer i mikrosystemet det kallassom
utvecklingsekologiska för utveckling,teorier, har betydelse barnetssom

också på samhällsnivån,faktorer i makrosystemet, vilket barnetutan
får Så förhållanden iindirekt inverkar kulturellakontakt med. t.ex.mer

påsamhället bl.a. politik, religion värderingar de närmiljöer barnetoch
ingår påverkarutformningen Närmiljöernai och vid dessa. i sin turav

aktiviteterroller, och relationer, har störst betydelse för, hur barnetsom
Påverkan också från mikrosystemen via mel-kommer utvecklas. skeratt

lanliggande till makrosystemet.system
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ingår mångaBarnet i olika mikrosystem. förskolan, fritids-Hemmet, SOU 1994: 45
sådanahemmet och skolan utgör påpe-mikrosystem. 1986Andersson Expertbilaga 13

kar det är viktigt finnsdet sammanhang mellan dessa mikrosy-att att
så barnen sådantupplever kontinuitet mellan dem. Förstem att att ett

uppstå,sammanhang ska krävs mellan inomsamverkan de skildavuxna
Sådantmikrosystemen. bådeföreskrivssamarbete i gäl-dokument som

sådanaler barnomsorgen och i direktiv för skolans verksamhet.som ger
hjälpMed Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori erfa-kanav

frånrenheterna förskolasamverkan och barnomsorg sättas in i störreen
helhet. bildenl nedan Bronfenbrennershar teori och de tekniskamer

i översattsdenna för kunna illustrera den helhettermerna att som
problemområdet ingårsamverkan skola och barnomsorg

frånI denna kommer erfarenheter lokalt utvecklingsarbete,rapport
oftast gäller förskola-lågstadiumdirekt samverkan kringsom en grupp

alltså någrabarn fokuseras, delområden ingårde i den kom-att av som
plexa ekologiska fånga.helhet Bronfenbrenners teori försöker

1993Fredriksson har i sin analys samverkan mellan förskola-av
utgått frånskola och fritidshem bl.a. neo-rationalistisk organisations-en

teori. Denna teori kännetecknas bl.a. konfliktperspektiv dvs.ett attav
det inte alltid finns nivåersamstämmighet mellan olika i organi-en en
sation sådanhuvudmännenvad i tänkt och hur verksamhetent.ex. en
fungerar ocksåi praktiken. nivåernaDetta kan gälla mellan och mellan
närmiljöerna i Bronfenbrenners teori. vissaI avseenden kan denna teori
alltså sammanföras med perspektiv i den neo-rationalistiska organisa-
tionsteorin.

En organisation liksom påverkas ocksåsamhälle i alla dess delarett
både vad varit, vad sker i nutiden även hurav som som men av man
tänker sig önskaroch framtiden skall bli.att

utgångspunkt:En tankemodell som
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angåendeNågra SOU 1994: 45principer3 definitioner och samverkan
Expertbilaga 13

3.1 Vad är samverkan

Fredriksson 26 ge-1993 innebär samverkanEnligt Svensk Ordbok s.
samordningför visst syfte. Orden samverkan ochhandlandemensamt

också i Colliandersvid definitioner integration ord-finns med t.ex.av
definierar integration samman-1983. Svensk Ordbokbok som en

påtonvikt utjäm-till helhet ofta medsmältning olikartade delar enav
Ovanstående definitioner är förskillnader. relevantaning samver-av

frånofta enkel formförskola-barnomsorg, utvecklatskan avensom
så-1992 220Gummesson m.fl. sägertill integration.samverkan s. om

finns iinnebära att olika verksamheterdan integration den kanatt
gällavissa lokaler och det kanhus och har to-engemensammasamma

lågstadium fritidshemintegration där i förskola, och ock-tal personalen
sammanhållenså För betyder det dagtillsammans. barnenarbetar en

verksamhetsgrenarna.olikatydliga gränser mellan deutan
nivåer:påpekar42-50Gran 1992 samverkan ske olikakanatts.

utifrånpå individnivåSamverkan där samverkan mellan sker1 vuxna
får stöd näraenskilda Det enskilda barnetdet barnet. ettgenom

föräldrar, förskolepersonal skolans personal.samarbete mellan samt
gruppnivåSamverkan personal, barn el-2 attsom avser grupper av

gäller enskil-detta samarbete direktler föräldrar samarbetar utan att
metodiskbarn. Här gäller utvecklada samtt.ex. att en samsyn ge-

frågorpå inlärningspsykologiskagrundsyn utvecklings- ochmensam
personal.mellan förskolans och grundskolans

systemnivå innebär tillsynsmyndigheterna in-3 Samverkan attsom
organisationförskolan organisation och grundskolan somom som

olikaansvarstagande växer fram mellansamverkar. Ett gemensamt
institutioner ökadtillsynsmyndigheter, förvaltningar och med sam-

verksamhetsområdena.ordning mellan
nivåernanivåer i Bronfenbrennerskan jämföras med de olikaDessa

Se avsnitt 2.ekologiska teori

mål3.2 övergripande har samverkanVilka syften och

nivåerlång på försökt förbättraSedan tid tillbaka olikaharen man
till är harmellan förskola och skola. En orsak detta detsamverkan att

skolformer. regeringensfunnits för skillnader mellan dessa Istora pro-
för blevposition till den nuvarande läroplanen grundskolan, den som

l97879:18O 3680 sägs:Lgr s.
Genom fortfarande skillnader finns mellan försko-betydandeatt

innehåll åtminstonelågstadium när gäller metoderla och det och
mångai praktiken, upplever enligt min uppfattning barn sko-att

utgör naturlig fortsättning förskolan. önskvär-lan inte Denen
kontinuiteten i utvecklingen hindras. skolstarten blir förda

många osäkerhetnegativ fylld spänningar ochupplevelse aven
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1994: 45mål. SOUDettaellersyftevisstförarbetedeñnierades ettSamverkan som
13Expertbilagaska-och kanbeskrivsskillnaderdå eliminera de ovankan somattvara

det421982Gran attvid skolstarten.barnför vissa ansers.problempa
i barnskontinuitetenstödjaattärmålet samverkanförövergripande

honkontinuitetMedskolstarten.åldrarna kring menarutveckling i
motsägelse-alltförfrån miljöer inte skerpåverkan olika ettbl.a. att

vidskolanvarandra tarkompletterar samt attmiljöernasätt ochfullt att
allsidigatill barnetsskallstimulansStöd ochslutar.förskolandär ges

i arbetestöd dettaskallföräldrarpersonal ochävenutveckling men
bästa.för barnens

mellan barnomsorgangående samverkanmålbeskrivningarflestadel
trygghet.också ochhelhetssynkontinuitetförutomskola betonasoch

för barnentrygghetkan skapabeskrivitsså denKontinuiteten ovansom
övergångenivuxenkontakternakontinuitet iinnefattarävendenom

skola.ochförskolamellan
Med helhetssynsätt.olikatolkashelhetssyn kan menasBegreppet

integrerade ochärutvecklingbarnsaspekter sam-olika ettibland att av
helhetssynordetanvändssammanhangandralvarandra.medspelar

levnadsvillkor.i barnetssammanhangockså skapasamband medi att
inreskolansUtredningenskoldagenså samlade ar-kallade omDen som
tankardessa1974:53 förde fram byggerSOUSIA-utredningen,bete
SOUSkolbarnsomsorgsutredningenheldagsskoladenliksom som
då detaktuellavarittankar harför.riktlinjer Dessa1991:54 drog upp
fritids-ochförskolaskola,mellansamverkanutformningengäller av

påhelhetssynbeskriver förutom2231992m.fl.Gummessonhem. s.
också hel-för barnverksamhetersamhälletsochtillvaro endessbarnet,

spaltainte kanattpå detMed uppkunskap.hetssyn manavsessenare
förstå måsteförkunskapsämnen,strikta attför atti severkligheten man
också innefat-kanpå Helhetssynprocesser kunskap.relationer ochtill

Seutvecklingsteori.ekologiskai sinuttryckerBronfenbrennervadta
2avsnittovan

isätter barnetsamverkan centrum,medsyftenabeskrivnaDe ovan
utnyttja lo-effektivt sättockså förskekan att ettsamverkan mermen

och andrapersonalkaler, resurser.
samverkanaspekterresursbesparandePå dessatid har mersenare

vinsterekonomiskafinnsdetMan harsig gällande.gjort attsettoch mer
Skolaoch skola. Rapportensamordna barnomsorggöra attatt genom
offent-studier iförtill ExpertgruppenBarnskolal,Förskola rapporten

1990:31.sådant Finansdepartementetexempelekonomi ärlig ett

måldokumentutredningar ochiñrskola skolaSamverkan4 -

förskola ochmellanangående samverkanutvecklingsprojektLokala
systemnivånivåstatligutifrån t.ex.agerandeoftaskola har startats

resultatofta byggerMåldokumentutredningar.förinom somramen
närviljeyttring,samhälletsockså föruttryckgivitfrån harutredningar

utvecklingsprojektenlokalaförskola-skola. Desamverkangällerdet
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måste också utgå från måldessa dokument dvs. de lagar och SOU 1994: 45som sam-
hället ställt för förskola och skola. 13Expertbilagaupp

Både statliga och kommunala myndigheter för skola och barnomsorg
påhar olika sätt stimulerat till ökad samverkan mellan barnomsorgen

och skola i takt med utbyggnaden barnomsorgen.av
Lagen allmän förskola, trädde i kraft 1975 gjorde det obliga-om som

toriskt för sexåringarkommunerna plats i förskolan för allaatt ge vars
så går såföräldrar önskade. sexåringar,dag någonI alla i formgott som

påverkatförskola, vilket förutsättningarna för samverkan. Det harav
igångdock varit trögt så pådenna samverkan, är fortfarandeochatt

många håll måldokumentalla utredningar och försökt stimu-trots som
tilllera samverkan. ocksåI detta sammanhang skall nämnas den stora

treåriga ekonomiska satsning riksdagen gjorde 1983med förstartsom
lågstadietutveckla verksamheten och 1984 för utvecklingatt barn-av

En tredjedel angåendedessa beviljades projektomsorgen. av resurser
förskola-skola.samverkan

Nedan påsammanfattningar fasta förändringar, sketttarges som som
då det gäller samverkan förskola-skola, i utredningar och styrdoku-
ment.

4.1 Utredningar

på 40-taletRedan diskuterades närmande mellan förskola och skola.ett
Skolkommisionen SOU framhåller1948:27 det skolväsendetsvenskaatt

från mångaaldrig, till skillnad länder,andra organisatoriskt tillhört
skolväsendet. Enligt Kärrby 1982 Skolkommissionen förvarnar en

Ävenskolmässig uppläggning förskolorna. slården för-vaktav om om
skolans pedagogik sexåringarnaskolans, den dockgentemot attanser
borde flera möjligheter syssla med vanligtvis finnsatt moment, som

lågstadiet.
År 1967 från såkom betänkande den kallade Familjeberedningen.ett I

betänkandedetta fanns kapitel Samarbete barnstuga-grundsko-ett om
SOUla 1967:8. avstånd frånDär helt vad kallar syste-tar man man

matisk förträning för skolan mycket vad tradi-attmen menar av som
tionellt ocksåtillhöra förskolan förekommakan i skolan ochanses
tvärtom. ocksåDenna problematik har behandlats i utredningar.senare

direktiven stårI till Barnstugeutredningen SOU 1972:27 638-639s.
att det skulle värde vissa tillhör demomentvara av om som nu

årskursernaförsta i grundskolan förbereds någontilloch kanske
del behandlas i bibehållandetlekskolor och daghem. Att med av

friade arbetsformerna sådanasyssla med skulle kunnamoment
stimulerande för övergångenförskolebarnen och göra tillvara

grundskolan lugnare och naturligare. Utredningen bör pröva
frågadenna därvidoch beakta konsekvenserna för den obligatori-

ska skolans utformning.
tilläggsdirektiv ocksåI skulle utredningen undersöka förutsättningar

för lokalmässig lågstadieskolan.samordning barnstugan och Manen av
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45SOU 1994:obligato-till denverksamhetfrån inreförskolanskoppladockavstod att
13Expertbilagaskall bindasverksamhetsformernasamtidigtsägerriska skolan, attmen

för respek-utgångspunkt kani det gemensamtmed varasomsamman
verksamheter.tive

samverkansor-också kommunalaföreslogBarnstugeutredningen att
inreskolansUtredningeniförslag stöddesinrättas. Dettaskulle omgan

arbete.
påpeka-1974:53SIA-utredningenarbeteskolans inreUtredningen om

vidproblemenlösasmidigt kunnaförförutsättningarnade attatt en av
led-fickförskolastadieövergången grundskola och gemensamatt envar

påpe-ställetriktningen. Iförslag i deningautredningen ladening, men
då grund-förskola ochuppstår samverkanbehovdetkar den ettatt av

samhällsnivåer, kommuna-lokala,allaförvaltningarskildaharskola
1973riksdagenSIA-utredningenresultat attstatliga. Ettla och varav
nivåpå högstasamarbetsorganförskoledelegationtillsatte ettsomen

utbildningsdepartementet.social- ochmellan
direktiv1985:22 hade bl.a.kommittén SOU attFörskola-skola som

förskolamellansamverkanerfarenheternautvärderakartlägga och av
skulleockså till hurframkommaKommittén skulleskola.och man

och skola. Iförskolamellanåstadkomma samverkannärmarekunna en
mellan barnomsorgökad samverkanframhöllssammanhangdetta att en

fråga utvecklingsynsätt i barnslikartatskola borde byggaoch ett om
arbetssätt ochnärmandeinnebärabordeSamverkanbehov. ettoch av

fårfrån illustrerabetänkandetcitatEtttill varandra.pedagogisk metod
innebärsådan bl.a.förändring,inriktningen förpedagogikaden somen

grundskolan.också sin plats iskalllekendenatt spontana
pedagogiska verk-utformning denförprincipvägledande av

måste experimentera ochsjälvtär barnetsamheten upp-att
något för kunnapraktiskt medmåste få attarbetatäcka, själv

understödsInlärningenerfarenheter.ochskaffa sig kunskaper av
hjälpertänker, dethur barnetlyssnarengagerad vuxen somen

ochutvidga lekimpulser tilli ord ochsina tankar attkläatt ger
arbete.....

utifrånpå sätt de-möter barn olikakrävs detskolanAv att man
måste förutsätt-till barnsVerksamhetenvillkor. anpassasras egna

förskoletiden. Barnundererfarenhetoch derasningar behov,och
Lekenfortfarande leka.skolåldern vill behöverochi den yngre

kreativ kraftbåde inlärningsmetodmånga kreativsättär som
funktion.viktig kulturellförutom den haratt en

2711985:22SOUFörskola-skola s.
och barn-måldokument för skolaKommittén föreslog gemensamtett

sådant.tillformuleringsförslagoch hade ettt o momsorg
pedagogiskaolikadenärmandet mellanKommittén underströk att

förståelse förutifrån ochmåste positiv respektskeverksamheterna en
delvisbåda ochverksamheterna harolikade roller de gemen-genom en

förskollärare.ochgrundskollärarefortbildning förutbildning samtsam
följa,uppgift1991:54 tillSkolbarnsomsorgskommittén hadeSOU att

organisatoriskriktningpåskynda utveckling i motstimulera och enen
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och pedagogiskt samlad verksamhet för skola och skolbarnsomsorg. Den SOU 1994: 45
korn fram till, liksom föregåendeden kommittén, barnomsorg och Expertbilaga 13att
skola borde ha målsättningövergripande formulerat isamma ett gemen-

måldokument.samt
bådaDe kommittéerna ocksåbetonade helhetssyn barn, derasen

levnadsvillkor, utveckling och inlärning och det krävs samarbeteatt ett
omkring barnets totala situation. Skolbarnsomsorgskommittén förorda-
de åldersintegreradeverksamhet i något redan läroplanengrupper som
1980 givit förutsättningar Sådanför. verksamhet har blivit än aktu-mer
ell i samband införandetmed flexibel skolstart.av

Generellt kan sägas angåendeutredningarnaatt samverkan förskola-
skola börjat med betona det skall skildaatt verksamheter iatt för-vara
skolan och skolan innehållsmässigtde bör kunnaatt ha vissamen ge-

ocheller knyta tillmoment varandra.mensamma Intentionen äran att
försöka tvånärma helt skilda verksamheter till varandra olika sätt.
De utredningarna försöker och skapa förutsättningarsenare attmer mer
för pedagogiskt sammanhållen frånlinje förskola lågstadium.tillen
Förutsättningar sådanför skapas bl.a. både påsamverkanen genom
individ-, institutions- samhällsnivå.och

Det olika utredningar kommit fram ocksåtill spårharsom i desatt
måldokument funnits och finns för förskola och skola.som

Måldokument4.2

måldokumentenI visar påsamhället systemnivå sin viljeyttring med
samverkan.

I grundskolans första frånläroplan 1962 sambandet medtog man upp
förskolan endast ställe. Där rekommenderas klassföreståndarenett att

samtal med förskolläraren lära känna elevernasgenom hemsituation. I
övrigt uttryckte ingenstans lågstadiet skulle knyta tillatt försko-man an
lans arbetssätt innehåll.och

frånI Läroplanen 1969 betonar det är viktigt eleverna inteatt attman
upplever dramatisk förändring övergångenvid från denen skolfor-ena

till den åstadkommaandra. För mjukmen att skolstart deten anses
nödvändigt lärarens metodik påbyggeratt elevernas tidigare erfarenhe-

Lågstadieläraren måste alltsåter. ha kännedom vad är utmär-om som
kande för förskolan. står ocksåDet förskolläraren å sin sidaatt kan an-

ha i sitt arbetetas närmarenytta bekantskap lågstadietsmedav en meto-
der och arbetsvillkor. I denna läroplan ocksåtar kanattman upp man
åstadkomma en överenskommelse frågai helhetssynen elever-om
na diskussioner kring vissa viktiga principfrå-genom gemensamma
gor. I och med supplementet skolstarten kom 1973 ficksom samver-
kan mellan förskola och skola avsnitt. stårI dettaett bl.a.eget om en
obruten pedagogisk linje. I tillägg Skolöverstyrelsen 1978ett senare s.

påpekas18 syftet med samverkan åratt verksamhetsformerna i deatt
båda skolformerna närmar sig och samarbete mellan dem be-attvarann
hövs för göra den första såskoltidenatt möjligt.trygg som
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1994: 45SOUockså förslagkonkretaelevvård 1969Läroplanenikapitletl gesom
13Expertbilagaenskilda barnetför det attunderlätta skolstartenpå kan genomhur man

lågstadieklass ibesökainbjudsoch eleverlärare attförskolans ent.ex.
mottagningskolsköterskansSkolmåltider, besöka etc.ideltaarbete,

också med samarbeteindividnivå kompletterassamverkanDenna
lågstadielärareochföreslås förskolläraredågruppnivå, konkretdet att

skolstart.underlätta barnensförkontakterinformellaskall ha att
1371975SocialstyrelsenförskolanförArbetsplaniFormuleringar s.

då arbetspla-även i1969, detLäroplanenmedsamstämmighetvisar en
ochför skolarbetetlägga grunden attskallförskolanbetonas attnen
Vidaregivit.förskolanpå förutsättningardevidareskolan skall bygga

förskolansmellansamstämmighetbetydelsensärskiltpekar avman
behov.möta derasutveckling ochstimulera barnenssättskolansoch att

samverkanutgångspunkten för denbörsamstämmighetDenna vara
av. I dennabehovuttryckerfleralltskola,förskola och ar-mellan som

önskanfrån uttrycks1969läroplanen mesti sam-betsplan och omen
institutionsnivå.gruppnivåpå ellerverkan

försö-skallframhålls tidigarei denliksom1980 attLäroplanenI man
övergång och skolaförskolamellanåstadkomma mjuk enka genomen

också tagit ininstitutionsnivå, här harsamverkanmetodisk manmen
dåpå sätt,konkretutifrån enskilda barnetdet ettsamverkan manmer

såblirfrån skolaövergången tillförskolamålet börsäger attatt: vara
båda skolformernai deverksamhetenupplevermjuk barnen somatt

kontinuerlig.
mål in-ochverksamhetpedagogiskaBåde Förskolansarbetsplanen -

Skolöverstyrelsen1981 LäroplanenochSocialstyrelsenriktning
mellansamverkanskriftersärskildamed1980 kompletteratshar om

kontinuitetförFörskola-lågstadium, samverkanskolaochförskola
kompletteringsmaterialläroplanens1981 respektiveSocialstyrelsen

Innehållet i1983.SkolöverstyrelsensamverkarskolaFörskola och
individ-tydligaremåldokument harDessalikheter. etthardessa stora

framhåller verksamhetendå bådaför samverkan attbarnperspektivoch
till barnetsskallskola ut-övergången förskola ochmellanvid anpassas

intellektuellt.vecklingsnivå socialt ochkänslomässigt,
ånyo1987 betonasmåldokumentet förskolanför sam-I det senaste

tillsyns-också mellanföreslås samverkanHärkontinuitet.förverkan
riktlinjer skallframhåller kommunaladå utar-myndigheterna attman

dåskalloch i dessaskolstyrelsesocialstyrelse ochtillsammansbetas av
finnas.skolformernamellanockså samverkanriktlinjer för

från trevandespåra utvecklingmåldokumenten kanI en merman en
före-tilloch skolaförskolamellanfrivillig kontaktför lärarnaoch mer

metodisktdjupgående samverkanformuleringar ochläggande avmer
skallockså skolanmåldokumenten talas attde tidigareslag. I mer om

förenaskallintelagtförskolangrundvidare den attbygga manmen
sig docknärmardokumenten ettdeverksamhetsformerna. I mansenare

pågruppnivåpå mindreförordatssådant Samverkan harsynsätt. mest
systemnivå.individ- och
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finnsDet överensstämmelse tiderna i förskolans SOU 1994:och 45storen genom
måldokument, dåskolans utgå fråndet gäller samverkan. Den skall Expertbilaga 13en

bl.a. kännetecknas helhetsyn barn och barns ut-samsyn, som av en
veckling såväl påoch inlärning. Samverkan skall ske institutions-, indi-

på tillsynsnivåvid- för skapa trygghet och kontinuitet för bar-attsom
övergångenvid skolformerna.mellannen

målenövergripandeDe för förskola längeoch skola har varit sam-
dåstämmiga inte bara det gäller samverkan. harDetta konstaterats av

Kärrby 1982,bl.a. Wiechel 1981, Gran 1982. Förskola-skola-kom-
mittén föreslog formulerade måloch övergripande förgemensamma

lågstadietförskolan och ändring i SOUskollagen 1985:22samt en s.
194 bil. 3. Senare har även Skolbarnsomsorgskommittén SOUsamt
1991:54 och socialdemokraterna i direktiven till Prop.läroplanny
1990912100 bil. 10 50 51 målföreslagit för skola ochs. o. gemensamma
barnomsorg:

Det finns pedagogiska och utvecklingsmässiga förargument att
måldokumentha samlat nationellt för barnomsorg och skola.ett

Vid granskning de dokument verksam-styren av som nu resp.
ocksåhetsform är det tydligt bärande principer helhetssy-att som

påbarns utveckling, demokratiska värderingar ochnen synen
människosyn är desamma .... ..
De krav helhetssyn ställs barnens pedagogiska ochsom so-
ciala utveckling talar för föra barnomsorg ochattnu samman
skola i lokal organisation.en gemensam

ocksåI dessa direktiv sades förskolans och skolans arbetssätt skulleatt
vävas När den borgerliga regeringen tillträdde ändrades direk-samman.
tiven till läroplanskommittén 1991:54 till det skulle göras en klaratt
åtskillnad mellan skola och barnomsorg.

När lagen tidigare skolstart eller flexibel skolstart 1991 Sekomom
avsnitt l aktualiserades ytterligare samverkan mellan skola och barn-

på nivåer. På nivåalla ocksåstatlig har tagit de konse-omsorg man upp
kvenser denna lag fört med sig i propositionen till läroplant.ex. ny
1992:93:220 påpekas:45 Därs.

att det är självklart angeläget med nära och förtroendefulltett
samarbete förskolamed och skolbarnsomsorg olikaDe per-...... ..

måstesonalkategorierna ha arbetsområ-kunskap varandrasom
den och arbetssätt och utveckla ömsesidig respekt för varand-en

kompetens.ras
Regeringen avvaktar dock vad den tillsatta Utredningen förlängdom

skolgång dåkommer fram till det gäller samverkan mellan skola och
barnomsorg, i propositionen att viktigtdet är attmen anser ansvaret
för ståndsamverkan tillkommer finns uttryckt i läroplanen.att en

Erfarenheter5 samverkanav

Erfarenheterna från olika lokala samverkansprojekt iberor stor ut-
påsträckning förutsättningarde funnits tillgångi form tillt.ex.som av
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451994:SOUprojek-ambitionsnivå haft förden manlokaler, samtpersonal, pengar
13ExpertbilagarubrikerdeundersammanfattasnedanhärskallErfarenheternaten.

1avsnittSefrån frågeställningarnautgår ovan.som

organiserassamverkanharHur5.1

påverkar deskolaochförskolamellan er-samverkanOrganisationen av
börjat medockså samverkanOftast harframkommer.farenheter som

den.organisation av
inomsamverkansformeriindelaskansamverkansprojektenlokalaDe

totalintegreradeochändratsvissadärformerbefintliga ramarramar,
frånhämtadärIndelningenmedverksamheter ramar.gemensamma

mål 1982. Den-På vägskriftFörskola-skola-kommitténs mot samma
frånutvecklingtill vad sagtsindelning knyter om enovansomanna

organisato-nästan enbartsamverkanformerytligareellerenklare avav
föränd-innefattatävenbl.a.formerfördjupadeviariskt slag sommer

former.helintegreradetillframverksamheteni inreringar den
alltsåfinnssamverkanformertotalintegrerade entillytligaMellan av

utifrån skil-utformatsharDeverksamhetsformer.olikamängd typer av
önskemål.ochmöjligheterbehov,förutsättningar,lokalada

inom deprojektkännetecknar trevad or-beskrivsavsnittdettaI som
ganisationstyperna.

befintligainomSamverkan5.1.1 ramar

Sådanaverksamhet.för sin ramarharskolanBåde ochförskolan ramar
anställ-skolverksamhet,respektivemål, organisationlagar,är avt.ex.

sekretessbestämmelser.ochlokalerpersonal,förarbetsvillkorochnings-
ovanståendeingainnebärbefintliga att ra-inomSamarbete avramar

vanligaste Isamverkan.formenvarit denharförändrats. Den avmar
formså. Syftet i dennabenämnas avdenfortsättningen kommer att

miljö,denlära kännaskallbarnenvid somoftast attsamverkan stannar
gångerantalfår visstBarnendå börjar skolan. ett un-möta deskallde

miljö,skolansmedsigbekantaskolstartenföreterminenåret ellerder
några lektio-underfår medverksamhet. Barnen t.ex.ochpersonal vara

i försko-också dembesökerkanskelärare,blivandeträffa sin somner,
skolaockså ochFÖL-projektet förskolahur1982 beskrivsGranlan. I

skolbarnenså ävengångnågon veckani attvarandramedbarnbytte
iliksomprojektdettaIi förskolan.tillgång verksamhetentillfick

ibland iochförskolanockså iiblandbarnenmånga samlade mansenare
skapan-förellervisstkringaktiviteter temaettförskolan gemensamma

verksamheterinbegripitofta somSenare har temataverksamhet.de
skolstar-åldrarna kringiför barnlämpadesärskilthar ansett varaman

ochskriv-läs-,förberedande matema-ochövningarmotoriskaten, t.ex.
tikövningar.
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Föräldrarna får också på föräldramöten förlagda till förskolans eller SOU 1994: 45
skolans lokaler information från rektor, lärare, speciallärare och elev- Expertbilaga 13
vårdspersonal skolans verksamhet.om

Personalen träffas vår- och höstterminen för diskutera vilkaatt er-
farenheter barnen frågorhar, gäller enskilda barn Ibland fö-som m.m.

ocksårekommer studiedagar eller konferensergemensamma med perso-
från bådanal de skolformerna. I skolornas lokala arbetsplaner och i vis-

utifrånfall riktlinjer för hela kommmunenssa skolor är ofta rutinerna
för denna form samverkan inskriven. I början utarbetadesav dessa rikt-
linjer skolans personalmest skerav det i samverkan medmen numera
barnomsorgens företrädare.

Rönnerman 1989, har gjort uppföljning de samverkanspro-en av
jekt, startades med hjälp densom resurstilldelningextra riksdagenav
beviljade för förbättra förhållandena på lågstadietatt 1983-87. Enligt
hennes undersökning har omfattningen den vanliga formenav av sam-

frånverkan ökats begränsad tillatt tiden närmast förevara och efter
skolstarten till sträcka sig utöver läsåret.att hela Den ocksåhar fördju-

från enbart innebärapats att barnen skall läraatt känna skolan till att
arbetssätt och arbetsformer på bådade stadierna skall närma sig och
även överlappa varandra.

5.1.2 Samverkan med samordning vissaav ramar

Ibland har samverkan underlättats vissa bådeföratt för-genom ramar
skola och skola har förändrats ocksåeller fråndet redan börjanatt fun-
nits vissa I fortsättningengemensamma kallas denna formramar. av
samverkan för anpassad samverkan Dessa beståttkan ha i loka-t.ex. att
lerna finns under tak, viss tid finns förattsamma aktivitetergemensamma
för barn bådai de skolformerna de möts it.ex. temaarbetenatt eller att
personal anställs över stadiegränsen. såvälDet kan förskollärare, låg-vara
stadielärare, psykologer, kuratorer talpedagoger m.fl. I del kommu-en

i Stockholmt.ex. och Lund harner deltidsgrupperna flyttat in i skolans
lokaler. I glesbygden sådanhar integrering skett långsedan tid tillba-en
ka oftast i fåsyfte behålla nedläggningshotadatt skola.en

En form anpassad samverkan är när frånav personal barnomsorg och
skola fortbildning.arrangerat Det har skett i fleragemensam projekt in-
för genomförande flexibel skolstart. En integreradav samverkan in-
stitutionsnivå är sammanslagning förvaltningarna för barnomsorg ochav
skola. Enligt Skolverkets Tidigare skolstart 1993rapport hade det skett
i hälften landets kommuner. sådan åtgärdEnav underlättar samverkan

påäven nivåer.andra

5.1.3 Helintegrerad verksamhet

Den total- eller helintegrerade samverkan innebär förskollärareatt och
ibland även fritidspedagoger på lika villkor samarbetar med grundskol-
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lärare kring åldrarnabarn i kring sådanskolstarten. Ien total- SOU 1994:grupp 45en
integrerad verksamhet är syftet arbetssätt och arbetsformeratt Expertbilaga 13anpassa
till varje enskilt barns utvecklingsnivå, behov och intressen och stimule-

alla sidor barnets utveckling. Omsorg, utveckling inlärningra ochav
bildar här helhet. Verksamheten bedrivs i lokaleren gemensamma an-
passade till denna form verksamhet. Inför genomförandet flexibelav av
skolstart är det ökande antal kommunerett s.k. barnskolorstartatsom
med denna helintegrerade inriktning. Läsåret sådana199192 fanns sko-
lor i 35 landets 284 kommuner Socialstyrelsen 1993ca av

ÖckeröRedan 1977 påstartade bådeverksamhet där försko-man en
lågstadie-le-, och mellanstadiebarn ingick frånoch där personalen re-

spektive stadier samverkade kring barnen. Ljungvall Sundström
1980 Fredriksson 1993 beskriver i sin uppgångavhandling och fall
för samverkan mellan förskola-lågstadium och fritidshem, ien skol-en
anläggning särskilt byggd för totalintegrerad verksamhet i sluteten av
70-talet. Mer lyckosam har Kvännarens helintegrerade verksamhet varit.
Denna beskrivs nedan.

Kvännarens helintegrerade verksamhet törskola-skola-fritidshemmed

Kvännaren ligger i utkanten Västervik. Dess förskola-skola och fri-av
tidshem startade 1984 ñnnsoch i fem sammanbyggda radhus med var-
dera 25 åldrarnabarn i år,4-8 där ungefär hälften ärca skolbarn och
hälften förskolebarn.

Lokalerna är bådeanpassade för förskole- Mål-och skolverksamhet
sättningen är skapa trygghet för barnenatt och kontinuitet i deras ut-ge

utifrånveckling helhetssyn.en
I programförklaring i februari 1984antogs slog skolstyrelseen som

och socialnämnd fast barnens behov TRYGGHET OCH KONTINUI-av
TET, vidare framhölls vikten HELHETSSYN på barns utvecklingav en
och behov. Med detta skolans läroplan talar övergång-attmenas attom

lågstadiummellan förskola och såska mjuken den upplevsattvara som
kontinuerlig, dvs. barnen skall inte behöva byta lokaler, lärare och
kamrater övergångenvid från förskola lågstadiumtill och fritidshem.
Fördelen med den integrerade verksamheten är den individuellatt ger

och undervisning med hänsyn till barnensomsorg mognad och utveck-
ling. Denna kontinuitet trygghet är viktigmycket ingre-ger en som en
diens för uppnå optimal utvecklingssituationatt för barnen. Fören att
lyckas med detta krävs helhetssyn i verksamheten, flexibilitetbl.a.en

dessutom bättre utnyttjande lokaler,ettsom personal och andrager av
resurser.

Kvännaren, Arbetsplan för Duvan 2ur s.

Personalen vid varje beståravdelning barnskötare, förskollä-av en en
fritidspedagog lågstadielärare.och De skallrare, arbetaen okonven-en

tionellt revirtänkande frågaiutan ålder,lokaler, barns gruppindel-om
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1994: 45SOUförvaltning.ekonomiskyrkesroller ochmodeller,pedagogiskaningar,
13Expertbilagasjälvförvaltning.Anläggningen har

iarbetslagetplanering ochtvå föri veckanträffas timmarPersonalen
må-kväll istormötepersonalallkväll i veckanvarje hus samt enen

naden.
åldrar. Dei olikabarnmed ut-i familjegrupperär indeladeBarnen

förankring.varje hardär barnochi verksamheten trygggör grunden en
indi-ochdetutvärderargenomför ochHär planerar, gemensammaman

meddelandenpå skriverochfrukt, lyssnaräterarbetet,viduella sagor
vidär tillsammansfamiljegrupperna ut-i t.ex.föräldrarna. Barnentill

efterbarnentillfällenVid andrai grupparbeten.flykter och grupperas
intressen.behov ellermognad,t.ex.

uppgifter.olikafritt blandfår väljasjälvabarnendagenVissa delar av
är bar-där syftetockså utifrån Veckoplanering attarbetarBarnen egen

självständigt.ochbliskallnet mermer
därefter är8-13pågår ochklockanmellansamlade skoldagenDen

eller inomhus.fri lekdet mest utom-
1992Gummeson

nivåer samtidigtsamtliga5.1.4 Samverkan

mellansamverkanförutformatharvissa kommunerI programman
individnivå.på ochsåväloch barnomsorgskola system grupp-som

förvaltningsnivå medsamordningSådana inneburit t.ex.harprogram
inomskoladministrationochsammanslagningar barnomsorgs- t.ex.av

sedanDessa harregionalaeller andrakommundelsnämnder an-organ.
förpersonalen,förfortbildning ansvarat attordnat samver-gemensam

rektorsområde föräldraribland ävendärinom varjebildatskansgrupper
ombesör-uppgifthaft tillingått. har sedan attsamverkansgrupperDessa
varjekommersamarbetsverksamhet,utvärderaja, planera och en-som
Rönner-övergången skola.förskola ochmellanvidtillgodoskilt barn

sådana samverkans-ökning1989 det skettkonstaterar att avenman
nivåer försöks-ärsådant samtligapå projektexempelEtt ettgrupper.

utifrån1987 tillkomm.fl.Ferbasi LundTeodorverksamheten ensom
Skolstyrelsensocial- ochkommunfullmäktige och hademotion i som

utsågs för olikafrån och skolaförskolahuvudmän. Lokala projektledare
verksamhe-inom givnautformadeområden ledarei Lund. Dessa ramar

också fortbild-innefattade bl.a.områden. Projektetrespektiveiterna
projektetmedsyftetövergripande att ut-Detning personalen. varav

sedan kun-samverkansformerfinnaifrån ñckerfarenheterde somman
användas i hela kommunen.de

projektliknandeflerskolstart harflexibelgenomförandetInför av
sådant erfarenheter-justkommunnivå. Lund byggerIinitierats ett

pågåtttreårsprojekt Be-från Helsingborg harTeodor-projektet. I ettna
med1993. Syftetjuliavslutadesskolstartinför flexibelredskap som

livsvillkor,utifrån behov,barnskunskapervaritharprojektet att om
ochförverksamhetför brafinna modellerutveckling lärandeoch sex-
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sjuåringar. Projektet genomfördes med kontinuerliga erfarenhetsutbyten SOU 1994: 45
mellan servicenämnderna i kommunen område-hur i de olika Expertbilaga 13om man

utformat veksamheten för sådantbarnen. Former erfarenhetsutby-na av
skedde bl.a. via seminarier, fortbildning,te pedagogiska aft-gemensam

nar, skriftliga beskrivningar och resultat utvärderingar s.k.samtav
Pedagogisk marknad där olika förslag presenterades vid olika statio-

Larsson 1993ner.

Organisatoriska5.1.5 förutsättningar, möjligheter och hinder

mångaI projekten har i sammanhang tagit organisatoriska för-man upp
hållanden varit hindrande för samverkan. Dessa hinder kan ha fun-som

på nivåer.nits olika Ett vanligastede hinder tagits är för-attav som upp
skola och skola haft olika förvaltningar. ståVilken förvaltning skall t.ex.
för uppståttde påkostnader grund samverkanextra Vem skallsom av

till då sådanadet finns vikarier behöver sättas in föratt personalse att
ifrånskall kunna sitt ordinarie arbete och planera tillsammans med

frånpersonal Sådanadet stadietanda hinder inteupplevs i kommuner
där förvaltningsorgan funnits eller där över-skapatgemensamma man
gripande samverkansinstitutioner.

Olika tider och rutiner finns i respektive stadiums verksamhetersom
ocksåhar utgöra hinder för samverkan. Skolan har sinaansetts schema-

tider förskolan måltider,och sina tider för vila, utevistelse, hämtningsti-
svårtder Det har varit finna både dåtider detattm.m. gemensamma

gäller planering genomförande. Rönnermanoch 1989 Dessa problem
dåhar gjort sig gällande haft den vanligaste formenmest man av sam-

verkan. I de anpassade formerna samverkan har bättre förutsättning-av
för samverkan skapats just för vissa organisatoriska hinder kunnatattar

undanröjas.
Olika påverkatbarnomsorgsformer har möjligheten till samverkan.

Lättast har samverkan mellan deltidsgrupper dåoch skolan varit, dessa
beståtti sexåringar dåregel och förmiddagsgrupperna,medgrupper av

därefter med eftermiddagsgrupperna och sedan daghemmen. Samarbetet
svåraremed daghemsmammor åstadkomma.har varit att

Lokalernas läge utformningoch ha betydelse för samverkan.storanses
Avstånden mellan förskolan och skolans lokaler kan skapa praktiska
svårigheter vid förflyttning barnen. Utformningent.ex. lokalernaav av
sätter gränser för vilka aktiviteter kan förekomma bästaDesom osv.
förutsättningarna för samverkan är när förskolans och skolans lokaler
finns under bådatak och de allra bästa när de verksamheternasamma
har bådelokaler utformade för skol- och förskoleverksamhetsamma
och där barnen har möjlighet själva välja arbetsplats.att

Nybyggnad och ombyggnad äldre utifrånlokaler sker ochav mer mer
syftet kunna Bådetotalintegrerad verksamhet.att pedagogiskarymma en
och ekonomiska motiv ligger bakom detta. Ekonomiska och pedagogi-

dåska vinster göraskan lokalerna kan samutnyttjas. Samarbetet under-
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SOU 1994: 45stadiegränsen vilketöverutnyttjaspersonalens kompetens kanlättas och
13Expertbilagatill godo.kommer barnen

mål samverkanfunnits för5.2 Vilka har

målsättning ambi-uttrycker denhaftSamtliga projekt har somen
frånutgårMålsättningarna ofta detionsnivå haft för samverkan.man

måldokumentensså imål de är uttrycktadessa,eller delar sam-somav
förutsättningarna,verkansmål. 4.2 organisatoriskaSe avsnitt Deovan

då tidigare erfarenhetersig det gällerliksom befinner av sam-var man
påverkar också målsättningen.verkan

målen särskilda projekt-iblandde projekten harI lokala satts upp av
förvaltningsnivå fall formulerats deni har deandraledare av perso-

målen. åter förvaltnings-projektandra harförverkliga Inal skallsom
mål, detaljutformatssedanövergripandeformuleratpersonal avsom

verksamhetsnivå.personal
målet underlätta förvaritsamverkan harvanligaste formenl den attav

FÖL-miljö.fysiska sociala Itillrätta i skolans ochñnna sigbarnen att
sådant mål på detta sätt.Gran 1982 132 uttrycksprojektet etts.

får miljö Före skolstar-möta skolan och dessatt förskolebarnen
får idelta skolans verksam-vilket innebär förskolebarnetattten,

får i före skolstar-befattningshavare skolanträffa olikahet och
ten

målen underlättaförutomanpassad samverkan harprojekt medI att
utifrånockså är villvad detskolstart formuleratsbarnens anpassaman

mål tillbåda knyterkanverksamheterna. Detmellan de anvara som
olikaderasutnyttja lokaler, personal ochskallhur gemensamtman

ocksåMålet ändraha varittid kanvisskompetenser, attavsatt mm.
utifrånlåtainnehåll behov växladerasarbetssätt eller barnenoch att

i respektiveoch deltaförskolans och skolans lokalermellan iatt vara
verksamheter.

målet varit förskole- ochverksamheten harden helintegreradeI att
villkor ochfritidshemspersonal, jämställdaibland ävenskolpersonal

förverksamhetentillsammans skall utformamed gemensamt enansvar
sååldrarna Syftetkring är skapai skolstarten.barn att gynnsam-grupp

utveckling. Nedanmöjligt för varje enskilt barnsbetingelser somma
återges mål Skurup där höstterminenBarnskolan iuppställtssom av

%,så sexåringar 92började skolan det1993 alla i kommunengott som
sexåringar någoni svensk kommun.högsta antalet

Utbildningsnämnden,Målsättning BUN,för BarnSkurups barnskola och
Skurups 1993kommun

målBarnskolansA.
med förskolansförena skolans sätt arbetaattatt-

årförmåga tidigarelära underbättre tillvara barns attatt ta-
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förbättra elevernas möjligheter utvecklas till friaatt harmoni- SOU 1994: 45att
ska och självständiga individer Expertbilaga 13

i låtastimulerande miljö barnatt taen ansvar
bättre tillvara olika yrkesgruppersatt kompetensta

målenkunskapsmässigaDe är lära sig:att
läsa användaoch sig olika metoder söka kunskapattav
skriva, berätta och beskriva i och bildtext

språketanvända påoch mångsidigtkommunicera sätt iett
tankar, ord, dikt och tal
räkna, sittutveckla logiska tänkande

utifrånLärarna arbetar att:
leken är betydelsefull för barnens totala utveckling
manuella färdigheter och kunskaper utvecklas parallellt och un-
der ömsesidigt växelspel
barnens naturliga vetgirighet skall tillvaraspontana tas

kunskapsnivåbarnens skall öka planmässigt och gradvist
barnen behöver lagom mycket dåstruktur inte för mycket,-
slocknar vetgirigheten och inte för litet, det otillräcklig stimu-ger
lans den intellektuella utvecklingen

ansvarsområden:Barnens
för planeringta ansvar egen

bordsvärd i matsalen
Ordningsvakt vid fruktstunden
plocka undan det använt böcker,de spel, pussel, bygglek, dockor
mm.
plocka in bollar, hopprep, klubbor och när är slut.annat rasten

Ãldersintegreringen innebär:
alla barn kan arbeta iatt taktegen

åldersbestämdaläromedlen inte äratt
barn lär sig lättare initiativatt att ta egna

påbarn lär sig naturligtatt sättta ettansvar
barn hjälphar och stöd varandraatt av

5.2.1 Förutsättningar, möjligheter då målenoch hinder det gäller för
samverkan

Samverkan deñnierades ansnitt 3.1 arbete mot ettovan som gemen-
mål. Erfarenheten målen måstevisarsamt förankras väl hos all be-att

rörd förpersonal utgöra god grund för Fredrikssonatt samverkan.en
1993. vissa dåI utvecklingsprojekt ledningspersonal eller separata pro-
jektledare målenformulerat har denna förankring kunnat ske genom

fortbildning,t.ex. seminarier, konferenser och diskussioner igemensam

469



måldiskussio-föregått SOU 1994: 45sådan verksamhetIbland harsamband med dessa.
13Expertbilagamålformulering.ochner

direkt skallpersonal,samverkansprojekt har medVissa attstartat som
mål försinaformuleratkring barngrupp,genomföra samverkan egnaen

störrefram tillhar oftast lettsin samverkan. Detjust ett engage-senare
målen.förverkligandetvid avmang

utveck-utforma skola medvarit medUlla Wagner har ettattom en
skolan,fritidshemmet ochpersonal i förskolan,samarbete mellanlande

innehållet framförundervisningen prioriteradesidärsamverkanen
framför konkurrensdelaktighetdär människornasformen och sattes

måldiskussionframhåller betydelsensjälvhävdelse. Honoch av en
164Gummesson m.fl. 1992 s

utvecklingspro-förutsättningarna förJag är övertygad att enom
målmåldiskussionen. vi förFormulerarligger ii skolancess

för-vårt pedagogiska konsekvenserna,diskuterar dearbete och
våravåra strategier ivårt förhållningssätt, attityder ochändras

undervisningen
uppstå då förverkligagäller i praktikendetdäremotProblem kan att

också skall göramålen konkretinte diskuterat hurpersonalen manom
detta.

innehåll arbetsformer hararbetssätt och5.3 Vilket och vilka
förekommit i samverkan

både visatforskning utvecklingsarbete haroch lokaltResultatet attav
intentio-ävenorganisatorisk samverkanoftast vidstannat omman en

ocksåsådan,stånd överbryggatvarit till djupareatt somennerna
arbetssätt arbetsformer.skillnader i och

innehåll ocholika ambitioner när det gällt arbets-Projekten har haft
sätt.

inneburit för-mestadelsvanligaste formen samverkan harDen attav
vänja sig vid vadför bl.a.deltagit i skolverksamhetskolebarnen att som

innehåll, närfråga och rutiner dearbetssätt, metoderväntar idem om
stadiumsförändra respektivebörja Syftet inte varitskall skolan. har att

dåförsökt finna aktiviteterharordinarie verksamhet. Man passatsom
Sådana varitaktiviteter kan havarit tillsammans.förskole- och skolbarn

med jul el-i sambandhela sjunger, skapande verksamhetskolan t.ex.
påsk, för och förskolebarnutflykter skol-ler m.m.gemensamma

på lågstadiet,fåttockså lektionermed vidFörskolebarnen har vara
skrivun-då förberedande läs- ochorienteringsämnen ellerdär haftman
årskursfrånfrån årskurs iblandprojekt eleverdervisning. vissa harI ett,

fadderskapförskolebarn, kunnatvarit faddrar för sitt etttre, somvar
då börjat skolan.fortsätta barnet

måletdäranpassad samverkan,Ambitionerna varit högre ihar va-en
förskolans inre verksamhe-ochrit kontinuitet mellan skolansskapaatt

i sko-för vad kommeri förskolan lägga grundendvs. attter som senare
sådanagjort i förskolan. Ividare vadlan och skolan byggeratt man
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bådeprojekt innehållhar försökt finna och arbetsformer varit SOU 1994: 45man som
åldrarnautvecklande för dåbarn i kring skolstarten och tagit hänsyn till Expertbilaga 13

ålderibarn mognadsmässigt kan mycket olika.att samma vara
I den totalintegrerade verksamheten har organisationen gemensamma

tillgångenlokaler och bådetill kompetensen hos förskollärare och
grundskollärare, ibland även hos fritidspedagoger förutsättningarskapat
för verksamhet kan till barns olika förutsättningar.en som anpassas

åldersintegreradMan tillämpar undervisning. Den vanligast förekom-
mande verksamheten här är barnen ideltar vissa akti-att gemensamma

påviteter samling och temaarbetent.ex. att stort utrym-morgonen men
åt utifrånarbete Veckoplanering, barnen utformar ime ges en egen som

samråd med personalen. Barngruppen kan delas in i olika grupper,
utifrånibland likhet eller olikhet i utifrånmognad, vid tillfällenandra

intressen och erfarenheter.t.ex.
1993Fredriksson beskriver i den barnskola hon granskatatt man

tillämpat demokratiskt och individualiserat arbetssätt därett barnens
synpunkter lika viktiga de skoldagen skulle planerasvar som vuxnas.
tillsammans med barnen och barnens intresse skulle inne-dagensstyra
håll. De iarbetade arbetslag skulle i första hand handle-vuxna som vara
dare, vägledde utgå frånbarnen. Arbetet skulle helhetssyn därsom en
det sociala samspelet lika viktigt inhämtandet kunskaper.var som av
Även här har åldersintegrerad.undervisningen varit Berglöf 1992 be-
skriver liknande arbetssätt i barnskola i Skövde.ett en

På gruppnivå har samverkan i projekten bl.a. inneburit deatt vuxna
inom barnomsorg och skola träffats i fortbildning, studiedagar, kon-
ferenser Innehålletoch seminarier. beståtthar fortbildning t.ex.av
kring barns utveckling, behov åldrarnaoch levnadsvillkor i kring skol-

givit påinsikter i verksamheten detstarten, program som motsatta sta-
diet och i hur samverkan kan utformas.

5.3.1 Förutsättningar, möjligheter innehåll,och hinder när det gäller
arbetssätt och arbetsformer i samverkan

I samverkan mellan förskola framhållsoch skola ofta olikheter mellan
förskolans och skolans verksamheter, även målenövergripandede iom

sätt överensstämmer. Förskola-skola-kommitténstort bl.a. skill-tar upp
inader tradition och historia, i olika organisatoriska och administrativa

förutsättningar, i personalens grundutbildning, i attityder ioch synen
på barn och barns utveckling målenioch tolkningarna förav samver-

Förskola-skola-kommitténkan 1982
Här nedan sammanfattas lågstadielärarevad förskollärare och oftast

fram i förskolanstar och skolans inre arbete.motsatsersom
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utifrånpå barnet skallvadutifrån arbetehelhetssynarbete en
lära sigbarnet

kunskaper ochinlärningutvecklingallsidig aven
färdigheter

undervisningtillsyn

föreläggandebundenhet,spontanitet, lekfrihet,

utvecklingintellektuellutvecklingemotionellochsocial

bestämmer ochlärarenbestämmer, lärarenbarnet
kontrollerarstimulerarhandleder och

frånnedanexempeljämföras med konkretlista kanDenna ett en rap-
stårfrån flexibel skolstart. Iinförförsöksverksamhet attrapportenport

vissa fall,stämmer imånga kanskeförutfattade meningardet finns som
31-321993Hägglund-Kjellinandra.inte i s.men

förskola skolaochSkillnader mellan

förskolanskolanNegativa klyschor omom

bara lekstilla i bänkär sitteratt man --
ordningingenräcker handenoch upp -

någontingläromedelmycket färdiga-
inga kravsamtidigtgör sakalla samma --
flummighetkreativt arbeteskapande ochlite --

lär sig ingentingbarnenoch lärläraren utpratar ---
lär inlyssnar ochbarnen

ingen lek-

förskolanskolanPositiva klyschor omom

kreativt arbeteindividualiserat --
temaarbeteefter mognadblanda barn --

ålder olika aktiviteterinte efteroch -
samtidigt
individualiseratfinns läroplandet en --

så färdigainte mycketgörutvecklingslinje för vad manen-
läromedel

för lekutrymmemera-
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Faktiska skillnader SOU 1994: 45
skolan Experzbilaga 13förskolan

läroplan inga specifuceradkrav- -
timantal för olika ämnenade inlärning-
krav ingen lärojplanstyrande- -

ingårleken i planerad för de olika ämnenza-
verksamhet med pedagogisk forlek lekens:en egenmera
baktanke skull
oftast lärare begränsad till fleraarbetslag ochetten :rum- -
klassrum

FÖL-projektetlågstadielärareEn deltagit i inomsamverkansom
Förskola-Lågstadium,Samverkan Wiechel 1981, 56 sigUttallars. om
påskillnaderna sätt:detta

på frånutgårDär är rätt avundsjuk förskolan för de jw bar-man
påtiden,hela sätt än vi gör i skolan. Jagnet ett annat menar....,

välja sysselsättning. Vibarnet kan i skolan inte valfrihe-har dem
våraVi vi lärahar kursplaner, skall barnen. Vi har det därten.

alltsåkunskapskravet över hela tiden. Vi väljer vad barnenoss
skall lära sig. väl önska sig friarteMan skulle det i skolanatt var

måsteän är, inte kände där trycketdet detatt att nnanman av
så Påhinna förskolan helzamed mycket kan de tiden ta

hänsyn till individuella utveckling.barnet och dess
lågstadielärarteVid fortbildningsdag för förskollärare och uttaladeen

lågstadieläraresig ungefär här skillnader i arbetet mted barnenen om
på respektive stadium: Förskollärarna är hitta barmenbra där deatt

frånär, vi är bättre föra denkanske dem vidare pumkten.attmen
gjortsI den totalintegrerade verksamheten har försök olika sättatt

då lågstzadietsförena, överlappa, kontinuitet gällteller detskapa och
innehåll metoder. Frredrikssonförskolans arbetssätt, ocharbetsformer,

svårigheter1993 beskriver mötte i dettade personalen sammanhang
Även Bergglöfpedagogiskoch behovet grundsyn. 1992av en gemensam

sådana första btamskolor-i sin utvärdering deproblemtar avupp av en
reformeni Skövde införden kommun, startade flexibelna, som orm

skolstart.
låg-Skurup intervjuundersökningI har förskollâårare,gjorts meden

stadielärare fritidspedagogeroch i fyra barnskoleklasser medl 00hSCX-
sjuåringar i Skurups årskommun. Intervjuerna genomfördes eftter ett
verksamhet. I denna undersökning Persson 1994 perstonalen attanser

gåttidet sätt har bra finna fungerande ävenstort arbetsätt.att ett Om
det krävt mycket planerande diskuterande.och

Skolverket nämner i sin tidigare särskillt iskolstart detrapport attom
lågstadieskolor åldersblandatmed arbetssätt funnits lösningarintressanta

såväl sexåringarför för sk uppskovsbarn.som
detta ärI sammanhang det värt Ljungblad i sinredamatt notera att av-

handling 1979 förutsättningar hinderoch för samverkan, attom trog upp
finns bådadet skillnader i arbetssåtten i de skolformerna. Idan anser
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SOU 1994: 45deär karaktären och storlekeninte skillnader dendock dessa attatt av
då 13stäl- Expertbilagasärskilt han iöverbryggande mellan dem,omöjliggöraskulle ett

än skillnader.fler likheterintrycket de harlet har att

från personaLramverkanfinns5.4 Vilka erfarenheter

årentill samverkan har förändratsoch attitydernaVärderingar genomav
måldokumentPå nivånpå nivåer. i ochstatliga speglas detdenalla ut-

for stimulera4 inSe avsnitt iredningar attsattssamt somresurser
åtgärdernivåpå för därövergripandekommunal isamverkan och att

först 1992 utkomär intressantförbättra samverkan. Det notera attatt en
bådem.fl. utgivenGummessonskrift samverkan gemensamt avom

måldokument kringTidigareSkolöverstyrelsen.Socialstyrelsen och
båda utgivit för sig.myndigheternahade desamverkan var

finnstill samverkan verk-betydelsefulla är de attityderMest som
samhetsnivå genomföraskall samverkan.hos den personal som

befintligaformen samverkan inomvanligasteI den ramar sesav
något går ordinarie verksamhe-utöver denibland samverkan som som

både läroplan och pedagogisktrespektive stadium. Trots attten pro-
lärareden vissaför förskolan förordar samverkan, har ansettsavgram

frånfrivillig sida. Ibland har samverkan upplevtsderas t.o.m. somsom
avtagit.till har dock lstörande attityder samverkanDessamoment.ett

efter tillkomstensärskilt i lagenprojekt, demnystartade startats avsom
är självklartflexibel personalen det medskolstart, tycker att samver-om

viktigastei barnskolan är den denmellan förskola och skola ochkan
förutsättningen.

alltså Hittills samverkan iär betydelsefull. harViljan till samverkan
så frivillighetens väg. Problem kansamtliga fall skettgott mestsom

dåuppstå då åläggs bli fallet flexi-samverka, vilket kan denpersonal att
genomförs.skolstartenbla

frånalltså varifrån till samverkan kommer;initiativetDet har betydelse
från praktiskt genomföraledningspersonal personal skalleller den som

den.
lågstadiesatsningen1989 fann drygtRönnerman granskat att avsom

på-198586samverkansprojekt100 medstartats extrasom resurser
läsåret 198889. tydergick samtliga fortfarande Hon dettaatt attanser

påbörjatsaktiviteter projekttiden har fortsattunderde utan extrasom
håll.från till hon kaneller En orsak dettamedel trorannat va-resurser

lågstadielärareinitieratssamverkansprojekten i de flesta fallatt avra
i kombination förskollärare och skolledare. Desjälva, eller med som

alltså också initiativtagare.genomföra med Iskulle projekten var som
när slut hadeandra sammanhang har konstaterat att pengarna varman

Söderlund 1989.sandenverksamheten ebbat iut
dåuppstå inte ärtvingas in i ochProblem kan personal samverkan

på förändringar innebä-öppen för förberedd de krav denna kaneller
betydelse liksom delaktighet vidHär har fortbildning haft storenra.

frånStöd ledningspersonalenutformningen verksamheten.ochstart av
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också.inverkar Initiativ till ledningen för SOU 1994: 45samverkan oftare sko-tas av
frånän ledningspersonal förskollärarna Expertbilaga 13lan förskolan oftaremedanav

än lärarna villigaär samverka.att
frånflera sammanfattningar erfarenheter samverkan bl.a.I hosav

Ljungblad 1979, 1983 1993Kärrby och Fredriksson konstateras att
påsamverkan oftast sker skolans villkor. Det skola för helablev slan-

Fredrikssonten 1993 170. förklaras skolan har högreDet med atts.
förskolanän och längre tradition än samhälletsdennastatus samt atten

kunskapskrav är starkare för än för för-skolan och viktigare deanses
fårskolan. Barnomsorgspersonalen upplever oftast är de rät-detatt som

arbetsförhållandensig efter lärarnas änskolans schema och tvärtom. Ita
Öckeröpå Hansson 1979den integrerade verksamheten Hansson la-

sådanaförskolandes samverkan med period grundt.o.m. ner en av
svårigheter.

råda1993Fredriksson vilkas villkordet skall klarhet iattanser som
utifrånskall gälla; jämställdasamverkan skall ske villkor ellerom en

råda.situation där villkorden skallpartensena
frånDe erfarenheter finns totalintegreradede verksamheternasom

Berglöf 19931992, Fredriksson visar framfördet allt tid, myck-att tar
tid, för personalen finna varandra och sin plats i verksamheten. Iet att

totalintegrerade finnsden verksamheten ofta även änpersonalannan
lågstadielärareförskollärare fritidspedagogeroch och barnskötare.t.ex.

långDet är och arbetsam komma fram till fungerandeatten process
lösningar, när det gäller hur arbetslaget skall arbeta i barngrupperna. I

också påpekatdetta hur viktigtarbete har personalen det är lednings-att
personalen stödjer och uppmuntrar.

åtskilliga svårigheter dåI projekt har personalen upplevt i samverkan
visat olika yrkestraditionerdet har sig personal med kan ha olikaatt upp-

pådåfattningar det gäller arbetssätt, metoder och barn. Det har lettsyn
till efterlyst ochgrundsyn det hinderatt sett ettman en gemensam som

sådandär sällaninte funnits. dockMan har klart uttryckt varien mera
bestå. på barndenna grundsyn En helhetssynskall är vanligtett ut-

stårtryck i detta det: Ensammanhang. I erfaren-rapporten gemensam
het är alltför ofta visatbland personalen dock det sig omöj-att att vara
ligt alltför olika uppfattningarsamarbeta har i väsentligaatt om man
frågor. Hallerström 1988 23. Olikheterna hinder ihar setts etts. som

Ofta olikheternasamverkan. har framträtt först längre tidsefter en sam-
Ljungblad 1979.verkan

påAtt i förskolapersonal och skola skilda synsätt barn harkan ha
Bring 1974 1981och Wiechel funnit i sina studier. Den senares un-

lågstadieläraresdersökning gällde förskollärares vilkaoch barnsyn
ansågs barn i behov särskilt stöd i och barn-som vara av sammaen

frånBarngruppen ungefär följdes försko-bestod 300 barngrupp. som av
lågstadium. ansågtillla Det visade sig förskollärarna 23 % bar-attatt av

lågstadielärarebarn i behov särskilt stöd medan mottagandenen var av
överensstämmelsenbedömde 15 % tillhörde idenna bedöm-att grupp.

alltså både lågstadielärareningarna, där förskolläraren och mottagande
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SOU 1994: 45särskilt stöd, barabedömt barn i behovhade barn av varsamma som
13Expertbilaga%.7

tillgång i samverkan mellanprojekt olikheterI vissa har setts som en
deolika personalgrupperna har upplevt medolika yrkesgrupper. De att

vilketvarandra i arbetet kom-kan kompletterasina olika kompetenser
på1989. fö-Rönnerman Monica Rödstam hartillgodobarnen enmer

först ideras kompetensreläsning l993 citerat lärare upplevt attsom
när förskollä-till sin rätt: Först jag harsamverkan kommit helt nu en

dålågstadielärare fullt hon handvid min sida kan jag ut, tarvararare
lågstadielärareav, lär hajag tidigare inte klaratbarn, sagt.enom som

dåfullt fick förskollärare,förskollärare även honEn tyckte utatt vara
lågstadielärare läraren kundefanns i Dendet barngruppen. senareen

ville lära sigbarnen,sin stimulera demed kompetens mogna sommer
förskolläraren hennes kompe-läsa räkna. Inför dessa barn tyckteoch att

räckteinte till.tens
sexåringarna integrerasi där be-Förskollärarens positiva roll skolaen

lågstadielärar-32. Där sägsKorpi 1993 bl.a.i attrapporttonas en av s.
deras diskussionspartner ochtalar insatser representanterom somna

tradition,för pedagogiskför barn ochkunskaper annanom yngre en
stårkänslomässiga sociala i fo-där barns och behovbarns skapande och

många också resurspedagog föri fall varitkus. Förskolläraren har en
svårigheter äldre i klassen.med även bland de barnenbarn

förhållandensvårigheter och tjänstgöringsmässigaolika fackligaDe som
varit följe-personalgrupper harorsakar i samverkan mellan olika en

Sådana svå-Rönnerman 1989.tong försöksverksamheterolikagenom
ocksåi tidigaste försöken i den avhand-righeter de senastetas menupp

förhållandena iSom nämnaslingen samverkan. exempel kan ett parom
försöksverksamheter.

Öckerö i projekt, FOGISkommun de kommuner ettsomvar en av
SamverkanFörskola tidigast prövade verksamhetoch Grundskola i en

åldrarna årdär i fem till nio ingick i verksamhet leddesbarn en som av
bådefrån förskola och skola. börjanarbetslag med personal Iett av pro-

olika tjänstgö-jektet konflikter bl.a. grundblev det ochstor avoro
1993grundskollärare. Fredrikssonringsvillkor för förskollärare och

från förskolan förväntadesredovisar personalen och skolan haatt sam-
lågstadielärarnadär bl.a. skulleför och barngrupp,ansvar sammama en

sexåringarna och förskollärarna ibland med skolbar-kunna arbeta med
ändå bådeolika gällde beträffande lön arbets-regler ochattnen, men

dåbåda Sådana registreras ävenvillkor för problemde yrkesgrupperna.
försök införandet flexibla skolstarten.det gäller i samband med denav

Förskollärarens tjänst innefattar tid i barngrupp än grundskollära-mer
Olikheterundervisningsskyldighet i elevgrupp.motsvarande enrens

också i lön för i för-finns i planerings- och konferenstid personalsamt
förhållanden givit problem i samverkan.skolan och i skolan. harDessa

berörs oftaolika sekretessbestämmelsema för barnomsorg och skolaDe
information böri samverkansprojekten. Vilken kan och utbytassom

förhållanden,stadierna enskilda är vanligmellan barn och derasom en
fråga. är är föräldrarna, skallPersonalen dock medveten detattom som
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stå för informationen sina tillåtelsebarn eller sin till SOUvad 1994: 45om ge som
skall överföras mellan stadierna. deI totalintegrerade verksamheterna Expertbilaga 13

frågatycks inte dådenna lika aktuell personalgrupperna här i regelvara
tillgånghar till information. Rönnerman 1989 funnithar attsamma

lärare i besök i vårende förskolan under före skolstartenatt kanmenar
bilda sig uppfattning sådanbarnen och skaffa sig informa-en egen om
tion enskilda barn, fåttde inte vidskulle konferensen iom som annars
samband med skolstarten. Sekretessbestämmelserna för förskolan kunde
kringgås på sätt.detta

Gunni 1982Kärrby 57 i sinhar kunskapsöversikt forsknings. om
kring samverkan förskola-skola påverkansammanfattat den samverkan

påhaft personalen. Hon kommer fram till ofta visarsamarbete sig le-att
till ökad både lågstadielärareda kunskap hos förskollärareochen om

vad barn villkan och göra alltsåde olika stadierna. ärDetta sättett
bådavidga lärarkategoriernas uppfattningaratt barns behov och in-om

åldrarnai kring skolstarten.tressen
ÖckeröprojektetsI totalintegrerade verksamhet Hansson Hansson

1979 ledde försöksverksamheten till personlig fortbildning fören per-
sonalen innebar ömsesidig ifrågaanpassning skeddeattsom en om syn-

målsätt, och arbetsformer.
Korpi 1993 33 citerar vad lärare sin förändrade påsagts. en om syn

sitt arbetssätt:
Jag försöker lära mig flexibelt påarbetssätt,ett att tamera vara
stunderna, allt inte behöver göras såbara för äratt planeratatt

Tidigare utifrånarbetade jag jagvad visste det bästa sättetvar
lära inlärnings- eller metodperspektivet.att ut Nu jagur ser mer

till barnens motivation och beredskap.
Samverkan lågstadielåraremellan förskollärare och ocksåhar innebu-

rit fördomareventuella varandrasatt verksamheter kunnat försvin-om
fått större insikt, förståelsekunskaper,att och respektna genom man

för arbetsförhållanden.varandras arbete och

5.4.1 Förutsättningar, möjligheter och hinder, när det gäller
personalsamverkan

I samverkan mellan skola och förskola är inomsamarbetet och mellan
olika personalgrupper i sig förutsättning åstadkommaför godatten en
utvecklingsmiljö för barnen. frånErfarenheter samverkan med personal
med yrkestillhörighet föregåendese avsnitt har gjort barn-en annan

skolpersonaloch medvetna olika hinder och möjligheteromsorgs- om
ocksåoch därmed förutsättningar underlättar samverkan. För-om som

utsättningarna såvältagits är praktisk pedagogisk ochsom upp av som
psykologisk och kan sammanfattas i dessaart punkter:

Vilja till samarbete.-
Enighet förankringoch övergripande målende förom av sam--
verkan och uppnåshur de skall hos all medverkandeom perso-
nal.
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45SOU 1994:inne-yrkesgränserna. I dettaövervarandraför lära kännaTid att-
innehåll Expertbilaga 13målsättningar för ochkänna varandraslärasluts bl.a. att

synsätt. Dettapedagogiskaocharbetsvillkor, kompetensi arbetet,
utnyttjakring barnen kunnai samarbetetbetydelsefullt förär att

sina respek-utvecklalära varandra ocholikheter,varandras av
yrkesroller.tive

Ömsesidig yrkesföreträdarna.olikamellan derespekt-
både när detskall skesamverkanvilka villkorKlargörande av-

arbetsförhållanden ochgäller ansvar.
både deninom förskolan ochfrån denledningspersonalenStöd-

skolan.inom
god personal-förbehöver inte finnasförutsättningarAlla dessa att en

framgårocksåstånd, vilkettillstadierna skall kommamellansamverkan
viljandocknyckelposition intarförsöksverksamheterna. Eni olikade

uppräkning förutsätt-också först i dennahartill samarbete, den satts av
också förutsätt-viktigastedenverkarViljan till samarbeteningar. vara

övriga för-skaparhandlingar,då tilli sin kan ledadenningen, tur som
utsättningar.

på barnenhaftsamverkaneffekter harVilka5.5

kring bar-är deförskola-skolamed samverkanSyftet i försök att vuxna
former förfinnapå organisera ellerförsökaolika sätt skall samver-nen

Fåbästa.försynsätt barnensarbetssätt, metoder,förena olikakan, m.m.
effek-reellaså långt undersökt denävensigsträcktprojekt har att man

låtit för sina upplevelser.redogörasjälvaeller demför barnen,ten
för barnen,effekter samverkanbeskriverprojekt,flestaI de avsom

imål Somnått gällt för dem.de sagtsatt ovan av-somman mananser
oftaockså så skrivit1 de rapporternasnitt år det att sompersoner

målen, utvärde-både genomföra ochinitiera, sättavarit med att uppom
påverkat resultaten.vilket kan haprojekten,ra

förskole-samverkan konstaterarvanligaste formen attdenI manav
såsom arbetssätt, ruti-fått miljö personal,lära känna skolansharbarnen

Övergången Rönner-mjukare.blivittill skolan harlokaler m.m.ner,
1989.man

så direkt väntnågra utvärdering skettundersökningar har attI man
fångaförsökt bar-intervjuerenkäter ellervia enklasig till ochbarnen

då förekom-projekt där detvaritharattityder till samverkan. Detnens
vanliga verksam-brutit barnenssamverkansaktivitetermit motavsom

då urskiljakunnatharrespektive skola. Barneni förskolahet samver-
sig övervägandeprojekt visati dessakansaktiviteterna. Barnen har vara

1987Gran 1982, Ferbastill samverkan.positiva
barnen ilågstadielärare inskolningen skattaefter1981 lätWiechel
Varje lä-utifrån första tid i skolan.sinklarathur barnensina klasser av

förskoletid regelbundetsinunderi sin klass dels barn,hade somrare
året inte delta-och barn,före skolstarteni samverkan heladeltagit som

alltså jämförelsegrupp. Re-utgörasådan kundesamverkan ochgit i en
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sultatet visade barn, deltagit i samverkan, hade haftatt lättare SOU 1994: 45som att
finna sig till rätta i skolan än jämförelsegruppen. Resultatet dock in- Expertbilaga 13var

statistiskt signifikant. Lärarna ansåg ocksåte klasser flermed sam-att
verkansbarn hade varit lättare inskola än klasser med färre barnatt
med samverkanserfarenhet.

Det finns frånresultat barnskolor tillförlitligt sätt utvär-ettsom
derat effekten sådanbarnen verksamhet. Det har dock redovi-av en

i sexåringarnavissasats lärt sig läsarapporter att och räkna iblandt.ex.
sjuårigafortare än sina Korpit.o.m. klasskamrater 1993, 1994.Persson

frånResultatet föräldraenkät angående bl.a. barnens trivsel i barn-en
skolan i Skurup visar alla föräldrar sjuåringartill elleratt ansett attsex-
barnen trivts bra eller mycket bra i sin skola ingen då-och trivts
ligt dåligteller mycket Kamath Wiechel 1993. Berglöf 1992 re-

fråndovisar liknande resultat föräldrarnas erfarenheter barnskolor iav
Skövde kommun.

Fredriksson 1993 har däremot funnit miljön för barnen i denatt to-
talintegrerade verksamhet hon undersökte inte Påalltid positiv. vis-var

avdelningar i denna beskrivs verksamheten närmast kaotisk försa som
barnen.

6 Sammanfattning

Syftet med denna har varit sammanfatta frånerfarenheterrapport att
angåendesvenska lokala försök samverkan förskolamellan och grund-

skola. Ett sextiotal har granskats liksom sammanfattningarrapporter av
erfarenheter, funnits i forskningsrapporter, doktorsavhandlingar,som
utredningar och kunskapsöversikter. Erfarenheterna är frånhämtade de

årensfemton samverkan.senaste
Den zankemodell funnits i arbetet bygger Bronfenbrennerssom

ekologiska utvecklingsteori. Enligt denna utvecklas barn i samspel med
de miljöer ingårde i under sin uppväxt förskola,hem, fri-skola,t.ex.
tidshem och de relationer, handlingar och ting de möter i dessa miljöer.
Hur barnets påutveckling blir beror bl.a. vilka länkar finns mellansom
dessa närmiljöer och hur de i sin formas fråninflytandetursenare av
förhållanden i samhället i övrigt, makronivådenytterst kultu-av som
rella, politiska och samhällsekonomiska förhållanden utgör.

utgåttArbetet frånhar definition samverkan arbeteetten av motsom
mål. Integrationett har deñnieratsgemensamt formsom en av samver-

kan haft till syfte sammansmälta olikartade delar tillattsom helheten
och utjämna skillnader. Principerna, syftet måletoch det övergripande
för samverkan mellan förskola och skola har överbryggaansetts attvara
de skillnader finns mellan dem, för skapa kontinuitet ochattsom trygg-
het för det enskilda övergångenbarnet vid mellan dessa skolstadier. Det-

innebär också barnetsta allsidiga utveckling utifrånatt skall stödjas en
helhetssyn denna. Syftet med uppnåssamverkan kan genom samver-

påkan nivåer;och mellan olika på individnivå, gruppnivå och system-
nivå. nivåerDessa har använts vid analys samverkanserfarenheterna.av
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1994: 45SOUför-mellansamverkanmåldokument gällandeochutredningarSvenska
13Expertbilagaför lokalagrund dendå oftast legatdessagranskatsskola-skola har som

från 50-talet ochmåldokumentochutredningarIförsöksverksamheten.
tillför samverkanfrån intresseframåt utvecklingsigvisar svagtetten

tillkomstenmedkulminerat i ochharIntressetökat intresse.alltmerett
flexibel skolstart.lagen omav

måldoku-utredningar ochiså sig uttryckdenUtvecklingen tarsom
tillknytagälltfrån där detocksågår samverkan att re-anmerment en

på väg,frivillighetensbåda oftastpå stadierna,deverksamheterspektive
och kravföreläggandesamverkan naturdjupare formtill meravaven

systemnivå.ochpå såväl individ-på integrering grupp-som
lågstadium beskrivsochförskolamellansamverkanErfarenheterna av

arbetsfor-innehåll,mål, arbetssätt ochpå: organisation,avseendemed
sammanhangdessaIeffekter barnen.personalsamverkan samtmer,

hinder beaktats.ochmöjligheterförutsättningar,ävenhar
för-skettHär harden.organisationenibörjar oftastSamverkan enav

tillutifrån befintligafrån organisation atttidändring över manramar,
Påunderlätta samarbetet.någranågon förpå dessaeller attändrar se-av

medutvecklatsverksamhetertotalintegreradeflerfler ochtid harnare
skerdessabakgrund. Imotivekonomiskabåde ochpedagogiska som

ål-undervisas ipersonal. Barnenochlokalersamutnyttjandebl.a. ett av
från både och barnomsorg.skolapersonalmeddersintegrerade grupper

planering ochtid förär bl.a.samverkanhinder iOrganisatoriska ge-
olikaförskolaavstånd skola ochmellan samtlokalmåssiganomförande,

då fler kommu-undanröjs ochhindrenhuvudmän. De mermersenare
äldreoch deoch barnomsorgför skolaförvaltningarsinasamordnarner

också fler sko-byggsNumerai skolorna.lokalintegrerasförskolebarnen
Även kvarstår oftadocki dessaverksamheter.totalintegreradeförlor

för-förplanering,tid förtillräckligt med attsvårigheterna med att
verk-tillsig framarbetalågstadielärare kunnaskallskollärare och en

ärDetför barnen.tillfredsställandefungerar processsamhet, ensom
måstemånga lösas.problemtid ochtarsom

frånÄven förändratsmålen dessasamverkan har attförgällernär det
sinlära kännafrån förskolan skallbarnfrån innebärabörjan bara att

måltillrutiner, reglerpersonal,lokaler,skolmiljö, dessblivande m.m.
överlap-sig varandra,närmaförsökerverksamheternatillsyftar attsom

gått i riktningUtvecklingen har attmotvävaseller samman.varannpa
mognadsmässigabarnsi verksamhet,mötas motkunna svararsomen

förutsättningar.olikaoch derasåldrarna skolstartenkringspridning i
målen hos demförankraviktigtärvisar detErfarenheterna attatt

åstadkomsförankringenbästaDengenomföra samverkan.skall omsom
målen.tillsig framfår diskuteramedberördaalla attomvara

alltid dis-två skolformerna hardeskillnader mellanpedagogiskaDe
personalenharemellan. Mestdemsamverkanmedi sambandkuterats

innehåll liksomarbetsformer ocharbetssätt,ifinns olikheterdetansett att
Utvecklingen iinlärning.utveckling ochpå behov,derasbarn,i synen

lära kännaskallmed barnethasammanhang verkar attdetta startat
utveck-för haförhållanden före skolstarten attmiljö ochskolans senare
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SOU 1994: 45vidarevid byggainnebär skolan ska ochsynsätt,tilllats taattett som
13Expertbilagatill vadskall lägga grundenpå medan förskolanförskolans verksamhet

då inne-Samverkan för personalen harmöta i skolan.skallbarnet mest
i utvecklingenNästakänna verksamheter.burit lära varandras stegatt

åstadkommaförlärt varandra kunnaharhar varit personalen attatt av
behärska delar varandrasstadiernaöverlappning mellan att avgenomen

fallär olika I deklara barnför kunnaverksamheter attatt mogna.av
låg-förskollärare ochsjuåringar ochi barngruppdeltaroch sammasex-

kompletterade kantillsammans har dessastadielärare arbetar ansett att
Förskollärarenssina olika kompetenser.de harvarandra attgenom

lågstadielära-ochför de mindre barnenhar varit brakunnande mogna
i utveckling-tredje kanske slutgiltigtochför de Ett stegmer mogna.ren

får grundsyn,är olika personalgruppernadeatt somen gemensamen
utifrånpå enskilt förut-varje barnsinnefattar helhetssyn hur manen

bästautveckling.stimulerar det i dess Denbäst vägleder ochsättningar
sådan totalintegrerad verk-utveckling finns iförförutsättningen enen

påockså sådan påfrestningarna blirpersonaleniärsamhet, det enmen
frågor.pedagogiska Nedan-alltför olikheter ifinnsstörst, det storaom

istående utvecklingsstegenillustrera olikabilder försöker de samver-
kan.

sig till skolan:för hjälpa barnenSamverkan attatt anpassa

SKOLA
Utveckling,iUFORSKOLA

Samverkan

verksamhetema:Samverkan för knytaatt samman

FÖRSKOLA SKOLA
Utvecklingw

Samverkan

varandra:få verksamheterna överlappaförSamverkan attatt

FÖRSKOLA SKOLA
Utveckling

Samverkan

utveckling:för barnenskontinuitetför skapaSamverkan att

FÖRSKOLA SKOLA
Utvecklingx

Samverkan
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från SOU 1994: 45visar olikheterpersonalsamverkan mellanErfarenheterna att
tillgång, 13Expertbilagaoftareibland kanskilda personalgrupper somses som en men

till varandra liksom till samverkanhinder i samarbetet. Attityderna spe-
tillkan ledaViktigast viljan till samverkan dennalar in. tycks vara, om

både praktis-förutsättningar,i sin kan skapa godahandlingar, tursom
i utvecklande miljöpsykologiska resulterarpedagogiska ochka, ensom

ocksåbåde krävs stöd,sammanhangför barn och I detta upp-vuxna.
förståelse från klargörandesidaledningspersonalensoch samtmuntran

förför samverkan liksom respekt varandra.villkorenav
frånutgår ef-samverkan har positivundersökningarI alla att enman

på förskola stimule-mellan skola ochfekt Trots samverkanbarnen. att
målsättningar,på så många ivia utredningar, förändringarsätt extrarats

inga tillförlitliga under-försöksverksamhet finns det nästanochresurser
förskola och skola harvilken effekt samverkan mellansökningar om

barnen.
pågår enskilda faktorer,läge det inte pekaI dagens att som ensamma

så eftersträvadefrämja förskola och skola denkan samverkan mellan att
åldrar-iutvecklingkontinuiteten och helhetssynen barnstryggheten,

nivåer,uppnås. behövs olika in-Det samverkankring skolstartenna
nivåerna i ekologiska utvecklingssy-olika mellan dem detde ochom

ingårdenna samverkanstem

vår måste låtasamverkan vi pedagogik ochFör lyckas medatt om-
måste låta undersöka och experi-vi barnenbli helhet,sorg en

måste finnas förbehövs för inlärning och tid ska-Lekenmentera.
måste och alla ärkreativitet. Vi lärapande och att ta,oss gevuxna

varandra.lika bra, vi behövermen
Pettersson 1991 7och Person s
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Expertbilaga 14 SOU 1994: 45
Expertbilaga 14

någrabarnet teorier hurAtt barnse om-
utvecklas och hur barn lär sigom

Ulla Winbladh, skolpsykolog, Halmstadav

Inledning

förmånenmånga mötafinns fina vi, barn iDet stunder, har attsom som
ståvårt härlig tittadagliga upplever. En upplevelse är, ocharbete, utatt

skolgård, dag i augusti, när skolan där kommeröver startar ny-enen -
långa mångaså är. är är hopparbörjarna, olika dom En del andra korta,

flera ängsliga Vi i flera dem kanoch skuttar och skolanut. vet attser av
både förstår viläsa skriva, andra sig inte bokstäver alls. Det kanoch

övertygade är alla år nyfikna, aktiva och skapande barnattvara om, -
innehåller olika erfarenhe-vilja lära sig. Deras bagagemed stark atten

långtlärande innan börjaroch upplevelser. Barns domter startar
på sidani 80 14skolan. tänker de i mitt tycke finaste raderna Lgr.Jag

då Skolan bör heller inte strävaBarn är olika de kommer till skolan.
När lämnar bör de göra det bibe-efter göra dem lika. de skolan medatt

hållen förmågasärprägel uppövadindividualitet och och med atten re-
människor. ispektera individualiteten hos andra Att personal sko-som

svårt. välär utmaning värdleva till detta är Men detlan att anta.enupp
då Låt titta liteut närmare.Alla dessa olika barn hur de ossser-

så till allaklumpig yvig, stöterFörst kommer Anders, och och allt. Han
såpå något svårtAnders har sittaär osäker och rädd pröva attatt nytt.

väldigtläserstilla, lär sig mitt i rörligheten. Lena bra,mycket menmen
måste är någotinteomkring sig. tycker det vidareha lugn och Lenaro

så Fredrik,det är roligt leka. sinrita och hon tycker inte medatt attatt
i värld utanförfantasi, han kan med spännande utta enresor,oss

tankegångar, detsvårt följa är värtskolan. Ibland är det hansatt ettmen
vågarförsök. Karin år tryggheten själv, hon och kla-pröva det mesta

så år sigdet. Att olika bakombarnen beror de har fleraut attrar ser
mångaintensiv utveckling hur dom har olikautvecklats styrsav av-

Många gångerbakgrundsfaktorer och förutsättningar. uttrycker vi vux-
ocksåär vi människordet bra är olika. Gäller barninte dettaatt attna,

Om måste anstränganär vi möter dom i skolan det gäller barn oss
bådelära känna tillderas och inre värld, för dem ochhittaatt yttre att

dåfrigöra inte utvecklingderas Detta är lätt, skallbarns sesresurser.
sammanflätad fysisk, kognitivhelhet, motorisk, emotionell,som aven

social utveckling.och
DanskSören Kierkegaard filosof 1813-1855 tankedennauttryckte

utomordentligt sätt.ett
mål,Om föra bestämtjag vill lyckas med människaatt mot etten

måste jag först finna där intehenne hon är och börja just där. Den som
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1994: 45SOUFörhjälpa andra.hon kan attnär honsig själv attlurar trorkan det
Expertbilaga 14förstgör,förstå än vad hanmåste visserligennågon jag menhjälpa mer

så det intehjälperförstår. detjag inte kanförstå Omdet hanfrämstoch
så berorändå kanmycket jagvisa hurVill jagochjag kan vetatt mera.

beundradbliegentligen villfåfäng högmodig ochpå ochjag ärdet att
börjarhjälpsamhetäktaAllhjälpa honom.istället förandreden attav

förståmåste jagdärmedhjälpa och attjag villinför denödmjukhetmed
jagtjäna. Kanviljavilja härska,inte är atthjälpa utanmeddetta attatt

någon.så inte hjälpahellerjagkaninte detta
ocksåharochutveckling, settmånga teorier barnsfinnsDet manom

Utvecklingspsykologinåren.inlärningpå utveckling ocholika genom
finnsdetfrån ochtillbarnutvecklingmänniskorsförklarar vuxen
beto-åren ochpå. harmånga Degöra detsätt merman meratt senare

förståmåste förvigår deti hand,inlärning handutveckling ochnat att
sig.befinnerdär demöta barnkunnaatt

lyfternågra teorier,jagPå sidor kommerföljande presenteraatt som
på olika sätt.liteutvecklinginlärning ochfram barns

lär sighur barnochutvecklasNågra barnteorier hur omom

utredningenBarnstugeutredningen ochiteoretiker omDe som man
fortfa-teorier ärDerasEricsson.är Piaget ochframfritid lyfterBarns

sammanfatta dem.försökadärför vill jagochaktuellarande
bety-psykodynamisk. DettaärEricssonskognitiv ochteori ärPiagets

Erics-utveckling ochtänkandetssighuvudsak ägnariPiagetder att
är stadieteo-teorierutvecklingen. Deraskänslomässigadenmestson

kompletterarstadiernadärochandra,detstadium byggerdärrier, ett
ord-bestämdikommermönster ochföljer vissaStadiernavarandra. en

grundär godstadiumivaritutvecklingenOm ettning. engynnsam
nästa stadium.förlagd

samspelframutveckling växerhävdar ettEricssonochPiaget att ur
uppstår kraf-Då mellanbalansstadium.varjekrafter inomolikamellan

ägnarBåde och EricssonPiagetutveckling skett.harterna gynnsamen
tankar.känslor,observerbara,är direktåt inresig somprocesser,

inreindividen, och dessainreär dessa styr processerDet somprocesser,
förhållandena ochförhållanden. Demedtiden yttrehelasamspelar yttre

alltså dettaEftersompåverkar varandra.utvecklingde inre processernas
oftakandessasvårt reaktionerattiförutsealltidär detfinnssamspel -

påtidså viktigt läggadärför är det attoväntade. Bl.a. atthelt nervara
Även Erics-Piaget ochbåde och inre.förstå världar debarns yttre om-

två är överensutifrån synsätt deolikautvecklingsig barnsnärmarson
känslomässig och kog-beroende mellanömsesidigtfinnsdet ettattom

utveckling.nitiv
in-beteende dvs.adaptivtformärintelligensenPiaget att avenanser

omvärlden. Barns be-tillskallför barnettelligensen arbetar att anpassas
nämli-varandratvå kompletterarförändrasteenden att processergenom

sina sinnen ochutnyttjaackomodation. Genomochassimilation attgen
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sin motorik skaffar erfarenheterbarnet sin miljö. Erfarenheterna in- SOU 1994: 45av
förlivas, assimileras i barnets tidigare beteendemönster. För barnet Experzbilaga 14att
skall kunna använda sina erfarenheter måstei situationer ytter-nya nya
ligare anpassning till de speciellaske krav situation kräver,som en ny
ackomodation kallas detta i Piagets Allt intellektuellt handlandetermer.

utvecklingsnivåinom varje tvåbygger dessa parallella Närprocesser.
dessa befinner sig jämvikti bildas beteendemönster. Pia-processer nya

tankemässigaden utvecklingen stegvissker och kan delas inget attanser
i olika stadier. Ericssons teori lyfter fram den känslomässigamest ut-
vecklingen. Utvecklingen har sin ibas inre och konflikter och kri-yttre

måstealla individer förmågaarbeta sig igenom för ökadattser, som
klara sig, när det gäller omdöme, självkänsla, trygghetatt etc.

ocksåEricssons är påteori stadieteori, och sättet vilket barnet löseren
kriserna i stadium är avgörande för i fas.utvecklingen nästaett

följerNedan beskrivningkort deras teorier och deras olika sta-en av
dier.

årPiagets fas 0-2 årEricsson O-2
Senso-motoriskt stadium Krisen handlar tillit misstroom -

Barnet gör erfarenheter via krop- Barnet skall lämna denna period
känna, höra, lukta är funda- med tillit till sig själv och andra.pen -
för den kommande tanke- Tilliten, viktig för det jag-ment mogna

verksamheten. Denna period är medvetandet. Tilliten växeren genom
beredskapsperiod vårdför egentligt tän- och kontakt, ären en som an-
kande. tillpassad och lyhörd för barnets

Piaget betonar reflexernas bety- behov.
delse dessaattgenom upprepas-

förhållandeoch förändras i till
miljön, kan barnet börja särskilja
upplevelser. Ett exempel är sugre-
flexen, påbarn bröst, tum-suger

så småning-lakan och kanetc.me,
särskilja dessa upplevelser.om

årEricsson 2-4årPiaget 2-4
Konflikten i detta stadium handlarSymboliska tänkandets stadium

självständighet-skamom
Barnet utvecklar tankemässig tvivel-viljestyrka

förgrund självständigt tänkande.
Självständighetens utveckling hörBarnet börjar kunna tänka tingatt
nära med renlighetsfost-sammanexisterar Kan börjapermanent. nu

Barnet prövar göra sakerattran.tänka lösningar, har kon-ut som
Vårdarensjälv. är den sättersomkret anknytning. for-Barnet börjar

gränser viktigt barnet inteatt ut-symboler, börja imi-att -ma genom
vecklar för skamkänslor.mycketmänniskor och egenskaper detera
Självständighet utvecklas om manupplever hos olika ting.

bra sätt löser tvivel ochett
uppstårskamkänslor, undersom

denna period.
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Barnet är fortfarande mycket kring sig själv. De är SOU 1994: 45centrerat centrum
svårti världen, förhållandeoch har sätta sig in i andra människors Expertbilaga 14att

och tänkande. Leken har betydelse och är väsentligt videtstor att vuxna
förståkan leken viktigt led i deras utvecklingettsom

årPiaget år4-8 Ericsson 4-8
Åskådliga Initiativförmåganstänkandets stadium utveckling

Tänkandet föregåendekaraktäriseras för- I den fasen inleds denav en
måga åsiktermotivera och första frigörelsen. Genomatt att nu
handlingar språk rörelseförmågaoch bilda begrepp. och utvecklasatt
Barnet kan inte jämföra olika be- kan barnet ännu tydligare frigöra

mentalt, de sig,omedel- och initiativ via bl.a.styrs tagrepp av egna
frågor.bara upplevelser uppfattaroch ständigtBarnet sigen- ger nu

gången. pådast egenskap Barnet saker, och initiativ äventaren nya
glömmer låtsaslekarnaofta vilken synpunkt el- vuxenvärlden, ärmot

åsikt då fårler de haft tidigare de inte lika vanliga införli-utan man
intryck vå-de verkar säga vuxenvärlden i lekarna. Attemotnya var-

alltså påsig själva. Detta beror initiativ lägger förgrundenatt taga
målmedvetenhetde bara kan uppleva egenskap ambition. Ini-ochen

åt gången. Det finns ingen tiativetsstyrande kontrollör är Detsamvetet.
funktion i därför är initiativförmå-tankarna det är viktigt barnetsatt-
svårt följa händelsekedja. stimuleras inteoch ständigaatt atten ga
Svårt föremålklassificera, ordna samvetskval blir iresultatet dennaatt

förståi serier. Kan inte kvanti- konflikt mellan initiativ och skuld.att
beståendeär formen ändras. Där mycket skam och skuldkänslortet om

svårtBarnet har sätta sig in i överhand hämmas initiativför-att tar
måganmänniskorsandra tankar, samtidigt fortsättningsvis. Genom att

åsikter.de förklarar sina initiativkraft utvecklas blir barnetsom egna
alltså målinriktatKommunikation präglas och kan sikta motav mer

målegocentricitet. deras intellektuella ut-som
Barnet börjar imitera verklig- veckling gjort dem beredda för.nu

heten i sina lekar. tillskri- umgåsBarnet börjarBarnet medmernu
olika objekt liv och andra barn upptäckeroch skillna-tror attver na-

turfenomen är gjorda männi- den i kön nyfiken-detta leder tillav -
skan. på frågorhet sexuella och barnet

införlivar mycket, har med attsom
kunna initiativ i den kommandeta
könsrollen göra.att

DavidI Elkinds bok Barn ioch Piagets psykologi beskriverunga
några felaktigahan föreställningar barns inlärning, gärnajagom som

vill efterbelysa de första stadierna i barns utveckling, eftersom de min-
barnen drabbas dessa felaktiga föreställningar.sta mest av

allvarligasteEtt de missuppfattningarna är barnatt tror attav vuxna
liknar dem i sitt tänkande minstoch liknar dem i sina känslormest -

det är precis tvärtom hävdar Elkind. För arbetar med barn äross som
sådetta mycket viktig kunskap. Barn visar idetta tydligt olika si-en

tuationer. bondgård någonBarn leker med kottar, det kommer och
på kotte barnet blir otröstligt. blirBarnet ledsen förtrampar deatten -
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SOU 1994: 45intepå, detankemässigtbli trampadgör attdet vetatt ont attvet, men
Expertbilaga 14inte känner det.kotten

på tankarär följahur viktigt det barnsjag varit inneTidigare har att -
på vi.inte tänkerjust barndetta beror att som

fråga försöka följapå är viktigastefel detNär barn attsvaratett en
fel. Förinte ärtankemässiga väg fram till attbarnets svaret att svaret-
förståmåste vi hurutveckling,intellektuellastötta barn i deraskunna

tänker.tänker, inte dede bara att
när de sitterlär sig bäst,föreställning är barnfelaktigEn attannan

på tycker detvi självavi det,Att berorstilla och lyssnar. atttror vuxna -
är viläser boktill föreläsning ellernär vi lyssnar vuxnaenenmen

aktivainte mentaltaktiva. kanaktiva mentalt Barnmycket varamen-
deexperimentera medanaktiva, pröva ochbehöver konkretutan vara
sålära. Tänklär sig tänka ochaktivitet barnlär sig. Det är genom

något rörlighet,gånger mitt imånga inte lära sig dennavi tänkt, kande
sko-är just det de kan. Iså överbevisade detblir vi plötsligtoch attom

våra ochdär experimentlustabarn miljö,för sällanerbjuder vi alltlan
blomma.aktivitet kan

lära sig regler ochår barn kanmissuppfattningYtterligare atten
förstår fallet äri enskilda detvisserligen detefterhandla dem. Barn att

in-slå tankemässigt deslå kompis, harellerfel sönderatt en menvasen
kan överförasförmåga tillfällen.till Dettageneralisera dettate att nya

räkning förutsätterskrivning ochi läsning,formell undervisningtill att
förskoleåldrarna.imisslyckas medär dömtregler och att

påskyn-kognitiva utvecklingmissuppfattning är barnsEn attannan
påskyndas vertikalt än be-kunskapenstimuleras bästdas och attgenom

så viså lära sig mycket,ivriga skallVi är barnfästs horisontellt. attatt
låtainlärningsnivå förgår på i stället barnet be-nästaför snabbt attupp

i lugn och harhorisontellt. Barn,pröva sin kunskapfästa och som ro
nivå förpå förberedda inlärningfått är bättrebefästa sin kunskap en

nivånivå, lämnar och börjarför snabbtän de barnhögre ensomen
hålla vårså låt iver,självklart,bör ganskaDetta attossvaraen ny.

vidare, isnabbt styr.
långtmånga under för-derasVi i skolan idag barnhar presterarsom

välutrustade inte till-är lär sigmåga. intellektuelltdeBarn trots attsom
lära sigär provokation skolan deräckligt. Dessa barn kanmot menen -

måste sättbetyda vi i inte hittatgör inte. skolan hardet Detta ett attatt
provokationoch vi ofta dennafrigöra deras genomresurser, svarar

på försöka trängasätt. ställetundervisa och I borde viatt sammamera
varjefrigör justhitta sätt mötasi värld ochin barnets ett att som

vårt arbetenaturligtviskräver mycketbarn. Detta en nyav oss men ger
dimension.
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1994: 45SOU
14Expertbilagaår8-12år Ericsson8-12Piaget

framgångsrik-under-rörKampentankeoperationerKonkreta
lägen

ochbehärskasiglärBarnet rum
utvecklaskonflikten bra,LösesärTankeverksamhetentidsbegrepp.

käns-utvecklasoperationer; Detkompetens.konkretaberoende enav
görakan sakerdela hos barnetsaker attResonerar ommenom

Mindervärdes-utföra dem bra.påstående. ochklassiñceraKanverbala
lätt underfåtr uppkommerkänslorfrittserier,bildaoch om man

uppleverföremålen. stadium barnetFör- dettamanipulera med om
inte ärsig tidigarede lärtflera detmågan kunnaökar attatt se

något lära-ochvärt bland kamraterdimensioner hosochegenskaper
positivariskenñnnsföremål. andra harUppfattar att resurseratt re,
blir i dettainte utvecklas. Detsitt sta-avväger beteen-värderingar och

positivtSamarbetsförmågan för barndium viktigt attdem.de mot
männi-identifiera sig medkompromissa kunnaviljanochökar att

Ãr barnetkunskaperhar deoch skor,med kamraterökar. sommer
talang-barnetsvill ochUtveck- hai världen.sig ut som sermerger

ioch denPedagogenbåde utök-socialt liv ochling vuxneer.av
Ökar måste barnetnärhetbarnetsgeografisk värld.ning engeav

fram-känsla duga,ständigtprövar attsjälvständigheten, att genomav
på, för-ochär brahäva det barnetförmåga. viktigt förTrygghetsin att

stå identifikationsob-rollsingöra det.kunna som
kapa-är viktigt barnetsjekt. Det att

utnyttjas ochmöjlighetercitet och
utöka sinmöjligheterde attatt ges

värld.

på ochkompetens,utvecklingsstadium är detdetta tronI egenens
skolstartsåldern har barnetiformas. Just ta-självständigt tänkande som

inled-för dem. Iär heltsocialkliv igit ett stort nysamvaro, somen
fylltsig in i skolan,medolika bagageharjag, barnenningen avattsa

får käns-viktigt barnenerfarenheter ärDetochupplevelser attolika en
Så lätt detfortsättningsvis.användaskanochderas bagage duger1a attav
exempel-barnen,mindervärdeskänslor hosgrundlägga attär genomatt

i Harinte skolan.dem dugerhosdet sker hemmavisa demvis att som
heller du inte haKanläxan idaghjälpt dig medinte en egenmamma

Säg tillnär inte vaknar.så i tid,du kommerväckarklocka pappanu
skolan. Iför orka medordentlig frukostätabehöverdu attattmamma

inteföräldrar dugerDinatydligt till barnetsäger vifall mycketdessa
påbåde får duktiga ochde ärutveckla detdär barnhitta balansAtt en

får tränatraggla ochbarnär viktigt. Iblandi sina svagheterstöd en-
Visst ärbådesvårigheter och i hemmet.i skolanmed,hardet dedast

periodenär under dennafödsdå mindervärdeskänslor Detlättdet att
vågarså prövadebarnen,trygghet trovi kan skapaviktigt attruntatt -

Attuppkommer.misslyckandendeoch klaralyckassig att somavom
utveckling.drivkraft för fortsattvåga viktigpröva är en
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1994: 45SOUår-12Ericssonår-12Piaget 14Expertbilaga
rollför-identitetgällerKampenintellektuella ut-i denSlutskedet -
uppstårkonfliktdennavirring. Urab-tänkabörjaKanvecklingen.

isammanhangsökerMantrohet.lösningarframochstrakt resonera
denosäkerhetEnFörstår tillvaron. omfrånutgå atthypoteser.och
Sö-vanlig.ärvuxenrollenframtidapå sätt ocholikalösaskanproblem

ochsammanhangefterkandet vux-ochkontrolleraskanresultatatt
visstillupphovenrollen, engerverifieras.

människorSökersjälvupptagenhet.tankemässigtärMan vuxen.
identitets-medpå sambanditroatt

någonmåste hittaManbildningen.
uppstårideologiform annarsav

identitetskriser.

idéer-bokHjärnans omsin bokBergström i enresurserMatti tar -
harhjärnanvilkafungerarhjärnan resurserhuruppkomst upp -nas

livet.underfungerade kanhuroch
på hjär-vetenskapligskall hainte bara synviBergström enattmenar

sub-ivärdenkvalitativahjärnans merenframlyftamåste ävenVinan.
sä-hjärnanlevandevad denmåste utrönaHjärnforskningenjektiv syn.

ger.
fysiska ärochpsykiskadetmellan enmotsättningingenDet finns

efter.arbetarBergströmde teserav
SlumpgeneratorntvåBergström generatorer.består enligtHjärnan av

be-informationsgeneratornochhjårnstammenprimitivabestår denav
isignalermängdersänder avSlumpgeneratornhjärnbarken.står av
isignalersänderInformationsgeneratornslumpmässigt.ochoordning

ka-ordningoordningständigtmötsvår hjärnalstrukturer.ordnade --
kunskap.ochos

förmed-kopplade. DesinnesorganlägredelärhjärnstammenTill en
uppbyggdprimitivtär menHjärnstammensärskild kunskap.ingen -lar

bliskallFör vimedvetandet. attreglerardeneftersomviktig,mycketär
från hjärnbarkensignalerna ger,information,den sommedvetna om

Då uppstår mötetfrån hjärnstammen.signalermötasmåste dessa av
frånsignalernaärVårt beteendekunskap. avsummanochkaosmellan
därinteraktionsfáltvår finnshjärnabark. lochhjärnstamrespektive

mö-i dettabildasvårt beteende,Befallningar, styrmöts.signalerna som
oordningdärinteraktionsfålti dettavårt Själv liggerförCentrumte.

Självfrån centrumdettaVårt livmentala styrsmöts.ordningoch
vårt beteende.lagetsubjektiva styrär detdet som

hjärnansmellansambandetredavikten utattBergström betonar av
kapacitet.fysiologiskaochpsykiska

Bergström attpsyketfrågan ärpå vad menarsvårtärDet att svara
psykis-Detfysiska.är detdelarnamedanpsyketärhjärnanhoshelheten

Då ärpsykethjärnan.ibestämd platsnågontilllokaliserasintekanka
kapaci-psykiskaDenhjärnan.i helaförändringarmätakanaktivt man

beteendet.ochproblemförmåga lösa styraärmänniskan atthosteten
grundresursermedutrustadärhjärnan treBergström konstaterar att -
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kraft, kunskap och värderesurs. Kraften är kopplad till hjärnstammen SOU 1994: 45
och hela hjärnans aktivitet aktiveraroch även muskelsystemet.styr Expertbilaga 14
Kraften är grundläggande vårtnödvändig för Bådeoch beteende. fyskisk

påverkasoch psykisk aktivitet kraften. Kraften i sig är oordnadav en re-
den inte kunskap. Kunskapsresursen är kopplad tillstyrssurs, om av

den betydligt utvecklade hjärnstammen, ståroch ärmer en resurs som
för ordning.

vänster språkcentratI hjärnhalva hos högerhänta beläget,anses vara
därav följer kunskapsresursen är tillkopplad denna halva. Vi talaratt
logiskt, analyserande och sakligt, när vi lägger fram information. Hjär-

förmågaäven påhar till helhetssyn sin omgivning, dennanan en en
helhetsförmåga är kopplad till höger hjärnhalva. Denna klararresurs av

göra värderaurval och information och värderesurs.att kallas En
mängd information finns ilagrad hjärnan, för hjärnan väljaskall rättatt

måstekunskap till varje situation värdekapaciteturvals- eller finnas.en
innehåller alltsåHjärnan enligt Bergström kraft, kun-tre resurser -

skap och värde eller urval. Alla kunskaper är bundna till energi. Om vi
skall överföra frånkunskap människa till alltid energi itasen en annan
anspråk. vårVia vårakunskap såvi energi till muskler, motori-styr att

viaken tal skrift frånoch kan hjälpa överföra kunskaposs en person
till en annan.

Värdet är inte någotkunskap det är mycket situationI be-mer. en-
dömer vi först helheten, därefter väljer vi den kunskap behövs försom

hantera måstesituationen. Vi göra våratt urval och energiett styra
håll,visst nå vårt mål.för Värde ärett eller urvalatt för sig,en resurs

vårväljer och värderar kunskap.som
Idag lever vi i informationssamhälle, våroch människosyn präglasett
detta. Vi också dataåldernlever i och därför vi hjärnanav ser som en

datamaskin, skall med kunskap. Kännslomässiga,som programmeras
estetiska, moraliska och empatiska egenskaper har ofta försummats och
lyfts fram flummiga och oviktiga. Just dessa egenskaper har enligtsom
Bergström förmågamed människors helheter, välja värdera,ochatt se

göra. Detta handlar hjärnans värderesurs. våratt Vi sätter själsligaom
utveckling undantag, vårinte stimulera värdekapacitet.attgenom
Vår kunskapssyn på så hårdblir vis kall, och omänsklig.

Alla baskapaciteterna i hjärnan utsättaskan för störningar.tre Berg-
ström talar kraft-, kunskap- värdeinvaliditet.och Genom försum-om

träningmad sätts såkraften uppstårhos musklerna ned, kraftinvaliditet.
Störningar i funktioner har med kunskapslagring kunskapsför-ochsom
medling göra, upphov till kunskapsinvaliditet. Sinnesorganatt kanger
exempelvis skadade. Värdeinvaliditeterna talas det minst Ge-vara om.

uppstårdenna invaliditet förmåganbrister i helheter gö-ochnom att se
urval. Man gör felbedömningar, felvärderingar.och Moralisk ochra

estetisk ocksåär påomognad tecken denna form invaliditet.av
Bergström skolors läroplaner kunskaps-attmenar, genomsyras av en

centrerad Ju du desto bättre klarar du dig omochvet, dusyn. mer
allt klarar du dig bäst 48 så-vet Bergström Hjärnans resurser. Ett

dant synsätt gör kraft- och värderesurserna i hjärnan mindre viktiga.
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1994: 45SOUkraft, kunskapiskolämnena48-49ss delarBergström tre grupperupp
Expertbilaga 14värdeämnen.och

utflykter ochslöjd, idrott,Kraftämnen är raster.ex.
kemi.matematik,fysik,Kunskapsämnen är

gö-ochhelheter, värderamöjligheterVärdeämnen ökar elevens att se
språk, reli-och ävenmusik, dans, konstämnenestetiskaEx.urval.ra -
hantverk.olikasmå ochär lekar,för barnVärdeämnengion. t.ex. sagor

iunder luppharvärdeämnenadelframförallt sattsärDet somaven
ochslöjd, idrottKraftämnen,årens skoldebatt. gymna-de somsenaste

ifrå-så värdeämnenalltså kraft- ochifrågasätts. ärockså Det attstik, har
Förlyfts fram och betonas.ochkunskapsämnengasätts medan mermer

mel-måste balansfinnasvälfungerande detskallmänniskan enatt vara
skriverBergströmhjärnan.ikunskapsresursernaochkraft, värdelan
allahjärnansmaximeramålet bordepå uppfostranför49 att re-varas.

utvärderingsförmågan. inteHjärnan kankunskap ochkraften,surser -
från Sinnesorga-omgivning.sinhelstkunskapmyckethuremot somta

kun-all denliten delEndastdetta.oförmögna klaraär att en avavnen
Delsbeteendet.ochblir medvetenhjärnanin i styrströmmarskap som

större hel-tilldelomvandlasinformation, delsfiltreringsker enaven
ibegränsningfinnsdetvi konstateraBergström kanEnligt attheter.

görs med-informationurvalochkunskapskapacitet,hjärnans att ett av
Ominformationsmottagande.sittförgränserfastaHjärnan harvetet.

tryck-effektiv ochhårt mindreblir hjärnanförblirkunskapstrycket om
Överstimulering understimuleringellersak.för litet skerbliret samma

svåraförmåga klarahjärnansbåda minskar attfallenblir resultatet. I av
då ofta okon-då upplevsdetta Människormärkssituationer. Hur som

blirSvåra oöverkom-iakttagelseförmåga. situationeribristercentrerade,
tidi-dem. Somklaraförandraofta beroendeblir attliga och avavman

Hjärnans kun-kunskapsñxerad.idag mycketskolanärkonstateratsgare
Många i da-barnoch värderesurserna.kraftänanvändsskapsresurs mer
Många ärdemnämntssådanavisar justskola symtom ovan. avsomgens

frånsätt bort kunskaps-olikaflyrkunskapsöverstimulerade och
intejag mer, sägerorkarpå Nuolika sätt.görakan barntrycket. Det

gårBarnen lekermedsysslamånga börjar annat. runt,bestämt ochbarn
någotvill göradefrågor visar annat.ställer attochmed sompennan

oftasitterDeförnär blir mycket.rullgardinen, detdrarAndra barn ner
beskriverVinågonbefinner sigsina platser, annanstans.kvar men

för-viochouppmärksammaokoncentrerade ochbarn,ofta dessa som
både ochsigkoncentreraskulle kunnastår inte, dekanske upp-varaatt

kraftre-ochockså stimulerade hjärnans värdevi oftaremärksamma, om
ochkunskapförmågan välja nödvändigVärdekapaciteten har att utsurs.

onödig.välja bort
ytterligareoch värderesursernakraft, kunskaps-förutomHjärnan har

prövaförmåganförmågan. ärKreativitetförmåga, attkreativadenen
idé-alltså produceraridéer. Hjärnan harochtankar resurs somennya
tilltvå koppladebestår, nämntstidigareHjärnan generatoreravsomer.

hjärnstammenkopplad tillslumpgeneratorhjärnbark,ochhjärnstam
signa-Slumpgeneratornskopplad till barken.informationsgeneratoroch
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ärler oordnade informationsgeneratornsoch är ordnade. interaktions-I SOU 1994: 45
fältet mellan möts kaos och ordning. på vårVi oftageneratorerna Expertbilaga 14ser
hjärna mål är lyfta fram ordning,ett system, tankarna skallsom attvars

klara och logiska. Spontana infall känslomässigaoch beteenden be-vara
traktas ofta störande. Vi har övertygelse när kaos ochsom atten om
ordning möts, antingen kaos eller ordning Dåkommandot.tar det gäl-
ler hjärnan stämmer inte detta. Hjärnan nämligenhar möjliga alter-tre

bestårnativ, eftersom tvåden och det mellanliggande in-generatorerav
teraktionsfáltet. De alterantiven är kaos, någotordningtre och nytt
oförutsägbart. Detta oförutsägbara är tredje psykisk-mental dimen-en
sion. Bergström fårlaget, frånsin kraft spänningenattmenar, som
då kaos låteroch ordning möts, denna kraft frittspela i interaktionsfäl-

Slumpgeneratorn bombarderar Jag-fältettet. med signaler oförut-och
sägbara strukturer bildas. Om strukturen är stark och kan dengynnsam
överleva i Jaget oförutsägbar kunskap har bildats. Detta ären ny-
hjärnans kreativitet. Den är nödvändig för människan skall kunnaatt
främja utveckling och skapa idéer. Enligt Bergström är kreativitetennya
den dyrbaraste hjärnan måstehar. Vi skapa möjlighet för hjärnanresurs

då ocksåkreativ, blir laget våratt kreativt. Genom tankevara attom
kunskap är viktigt, tanken logisk och framtiden förutsägbar börjar vi re-
dan tidigt begränsa det lilla barnets möjlighet till kreativt tänkande i
framtiden. För tidigt använder vi hjärnans reservkraft till för mycket
kunskapsinformation. Vi dämpar spontanitet och aktivitet och vi däm-

slumpgeneratorn.par
I Jag-fältet, där ordning och oordning möts bildas hela tiden in-ny

formation. Den frånoordnade signalströmmen hjårnstammen stör hela
tiden den ordnade signalströmmen från högre hjärncentra. Denna oför-
utsägbara kunskap bildar, tillsammans med den kunskap kommersom
från kunskapsgeneratorn och de oordnade signalerna signalmoln.

påDessa väntarmoln realiseras i beteenden.att Molnen kallas hjärnans
möjlighetsmoln s. 116 Bergström I hjärnans Vårtresurser. Jag är

möjlig värld och ärdet i dessa moln, kreativiteten sitten har säte.som
Små påbarn ofta omvärlden möjlighetsglasögonmed 122ser

Bergström Hjärnans resurser Dom prövar ständigt gränser i fantasi,
och lekar. Dom har ännu för de krav,sagor skolanutsatts ochsom

ställer allt skall realiserbart påoch baserat konkretvuxna senare vara-
kunskap. Denna önskan vilja pröva gränser, inteatt logiskaatt anamma
lösningar, borde vi förstärka. Om möjlighetsglasögon bara blir svagare
blir laget och statiskt alltsåoch Vi övar hjärnans möj-mer svagt.mer
lighetsmoln, aktivt träna och stimulera fantasin.att Vi skall allt-genom

inte hindra frånbarn leka fantisera,och ständigtatt utan uppmuntra
måstedetta. Detta alla, har med barn göra, till sigattsom ta

årI boken 6 och väg in i skolan Agnetaskildrar Diderichsen,
Vagn Raböl Hansen, Sven 6-åringenThyssen utifrån den kulturhistoris-
ka skolans perspektiv.

Denna skola växte fram fråni Moskva 1917 framåt.och En för-av
grundsgestalterna Vygotsky, verksam i Sovjetunionen framvar som var
till dåsin död 1934, år38endast gammal.
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inte SOU 1994: 45i den kulturhistoriska ärEn huvudtankarna skolan att manav
från Expertbilaga 14människans psykiska utveckling isolerad samhälle ochkan detse

också historisktföds Människan är place-den kultur, hon alltidsom
omgivning.Utvecklingen sker i samspel mellanrad. barnet och dessett

framåt.är aktivitet, driver utvecklingen DennaDet barnets egen som
för Piaget, tidigare Vygotsky.tanke är nämnts, ochgemensam som

ocksåfinns väsentliga skillnader i Piagets teorier.Det Vygotskys och
språket centralare för än Piaget.Vygotsky betydelse utvecklingenger en

språket erfarenhe-socialaEnligt Vygotsky utvecklas barnets yttregenom
frånlinjen detöverförs till inre strukturer. Utvecklingen följerochter

förskoleål-språketPiaget itill det inre. det egocentriskayttre attmenar
på språkvisar bristande social utveckling hosdern medan detta Vygot--

språket användasky socialt. Vygotsky redskap, attettser somses som
Språketför planerande handlingar. är människans med-styrande och av

språket funktion tänkande.vetande. Piaget barnsser som en av
Lärandet ikulturhistoriska skolan betonar lekens betydelse. le-Den

pedagogiska utmaningen ligger i i samspelken sker omedvetet. Den att
fråntankevärld lärandetstimulera hennes det omedvetnamed barnet

tänkandet. Når lärandet blivittill det medvetna har medvetenen pro-
årövergått från till lärande 10 6har barnet lekande barn ettettcess

på skolan. meningsfull. behö-väg in i För barnet är leken I lekenoch
Då både språksituationer.barnet inte knutet till konkreta ochver vara

förmågan sig in i somsymbolisera utvecklas kan barnetatt ge en om
värld. tankemönster och ofta viNya utvecklas leken bar-attgenom ser

uthålligtbåde ikreativt i leken än situatio-är och andranet mer mer
Även iPiaget lyft fram leken huvudsak, sätthar ett attsomner. men-

inga tankestrukturer viaimitera. bildar enligt Piaget leken.Barnet nya
bådebåde förnuftkänsla och känsla ochLeken är enligt Vygotsky -

säga lek fantasi iutvecklas via leken. kan barnets blirtanke Man att
fram ilyfter Gunilla Lindqvist sin artikel Lekhandling. tankarDessa

är skapande verksamhet.
6-7-åringen ocksåaktivförnuftig, fundersam, nyfiken, le-är men-

hålla på intimme timme fantasinkande. leka och flödarDe kan utatt -
är inte lättoch är Det hänga medattengagemanget stort. som vuxen,

årenförstå. i här är inget vioch Leken spelar roll dom detstoren -
ifrån såskall försöka dem. Vi barn har be-kan konstatera, längeta att
så åldrarfyller intehov leka, leken funktion. harBarn i dessaattav en

så nårmånga på. ålder,sätt sinandra uttrycka sig lekenI denna näratt
ocksåär viktigt förhöjdpunkt, det med aktivitetsformer barnetandra att

övergångenskall komma vidare. närmar sig lekande lärande. IBarnet -
6-7-årsåldern 4-5-årsåldern.har leken djupare dimension I le-än ien

bådeuttrycker barnet tankar, känslorken och kunskap.
Fantasin leken hör ihop fantasin funktion,och är psykisk somen-

från Ge-utvecklas via lekaktiviteten, finns inte början.den utvecklad
fantasin barnet bilder inte finns verkligheten. Lekenskapar inom som

är inte förutbestämd, den föds via fantasin.
innehåll 6-7-åringenär fantasiprodukt ofta,Lekens och upplevsen

Ävenbådemycket fantasifull. Vi kan höra fantasi.och deras omsom se
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åren, SOU 1994: 45är inte färdigutvecklad.fantasin är i här den Fan-domtopp
14Därför är viktigt Expertbilagamed andra barn. dettasin utvecklas bäst tillsammans

låta Fantasinsvi inte hämma deras lekbehov.barn leka skall ut-att -
kreativiteten. Fantasin är förveckling är viktig för utveckling basenav

kreativt tänkande.allt
alltså6-åringen nyfiketfortfarande lekande barn och mycketär ettett

Så förståeligtfullt barn börjar skolan, kan habarn. ärdet att ett som
svårigheter vill lära sigsitta stilla, de gärna saker.med att trots attstora

alltså vi upptäcker lekenFantasin leken, ochutvecklas att mergenom
tillsammans i le-verksamhet. Barnen diktaroch blir skapandemer en

tänkandet. fantasi och kreativi-Vi börjar skönja kreativa Barnsken. det
målning ivisar först i teckningar, modellering, de konst-sig lekar,tet -

förmåganKreativitet till skapande tän-närliga betyderverksamheterna.
äroriginella tankar, vilket gör detkande, kunna tänka och attatt nya

år6inom och vägprecis lika viktig inom vetenskapen konstensom
66. Kreativitet visar sig först i dessa konstnärliga verksam-in i skolan s.

språket förvärvar.därför år konstnärliga barnet förstheter, det detatt
blir ochBarns kunskaper utvecklas leken barnet mer mergenom men-

Över-i sig vill objektiv kunskap.intresserade kunskapen hamanav -
får innehåll.gången från lek till lärande kännetecknas lekenatt nyttav

innehåller blir viktiga i lärandet. BarnLeken handlingar, haattsom
år på 91.6 in skolan, psyki-skall lära sig lära sig. och väg i Deatt s.

Därför är vik-förutsättningarna för lärandet, grundläggs i leken. detska
på sådant sätt psykiska bildas.tigt leker denna grundbarnatt ett att

övergångenMånga svårt lärande för-barn har vid mellan lekande - -
inte erfarenheterskola skola. beror ofta vi deDetta att tar vara-

språk, funk-i utvecklas fantasi, symboler,barnen gjort leken. I leken
kunskapsinhämtan-tioner, år viktiga för fortsatta lärandet ochdetsom

nödvändigt, i skolan lär sigdet. Därför är det viktigt och personalenatt
påförstå lärt sig i le-betydelse det barnenlekens ochatt att ta somvara

ken.
spädbarnsforskning slagit fast spädbarnet vidModern har redanatt

förhållande omgivning. ärfödseln är aktivt i till sin Barnet kompetent,
pårelationer aktivt sätt.har vill in i Hur rela-ochtemperament ett

påalltså föräldrarna,tioner till föräldrarna utvecklas beror inte enbart
också på föräldern i relationsskapan-det beror hur barnet väglederutan

från födseln signaler föräldrarnadet. Barnet redan signaler somger -
måste lyhörda för. är mycket tydliga signalgivare andraEn del barnvara

svårtolkade.är diffusa och sitt möte världen är barnet myck-I medmer
sårbart. pålätt och deras öppenhet kanEn del barnet stressreagerar

övergå inåtvändhet.snabbt i tillbakadragande och
Björn Kadesjö fram i sin BarnDetta är lyfter bok med kon-tankar

centrationssvårigheter. måste påPå 53 säger Kadesjö Barn mötas etts.
både Det är söka sig i världensätt, stimulerar: spännande att utsom

kaos. är sättoch skyddar: Jag reder det blir Det dettasom upp om
tillitskånsla tillit till sig själv och är viktigtbarnets byggs andra attupp -

ha sig i livet.med ut
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framståendeDaniel Stern är spädbarnsforskare. SOU 1994: 45och banbrytandeen
Stern är professor i psykiatri böcker Expertbilaga 14och i Genéve. Deverksamnumera

ifrånjag hämtat Sterns ikunskaper teorier är Mor Barn Ingen-ochom
Margareta Broden,mansland Daniel Sterns självut-Berg teorier om

veckling introduktion Leif Havnesköld och Ett litet barns dag-en-
Daniel Stern.bok Sterns utvecklingN. teorier beskriver spädbarnets

slår bådeSjälvet. Stern fast, socialtbarnet är kompetent ochattav re-
nivåervid födseln. Självutvecklingen bör-dan beskrivs i finnsdet en-

Nivåerna gårjan in livet ige-slut. i varandra och samexisterarettmen
nivåerStern beskriver fem olika självutveckling.nom. av

Känslan självuppvaknandeettav
Känslan kärnsjälvettav
Känslan subjektivt självettav
Känslan4. verbalt självettav
Känslan berättande självettav

då Känslan självl perioder användsuppvaknande byggsettav
förmågabarnets sociala till och säkra sociala relationer.skapa Barnetatt

såanvänder kallade anknytningssignaler för kunna bygga rela-att upp
Sådanationerna. signaler är skrik, ögonkontakt och leenden. Skriket är

på något,sätt kommunicera Kom är inte stämmer.detett att som
Ögonkontakten är mycket styrande i relationsutvecklingen bryts eller-
störs Ögonkontakten hämmas relationerna. Leendet betyder nästan allt
för föräldrarna, de kan göra mycket för uppleva säl-Barnatt ett. som

går alltså frånlan osäkra föräldrar. födselnler, kan Barn in i dia-en
uppstårlog med föräldrarna, det är viktigt ömsesidighet i relationen.att

dåbehöver ofta i dialogen, är viktigtBarn det denattpauser vuxne
finns kvar och är beredd fortsätta efter En förälderatt otryggpausen.

dåkan avvisande, upphör dialogen.avbrottet Daniel Sternettse som
beskriver Ett litet dagbok olikai barns världar,en resa genom som

från framåt.barnet gör födseln och Barnet möter den världen efterena
den påden andra. värld ersätter inte gamla finnsEn den medutanny

går värld. Deden fortsatta värld i olikaEn världar-annanresan. upp en
är:na

Känslornas värld.
omgivningens världDen omedelbara.

inre världDe landskapens.
Ordets värld.
Berättelsernas värld.

språngvis. språngBarnet utvecklas Varje för kom-barnet in i en mer
alltsåplicerad värld. är i känslornasDet värld, uppvaknande självetdet

finns.
då Känslanperioden kärnsjälvI utvecklas, barnet mycketett ärav

socialt och aktivt. riktar sigBarnet via sitt joller leenden direktoch sina
till andra, urskiljer föredraroch mänskliga Barnet äransikten.man

utåtriktat.mycket Fyra olika upplevelser bildar kärnsjälvet.basen för
Agens: Jag har vilja. handlingar.Jag skaparen egen egna
Koherens: ärJag hel och har gränser omvärlden.moten person
Affektivitet: är minaJag känslors ursprung.
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45SOU 1994:fram.varaktighet växerkänslaKontinuitet: En av
14Expertbilagavärld. Barnetomgivningensomedelbarai denbefinner sigBarnet nu

kommuniceraBrodenBergperiod enligt Margaretadennakan under
något, modernväntar,barnetsägervis:följande Barnetmodernmed

sin kärn-något störs iBarnsägerväntar, barnetmodern etc. somsvarar,
sägerkommunikation. Barnetinte dennabehärskarutvecklingsjålvs

något, väntar inte svar.men
nivå. upplever barnetsjälv är nästa Nu attsubjektivtKänslan ettav

förmåga andrasochmentaladerasmellanrelationfinnsdet egenen
förmåga skildmentalharförmåga. andralär sig,Barnetmentala att en

stämningar.ochkänslolägenförmedlafrån kanBarnetderas nuegen.
relationsutvecklingen. Detförmåga iär centralinkännandeDenna

sigbefinnerEnligt Sterninre.och modernsbarnetmellanbyggs broen
märker,värld. Barnetinre landskapens atti debarnet personsen

medöverensstämmalandskap kanmentala annans.en
innebär det, barnetsjälv framväxer attKänslan verbaltNär ettav

Enoch upplevelser.erfarenheteromgivningsinbörja delgeverbalt kan
uppstått. Barnetsharkommunikationmöjligheten tilldimension iny

Språketutvecklas.symboliska lekar ut-förmåga självreflektion ochtill
utvecklaroch barnmodern. Mormedi gemenskapvecklas gemensam-

kännersamhörighetskänsla. Barnetskaparsymboler,verbala ensomma
på-språk Sternhar.deföräldernlikoch gemensamtsig mermermer

Språketsjälvet.också splittringspråket tillupphovpekar avatt ger
svåra Detförmedla till andra.många blirupplevelserinregör attatt

går verbaltuppstår detmellanord attinte Detfinns tomrumett som
liv prio-språket igår. kommit in barnsNäråterge inte ettoch det som

kommuni-icke verbalaverbala. Denalltid sagda detdetriteras nästan -
fångardå helhetoftadenstimulerasutvecklas ochbordekationen mer,

utvecklas undersymboliska lekenän orden. Denkänslor bättreoch
fördröjdPiagets begreppsiganvänderSternperioden ochdenna av

flera dagarimitera attkan utanimitation barnet senare,en vuxen-
fårvärld.i ordets Barnetleverär närvarande. Barnetden nunuvuxne

ibli kaossamtidigt kan detkommunikation,tillmöjligheterhelt nya
förspråkliga värld.dess

lika mycketutvecklatsjälv Stern inteberättande harKänslan ettav
språket berättaföranvändakansjälven. Barnet atttidigarede nusom

organisationslut. kräverhandling Dettabörjanhistorier aven ny--
in i berät-trättförstå harverkan. Barnetorsakbörjasjälvet nuatt --

värld.telsernas
ändå lyfta fram demväljer jagspädbarn,handlarteorier attSterns om

skolstartsåldrarna. Vi hariomkring barn natur-kunskapsöversikti min
friktionsfritt ochlöptsjälvutvecklingen intedäri skolan,ligtvis barn

teorier.Sternsvi tillförstå bättre,möta demvi ochdär kan tar ossom
mån tidigajämföras med denvisskan ipedagogRelationen barn mor-

Uppstår störningarfrån födseln kompetent.ärrelationen. Barnetbarn-
pånyttfödas. kanMankompetensenkompetensutveckling, kani barnets

göra helreno-pånyttföda kompetensrelationer och utan attalltid bygga
Un-söka ochmycketKommunikation handlar ta emot.veringar. attom
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då SOU 1994: 45der perioden kärnsjälvet utvecklas konstaterar Margareta Berg Bro-
påkärnsjälvsutveckling, inte inväntar Expertbilaga 14störs i sinden barn,att svarsom

frågor Då måsteställer. möter barn etablerade de pedagogen dessa man
nå dåär vik-barnliknande relationer. Att barnet via ögonkontaktmor -

fångamåste det finnstigt. Vi och känna närhet till det iha barnet, en
uppstår själ-jag relation. splittring, i det verbalabara du och Den som

då sina känslor, ärbarnet känner det verbalt inte kan uttryckaattvet,
viktigt Enligt Stern finns relation mellanmedveten detatt vara om. en

Dåsinnliga kognitiva. inte allt verbaltdet och det barnet kan uttrycka
uppstår i relation. Genomdenna detta uppkom-att tomrumett tomrum

får symbolspråket behöver stimuleras.barnet kulturellt behovettmer -
såfantasi blir viktigt för skall bli litetLekar, och att tomrummetsagor

alltså, måstemöjligt. Ytterligare teoretiker vi mö-konstaterar attsom en
både kognitiva värld.barnet i deras sinnliga ochta

DN -92 viktigtDaniel Stern säger i intervju 165 ärdetatt atten
förstå Björn Kadesjö ibarn föds med olika sin bokatt temperament. tar

koncentrationssvårigheterBarn med just barns temperament.upp
s. 59 föds olikaHan konstaterar barn med ochatt temperament, att

beteendestil reaktionsmönster.med och Ka-temperamentman menar
tvådesjö forskare Chesshänvisar till amerikanska och Thomas, som

slårgjort omfattande arbete kring fastbarns De barntemperament. att
vid födseln specifiktredan har och hartemperament, att temperamentet

för uppväxtsituation.betydelse deras utveckling och Trestor tempera-
tvåmentssidor identifieras forskarna.deav

Lätta barn
2. Passiva barn

Svårhanterliga barn
temperamentstillstånd.Kadesjö beskriver i sin bok dessa Nedantre

följer sammanfattning dem.en av
förstå på.Lätta är lättskötta lätta sig hittarbarn: Barnen och Deatt

lätt för sömn. Lätta förändringaroch barn klarar bra, ochmatrytmen
är positiva till allt tydliga lättavläsliga signaler,De och ochnytt. ger ver-
kar ha inre säkerhet.en

Passiva är stillsamma försiktiga är rädda förbarn: Dessa barn och och
måsteallt För situationer, närmaklara de sig dessanytt. att nya suc-

cessivt. är inte intresseradeBarnen utforska sin omgivning,att utanav
ocksåoftaär tillbakadragna, snälla och Dessa barn mycket.tysta. sover

aktivitetsnivå.Passiva behöver hjälp öka behöverbarn med sin Deatt
ständigt stimuleras för utvecklas. Föräldrar till passiva behöverbarnatt

känsliga och lyhörda för barnens signaler, ständigtoch uppmuntravara
utåt vågavända sig pröva. Föräldra-barn relationendem ochatt att

positivtkommer utvecklas detta. Denna relation störaskanatt av om
föräldrarna väntar sig sig själv. Om föräldrarnabarnet skall aktiveraatt
har livligare än barnet, lätt blikan barnet ochett temperament stressat,

sig ännu tillbaka.dra Det föräldrarna gäller givet-sagtsmer som nu om
ocksåvis i skola-barnomsorg, blir dessa passivapersonal barnannars

låterlätt iakttagare i barngruppen, oprövade.och saker Barnennya vara
på.behöver ständigt vägledas puffasoch
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1994: 45Svårhanterliga aktiva aktiviteten ökar SOUär mycket ochBarnenbarn:
14då lätt översti- Expertbilagaär nyfikna, blirutsätts för stimuleringar. Dede mennya

splittradeNär händer blir de ofta oroliga, och derasmulerade. detta
svårtyviga. här barnen harkroppsrörelser blir okontrollerade och De

går sigätande. Ofta tidigt, ochhitta i sitt sovande och deatt rytm geren
påkavat äventyr.ut

koncentrationssvårigheterslår ofta varitfastKadesjö barn med ettatt
Några återfinns ocksåså passivaibesvärligt barn.kallat gruppen

sådantlångt ifrånbarn. finns alltid samband.Men det ett
förstå därmed deras beteenden och reak-Att barns ochtemperament

förståelsen vi aktivt förhindra bar-tioner är viktigt. Genom den kan att
får tillhöruppväxt utveckling. De barnproblem under sin ochnet som

cirklar ibesvärliga barn ofta in i ondakommertemperamentgruppen
svårt rastlöst, skrikigt ochsin omgivning. ärsamspelet med Det att som

omgivning. ärmotoriskt stökigt positivt samspel med sin Detbarn ett
beteendemönster,viktigt här barnens helade barnenatt runt servuxna

påverkasförstår det.och hur de som avvuxna
Åter -92 nume-i 162 där han sägertill Daniel Sterns intervju DN

temperament. Sternbevis för vi föds med skildafmns det klara attra
förstår sittföräldrar ochi intervjun viktenbetonar att accepterarav

ocksåär naturligtvisär del barnet. Detbarns dettemperament en av-
förståelse.denna Detviktigt för personal i skola barnomsorg haatt-

underlättar mötet med barnet.
skrivittill kunskap har Ingrid PramlingLärarförbundets VägarI

förstå slår 33 utveckling inlär-Att världen. Pramling fast ochatt
påverkargär erfarenheter dessa ochning hand i hand. Olika processer,

något tidigtnär lärt sig medvetenhet. Redan mycketbarn har de en ny
målolika, har olika med sitt agerande. Pe-märks barn beter sig ochatt

måste förstå olika tankevärldar och det är vik-dagogen barn har attatt
på rik-tigt känna värld för kunna möta demlära varje barnsatt att ett

finns alltid vitigt sätt. och känslor med,och utvecklande Barns tankar
måste på ödmjukt för kunna hjälpa dem vidare.sätt möta dem attett

ändå smålära kan vi barnBarn vill sig och de är kompetenta somse-
för lärandet. förklaring till detta, Pram-verkar ha lusten Entappat som

sigling är ännu inte kan lära och hurbarnet vadatt vettar manupp,
måste lär reflektera, funderagör det. Vi lära barn hur sigmanman -

förståvåra måste tänkeroch iakttaga. kring barn hur barn ochVuxna
inte görlär bara de det.att-

Bråkiga utåtagerandeWikings barn beskrivs de bar-I Barbro bok
Bråkiga barnOllarna. finns likheter mellan ochDet storanen

påårigeSvårhanterliga beskriver i 6-7 Olle föl-barn. Wiking sin bok
jande sätt:

påfrestningar. behöver stärka sinOlle är känslig för krav och Han
hjälpsjälvkänsla sin tillit till sig själv och andraoch att attgenom ge-

måste känna sig nöjd, hannomföra det han har tänkt sig. Han och att
svårt misslyckan-år viktigt eftersom Olle upplevaduger. Detta har att

måste förstå ärVi Olle besvärligt inte bara han be-den. har det attatt -
Olle.svärlig. Wiking vikten roll i arbetet medbetonar pedagogensav
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SOU 1994:llär är 45utvecklas i socialt sin omgivning barnetBarn samspel melett
ingår tvåpersonsrelation. Expertbilaga 14nyfött det direkt i Ganska snart tar manen

Så småningom vidgarimed andra och syskon relationer.vuxna nya
sitt sociala kontaktnät sig socialt i världen andraoch utman ger -

får Såstörre större kort be-och kamrater och betydelse. kan manvuxna
sociala kontaktnätet Wikingskriva hur det utvecklas. Barbro tar upp

Bråkiga barn förbetydelse barns utveckling. Gruppmogna-gruppens
successivt förskoleperioden, olika för olikaden utvecklas under men

s. 72. lilla nyfödda ingabarn Det barnet har behov kamrater, menav
tidigt blir de intresserade andra barn, även de inte leker medav om va-

Genom upptäckerbredvid varandra. lekenrandra utvecklatsutan att
behövs fler fördet barn kunna leka. I barngruppenbarnet snart att att

siglär sig barn och de och till Bar-att ta, anpassar mer mer gruppen.ge
Ol-behöver självklart vuxenhjälp för klara iatt attnet av vara grupp.

larna behöver sitt sätt stöd fför kunnamycketatt extra attgenom vara,
uppleva glädjen i tillsammans med andra barn.att vara

fårFör skall bli bekräftade ibarn kunna ochatt trygga ein grupp,
inte för 6-8 är lagom. Istor storagruppen vara personer grupper av-

blir ofta ängsliga barn ängsligare, och okoncentrerade barnbarn mer
ofta för förokoncentrerade. skolans värld är ochI storagrupperna

många på iär samtidigt. utvecklarbarn Barnute rasterna engrupper
Vi-känsla, är viktig för identitetsutveckling behöverderassom man-

förebilder.helt enkelt andra barn som

Avslutning

förstå nå näravärldar ömsesidig och kontzaktAtt barns med bar-att en-
förståförstå fantasinsbarn tänker och lärhur lekens ochnet att att- - -

för inlärningkreativitetens betydelse. är viktigt barnsAllt och utveck-
ling.

Hugovill hämtat Maria GripesJag avsluta med stycke och J0-ett ur
.5efin.

håret uppgivet påFröken far ochmed handen Hugogenom ser
gåstörtarLilla Hugo, hon, hur ska detta jag kunnaHur ska-

närlära dig läsa, du inte gör dina läxor
ska Frökna bekömra .inze, sägerInte sig lära mig läsateom-

fårHugo zröstande. Dä la lära tid däsig själv. Dä blir allt teen
mä.... .. påDe ögonblick, Hugo och Fröken.ettser varann

är liten spinkig, beiikyddandeHugo och han stark ochmen ser
Fröken är och kraftig nästan hjälpsökamde justut. stor utmen ser

nu.
sägerHugo, hon vädjande. är ju för lläsa jag ärDet läraatt er-

förståtttill. Har du inte det
görHugo avvärjande rörelse. närmast förskiräcktHan ut.en ser

Alää. åDä ä inte vezitt, säger han. för läsa i bo-Bara lärate oss-
ka Dä ä la grömt
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1994: 45SOUniledsen närjag blirFröken,sägerdet är roligt,Nej, men- 14Expertbilagai läxorna.struntar
då sä-skulle jag inte,nä dämiginte bryDä skulle jag om se--

övertygelse.känsla ochmedHugoger
på honom.allvarligtFröken ser

hon.sägermig det Hugo,bryrdet gör jag. JagMen om-
måndag gläd-På kommer Hugolördag.händeDetta morgonen

jestrålande skolan.till
litetFröken.han till Honsägerläsa i boka,Nu kan jag ser-

läsa.plötsligtkansäger. Hanär HugoMen dettvivlande ut. som
kanhela boken. Hankan läsagamla läxorna. Hanbara deInte

pajff.alldelesFröken blirallt hanläsa ser.
åt hon.undrardu burit digall världen hariHur-

förundran.är själv fullHugo av
då öppna jagMänförklarar han.knepit i början,la liteDä va-

blå ögon.sina ovanligtså spärrarochhär, säger hanögera upp
ipå små Prexistså bokstävera.dijagOch spanarsom enspana

Ã såg bok-då kröp ihopju hur ditöcke.trä ochskogen etter en
Å 0rdsmådjura på marken. dä blevståvera änna massaensom
så lite kne-könstit, baraå inteutåv. själv. Däblev ju sigDä va

pzt.
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Expertbilaga 14
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