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Förord

parlamentarisktjunitillkallade i 1995 sammansattRegeringen en
Kunskapslyñskom-förkunskapslyñnationelltförkommitté ett vuxna,

lade kommit-1996loch Dir 1996:71. Den1995:67mittén, Dir mars
ochkunskapslyjfördelbetänkande En strategisitt förstaframtén

strategiför dennadär målen1996:27,lärandelivslångt SOU presente-
ungdomsutbildning,hömpelarnadevilarStrateginrades. tre

dessaSatsningarna inomlärande.livslångtför ochkunskapslyñ vuxna
helhet.måsteför sigbetraktasfår inteområden utantre ses som envar

direktiv blandhar i sinaKLKKunskapslyftskommittén annat som
förutsättningar harvarierandemed sinabedömauppdrag att vuxnaom

kommunalutbildning ifåmöjlighetertillfredsställande vuxenut-att
fåmöjligheternaskall ocksåKommitténbildning. överväga attom

enskildes,dentillräckliga, delsgymnasial nivåvuxenutbildning på är ur
skallsynvinkelarbetslivetsdels garanterasövervägasamt vuxnaomur

kärnämnen. Därutövergymnasieskolansutbildning i vissatillrätt av
pedagogiskadenkan stimuleraåtgärderskall kommittén överväga som

vuxenutbildningen. Omsamhällsstöddadeninomutvecklingen
föreskrifter ellerhinder idet finnskonstaterar styrsystemkommittén att

direktiv lämnasinaenligtskall kommitténutvecklingpedagogiskför en
förändringar.lämpligaförslag på

syssel-till den s.k.anslutning1996 iunderharRiksdagen sommaren
särskildbeslutatblandsättningspropositionen vuxenut-annat om en

med den 1fem årskall genomföras underbildningssatsning. Den start
Särskildahelårsplatser år.minst 100 000och omfattajuli 1997 per

ändamål. Satsningenför dettamedel fördelas till kommunernastatliga
förformerutvecklabidra till mötaskall också attatt vuxnasnya

femårsperioden kunnaefteroch därmedframtidenutbildningsbehov i
vuxenutbildning.reformeradresultera i en

förutsättningarvuxenutbildningssatsningen innebärsärskildaDen nya
skalltilläggsdirektivEnligt sinaarbete.Kunskapslyftskommitténsför

Syftet medvuxenutbildning.satsningen påsärskildafölja denkommittén
för kunna dranödvändiga erfarenheterkommitténdetta attär att ge

vuxenutbildningenden reformeringförslag tillochslutsatser somavge
satsningen.särskilda2000-talet avlöser denpå

ocksåKunskapslyftskommitténtilldirektivenursprungligaDe angav
möjlig-områden, delssig tvåfördjupakommittén skulleatt vuxnas

dels möjligheter stimuleragymnasial nivå,utbildning påheter få attatt
samhällsstödd vuxenutbildning. Förutveckling inompedagogisk att
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fördjupa sina kunskaper inom dessa områden utarbetade kommittén två
enkäter, till komvuxenhetema och skolor förstatensvarav en vuxna

ytterligare till Folkbildningsrådet församt folkhögskolor ochen
studieförbund. Folkhögskolorna bereddes möjlighet kommen-attsenare

Folkbildningsrådetstera svar.
Enkätsvaren har sammanställts. Det Kunskapslyftskommitténsärnu

förhoppning kommentarerna och diskussionen iatt anslutning tillsvaren,
skall fördjupa både de organisatoriska och pedagogiskasvaren

diskussionerna hos olika vuxenutbildare och inspirera till utveckling av
verksamheten, speciellt inför och under den särskilda vuxenutbildnings-
satsningen. Kommittén också angelägen fåär från olikaattom respons
vuxenutbildare på de tankar fors fram i rapporten.som

Kunskapslyñskommittén skall återkomma till de frågor berörssom
i denna i betänkanden. Förslag i huvudsak berörrapport senare som
pedagogiska frågor kommer behandlas i delbetänkandeatt ett som
planeras till slutet medan frågor1997, i huvudsak ärav som av
organisatoriskt slag kommer behandlas endera i de årligaatt av-
rapporteringama satsningen kommittén har i uppdrag attav som
redovisa till regeringen den april1 1998 och den april1 1999 eller i
kommitténs slutbetänkande skall avlämnas den 1 årsenastsom mars
2000.

Enkätema liksom denna har utarbetats Thorbjörn Levin.rapport av
referensgruppEn har deltagit i arbetet med utarbeta komvux-/SSV-att

enkätema och värdera inkomna på dessa enkäter. Referensgruppensvar
har bestått följande skolledare inom komvux:av

Ulla Carlsson, Nacka
Kraft,Jan Norrköping

Elsie Nordén, HärnösandSSV
Cathrina Strandberg, Nordmaling
Torgny Svensson, Malmö samt
John Quick, Gagnef
Kunskapslyftskommittén vill med denna bidra till tankarrapport att

och idéer väcks leder till fortsatt reformering den svenskasom en av
vuxenutbildningen.

Stockholm i december 1996

Anders Arnesson
/Åsa Sohlman
Thorbjörn Levin
Marie Bucht
Marjut Torpo
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och slutsatserSammanfattning1

möjligheter till utbildning, delsfå uppfattning delsFör att om vuxnasen
skolorhinder för pedagogisk utveckling komvux ochvilka statensom

skickade Kunskapslyftskommittén i mittenuppleverför SSW avvuxna
frågeformulär med frågor organisatorisk och1996 ut ettmars om

och Svarsfrekvensenpedagogisk utveckling inom komvux SSV. var
betecknas mycket bra.vilket måste70%, som

erhöll i slutet två skrivelser frånFolkbildningsrådet 1996av mars
frågor behandlade pedagogiskinnehållande antalKLK ut-ett som

folkhögskolor. Folkbildningsrådetsstudieförbund respektiveveckling i
studieförbundens verksamhet hade innan det översändesavseendesvar

studieförbund för yttrande.remitterats till samtliga Folk-till KLK
folkhögskolomas verksamhet hadebildningsrådets avseendesvar

referensgrupp bestående antal folkhögskolerektorer.förankrats i ettaven
med tanke de olika förutsättningar gäller förbeslutade påKLK som-

översända Folkbildningsrådets för eventuellafolkhögskoloma att svar-
folkhögskolor. skedde i junikompletteringar till samtliga 1996.Detta

med kompletteringar.fåtal folkhögskolor inkomEndast ett
utförligttill Kunskapslyftskommittén antalDirektiven etttar upp

kommunens ansvarsområde och denfrågeställningar berörsom
verksamhet. direktivenkommunala Vuxenutbildningens Därutöver tar

pedagogisk utveckling inom denåtgärder för stödjaockså attupp
Föreliggande har därförvuxenutbildningen. sinsamhällsstödda rapport

skolor förkommunala vuxenutbildningen. Statenstyngdpunkt i den
studieförbunden får därmed någotfolkhögskoloma och en mervuxna,

den utförligare vill studeraundanskymd plats i Förrapporten. som
och utveckling kan lästipsen i slutetfolkbildningens uppkomstspeciellt

tänkta såväluppslag. Lästipsennågra är att ettrapporten geav ge
beskrivning Vuxenutbildningenshistoriskt perspektiv avsom en

omfattning och inriktning.nuvarande
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Sammanfattning1.1 resultatav

Nedan sammanfattas från komvux, SSV, folkhögskolor ochsvaren
studieförbund för sig. Därefter diskuteras slutsatservar gemensamma
inom områdena organisation och pedagogik.

1.1.1 Komvux

Resultaten sammanfattas under rubrikerna Organisatoriska frågor,
Organisatoriska pedagogiska frågor Pedagogiska frågor.samt-

frågorOrganisatoriska

hälften komvuxenhetemaDrygt invandrarna domine-rapporterar attav
grundläggandepå vuxenutbildning, speciellt den tidigare delen. Enrar
och tendens två enheter deär att tre attannan ny av uppger ensamma

för SFI-undervisningen i kommunen.ansvarar
Möjligheterna studera på olika harnivåer ökat hos de flestaatt

komvuxenhetema. Vissa problem finns dock. kommunalaDe be-
sparingarna har ibland minskat utbudet, vilket gjort valmöjlighetema
färre. Samverkan mellan gymnasial vuxenutbildning och gymnasieskolan
tycks också försvåra samtidigt läsa på olika nivåer.att

femtedelEndast enheterna uppfyllerde kommuninne-atten av anser
vånarnas behov gymnasial utbildning. Yrkesutbildningen har minskatav
kraftigt.

flexibelEn utveckling kurssystemet hindras inte det nuvarandeav av
kurssystemet behöverdet kompletteras på några punkter, femsägermen

enheter. skulle blandDet behövas modernt, nationelltannat ettav sex
fastställt, kursutbud, vänder sig till lågutbildade med behovsom av
kompetenshöjning, exempelvis grundskoleanknutna påbyggnadsut-
bildningar och yrkesinriktade orienteringskurser.

majoritet enheternaEn kvällskurserna har minskatrapporterar attav
i reella tal i den kommunen. deI små kommunerna de tvåäregna
huvudsakliga skälen resursbrist och brist studerande.på övrigaI
kommuner skälet skuritshar ned och dagkurserär att attresurserna
prioriterats politikerna och/eller skolledama. fallI några direktav anges

skolledama medorkat organisera kvällskursema, eftersomatt att
dagkursema ökat skolledningsresursen.men
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och/ellerlördagarpåkurser/aktiviteterharenheterFlertalet stora
medelstoraför det.planerar Dehar detinteunder De somsommaren.
och villigadeltagarebrist påtillhänvisarenheternamindreoch resurser,

skäl.tänkandetraditionelltocksåanfördellärare, somenmen
framförsenheternatill deminstafrån de störstaGenomgående --

Detstudiestödet och CSN. ärnuvarandedetkritikmycket motmot
bibehållenmedfå studerainteAttolikamångaalldeles för system.

hänsynintedessutomStudiestödspoängena-kasseersättning tarupprör.
tilllånaalla. behövalika för Attbehovsärskildamed ärtill elever utan

stötande.ocksåupplevsvuxenutbildninggrundläggande
flexibili-hinder förformellafinns någradetinteEnheterna attanser

bättreenheter,läroplan,flexibilitet krävsökadreelltFör egnaegentet.
kurservuxenanpassadevuxenutbildare ochandramedsamverkan som

övertygadeocksåEnheterna attnuvarande. ärtill dekomplement om
skulleutbildninggymnasialtillstudiestöd ochbättre rätt vuxnasgynna

studier.fortsattatillmöjligheter

frågorpedagogiskaOrganisatoriska -

medfördelar integrationhelstnågrainteKomvuxenhetema somser
uddakringsamverkandelsfrånbortsettgymnasieskola,komvux -

gymnasialaöka detförsmå kommunerisamordning attdelskursutbud,
förlängsförekommerintegrationvuxenstuderande. Därförutbudet

deltagarna.för destudietidenalltiddessutom nästan vuxna
åttaspanskaintevarförellerfranskatyska,iGymnasiekursen

nöjdamycketoch elevernamånga år ärgjort iviheltid: "Så harveckor
koncentra-integåreller Detämnen.andra attmedvifortsätterNu

eftersomtidigare,gjortutsträckning komvuxdenitionsläsa ens
följamåstekomvuxgjortgymnasieskolanmed attintegrationen

verklighetenolikakursema. Så ututläggningtraditionell menserav
koncentrationsläsningenändock konstateraskansammanfattningsvis att

tio åren.ökat de senaste
kompensatoriskskall fåochäldrelågutbildadeSjälvklart att yngre

enheterFlertaletalla enheter.utbildning i komvux, nästansäger anser
exempelvisuppgift förpensionärerutbildning ärdäremot att enav

för komvux.intefolkhögskolorellerstudieförbund -
och självförtro-kreativitetstärkaförkrävskurserinte attDet är som

problem-utvecklingenheterna mothävdarende utan merenen--
arbetssätt,processbetonat etc.undervisning,orienterad ett
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frågorPedagogiska

Komvuxenhetema har inte dennått ideala situationen, flertaletmen
enheter arbetar aktivt med vidareutveckla vuxenpedagogiskaatt
förhållningssätt. finns dockDet problem integration medt.ex. gym-
nasieskolan och hårt pressade kursplaner och betygskriterier. finnsDet
också enheter, där utbildningen liknar traditionell gymnasieut-mer
bildning.

Flertalet komvuxenheter lärarna träffas oftareär överens attom nu
och diskuterar innebörd och konkretiseringar kursplanemål och be-av
tygskriterier. dockDet inte självklart det också leder tillär pedago-att
gisk utveckling flestade enheterna emellertid det.men anser

Flertalet komvuxenheter mycket nöjda med sina lärare.är denFör
erfarne läraren bakgrundsmångfald elevgruppeninte problemär i ett

tillgång. Många komvuxenheter lägger också mycket arbeteutan en ner
på så goda förutsättningar möjligt inför studierna.att Där ärge som
studievägledarens professionalitet avgörande.

Invandrares kunskaper inom olika områden dock alltför litet itas
anspråk. Vid vissa enheter riktas särskilda insatser kvinnorna imot
komvux. nå lågutbildade förutsättsFör enligt flertalet enheteratt män
uppsökande verksamhet och/eller samverkan med andra myndigheter.

negativa studieavbrottenDe beror enligt komvuxenhetemas samstäm-
miga uppgifter den studerandespå ekonomi också alltförpå högmen en
studietakt dvs. på CSN:s villkor för få helt studiestöd.att

Datorer med anslutning till och olikaInternet databaser relativtär
vanligt på flertalet komvuxenheter. teknikenDen krävernya ny
metodik/pedagogik. Arbetssättet blir individuellt och problem-mer
baserat. Elevernas aktivitet och och lärarens rollegen ansvar gynnas
utvecklas alltmer handledande och stimulerande funktion.mot en
Distansutbildningen ökar, och enheternas samarbete med SSV utvecklas.

Databaser och används iInternet många kurser för det enskildat.ex.
arbetet eller fördjupningsuppgifter. Företag och offentliga organisationer
används huvudsakligen för studiebesök, för hämta gästföreläsare, föratt

få tillgång till praktikplatser/arbetsplatsförlagd utbildning och föratt
enskilda arbeten/grupparbeten och tördjupningsuppgifter. Också studie-
besök och dagstidningar kopplingen till näringsliv och omvärld.ge

Kursutvärderingar oftast i komvux. De frågangörs mestsvarar
vad eleverna tyckt undervisningen, mindre hur kursen medstämtom om
målen i kursplanen. Enstaka enheter har redovisat politiska initiativ i
utvärderingsfrågor. Kvalitetssäkring diskuteras.

Enheterna hävdar med bestämdhet komvux fortfarandeatt är en
föregångareoch inom det kommunalaspjutspets skolväsendet.en
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behov, lyfta de studerande,tillmötesgåbra påKomvux är att attatt
människors självtillit.finna sig själv, ökahjälpa och attattvar en

vuxenpedagogiska området kraftigt undersattdetForskning inom är
Enheternakommunal och statlig vuxenutbildning.speciellt vad avser-

område, knyta forskare ochforskningen inom dettavill förstärka
lärartjänsteroch knyta forskarna till påpraktiker varandranärmare

komvuxenheter.

önskemål:framtiden enheternasinförKomvux -
gymnasieskolanjämfört medläroplan eller åtminstone enegen

vuxenutbildningen, dess mål, syftenbeskrivninglikvärdig etc.av
nuvarande läroplanen,i den

vuxenutbildningsanordnare,samverkan mellanenhet medegen
och orienteringskurserpåbyggnadskursergrundskoleanknutna av

slag,olika
lärarutbildning personalfort-forskningutvecklad och stärkt --

och framför alltbildning annat
studiestödssystem.bättreett

SSVskolor förStatens1.1.2 vuxna

Härnösand och Norrköpingi SSVHförstatliga skolornatvâDe vuxna
delar den enkät gicktillämpligahar bådaSSVN utsvarat av som

till komvuxenhetema.

frågorOrganisatoriska

svenska föroch invandrare förekommervuxenutbildningGrundläggande
Gymnasial vuxenutbildning och påbygg-skolor.i dessa statligainte

allmänna, ekonomiska och tekniskahuvudsakomfattar inadsutbildning
brevdistansutbildning SSVNenderaoch förekommerämnen rensom

kombinerad med eller fleradistansutbildningeller en samman-som
utbildning, kvälls-varvad Dåskolan SSVH.dragningar kurs ärper

enligt uppgift resultat.studietider, med utmärktaoch helgtid populära
Även från dessaförekommer erfarenheternasommarkurser SSVH men

yrkesinriktade gymnasiala utbildningen harrelativt ringa. Denär ännu
försvunnit SSVN.minskat eller heltSSVH

komvux. för dessamålgrupper EngagemangetharSSV somsamma
förUtbildning äldre 65 år ochbåda enheternaenligtär stort. vuxna
uppgift förprioriterad skolorna.betraktas intedäröver som en
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studieekonomiska förutsättningarna kan förbättras. BeräkningenDe
i utbildning jämförbarCSN-poäng for deltagare varvad med denärav

för studerande i komvux. målgruppen för brev-Den SSVNstora -
distanselevema får inte alls studiemedel, såvida inte brevstudiema-

mindre kompletterade del till komvuxstudier.utgör en
Företrädarna för de båda skolorna många utvecklingsmöjligheterser

för förbättra möjligheter få utbildning gymnasial nivå.att attvuxnas
brevdistansutbildningen det till den enskilde sinaI påär attupp

villkor koncentrera undervisningen i eller mindre utsträckning. Istörre
den varvade utbildningsfonnen tillämpas koncentrationsläsning regel-

har enligt inte utvecklats optimalt utveck-mässigt. Den SSVH ännu men
lingsarbete pågår.

frågorPedagogiska

realitet för de båda SSV-skolomavuxenpedagogik levandeAtt är en ger
klara bevis for. Eleverna för sina studierenkätsvaren ett stortges ansvar

det gäller studiernas uppläggning. hur skall kunna skapaFrågan SSVnär
goda möjligheter för exempelvis aktivt elevinflytande elevernatrots att
sitter utspridda landet diskuteras livligt skolorna.över

Distansutbildningen hade tidigare begränsade möjligheter utvecklaatt
diskussioner, undersökningarsitt arbetssätt det gälldenär gemensamma

ökar möjligheternagrupparbeten. Med modem teknik emellertidoch nu
finnsexempelvis diskussioner, deltagarna inte påtill atttrots samma

uppfattning främst lärarnas vilja ochdet enligt skolornasplats. Där är
fantasi sätter gränser.som

utbildning för komvuxlärare mindre forfinns inte någonDet än-
ändå distansutbildningen fungeraParadoxalt kandistanslärare. somnog

Övergångenförändrad lärarroll. till blandföregångare till IT-annaten
kursmaterial förändrar enkätsvaren dömabaserat och IT-media attav

blir handledare.både elev- och lärarroll. Kunskapsförmedlaren mer
vissakommer till frågan tillvarataNär över att gruppersman om -

kvinnors erfarenheter och kunskaper ispeciellt och invandrares -
undervisningen framhåller det varierar från tillskolorna ämne ämneatt

bland sinahar mycket få invandrare elever. Lågutbildadesamt att man
sökas arbetsplatser och de arbetslösamåste på viaärmän upp om

arbetsförmedlingen. undervisningen genomförasexempelvis Om kan på
underlättasarbetsplatsen, så såväl rekrytering studier.som

elever lämnar ibland vuxenstudier vid orsakSSVVuxna sammaav
studie-gymnasieskolan. främsta orsakerna tillungdomar lämnar Desom

avbrott arbete, ekonomiska skäl och andra studier.är
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enbart varvademedfrämst SSVHskolornastatligabådaDe -
interaktiva medierutsträckningi mycketutnyttjarutbildningar stor-

språk. de naturorien-används i Ihjälpmedel.pedagogiska Internetsom
i diskussions-deltagandedatabaser ochsökning iingårterande ämnena

Samhällsorienterandede ämnena uppmuntrasvia IInternet.möten
Undervisning via ITV-och kunskap.informationsökadeltagarna att

metoderinteraktivaexempel påandravideokonferenserstudios och är
undervisningen.utnyttjas isom

pedagogiskade spjutspetsarna.komvuxinte bara vässarDet är som
utveckla och förnyahårt medarbetardeskolorna betonarBåda attatt

former.olikadistansutbildningens
båda skolornavid deutvärderingarolika slagförFormer av

nationellai olikadeltadå blandhandlardiskuteras. Det attannat om
olika målutvärderingarkontinuerligtoch motgöraatt egnaprov

ocksåhandlarövergripande mål, etc.. Det externakursmål, om
utvärderingar.

V planeratsamverkanbetonar sättSSV-skolomaBåda ettatt mer
arbets-och Vuxenutbildningensforskare/doktorandermellantillmåste

forskninglitetsker väldigtdet faktisktocksåhävdarplatser. Man att
distansutbildning iallmänhet ochvuxenutbildningssektom iinom

synnerhet.
uppdragut-riktamöjlighetvill fåframtiden SSVHInför den attnära

utveckla dis-i samarbeteförtill kommunernabildningen attäven
bereddtillfället inteförVid SSVNolika slag.tansmodeller är manav

isig mittbefinnerframtiden, eftersominförönskemåluttryckaatt man
pågåendedessavill resultatetförstutvecklingsskede ochett avse

insatser.

Folkhögskoloma1.1.3

frågorOrganisatoriska

blandverksamhet liggerfolkhögskolornasför annat attbasenI
framhållit iharstatsmakternamålgrupperkrav påtillgodose de som

delocksåbakgrunden hardenfolkbildningspropositionen. Mot storen
föröronmärkts för riktade insatserstatsbidrag direktfolkhögskolornasav

kortutbildade, invandrare ochDit räknasde prioriterade grupperna.
funktionshinder.medpersoner

enligt Folk-kortutbildadefolkhögskolor förvidUtbildning ger
socialai allmänna Denkunskaperökadebildningsrådet ämnen.änmer

invandrareför lärande.kompetensen Förstärks likasåkompetensen
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folkhögskolan med sin intematform särskilt väl. Enanses passa
folkhögskola har i sitt dock anfört prioritering invandrareattsvar av ger
låg bland folkhögskoloma, lärarutbildningenstatus brister i rekryte-att
ring invandrarlärare och borde kvalitativatt utvärderinggöraav man en

folkbildningen till invandrare. Bland människor med funktionshinderav
finns många med kort och bristfällig utbildning. Undervisningenen
måste individanpassas. Ofta saknas också läromedel for dessa grupper
påpekar Speciell lärarkompetens måste också rekryteras. Förman. att
tillgodose äldre studerandes studiebehov har folkhögskolorna byggt ut

verksamheter lokaliserade tillexterna tätortema.
olkhögskolomaF har under de åren tilldragit sig allt störreettsenare

intresse från både ungdomar och syo-konsulenter alternativsom en
utbildningsform till gymnasieskolan. Detta gäller någotäven en grupp
äldre ungdomar, vilka ofta har avbruten grund- eller gymnasieskolaen
bakom sig. Folkhögskolan har då blivit andra chans.en

Kursutbudet i folkhögskolorna domineras allmänna kurser, det villav
behörighetsgivande kursersäga på grundskole- och gymnasienivå. De

yrkesinriktade kurserna kurser eftergymnasial nivålhögskoleni-avser
vå, exempelvis fritidsledarutbildning, inforrnationsutbildningar samt
data- och ekonomiutbildningar. estetiskaDe kurserna musiklinjer,avser
bild- och formlinjer Därtill kommer övriga kurser bibel- ochm.m.
livsåskådningskurser, miljökurser, idrottskurser m.m. och korta kurser,
de ofta med folkrörelse- och organisationsprofil.senare

Folkbildningsrådet betonar värdet de allmänna kurserna. Fleraav
folkhögskolor dock delvis i polemik med Folkbildningsrådetmenar - -

yrkesutbildningen inom folkhögskolansatt värld mycket väl kan
utvecklas till omfatta yrkesutbildningar grundläggandeatt och
gymnasial nivå.

Om de allmänna kurserna inte möjlighet också till formellgav
kompetens och behörighet för högskolestudier Folkbildningsrådettror att
betydligt färre skulle söka sig till folkhögskolan.personer

frågorPedagogiska

vanligEn tillämpning avfolkhögskolemetodiken enligt olkbildnings-Fär
rådet läraren både utgår från sina erfarenheteratt och kunskaper och
samtidigt till deltagarna inventerar sina och låter dem kommaattser

till del. Sedan utvecklar pedagogiskgemensamtgruppen man en
process for det eller avsnitt skallämne studera. En viktigman
målsättning for detta studierna inte bara leder tillär ökadeatt kunskaper

också till självförtroende ochutan större ansvarstagandeett hos den
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föremål för förändringarLärarrollen sedan alltidstuderanden.enskilde är
också får sitt genomslag påIT-utvecklingeni takt medinte minst som

dock de studerande iFolkbildningsrådet påpekarfolkhögskoloma. att en
upplevde de i någonundersökning integenomfördnyligen störreatt

uppläggningen studierna.påverkatmed ochutsträckning varit av
Ämnen kvinnor fårsärskilt intresserarfrågeställningar,och som

i undervisningen på folk-Folkbildningsrådetenligt stort utrymme
det sigfolkhögskoleuppföljning visarvåren 1995högskoloma. SCB:sI

sin folkhögskoletidvärde påstuderandenade kvinnliga sätter stortatt
inneburit.utveckling dennaden personligaoch på

minst i samband medmedia inteinteraktivaAnvändningen av
folkhögskolor.antalpåbörjats pådistansutbildning har ett

utvecklingför pedagogiskstimulansåtgärderövrigadet gällerNär
Folkbildnings-de frånprojekt med stödantal lokalapågår ett stort av

varjeläsåret 1996/97skall frånFoU-medlen. Vidarerådet avsatta
fortbildning ochstatsbidraget tillfolkhögskola använda minst 5% av

utvecklingsarbete.
Önskemål den pedago-stimulerarfolkhögskolomafrån är statenatt

till projekt ochstödspridande infonnation,utvecklingengiska avgenom
utbildare.nätverksstimulans mellan

betonarmöjligheter till studier bästfrågan hurPå gynnasvuxnas
det finnsgrundförutsättning måsteFolkbildningsrådet ettattatt varaen

vad han ellerenskildeför denstöd intestudiesocialt änär sämresom
enskildedenförutsättninga-kasseersättning. Enhon får i är attannan

sinastärkalängre sikt,fall påstudier i sätt attvartett,ser som
arbetsmarknaden.möjligheter på

Studieförbunden1.1.4

frågorOrganisatoriska

harolika målgrupper. Desig till mångaStudieförbunden vänder -
huvuduppgiftFolkbildningstörbundet tagitredovisar attsom en-

befolkningen.varje tid finns i Detkunskapsklyfta iöverbrygga den som
folk-exempelvis denstatsmakterna ikrav frånockså senasteär ett

bildningspropositionen.
kortutbildade harkunskapsklyftor föröverbryggareRollen avsom

studieförbundengenomförinvandrareförändrats.successivt För en
Studieförbundensamhällskunskap.svenska ochutbildning iomfattande

till kommandemöjlighetinvandrarnasförockså attär resursen
traditioner.ursprungliga Förderasöverföra kunskapengenerationer om
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människor med handikapp funktionshinder liksom förståndshandikapp-
har studieförbundens verksamhet enligt rådets uppfattning givit-

innehåll åt livet på få trodde möjligt den verksam-sättett närsom var
heten började.

Utbildning för överbrygga generationsklyjtor har Studieförbundenatt
sedan gammalt sig åt. i dagDet kunskapsöverföringägnat frånärnya

generation till äldre. teknikIT snabbt tillär taren yngre en en som unga
sig, medan det för äldre längre tid och kräver utbildningtar samtmer
återkommande användning för kunskaperna skall hållas aktiva.att

Studieförbunden sina uppgifter medverka tillatt attser som en av
utbildningsklyftoma i samhället. Tillutjämna del detärstor en

pedagogisk fråga. Folkbildningsrâdet diskuterar utifrån detta perspektiv
bland inte den pedagogik fortfarande tillämpas i detannat, om som
reguljära skolväsendet medverkar till så många väljer inte studeraatt att
vidare eller fullfölja sina studier.

De studieförbundens11 samlade verksamhet utgjordes 1994/95 av
drygt 340 000 studiecirklar, kulturprogram140 000 och övrig folk-
bildningsverksamhet i omfattning 30 000 studietimmar.en av

Studieförbunden enligt Folkbildningsrâdet de har deattanser
organisatoriska och pedagogiska förutsättningarna genomföraatt
utbildningar på gymnasial nivå. villkorEtt dock de studiesocialaär att
frågorna löses Studieförbunden får utfärda intygsamt att rätt att om
behörighet för högskolestudier. Rådet vidare attanser vuxna som
studerar i cirklar inom andra utbildningsformer skallsättsamma som
ha till studiestöd eller bibehållen a-kasseersättning.rätt Vuxna studeran-
de med familj och bostad rimligtvishar möjlighetersmå attm.m.
finansiera sina studier via lån och så fallet skulleäven om vore man
troligtvis inte välja sådant alternativ.ett

Folkbildningsrâdet hävdar fråga betyg i sitt åen om svar ena
sidan frånvaron betygsstress kreativ samarbetsinriktadatt av gynnar en
studiemiljö. Eftersom å andra sidan den allmänna vuxenutbildnings---
politiken i så hög grad inriktad på nyttighetsaspekten,är innebär
avsaknaden kunna utfärda formella kompetensintyg hinder föratt ettav

rekrytera deltagare till längre utbildningar.att

frågorPedagogiska

Folkbildningsrâdet framhåller på tal vuxenpedagogik all inlärningattom
i princip bör från erfarenhetutgå den studerandes "att gå från den-
kända till den hittills okända världen gällerDet den studeran-oavsett
des ålder föroch i synnerhet studerande. I många cirkelämnenvuxna
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kunskapernadeanknytadeltagargruppenoch/ellercirkelledarenkan nya
vadpåtagligtmycket sätt änreferensramdeltagarnastill ett sommer

undervisas.barngäller, när
tillgång vidviktigorganisationerinvandrarnas ärmedSamarbetet en

kunskaperspeciellaoftakräverVerksamhetendeltagare.rekrytering av
utbildning iåterkommandebehovdärmed harledarna avsomav

etniska Kvinnorna ärsärart.kunskapochpedagogik gruppemasom
cirkelledare.ochdeltagarestudieförbundensblandöverrepresenterade

kvinnorna.dominerarpraktiska,deoftastämnesområden,vissaInom
sinaoch stärkaför kvinnor mötasfriaskapas attdärJust utrymmen

samhället.sig i Attochdeltamöjligheterdemokratiska att engagera
samhällsvetenskapliga ochnaturvetenskapliga,tillkvinnorflerarekrytera

studieför-förjämställdhetsfrågaangelägenämnesområdentekniska är en
den allmännamedomfattning nåi mänliksombunden, störreatt unga

folkbildningsverksamheten.
innestudieförbunden i dagianvändning ärteknikensinteraktivaDen

komplettering tidigarekanochaccelererandei avensomsesprocessen
metoder.

stödjautvecklingpedagogiskstimulera attkanStaten genom som nu
regelsystemetförändringar ibehovNågraekonomiskamed avresurser.

aktuella.inteuppleverfolkbildningsförordningen varaman--
Folbildnings-betonarbästutbildninghurfråganPå gynnasvuxnas
studiesocialtfolkhögskolomaför gottatt ettrådet på sätt somsamma

studiernauppleverenskildedenochförutsättning attstöd attär en
arbetsmarknaden.möjligheterdennesstärker

Slutsatser1.2

tillsammansstudieförbunden harochfolkhögskolomaSSV,Komvux,
gällerdetproblemdagensmånga närlösaförutsättningar att av

ochlokalt,löses ocksåproblemsådanaMångaförutbildning vuxna.
kanexempel därpåvidareutvecklas. Som nämnasverksamheten

nivå,inplacering i kurs påochdiagnosticering rättvägledning,
i formspännvidden ihanteraförmågaundervisamas att gruppen

erfarenhetbakgrund ocholikaåldrar, samtolikaav
till flexibilitet.förmågamotsvarandeskolledningens

uppmärksam-vilka börtendenser,vissaredovisasföljandedetI nya
tillbör förasfrågoråtgärdaseventuellt utoch samtdiskuteras sommas,

vuxenutbildama själva böroch uppmuntrasdiskussionallmän somen
lokalt.hanteraatt
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Kunskapslyftskommittén återkommer i delbetänkanden tillsenare
frågor föranleder statliga åtgärder.som

Organisatoriska frågor

Målgrupper

Omsorgen och för prioriterade hållsengagemanget levandeom grupper
i komvuxenheterna och SSV Det för det absolutaär flertalet kom-
vuxenheter självklart lågutbildade äldre i arbetsföratt ålder och yngre-

skall få kompensatorisk utbildning. flertaletFör enheter denna frågaär-
huvudsakligen pedagogiskt problem: nå ochett behålla lågutbildadeatt
i utbildningen.

Folkhögskolorna vänder sig till breda målgrupper. En delstor av
folkhögskolomas statsbidrag har också direkt öronmärkts för riktade
insatser för lågutbildade och handikappade. En delvis studerande-ny

pensionärer och äldre.är Dagens samhälle kräver demgrupp även attav
de måste höja och utveckla sin kompetens för på tillfredsställandeatt ett

kunna delta isätt samhället.
Studieförbunden vänder sig till många olika målgrupper, kortut-

bildade, invandrare och människor med handikapp. arbetetI med att
stödja redovisade finns utmaningar för studieförbun-storaovan grupper
den.

Att lågutbildade utbildning till treårig gymnasial nivåge upp
motsvarande torde Vuxenutbildningens främsta uppgifter.vara en av
Det då viktigt vissaär särskilt uppmärksammas,att exempelvisgrupper
de kortutbildade, arbetslösa, invandraremest och handikappade. En

måste följas och möjligheter i förstaannan grupp som noga ges nya
hand i ungdomsutbildningen i vuxenutbildningenäven ungdomarärmen
med ofullständig grundskola, enbart avslutad grundskola och avbruten
gymnasial utbildning.

Folkbildningen har sedan gammalt sigägnat överbryggaatt
generationsklyftor. Det torde därför utmaning för den attvara en ge

pensionärer ochäven äldre möjligheter aktivt delta i samhällslivetatt på
delvis villkor. Folkhögskolor och studieförbund torde ocksånya välvara
skickade sig till dennaatt målgrupp. Det i dag ocksåanpassa ärnya
kunskapsöverföring från generation till äldre, exempelvisen yngre en
IT. Att utnyttja ungdomsresursen för utveckla kunskap iatt föräldra-ny
och äldregenerationen torde både pedagogisk och organisatoriskvara en
utmaning i framtidens folkbildningsarbete.
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kunskapervalidering tidigareochrekryteringInformation, av

bästaden i särklassvuxenutbildareSamtliga är överens attom
deltagare.rekryteringssyfte tidigare Deniinforrnationskanalen är

lågutbildadeoch rekryterainformera män.svåraste ärattgruppen
och bristfälligdem med kortpekar på mångaOlika studier att av

ungdomsskolan, harfrån sin tid idåliga erfarenheterutbildning har
bäst lämparvilka studiersjälvförtroende, inte riktigtbristande vet som

rekryteringsmetoderanvända olikadem, Genomsig för attetc. -
orienteringskurserpröva-på-kurser,verksamhet,däribland uppsökande

stimulerasstudieovanakan dockutbyggd vägledningoch personeren -
studier.till påbörjaatt

finns också mångaadekvat kursutbudmedlågutbildadenåFör ettatt
före-vanligenvadandraidéer kring ärtankar och än somgrepp

Exempel på sådanakommande. är
kombinerasskede följs elleri sittyrkesutbildning avsenaresom

med kärnämnen
exempelvisskola, påplatsförlagd tillutbildning änannan

i arbetemänniskorarbetsplats för är samtsom
utbildning för arbetslösa.arbetsplatsförlagd

undervisningsmetoderverklighetsnäraförmodligen också såDet attär
till studier.lärande lättare motiverarproblembaseratexempelvis --
tekniskanaturvetenskapliga ochtillflera kvinnorrekrytera äm-Att

ijämställdhetsfråga, liksomangelägennesområden störreattär om-en
lågutbildadefattning nå män.unga

planeras i allajustvuxenutbildningssatsningsärskildadenI som nu
och rekryte-informations-olikaviktigt pådetkommuner satsaär att

kunde utnyttjaanordnarevärdefullt olikaringsinsatser. Det omvore
lågut-metoder i syfte nådjärvabeprövadegamlasåväl attnyasom

Även enkätundersök-nå.eljest svårabildade är att omsomgrupper
ändå viktigtvägledningsproblematiken, så detningen inte är atttog upp

utbyggd vägled-väl fungerande ochunderstryka betydelsenhär av en
bäst lokalt.utvecklasför dettaning. Formema

utnyttja deltagarnasvuxenpedagogikengrundbultama i ärEn attav
fallet.döma ocksåtyckserfarenheter. Såtidigare att varasvarenav

till viderfarenhetertidigaredeltagarnasBetydelsen tasatt varaav
kan inteinhämtade kunskaperyrkeslivetvärderingformell i nogav

oftadet kunnandeuppmärksammasunderstrykas. På så sätt vuxnasom
i kallade allmännakunskaper såhandlakan ämnenför med sig. Det om

validerasskulle kunnayrkeskunskapergedignaännu sommen mer om
Därigenompraktiska prövningar.exempelvisi kurser och betyg, genom

formellt värde ochtillmätaserfarenheter kunnaskulle den ävenvuxnes
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till i såväl undervisningssituationen i betygsdokumentatio-tas vara som
Arbetet med validera praktiska kunskaper till formella betyg,attnen.

exempelvis prövning i yrkeskurser, måste utvecklas förstaigenom -
hand på lokal nivå. problemOm skulle visa sig fåruppstå Kunskaps-
lyftskommittén ställning till dessa i skede.ta ett senare

Utbud

Grundläggande vuxenutbildning finns i princip i samtliga landets
kommuner och anordnas komvux. Andelen invandrare ökar markant,av
speciellt i tidigaredelen. några enkätsvarI hänvisas till fler och fleratt
svenskar redan genomgått nioårig grundskola och därför inte aktuellaär
för grundläggande vuxenutbildning. Detta inte individensDetär ärsant.
reella formella kunskaper och färdigheter räknas för attsom en- -
individ skall berättigad till grundläggande vuxenutbildning. Enligtvara
de siffror Kunskapslyftskommittén presenterade i sitt första del-som
betänkande torde det handla miljon människor.överom en

Enstaka kommuner har redovisat de har köer till grundläggandeatt
vuxenutbildning. naturligtvisDetta inte acceptabelt. Enligtär skollagen
har varje kommun för de kommuninnevånare har tillatt rättansvar som
sådan utbildning och önskar delta i den också får den. Det ocksåär- -

kommunal skyldighet aktivt verka för nå dem i kommunenatt atten
har till grundläggande vuxenutbildningrätt och motivera demattsom

delta i utbildningen.att
Skollagen slår tydligt fast kommunerna skall erbjuda gymnasialatt

vuxenutbildning. skallDe enligt skollagen härvid eftersträva att- -
erbjuda utbildning efterfrågan och behov. tordeDettamotsom svarar
innebära skyldighet för kommunen på eller sökaatt sättett annaten
skaffa sig uppfattning kommuninnevånamas efterfrågan ochen om
behov utbildning på gymnasial nivå. Så verkar inte alltid fallet.av vara

Det beklagligt den yrkesinriktadeär utbildningen i komvuxatt
minskat i omfattning. finnsavsevärt Där många möjligheter till
utveckling och många möjligheter till flexibilitet och kreativitet detnär
gäller utbildningsformer, exempelvis iprövaatt samarbete mednäranya
det näringsliv finns i kommunerna. Yrkesinriktad utbildningsom
behöver inte skolförlagd. kanDet finnas mycket vinnatvärtom attvara
med förlägga utbildningarna i arbetslivet.att Det kräverute mer av
planering och utläggning, det skall inte behöva våldsamtmen vara
betungande. Det angeläget den yrkesinriktade utbildningenär föratt

lågutbildade ånyo utvecklas och förstärks i kommunerna. Dettavuxna
sker bäst på lokal nivå.
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fråganliksomyrkesinriktade kursersärskildabehovEventuella omav
med olikasambandimåsteersättning prövasinterkommunal

Omvuxenutbildningssatsningen.särskildadenutvärderingar av
återkommerfordras, såinsatserstatligavisarutvärderingama att

måstesådana. Frågornaforslag tillmedKunskapslyftskommittén senare
utbildning ibehovmänniskorssådantpåhanteras sätt attett av

hindras.lärandet intelivslångadetellerkunskapslyftet
vidareyrkesutbildning iintediskuterasockså kunnatordeDet om

skulle kunnafolkbildningsperspektivettraditionelladetmening varaän
kortutbildadesvårmotiveradenåfolkhögskolomafor att grupper,sättett

yrkesut-handladå kunnaskullelågutbildade Detexempelvis män. om
dockmåstegymnasial nivå. Dettaochgrundläggandepåbildningar

fråga.driva dennade villsjälva,folkhögskolomaavgöras omav
pedagogiskaochorganisatoriskadede harStudieförbunden attanser

påutbildningarkursplanerelateradegenomföraförutsättningarna att
förbehörighetutfärdafår intygdenivå,gymnasial rätt att omom

utfärda be-risk meduppenbardockfinns atthögskolestudier. Det en
medkursplaner,angivnaenligtkursergenomgångnatyg/intyg över

lärarutbild-medpersonalkrav påoch medkunskapsnivåerpreciserade
arbetetgrundidé.studiecirkelns Ividfast atthållasamtidigtochning att

kunnadäremotstudieförbundenuppgift förskullekortutbildadenå en
mellanbli bryggapröva-på-kurserkortareexempelvis via enattvara

ochgrundskole-behörighetsgivande studier påoch längrearbetslöshet
studieförbunden.hosligger härInitiativethögskolenivå.

flexibilitetUtbudets

inteKunskapslyftskommitténkraftigt.minskatharKvällskurserna anser
vuxenutbildnings-särskildadenutveckling.önskvärd Idetta äratt en

allt flexiblaretillmöjligheter ettbör alla attsatsningen tas genomvara
dem.bästtiderutbildningmänniskorerbjudautbud passarsom
läserstuderandetillgång. DesamhällsekonomiskKvällskurserna är en

situationekonomiska sättsinlöst annatvanligenharfritid ochsinpå
nyttjandegra-redan ochfinnsutrustningochLokalerstudiemedel.viaän

tillkommer.personalkostnademaEndastden stiger.
utläggningflexiblaregårkomvuxinomUtvecklingen mot aven

utbild-individuellalösaviljaKomvuxenhetemastiden. attkurser i
ocksåmåstehandledning,distansutbildning,med etc.ningsproblem

medutbildningsproblemMångariktning.ibetraktas rättett stegsom
hjälpmedenderalösaskanval,uddastudietider,individuella nyavosv.

eller pådistansutbildningmetodikmedkombinationteknik i ny
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hemorten med flexibelt vuxenpedagogiskt tankesätt.ett fortsattEn
utveckling i denna riktning bör uppmuntras.

Distansutbildningen främst via SSV studieformär snabbten som- -
ökar möjligheten tillmötesgå den enskilde individens behovatt av
individuellt utlagd studietid. Ett centralt begrepp har blivit någon form

studie/kunskapscentrum lokalt med datorer,ett resurscentrumav -
video, IT-studio, Där finns självfallet också handledare.etc. Kurs-
deltagaren måste alltid ha lärar/handledarstöd i den flexiblaäven
pedagogik distanspedagogik Vid arbetsplatserutgör. kanstorasom

modell användas. fackligaOm organisationer kansamma engageras som
marknadsförings- och kontaktkanal till de anställda, så nås säkert fler av
utbildningen.

Möjligheterna studera på olika nivåer har förbättrats. Tendensenatt
SFI ofta knyts till komvux har förmodligenatt varitnumera en

bidragande faktor. däremotDet oroande integrationär gymnasieskolaatt
gymnasial vuxenutbildning verkar hämmande möjligheterna läsaatt-

på olika nivåer samtidigt. Kombinationen kurser grundläggande nivå
och gymnasiala yrkesinriktade kurser redovisas sällan i komvuxenheter-

enkätsvar, förekommer grundläggande vuxenutbildning inas snarare
kombination med praktik, eller liknande. möjlighetEn nåattpryo ex-
empelvis lågutbildade arbetslösa, egentligen vill ha arbete, intesom
utbildning, kan kombinera studier i klassiskaatt påämnenvara
grundläggande eller gymnasial nivå med just kurser i yrkesämnen.

Den praxis CSN har utvecklat- beräkna studiestödet på denattsom
nivå, där huvuddelen studierna bedrivs har också underlättat attav -
kombinera studier på olika nivåer. fortsattEn sådan utveckling på lokal
nivå önskvärd då speciellt med kopplingär till grundläggande-
yrkesutbildning.

i dettaDet sammanhangär skolledningsorganisa-värt att notera att
har minskat itionen flertalet kommuner. De särskilda utbildningsåt-

gärdema för arbetslösa har vanligen inte resulterat i ökningen av
skolledningsresursen. då kanske begripligtDet beklagligtär attmen- -

arbetskrävande insatser, exempelvis kvällskurser,extra yrkeskurser,
arbetsplatsförlagda utbildningar för enskilda eller mindre etc.grupper
inte har kunnat prioriterats. flexibelOm vuxenutbildningssatsningen
skall lyckas måste exempelvis i form skolledning läggasresurser av- -

planeringpå för utbildningars genomförande. Det åvilar huvudmannen
för utbildningen sörja för detta.att
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Studieekonomi

fullgottlärandemöjliggöraförGrundförutsättningen är ettatt vuxnas
den särskildatill viss del lösts iproblem harstudiesocialt stöd. Detta

vuxenutbildningssatsningen.
eller fleraförstärka timtalet imöjlighetenfinnskomvuxInom att en

stöd och hjälp.särskilda behovharsådanakurser för avpersoner som
till sådant stödför skolan anvisasstyrelsentimmar fårMaximalt 110 av

räknar dock inteslutbetyg.beräkningsunderlaget för CSNifår ingåsom
studiestöd.försina beräkningariin dessa timmar

frågorPedagogiska

Läroplansjrågor

och de kurspla-läroplanendenmycket kritikriktasDet mot nyanya
bemärkelsen deutbildning i denför gymnasial att anses varanerna

saknashängts på.för ungdomsgymnasiet och komvux Detskrivna att
och för gymnasieskoladendock så tillräcklig erfarenhetlängeän nyaav

läroplanen förvuxenutbildningkommunal och statligsamt gemensamma
ändamålsenlighet. Kommandedessskall kunna bedömaatt man

brister.utvärderingar eventuellafår visa på

Samarbete

och komvux och för den delgymnasieskolarelationerna mellan ävenI
flera olika grader samarbete.komvux finnsgrundskola ochmellan av
lokaler, och personal,samutnyttjande utrustninghandlakanDet avom

eller utsträckning. kanmindre Detförekommit ialltidnågot störresom
vanligtvis udda kurser, där intesamverkan kring vissaockså avse --

för få sökande kan erbjudagrundutbildningsanordnama pånågon avav
bredda utbudet. har ocksåtillsammans kan Dettadärkursen manmen

kan slutligen handlatillbaka. Detsedan lång tidförekommit om
tillskolformersamordning två en.av

ochämneskursemas kursplanermed konkretiseraArbetet att
samarbeteunderlättasskulle exempelvis kunnabetygskriterier näraettav

gymnasieskolan och i komvux.lärare imellan
ochintegrera gymnasieskolakommundet finns önskemål iOm atten

organisatoriskadet sker utifrån dehuvudvillkorkomvux bör attett vara
grund förutgångspunkter sedan länge utgjortpedagogiskaoch attsom
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organisera den kommunala vuxenutbildningen. handlar dåDet bland
annat om

fullständig kursutformning, där kurs i läses fritt frånämneetten
övriga kurser i ämnet,
koncentrationsläsning i så utsträckning det pedagogisktstor ärsom
rimligt,
uppdelning kurser i grund- och fördjupningsdelar, där fördjup-av
ningsdelama kan inriktas de olika program/intressen deltagar-mot

representerar,na
varierande timtal för och kurs beroende deltagarnasen samma av
förmåga tillgodogöra sig kursens kunskapsinnehållatt samt
arbetssätt och arbetsformer deltagarna dels behövligasom ger
faktakunskaper, dels verktyg och förmåga efter utbildningensatt
slut så rustade de kan formulera de problem de skallattvara
hantera, analysera dem, söka möjliga lösningar och utifrån sina
värderingar finna den bästa lösningen.

Kunskapslyftskommittén många fördelar med samarbete mellanser
komvux och andra vuxenutbildningsanordnare. Mellan komvux och SSV
utvecklas allt samarbete och från många enheter framförs tankarmer om

utvidgat samarbete med folkhögskolor och studieförbund.ett Det är
enligt Kunskapslyftskommitténs uppfattning angeläget lokaltatt man
ytterligare utvecklar samarbetet mellan komvux, SSV, folkhögskolor och
studieförbund speciellt i samband med planering och genomförande-

den särskilda vuxenutbildningssatsningen.av

Vuxenpedagogik och vuxenpedagogisk utveckling

Åldersspridningen i Deltagamas arbets- ochär stor.en vuxengrupp
samhällslivserfarenheter omfattande och olikartade. syfteär Deras med
studierna varierar kraftigt. Det därför märkligt lärandevore om vuxnas
inte skulle ställa särskilda krav deraspå lärare. Olika arbetssätt och
arbetsformer bejakar dessa krav benämns Vuxenpedagogik.som

intressantDet de olikaär vuxenutbildarnas likartadeatt notera
beskrivning ideal undervisningssituation. Det handlar utgåattav en om
från deltagarnas erfarenheter individ-, samhälls- och arbetslivserfaren--
heter och utnyttja dessa erfarenheter i undervisningen. Samtidigtatt-
betonas vikten deltagarna lär sig själva formulera problem,att attav
analysera dem, själva söka olika lösningar, värdera dessa och finna den

målsättningbästa lösningen. En viktig då studierna inte baraär att
leder till ökade kunskaper också till ökad flexibilitet och kreativitetutan

till självförtroende och ansvarstagande hos den enskilde.samt störreett
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riktigt sak. Fråganinte alltidpraktik dockTeori och är omsamma
i under-till delaktighetskall stimulerasytterligaredeltagarnahur

fortsättnings-Kunskapslyftskommitténenligtbörvisningsprocessen även
utbildningsanordnama.hos de olikauppmärksamhetvis storges

andrakomvuxenheter har lättare änvillDet om egnasynas som
vuxenpedagogisktfram tillkomma synsätt.komvuxenheter ettatt

vuxenpedagogiskadenalltid återfinns ideDärmed inte ytterstasagt att
erfarnaoftahar lärarekomvuxenheterspjutspetsen. Egna egna -
mindreombesörjs enheten.fortbildning Ivuxenutbildare avvars-

skolformer.fleravanligtvis iarbetar lärarnaenheter
tillsammans konkretiseraroftare ochträffaslärarefaktumDet att

torde i längrepositivt.betygskriterier Detochkursplanemål är ett
Problemet i dettapedagogisk utveckling.perspektiv bidra till en

mindrevuxenutbildamai sittsammanhang de ämneär ensamma
med ämneskollegor.dagligt utbytemöjlighet tillintevilkaenheter, ges

dessa lärare måsteskolform.ofta i någon FörocksåtjänstgörDe annan
andramed kollegor isamverkanmöjliggörakommunema/enhetema

studiedagar ochexempelvis regionalaformkommuner/enheter i av
nätverk.interaktiva

understrykaangelägetfinner detKunskapslyftskommittén att
påbörjatspedagogiskaför denskolledarnas att som nuprocessansvar

betygskriterierochläroplan, kursplanerinförandetmedi och ny nyaav
satsningtillfälligf°ar inte bliutvecklas vidare. Denfrihet attstor enges
till detallt återgåttoch gjortår harnågra ut atttunnatsomsom

gamla.

koncentrationsläsningVuxenpedagogik och

vill läsa heltid måste dennegymnasienivå påpåvuxenstuderandeOm en
bakgrunden kandenvarje vecka. Mottill åtta kurserstuderanormalt sex

verkligenpedagogisk synpunktkomvuxenhetemadet ifrågasättas urom
kurserkoncentrationsläsning, och utläggningenoptimalmöjliggör avom
verkarlärande. Utläggningen kurserdenverkligen avvuxnesgynnar

tjänstgöringsmässiga skäl.organisatoriska ochgjord avvarasnarare
harkoncentrationsläsningvill hävdaKunskapslyftskommittén att

skall studerasi olikaAntalet kurserfördelar.många ämnen som
sig på dessastuderande kan koncentreraoch denminskas,samtidigt mer

tillske ytterlighetens Detkan dock inteKoncentrationen gräns.ämnen.
effektiviseras bara förinlärningenexempel självklarttill inte attattär

kurs.heltidsstudier i Detmaximeraskoncentrationsläsningen en-
nackdelarbetsformer.och Engenomtänkta arbetssättfallförutsätter i så
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kan studerande speciellt de prioriterade inteattvara ur grupperna- -
klarar ökad koncentration, eftersom konsekvenserna då blir förödande

de hemma några dagar exempelvis på grund sjukdomär ellerom av
vård bam. kanDetta dock i många fall lösas med handledningextraav
och stödundervisning. finnaAtt optimal nivå för koncentrationsläs-en
ningen i varje och kurs borde utmaning vid varje enhet.ämne vara en

Vuxenpedagogik och teknikny

Statens skolor för inom detta område såväl organisato-utgörvuxna en
risk pedagogisk spjutspets. Vid speciellt SSVH har densom nya
tekniken i kombination med pedagogisk förnyelse lett till många
intressanta utvecklingsprojekt.

tydligtDet den IT-tekniken i alltär utsträckningatt störrenya
används i undervisning inom komvux och folkhögskola. framgårDet
också klart många skolledare inte bara inser denna teknikatt att nya
kräver ny/reviderad metodik också i den möjlighet till snabbareutan ser
pedagogisk utveckling vad eljest skulle ha varit fallet.än som

interaktivaDen teknikens användning i studieförbunden i dag inneär
i accelererande studieförbundensEn pedagogiskastoraen process. av
tillgångar samtidigt mellan människor och samtalet iär detmötet

studiearbetet. därför möjligtDet den teknikenär attgemensamma nya
därför bör hjälpmedel och inte ersättningettmer ses som som en av
tidigare metoder.

Distansutbildning och därmed också distanspedagogik kommer- -
bli allt viktigare inslag i all vuxenutbildning för denatt ett sorts att ge

flexibilitet och tillgänglighet traditionell utbildning inte kan Istam ge.
det kunskapslyftet måste distansutbildningen spela viktig roll.stora en

angelägetDet den pedagogiska fömyelsenär håller jämna medatt steg
den tekniska utvecklingen och den pågående utvecklingenatt nu av
distansutbildning och distanspedagogik fortsätter hos olikaute vuxenut-
bildare.

Vuxenpedagogisk utbildning och forskning

Lärarrollen alltid föremål för förändringar inte minstär i takt med IT-
utvecklingen. lärare i komvuxFör och finnsSSV inte någon speciell
lärarutbildning, det finns för grundskole- och gymnasielärare.som
Lärare, vill arbeta inom tidigaredelen den grundläggandesom av
vuxenutbildningen, kan lärarhögskolan i Linköping erhålla en
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påbyggnadsutbildning folkhögskollärare finns det20 Förpoäng.om en
lärarutbildning i Linköping. cirkelledare finns i de respektiveFör

cirkelledarutbildningar.studieförbunden olika Kunskapslyftskommittén
vidgadkommer behovet lärarutbildning för vuxenutbildareövervägaatt av

skall återkomma till denna fråga i delbetänkande.och ett senare
och folkhögskolor och studieförbund uppleverSåväl komvux SSV som

vuxenpedagogiska området kraftigt eftersattforskningen inom det äratt
området kommunal och statlig vuxenutbildning.speciellt vad Manavser-

forskningavstånd mellan och praktikerupplever också ett stort
Forskningen inom det vuxenpedagogiska området begränsad. Mättär

i totalanslag för pedagogisk forskning den del behandlarär som
kommunal ochvuxenpedagogisk forskning speciellt inom området statlig-

marginell. Betydelsen forskning inomvuxenutbildning närmast av-
vuxenutbildning och vuxenpedagogik kan inte betonas. justDetta ärnog

reformarbete påbörjats.speciellt viktigt bakgrund detmot somnu av
Kunskapslyftskommittén har initierat kartläggning den vuxenpedago-en av

för delbetänkandegiska forskning gjorts och i sittgörs nästaattsom
förstärkning denna sektor.återkomma med eventuella förslag inomom

Utvärdering kvalitetskontroll-

varit särskiltUtvärdering inom komvux kommunal nivå har inte
i och för sigomfattande speciellt inte strukturerad utvärdering. Det är-

däribland utvärdering åsidosatts underbegripligt många aktiviteteratt - -
utbildnings-den snabba expansion komvux den särskildagenomsom

intearbetslösa upplevt de däremotsatsningen på åren. Det ärsenaste
tillfredsställande.

komvuxenheter.Kvalitetskontroll förekommer endast vid enstaka
för sådan.Ytterligare några planerar en

studieförbund har i utvärderatFolkhögskolor och varierande omfattning
Även tycks omfattningen strukturerade utvärderingarsig själva. där av

begränsad.vara
Kunskapslyftskommittén det oerhört angeläget att vuxenut-ser som

utvärderar sin verksamhet givna målbildare liksom deras huvudmän mot
särskilda vuxenutbildningssatsningspeciellt i samband med den som-

möjliggjort de kommande fem också angeläget såvälåren. Det ärstaten att
huvudmännen genomför löpande kvalitetsutveckling.utbildama som en

Kunskapslyftskommitténs arbeteingår i följa detta.Det att noga





SOU 1996:188 29

Inledning2

Kunskapslyftskommittén, beslutade i börjanKLK, år 1996 attav
fördjupa sin kunskap den samhällsstödda vuxenutbildningenom
folkhögskolor, studieförbund, komvux och SSV till allaattgenom
utbildare sända antal frågor avseende stöd och stimulans tillett
pedagogisk utveckling. sändes till komvuxDärutöver och SSV även ett

antal organisatoriska och pedagogiska frågor.större
få uppfattning delsFör möjligheter till utbildning,att en om vuxnas

dels vilka hinder komvux och SS upplever finns i föreskrifterV ochom
beslutade utarbeta frågeformulärKLK kring destyrsystem att ett

aktuella områdena och be de enskilda komvux- respektive SSV-
enhetema utförligtbesvara detta så möjligt. förutsättningarnaIsom
ingick hypotesen olika villkor gällde för medelstora och småatt stora,
enheter och för belägna i glesbygdenheter respektive storstad.

Kunskapslyftskommittén skickade i mitten 1996 formulä-utav mars
med frågor organisatorisk och pedagogisk utveckling inomret om

komvux och mycket omfattandeSSV. 31 frågorDet och denvar av
beskrivande måste påminnelseEn till enheterarten att svar avges. som
skickades i slutet april.svarat ut av

De komvuxenheter inte besvarat enkäten telefonintervjuadessom av
sekretariatet under september 1996 orsakerna till de inteatt svarat.om

få garanti för frågomas relevans bildadesFör referensgruppatt en en
bestående skolledare i komvux och SSV. Denna har underav grupp
arbetets varit behjälplig med tolkninggång också och be-av svar
dömning relevans i slutsatser.av

Folkbildningsrådet erhöll i slutet 1996 två skrivelser frånav mars
innehållandeKLK antal frågor behandlade pedagogiskett ut-som

veckling i studieförbund respektive folkhögskolor. Folkbildningsrådets
avseende studieförbundens verksamhet hade innan det översändessvar

till till studieförbundKLK remitterats samtliga för yttrande. Folk-
bildningsrådets avseende folkhögskolomas verksamhet hadesvar
förankrats i referensgrupp bestående antal folkhögskolerektorer.etten av

beslutade med tanke förutsättningarKLK på de olika gäller försom-
folkhögskoloma översända Folkbildningsrådets för eventuellaatt svar-
kompletteringar till samtliga folkhögskolor. Detta skedde i juni 1996.
Eventuella skulle tillhandaKLK 15 september 1996.senastsvar vara
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folkhögskolor inkom med kompletteringar.Endast fåtalett
Svarsfrekvensen från komvuxenheterna knappt 70% 197är svar av

utskick, vilket betraktas294 måste mycket resultat medett gottsom
tanke på den tid enheterna måste för besvara frågorna.avsätta attsom

kan i detta sammanhang intressant redovisa hur olikaDet attvara
enheter genomfört arbetet med besvara frågor.KLK:s några enheterIatt
har arbetet fördelats skolledargruppen sedan samlats dagpå ochsom en
redovisat sina respektive frågor för övriga. På så har arbetet lett tillsätt

inom andra enheter har de organisatoriskaIen samsyn gruppen.
frågorna diskuterats i skolledargruppen och de pedagogiska lämnats över
till lärarna diskutera under exempelvis halv studiedag. På återatt en
andra har rektor besvarat frågorna. gäller oftaenheter Det småsenare
enheter.

intressant konstatera enkätfrågoma iblandocksåDet är att att gett
nyfikenhet och vilja söka finnaupphov till lösningar. Ettatt par

exemplifierakommentarer f°ar just detta:

underläsa kurs heIg/semestervecka: "Nej.Om inatt en en
och tack för idén"Tanken godär

rekryterar lågutbildadeOm hur "Detmän: var enman
Faktum här i vår kommun har vi justjättebra fråga. är att nu

gymnasial utbildning. tänkerfler vanligt på Jagmän än
för får slags minstaintervjua dem någonatt gemensamma

utgångspunkt för relevant marknadsföringnämnare ensom
denna målgrupp."mot

Komvuxenhetemas redovisas fyrai grupperingar, nämligensvar
enheter med total undervisningsvolym:

klocktimmarunder 2 000 år grupp små enheter oftastl,per
organisatoriskt sammanförda med grundskola.en

mellan 2 och klocktimmar mindre000 5 000 år grupp 2,per
enheter kan organisatoriskt sammanförda med grundsko-som vara en

eller gymnasieskolaen
mellan klocktimmar000 och 10 000 år grupp medel-5 3,per

enheter endera enheter eller organisatorisktärstora som egna

klocktimmar 60-minuterstimmar.Med En enhet med undervisnings-avses en
volym exempelvis klocktimmar år kan2 000 undervisnings-om per om-jämnt fördelad på läsårvolymen 32 veckor ha knappt tioett sägasomvore -vecka.lektioner minuter40 perom
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sammanförda med gymnasieskola ochen
klocktimmar10 000 år grupp 4 oftastöver ärper som egna

enheter eller sammanslagna med gymnasieskola, alternativten en
gymnasieskola och grundskola.en

Båda V-skolornaSS har besvarat komvuxenkäten i tillämpliga delar.
olkbildningsrådet har besvaratF frågorKLK:s för studieförbundens

och folkhögskolornas räkning. folkhögskolor6 har inkommit med kom-
pletterande svar.

komvuxenheter hade98 inte besvarat enkäten. ringdesDessa upp av
sekretariatet under september för1996 få reda på orsakerna till deatt att
inte Några enheter kunde då gallras bort, eftersom de inte skullesvarat.
ha haft enkäten Flertalet de övriga tillhörde 1 små enheter.av grupp
Följande huvudsakliga skäl dessa orsak till enkätenattuppgavs av som
inte besvarats:

kom inte ihåg deDe fått någon enkät.att
hade inteDe tid. kom såDet många enkäter skulle besvarassom
dennaoch alltför arbetsam med många frågor.öppnavar

Förvånansvärt många berättade skolan hade befattnings-att ny
havare på rektorstjänsten. Under våren hade den tidigare rektorn
varit på bort eller också hade tjänsten varit vakant.väg
Komvux uppdelad enheter,på två del integreradär ärvarav en
med gymnasieskolan. Enkäten hade troligtvis hamnat mellan två
stolar.

Svaren från de gjorda telefonintervjuema inte anledningger
misstänka enkätresultatet snedvridits. Tillräckligt många små enheteratt
har för dessa skall kunna representativa för desvarat att svar anses vara

enheterna.små
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3 Komvux

sammanfattning gjorts de inkomnaDen från komvux-som av svaren
enheterna återfinns huvudrubriker:under tre

organisatoriska frågor,
organisatoriska pedagogiska frågor samt-
pedagogiska frågor.

3.1 Organisatoriska frågor

3.1.1 Grundläggande vuxenutbildning och SFI

Invandrarna dominerar grundläggande vuxenutbildning

Enkätfråga

påståendetStämmer den grund-att
håller påläggande vuxenutbildningen

såbli invandrarskolform Omatt ären
påfallet, vad beror det

enheterna56% något andel de enheternastörre storaav en av- -
invandrarna dominerar på grundläggande vuxenutbildning. Drygtattanser

30% har uppfattning. Resterande har avstått från besvaramotsatt att
denna fråga.

Grundläggande vuxenutbildning till viss del på bliär väg att en
invandrarskolform. gäller specielltDetta den tidigare delen utbild-av
ningen. hänger delvisDet med många invandrareatt ärsamman
lågutbildade och de därmed också prioriterad denIatt utgör en grupp.

delen grundläggande vuxenutbildning återfinns dock mångasenare av
svenskar, behöver grundskolenivå,på innan de börjarrepeterasom
studera på gymnasial nivå.

frågesvaren framgårAv tydligt den viktigaste orsaken till detatt att
svårt rekrytera svenskar har samband med det studiefinansiellaär att

2 17-0163
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har helt enkelt inte råd låna för studera dennaMan att attsystemet.
ekonomiska skäl stämpla iställetnivå. Flertalet arbetslösa tvingas attav

intresset för studier hos mångaför studera. orsakEn är avtaratt attannan
med stigande ålder.

oftaEnheterna redovisar allt fler med dyslexiproblem elleratt yngre -
till grundläggande vuxenutbildning. kommuner därliknande söker sig I-

för svenskundervisning för invandrare ocksåkomvux SFI utgöransvarar
rekryteringsbas för grundläggandedenna skolform stark vuxenut-en

arbetsmarknadspolitiska läget det också besvärligt förbildning. Det gör
få arbete, varför studier blir det enda alternativet.invandrare att

vuxenutbildningGrundläggande
vuxenutbildningen bildades juli 1992grundläggande 1Den genom

grundskolans åk igrundvux motsvarande 1-6sammanslagning av
Samhällsorienterande kom-matematik och ämnensvenska, samt

grundskolans åk flertaletmotsvarande 7-9, ämnen.1etappvux,

Studiestöd
Studiemedel,i gymnasieskolan.till eleverStudiehjälp lämnas sär-

särskilt vuxenstudiestöd förvuxenstudiestöd svuxskilt samt
samtliga bestående bidrags- och lånedelarbetslösa svuxa av --

utgå till studerande i komvux ochförutsättningarunder olikakan
bidrag motsvarande a-kassa/KAS.utbildningsbidragliksomSSV

studiestöd i form lån för studier på grund-fåttharDen avsom
därefter efter-gymnasieskolenivå och har fått lån förskole- eller

terminer kan få hälftenunder minstgymnasiala studier tre av
skolnivån avskrivna.studierna påförlånebeloppet

socialbidrag de första åren,flyktingar erhåller tvåNyanlända
studera grund-försörja sig på kankan Dede sätt.annatom

socialbidrag. innebär demed bibehålletnivå Detläggande att
dessa förstasig för studier år.skuldsättabehöver

till fler fler svenskar redanenkätsvaren ochfall hänvisas inågraI att
för grund-och därför inte aktuellanioårig grundskolagenomgått är

vuxenutbildning.läggande
till grundlägganderedovisat de har köerkommuner harEnstaka att

inte acceptabelt.naturligtvisvuxenutbildning. Detta är
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Ny SFI-undervisningentendens: genomförs i huvudsak inumera
komvux

Enkätfråga

Har komvux SFI-undervisningen
gårVart deltagarna efter avslutad

SFI-utbildning

dem endast fem enheterAv inte har någonsvarat attsom uppger man
ÅttaSFI-undervisning i kommunen. enheter någonattuppger annan

föranordnare SFI-undervisningen. Ytterligare enheterensamt ansvarar sex
de tillsammans med anordnare för SFI-attuppger en annan ansvarar

undervisningen. flertalet cirkaDet 70% destora attuppger ensamma
för vilketSFI i kommunen, markant skillnad tidigare,är motansvarar en

då studieförbunden huvudsaki ansvarade för denna utbildning.ensamma
25% har inte frågan.besvarat

Många tycks efter avslutadelever SFI-undervisning fortsätta studierna
i svenska komvux,andra språk i oña kombinerade med andra ämnensom

exempelvis och/ellerengelska praktik eller erhålla olika arbetsmark-- -
nadsåtgärder. har ofta behovDe harmonisera sina kunskaper iattav
basämnen med vad krävs i svenskt utbildningsväsende. Någrasom
fortsätter också med högskoleutbildningar efter SFI-undervisningen.

Variationen ökar storlekenmed på kommunen. citat frånEtt störreen
kommun:

Cirka hälften eleverna får betyg i SFI och går till del vidare in istorav
grundläggande vuxenutbildning, beroende på utbildningsbakgrund läsermen

del bara andraspråk/engelska,svenska alternativt endast engelskaen som
kombinerat förberedandemed universitetets kurs i svenska. En arman
möjlighet för dem fått betyg isvenskstudier kombination medärsom
yrkesorientering, verksamhet betald länsarbetsnämnden och anordnaden av

komvux. dem inte klaratAv slutnivån i SFI, går 60% tillav som ca
Ävenutbildning i kombination med praktik. här länsarbetsnätnndenär

huvudman och komvux hör till anordnama. övrigt finns kontaktI med de
olika stadsdelsnämnderna, i försök få kontakt med de verkligtett att
lågutbildade invandrare oña varit i Sverige bra de återståendeAvett tag.som

det hel del kommer tillbaka till SFI-undervisningenär denär prövaten som
på söka jobb slag."att ett



36 Komvux SOU 1996:188

mindre i sinaenheter flertalet belägna i kommunerNågra uppger--
del invandrare också går vidare till arbete. kräver dockDettaattsvar en

ofta särskilda insatser. exempelvis kommun lyckades viaI etten man
LO-projekt placera hel del invandrare i arbete uppsökandeen genom

bland företagen. Resultatet blev därvid rad fastaverksamhet en
anställningar.

SFI-undervisning flyttar enligt deEfter avslutad mångaarmars av-
invandrare får arbete oftasmå och mindre enheterna på ortensom-

från den lilla kommunen till storstäder.

SFISvenskundervisning för invandrare
för de frivilligaSFI-undervisningen följer i vissa delar läroplanen

har kursplan med betygs-skolfonnema, Lpf 94. Den en egen
särskild förordning.kriterier. övrigt regleras den iI en

tillskall leda till deltagarna nårSFI-undervisningen att upp en
språket, den kallade SFI-nivån.viss kunskapsnivå i det svenska så

Betygskriterier och natio-läroplanen finns denna nivå beskriven.I
Undervisning i grundläggandenella finns utarbetade. vuxen-prov

får kombineras.utbildning och SFI

den nivå bedömsför SFI-undervisningen liggerKunskapsmålet som
samhället. kunnakunna fungera i det svenska Förnödvändig för attatt

ytterligare studier.behövs vanligtvisklara högre nivåer

nivåer och skolformerblandaAtt3.1.2

nivåerpå olika i komvuxelever läserFler och fler

Enkätfråga

möjligheten förHar den studerande
på nivåersamtidigt läsa olika tör-att

svårats årenfem Exde engel-senaste
på nivågrundläggande ochska svens-

på nivå. såOm falletka gymnasial är
pådetvad beror-
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enheternaDrygt 80% påståendet det skulle haprotesterar mot attav
blivit för de studerandesvårare samtidigt läsa olika nivåer.på Endastatt
drygt instämmer i påståendet.10%

Nej överskridaren läser svenskaDen datastöd,mesta Särvux,
grundläggande engelska nybörjamivå och matematik på gyrrmasialvux,
nivå

Nej Eventuellt kan schemakollisioner uppstå försökervi i de flestamen
fall lösa problemen.

Nej, förbättrats: Genom vår parallelläggning/schemasamordningtvärtom
i svenska, matematik och engelska på grundläggande nivå och gymnasiets
A-/B-kurser har möjligheterna förbättrats dramatis

På denna punkt råder inte någon tvekan. Möjligheterna studera påatt
olika nivåer har förbättrats. Vissa problem finns dock. kommunalaDe
besparingarna har minskat utbudet, vilket gjort valmöjlighetema färre.

praktiska problem i huvudsakfinns också lokalmässiga ochDet -
detschematekniska kan svårt läsa på olika nivåer. Dettagöra attsom-

och medelstora enheter.gäller speciellt små

Svårighetema med samtidigt läsa på olika nivåer dagtidatt är
schematekniska. går inte lägga hur flexibeltDet schema helst.att ett som

kan kombinera dag- och kvällskurser, inte familjDäremot ochman om
privatliv lägger hinder i vägen.

Samverkan mellan gymnasial vuxenutbildning och gymnasieskolan
tycks försvåra grundläggandeför i och vuxenutbildningSFI attvuxna
samtidigt läsa olika nivåer. beror på oftapå Detta organiseraratt man

två olika enheter, för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbild-sig i en
för grundläggande vuxenutbildning ochning SFI. CSN-systemetsamt en

olika viktning för olika utbildningsnivåer ocksåmed någranämns av- -
försvårande faktor.som en

"Den organisatoriska separationen mellan grundläggande vuxenutbildning
och gymnasial vuxenutbildning försvårar studier på olika nivåer."avsevärt

det möjligt för de studerandeFör skall samtidigt läsa påatt attvara
olika nivåer framhåller flera enheter vikten diagnostiseringav noggrann
och studievägledning.
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på nivåerolikaStudiestödet
det fåstudiestödspoängen dels lättareDels generösare, ärär att

grundläggande vuxenutbildning påoch Svuxa påSvux än gymna-
har inneburit studerande dröjtsial vuxenutbildning. Det gärnaatt

längre nödvändigt,sig kvar den grundläggande nivån någotpå än
proportionellt. Sedan tideftersom studiestödet beräknades någon

studiestödet emellertid den nivå därtillbaka beräknas praxisav
studierna bedrivs. har gjort gränsöverskridan-huvuddelen Dettaav

den lättare.

utbildningGymnasial1

kommuninnevånar-sig uppfyllaEndast 20% enheterna anserav
utbildningbehov gymnasialnas av

Enkätfråga

kommuninnevånar-NiTillfredsställer
påutbildning gymnasialbehov avnas
då pånivå Om nej: Beror det

område/utbud Vilketbegränsat-
områden,Vilka

Omtill utbildningarna ja:kö-
många grova tal och vilka kur-Hur

ser
nämligen:annat,-

kommuninnevånamas behovenheterna de uppfyller20% attav anser
tillfredsställerde integymnasial utbildning. 30%Drygt attuppgerav

Ytterligare de barautbildningsbehovet gymnasial nivå. 35%på attanser
Övriganivå.uppfyller innevånamas utbildningsbehov på dennadelvis

besvarat denna fråga.har inte
utgångspunkt i sökande-har besvarat frågan medEnheterna oftast

skulle ha inventerat utbild-framgår inte någon kommuntrycket. Det att
ningsbehovet i kommunen.



SOU 1996:188 Komvux 39

Frågan innehåller flera aspekter. verkligt svår,En, vi anordnarär rättom
kurser. det finns behovOm inte tillgodoses i utbudet vi egentligenvetsom
inte. En påtaglig aspekt sökandetrycket."ärmer

villDet den statliga för sysselsättnings-synas som om resursen
skapande åtgärder för arbetslösa har löst många utbudsproblem i samtliga
kommuner. detta statsbidrag skulleUtan enligt enhetemas uppfattning
behovet på intet täckts. extremfallenI endast l5-25%sätt är av
kursutbudet grundat på reguljära kommunala anslag till komvux.

Ja, under förutsättning det kommer finnas statliga medel tillatt att extra
vuxenutbildningen ñamledes."även

Absolut inte vårtmed reguljära utbud 25% totala antaletutgörsom av
kurser på gymnasienivå. statsbidraget för arbetslösa skulle vårt anslagUtan
räcka till fånågra kurser på kvällstid. skulle kunnaIngen läsa på heltid och
få studiestöd.

Det vanliga små och mindre kommuner erbjuder kurserär att som
återfinns inom samhällsvetenskapsprogrammet. På små och mindre orter
saknas kurser med naturvetenskaplig inriktning, speciellt kurser med
laborativa inslag.

i de kommunerna gäller i huvudsakKöema små datautbildningar.
de kommunerna erbjuds kurserI sådana återfinns inomstörre som

såväl naturvetenskapsprogrammet inom samhällsvetenskapsprogram-som
datakurser och antal yrkeskurser varierande omfattning.met samt ett av

I flertalet de kommunerna köer legio i storstädernastörre ärav -
omfattande. storstadsenhet påpekar deEn inte harårenatt senasteman

gymnasiala utbildningar: "Köema räckervågat till ändå"annonsera
Kommunerna skall enligt skollagen efter erbjudasträva att- -

gymnasial vuxenutbildning efterfrågan och behov. Dettamotsom svarar
torde innebära skyldighet för kommunen på eller sökasättatt ett annaten
skaffa sig uppfattning kommuninnevånamas efterfrågan och behoven om

utbildning på gymnasial nivå. Så verkar inte alltid fallet.av vara
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arbetslösaförKurser
förårligenregeringenhar1993 attSedan år extrasatsat pengar

ochgymnasie-utbildningsplatserarbetslösaberedakunna
inomvuxenutbildning ochkommunalinompåbyggnadsnivå

studieplatserutökningExtrasatsningenfolkbildningen. utgör aven
verksamhet.ordinarievuxenutbildningenskommunaladenutöver

anmäldatill demriktar sigstudieplatser ärDessa extra somsom
tilldelning till detFörslagenhalvtid.minstarbetslösa på extraom

arbetslöshetenmedmotiveradesutbildningssystemetreguljära att
nivåhöjningkunskapsmässig ärmotverkasskulle samt att enenav

framtideniför Sverigeförutsättningarna ävende viktigaste attav
i världen.ledande nationernaekonomisktdeskall vara en av
utbildningarbetslösaerbjudabåde tilldärförsyftarSatsningen att

generellt.utbildningsnivåmedborgarnashöjaförsökaoch till att

minskat kraftigtharYrkesutbildningen

Enkätfråga

påståendet yrkesutbild-Stämmer att
ekonomiskaDit räknar vining

grundläggande datakur-ellerämnen
åren hardeser. i komvux senare

såiavsevärt Vad beror detminskat
på för-situationenoch hur kanfall

ändras

yrkesutbildningen inomhävdarenheternaEndast cirka 12% attav
enheternaoförändrad eller 65%omfattning större.enheten till sin är av

eller mindre omfattning.minskat iharyrkesutbildningen störreattanger
hafthar eller har någonde intemedfråganbesvarathar20% attDrygt

frågan. gäller framförbesvarat Dettaallsalternativt inteyrkesutbildning
endast har och/ellerkanske SFIenheter. Demindreallt ellersmå

följande frånbli devuxenutbildning. Då kangrundläggande somsvaren
itvå enheter grupp

teoretisk utbildning.anordnatenbartVi harVet
haft särskilt många.på vi inteminskat beroendede intehar"Hos attoss
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minskat kraftigt i och med dei komvux harYrkesutbildningen att
i slutettill komvux försvann 1980-specialdestinerade statsbidragen av

för yrkesutbildning. ochfanns öronmärkt del Italet. detta statsbidragI en
följde under 1990-talet skarsåtstramningmed den ekonomiska som

politikerna prioriteradekommuner ochtill komvux i flertaletanslaget ner
vilka förutom de billigare ocksåkallade allmännaoftast så ämnen, att var

till studierförutsättning för behörigheteranordna ochlättare att var envar
komvuxenheter har det ocksåmångauniversitet och högskolor. För

lokaler.gymnasieskolansivarit kommasvårt att

påstående Orsaken till detta därviddettaför vår delJa, ärstämmer
inte till Troligen orsakenräckerprioriteringsfrågafrämst Resursema ären

gymnasieskola förvi befinnerlokalfråga eftersomockså oss enen -
omöjliggör tillträde förverkstäder och liknandeinbokadeungdom med som

vuxna.de

i slutet 1980-talet signaleradeenheter framhållerNågra att staten av
viktig, varför kommunpolitikemasåyrkesutbildning inte längreatt var

Andra påpekar har skettpå dessa. detskari konsekvensens attnernamn
och arbetsmarknadsutbildningenkomvux såuppdelning mellan atten

utbildningen och arbetsmarknadsutbild-teoretiskaför denkomvux står
och med neddragningen arbets-yrkesinriktade.den Iningen för av

hållvill det på några yrkesut-marknadsutbildningen synas som om
bildningen har ökat.komvux återi

yrkesutbildningen drabbades hårthävdar ocksåFlera enheter att av
de S.Y.-kursema avfördes detyrkesinriktade kursernasärskildaatt ur

med programkurser, vilkanationellt ochfastställda kursregistret ersattes
register tidigare.erbjuder lika brettuppfattning inteenligt fleras ett som

påbyggnadsutbildningar. påbygg-grundskoleanknutna DeMan saknar
gymnasial utbildning ochförutsätterfinnsnadsutbildningar nusom

tidigaremålgrupper dem deltog i S.Y.-andravänder sig till helt än som
skälet till enheterna önskar S.Y.-kursemahuvudsakligakursema. Det att

ett utbildningsbehov blandtillgodosede kantillbaka är att grupper som
studiemotivation. målgruppsaknar studievana och Entraditionellt är t.ex.

invandrare.saknar gymnasial utbildning, ären annanvuxna som
tidigaresaknar också yrkesinriktade orienteringskurser,Enheterna som

yrkesosäkra deltagare på kurser medtill hjälp för låta prövastor attvar
olika inriktningar.
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De tidigare S.Y.-kurserna
bland den tekniska utvecklingen och föränd-För mötaatt annat

kompletterades utbildningarringar på arbetsmarknaden motsvaran-
i gymnasieskolan med särskilda yrkesinriktadede dem som gavs

SÖfastställdes efterutbildningar, så kallade S.Y.-kurser. Dessa av
samråd med arbetsmarknadens omfattade oftast relativtDeparter.
få undervisningstimmar och riktade in sig områdenmot som

yrkesutbildning, klenhålssprängning för kyrkogårds-saknade ex
grönyteskötsel för parkarbetare och utbildning tillvaktmästare,
för renhållningspersonal. del dessa kurser kommiljötekniker En av

för arbetsgiva-betraktas personalfortbildning vilkenattsenare som
uppdragsutbildning. dock inte helaborde betala Det ärren

arbetearbetslösa och människor ville bytasanningen även som-
riktade sig oftast till lågut-kunde delta i dessa utbildningar. De

bildade.

vuxenstuderandetidigare orienteringskurserna förDe
kompetensinriktade vuxenstudier har särskiltFör dem införsom

arbetsmarknadbehov orientering utbildningsmöjligheter ochav om
kurserfinns det orienteringskurser för vuxenstuderande. Dessa ger

fårockså viss studieteknisk träning. Orienteringskursema vara av
olika dvs. inriktade studier grundskolenivå ellerslag, påmot

yrkesinriktade studier olika slag.gymnasial nivå liksom Demot av
f°ar lokalt anpassade och f°ar inriktas begränsad mål-mot envara

olika utbildningsmåleller studerande med och studie-motgrupp
Deltagarna inom för orienteringskursen fåbakgrund. bör ramen

individuell studieplan. Mål ochhjälp Ur Lvux 82göraatt en -
riktlinjer. Upphävd 1992.

Interkommunal ersättning
vill delta i gymnasial vuxenutbildning skall ansökaDen som om

hos styrelsen utbildningen i sin hemkommun.detta för Om
kommun elleransökan utbildning ettavser en som en annan

landsting anordnar eller låter anordna, skall styrelsen skyndsamt
ansökan vidare för utbildningen där. Tillsända till styrelsen

skall styrelsenansökan foga yttrande vilket det framgårett av om
hemkommunen åtar sig för kostnaderna för elevensatt svara
utbildning interkommunal anordnandeersättning. denDet är-

fastställerkommunen priset.som
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Många enheter hävdar också med bestämdhet hemkommunemasatt
ovilja betala interkommunala ersättningar i praktikenatt gör att
presumtiva elever hamnat i kommunarrest. Kommunen anordnar inte
själv yrkesutbildning och samtidigt betala interkommunalvägrar att
ersättning med resultat de presumtiva eleverna förblir outbildade. Detatt
leder också till enheter skulle kunna anordna yrkeskurser föratt som egna
och grannkommunemas deltagare inte vågar detta, eftersom degöra
troligen inte kommer få någon interkommunal ersättning.att

förändra situationen vill fleraFör enheter återinföra specialdestine-att
rade statsbidrag. vill också haMan modernt nationellt fastställtett
kursutbud, vänder sig till lågutbildade med behov kompetenshöj-som av
ning. Många enheter hävdar bestämt för stärkaatt attman vuxnas
möjligheter till yrkesinriktad utbildning måste den interkommunalagöra
ersättningen tvingande.

enkätsvaren framgårAv möjligheten till hundraatt att procent
arbetsplatsförlägga hela yrkesutbildningar alternativt kurser i yrkesämnen
för enskilda eller inte tycks vanligt förekommande.grupper vara

villDet arbetet med implementera denattsynas som om nya
läroplanen, konkretisera de kursplanerna och betygskriteriema varitnya
alltför krävande för enheternapå skulle ha hunnit/orkat medatt attman
också arbeta med yrkesinriktad utbildning och mindre med arbetsplats-än
förlagd utbildning organiseraAPU. Att yrkesinriktad utbildning är
vanligtvis komplicerat organisera utbildning i de så kalladeän attmer
klassiska den yrkesinriktadeFör utbildningen krävs oftaämnena. många
olika lärare/handledare/föreläsare, vilka kanske måste rekryteras från
näringslivet och där det inte alltid lätt konstruera schemaär att ett som

för alla.stämmer
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l
utbildning exempelArbetsplatsförlagd ett-

och vill utbildavänder sig till komvuxAntag att personen vuxen
kommunen finns inte någonnärhetentill kock. eller isig I av

storkök,i kommunenutbildning. har däremotsådan Man ett par
kinesisk ochnågonflera ettrestaurangstora restauranger, par

fleramed ellerdå kommapizzerior. Enheten kan överens aven
vissautbildning ellerkan få hela sinden sökandedessa attom

arbetsplatsförlagdarbetsplats, så kalladförlagd tilldelar den enav
återkommandeplanerassjälvklartutbildning. måsteDen noga,

behöverkanske enhetendettaoch så betygsättas. Förföljas upp
köksutbildning ifrån lämpligyrkeslärarein/anställalåna/hyra en

eller komvux.gymnasieskola
blirviktigaresitt tänkande, destoiflexiblare kommunenJu är
heltutbildningens kvalitet. Ennaturligtvis kunnadet garanteraatt

bemärkelsegaranteras i någonskolförlagd utbildning attav
betygskriterier,kursplan medgenomförs enligtundervisningen

med pedagogiskskolledninglärarutbildning ochlärare med en
självklart innebäradessvärre intebehöverkompetens. Det att

utbild-alltför dålig.den inte Närhög, möjligenkvaliten ärär att
övertygadkanskeutanför skolan kanhelt förläggsningen varaman

själv-handledare intefackkunnigautbildningenatt menges avom
lärandets villkor.pedagogisk tanke kringgenomtänktmedklart en

enskildekan det för denhandledarutbildningformnågonUtan av
betygskriterierförstå kursplan .ochhandledaren svårt rättattvara

hanteradsammanhang.i Rättutbildningens platsoch störreett
god kvalitet erbjudautbildningdock finnas myckentorde det attav

arbetsplatsförlagd utbildning APU.många genomvuxna
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på fantasiflexibilitet ntäjligen bristhinder förinteKurssystemet är -
dockför saknasSpeciella kurseroch tid. vuxna

Enkätfråga

inuvarande kurssystemetdetLägger
hinder lörgymnasial utbildning en

exempelvisutveckling Saknasflexibel
påbyggnadsutbild-gruudskoleanknutna

S.Y.-kurserna Finns behovningar av
Annatdelkurser

intenuvarande kurssystemetdetenheternaMajoriteten attanserav
kursutbudet, medanutvecklingflexibelförlägger hinderi vägen aven

hindrasutveckling kurssystemetflexibelfemton attprocent avanser en
tredjedel enheternaCirkadet nuvarande kurssystemet. avenav -

utbildningyrkesinriktadvilka anordnarenheterföreträdesvis mindre
fråga.dennapåavstår att svara-

kursutformadedetenhetersamtliga systemetl attstort sett nyaanser
behöverdetkomvux,utvecklingflexibelmöjliggör attmenaven

hinderläggadäremotpunkter.några Detkompletteras på uppgessom
ekonomiskabristandeför flexibiliteti samtärvägen resursersnarare

bristande och ork.tid
yrkesutbildningfråganden tidigaresina påEnheterna har i omsvar

påbyggnadsutbildningargrundskoleanknutnaredan påpekat behovet av
antal enheterdockfinnsS.Y.-kurser, m.m.. Det över attett som oroas

arbetsmarknadensförinte räckeryrkesutbildninggrundskoleanknuten
behov.

önskemålorienteringskurserutbudflexibelt ärEtt ett annat somav
invandrare.preparandkurser förgymnasialaförs fram samt

gymnasialdela kurser pådet gällerdeladeSynpunkterna när attär upp
enheterenligt fleramed kurser kan delasFördelarnadelkurser.nivå i äratt

deltagare iskräddarsys,bättre kanutbildningarbland andra attatt
nationella utbudetdetslag lättare kan få inolikauppdragsutbildningar av

smidigare övergångde möjliggörutbildningeni den beställda attsamt
gymnasial vuxenutbildning.tillvuxenutbildningfrån grundläggande

medblirkursernaenheterenligt andraNackdelarna änär att--
och redovisadels betygsätta demsnuttiñerade och det blir svårt attatt

flyttarspeciellt deltagarnakurser,få dem till helainnehållet, dels ihop om
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till enhet. enheterNågra har framfört önskemål också kunnaattannan om
dela kurser grundläggandepå nivå i delkurser.upp

Delkurser
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning och påbyggnadsut-
bildningar får delas flerapå delkurser. delkursEn får inteupp
omfatta mindre 30 timmar.än

3.1.4 Förläggning i tid

Kvällskurserna har minskat förinte heltidsstuderandemen-

Enkätfråga

"En påtaglig koncentration till dagkurser
har också skett under de åren.senaste

försvårarDet fritidsstudier och kan där-
med innebära ökade krav på studiestöd "

Citat kommitténs direktivur

Har kvällskurserna minskat i reella tal
i Din kommun. Om ja: Räcker resur-

inte till Finns det inte längreserna
några människor påvill studerasom
sin fritid

Skälet till frågan reella tal procentuella den särskildaatt äravser -
utbildningssatsningen på arbetslösa. förKurser arbetslösa i huvudsakavser
heltidsstuderande och förläggs därför till dagtid, inte exempelvisom
lokalproblem kvällsundervisning måste tillgripas.gör att

En majoritet ca 55% enheterna kvällskursema har minskatattav anser
i reella tal i den kommunen. 38% inte någon minskningattegna anser
skett. gäller speciellt kommuner.Detta större

"Ja, kvällskursema har minskat. beror påDet inte räckeratt resurserna
till. finns fortfarandeDet intresse för fritidsstudier."stort
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Deltagarna finns inte.Ja.
mycket påtaglig ökning antalet kvällselever,"Nej Vitvärt avom. ser en

många inte har råd studera heltid.delvis beroende attatt

totalt gäller speciellthar minskat i komvux, DettaKvällskursema sett.
brist studerandedär såväl resursbrist på de tvåi små kommuner, ärsom

övriga kommuner skälet tillredovisats.huvudsakliga skäl I är attsom
har skurits ned och dagkurserminskarkvällskursema attatt resurserna

och/eller skolledama. prioriteringkommunpolitikemaprioriterats Iav
kanske deltagare och dagkurs med drygtmellan kvällskurs för 15-20 enen

har dagkursema blivit vinnare.30
de utnyttjar möjligheten tillkommuner påpekarEnheterna i större att

för lösa lokalproblem. heltids-kvällsundervisning bland Deannat att
kvällar.då både dagar ochstuderande studerar

skolledama orkat med organiserafall direktnågraI att attanges
skolledningsresursen.eftersom dagkursema ökatkvällskursema, men

minskat, medan kursutbudetskolledningsresursemasåDet är attsnarare
fördubblats på grund den särskildagymnasial nivå intillpå näst av

arbetslösa.kurser försatsningen på

åren minskat beroendeunder de på detKvällskursema har senaste stora
vi Vi har helt enkeltarbetslösa hanterat. inte orkat medantalet som

kvällskursema riktigt.

data skolverksamheten -96 redovisasSkolverkets BeskrivandeI om
Ävenkvällskursema. redovisningen skersuccessiva nedgångenden omav

1991/92,procentuellt visar ändock tendensen: Från läsåret 20%den 25%
1992/93 1993/94 och 1994/95.läsåret till läsåren14%

med helgerkombineratKomvux ettsemester, parsom

Enkätfråga

fåi läsa inKan komvux ämneettman
semester-vecka Underunder etten

helgerantal
gåttja:Om Hur har det

pånej: Vad detOm beror
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hälften enheterna 54% det inteDrygt går erbjudaatt attav anser
möjligheten läsa in kurs i komvux under exempelvisatt semester-en en
vecka eller under antal helger. Flertalet enheter däremotstörreett anser

det fullt möjligt.äratt
de enheterna har aktiviteter28% under helger/semestertid,störreav

planerar11% har 13% och ytterligare 8% positivtprövat, prövaatt är
inställda till börja. Endast de enheterna30% det inteatt stora attav anser

möjligt. Resteradeär vet
Flertalet enheter har alltså kurser/aktiviteter lördagarpå och/ellerstora

inte har det planerar förunder det- med fåDe ytterstsommaren. som
undantag.

Under ja. Tidigare har vi erbjudit engelska och matematiksommaren -
på grundläggande och engelska på gymnasial nivå. år erbjuder vi dessutomI

Engelska SamhällskunskapSvenska A, A, Matematik DatakunskapA, A,
grundkurs. Engelska vi har erfarenhet har fungerat väl.mestsom av

har"Ja, vi komprimerade datakurser på lov och helger och lördagskurser
i olika med få utlagda timmar och hemläsning.ämnen mest

"Diskussioner i denna riktning fors. Vi har vid olika tillfällen hatt
för högutbildadeuttalskurser och yrkesverksamma invandrare lördagar.

tycks gå skarp mellan och medelstora enheter.Det Degräns storaen
och mindremedelstora enheterna hänvisar till brist på deltagareresurser,
lärare,och villiga del anför också traditionellt tänkande skäl.men en som

Nej i kommunen verkarIngen ha tänkt på möjligheten. kommerJag
föreslå det- småningom."såatt
Nej Vi har inte haft någon efterfrågan på sådana kurser. Skulle den

önskan dyka får vi väl ordna detta. Förmodligen kommerompröva attupp
lärarna ställa speciella ersättningskrav.att

Många enheter kanske medelstora och diskuterar ochsmåmest- -
planerar distansutbildning udda ämnen/kurseri eller för studerande med
individuell studietakt. Distansutbildning kombineras ofta med helg-
undervisning.

"Vi har distansundervisning i svenska och engelska. harDessa ämnen
undervisningstilltällen under antal lördagar varje termin.ettgemensamma

fungerar mycket deDetta bra och studerande nöjda.år
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Läsår skoldagartermin --
indelningantal läsårsåvälgrundskolanförreglerarSkollagen som
endastgymnasieskolanskoldagar.antal För sägs attochi terminer

specialutfonnadeoch ärnationellapåutbildningar program
kommunalläsår.på Förgenomgåskunnaavsedda vuxenut-treatt

ellertenninerläsår,regleringarinte någrafinnsbildning om
skoldagar.

sinförläggaalltsåformelltvuxenutbildning kanKommunal sett
dagar.under veckans Iochunder årethelstunervisning när som

utnyttja dennakanenheternadeendastdetpraktiken är somegna
gymnasieskolagrund- ellerintegrerade iEnheterfulltmöjlighet ut.

läsårsindelningen.ofta följapraktikenilärarsamverkan tvingasmed
undervisningÄven förläggamöjlighetdockharenheterdessa att

helgtid.ellerkvälls-till

kurserutläggningflexiblaregårkomvuxUtvecklingen inom mot aven
udda val,studietider,individuellamedutbildningsproblemMångai tiden.

medkombinationteknik ihjälpmedenderalösaskan nyetc. av ny
flexibeltmedhemortenpådistansutbildning eller ettmetodik

tankesätt.vuxenpedagogiskt

Studiestödssystemet1

omakaStudiestödssystemetochKomvux ett par-

Enkätfråga

kan sägasstudiestödssystemetOm
från storlekenvi bortserOmmycket.

andra problempå detFinnsbidraget:
studiestödssystemetmed

situationenupplevdadenutifrånfrågadennahar besvaratEnheterna
förslagstudiestödsutredningenskunskapha1996våren att somutan om

junii 1996.lades först
framförsde enheternatillminstafrån deGenomgående största --

nuvarandekritik detpåmycket systemet:
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Studiestödspoängen inte hänsyn till elever med särskildatar behov.
Poängtalet lika för allaär vissa behöver tid andraoavsett änom mer-
för skaffa sig de kunskaper krävs.att minskningDen studiestöds-som av

per kurs/tidsenhetpoängen genomfördes för några år sedan harsom
resulterat i elever väljer matkurser", kurseratt de inte vill läsa, intesom
har behov och inte intresserar sig för de extrapoängav men som ger-

krävs för helt studiestöd. Det förödande pedagogiskär synpunktsom ur
i klassrumssituationen. ocksåDet oerhörtär resursslöseri.ett När
bamtillägget bort, försvann också många elever.togs

Alltför snål poängsätming på gymnasial nivåämnena mångagörav att
tvingas läsa sin kapacitet och sitt behovöver för nå försörjningsnivåatt .enkätI på vår skola 25 satt någotaven procent att ämneuppgav cza man
för nå heltidsstudienivå. Detta inteatt bra studiesituation och inteärger en
heller effektivt utnyttjande studieplatsema."ett av

"Studiestödet tenderar och motverka den pedagogiskaattmer mer
verksamheten, eftersom det detaljstyrt regelsystemutgör mitt i vårett
målstyrda. Det regelär undantagtyvärr detän tvingar elevernaattmera att
välja kurser de aldrig kommer ha behov eller intresse av.att

Barntillägget bort klar försämring särskilt bland redan utsatta."en-

Studiestödssystemet hävdar enheterna alldelesär för styrande- -
kursutläggning och deltagarnas kursval. Utgångspunkten i deltagarnas
studieplanering blir frågan vilka kurser måste väljas för fåom attsom
studiestödspoäng räcker till kraven för heltidsstudier. Behov ochsom
förutsättningar blir enligt enheterna andrahandsfråga. Studiestödssys-en

omöjliggör/begränsar dentemet flexibilitet det kurssystemetsom nya
skulle ha inneburit. låserDet i tid terminer och i dagar.annars rent av

Studiestödssystemet alltför styrande.är Det omöjliggör för utgåattoss
från elevens behov och förutsättningar i studieplaneringen. Det går alltså tvärt

våra övriga styrdokument.emot Dessutom det administrativtär ochttmgrott
innebär mycket arbete ,för oss."

Det alldeles förär många olika vilket förvirrande för eleversystem, är
och skolpersonal. De olika resulterar i orättvisor ochsystemen ojämlika.är

"Rörigt för alla inblandade. Alldeles för instabilt tiden. Ständigaöver
förändringar studiemotivationen.störsom

Att inte få studera med bibehållen a-kasseersättning flertaletupprör
enheter. Många det istället bordeatt krav arbetslösaettmenar attvara
studerade för få bibehålla sin ersättning.att Samhället sänder enligt
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betalt någotoch få brasofflocketsignal: Ligg på görfelenheterna ut -
betalt.betydligtoch fåsamhället nyttigt sämresjälv ochbåde digför

tältarbetamapå Detstudieekonomin. Lyssnakonferens"Ja, ordna omen
försvinnerpremieras och 35%arbetslöshetkloktinte attatt omär

studerabörjarvederbörande istället

ocksåupplevsvuxenutbildninggrundläggandetilllånabehövaAtt
bara kanelevernabörja studera. Attfrånhindrar mångaochstötande att

enheter.problem på mångaocksåterminerfå två är ettsvuxa

låna till detta.grundskolenivå villstudera påLågutbildade behöversom
övertygadeheltoch oftaskolanerfarenheternegativaoñaharDe omav

heller."gångstudier dennamed sinalyckasskadeatt

studiestödssystemetkritikentotalai detljusglimtenstaka motEn annars
redovisas.dockkan

med CSN."törsöksverksamhetenefterblivit bättreHar

Förändringsbehov3.1.6

flexibeltblikanKomvux mer

Enkätfråga

vuxenutbildningen ärkommunalaDen
dettamål- Finnsresultatstyrd.och -

förhinderformellatillfaktum trots -
organisationenflexibilitet i

flexibilitetförformella hinderdet finnsupplever inteEnheterna att
iåterkommerstudiestödssystemet,frånbortsettorganisationeni som-

nästan vartarmat svar.
handlarupplevermindre enheternaoch mestsmåhinderfåDe som
grundskolanmedsamverkanekonomi,problem,praktiska omomom

etc..lokaler, lärare,gymnasieskolaoch/eller
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Studiestödsformema sådant hinder, eftersom alltid måsteutgör ett man
tillse samtliga elever önskar det kan läsa på heltid och få fulltatt som
studiestöd.

fast anställdaDe lärarnas kompetens givetvis hindrande faktor förär en
full flexibilitet, emedan kan och anställa lärare hursägaman upp som
helst."

Andra informella hinder flexibilitetför enligt flera enhetersärmer
uppfattning samordningen med gymnasieskolan gäller enheter,större
brist på ekonomiska och personella för liten skolled-samtresurser en
ningsorganisation bara orkar klara det dagliga.som

Det vill det på enheterna finns både vilja tillutesynas som om
förändring och godamånga idéer till hur utveckling skulle kunna
genomföras mycket detta hindras på grund för litenattmen av av
administrativ organisation.

Regelfárändringar kan påmöjligheter till studier komvuxgynna vuxnas

Enkätfråga

Kommittén skall bedöma möj-vuxnas
fåligheter påutbildningatt gymnasial

nivå och överväga möjligheternaom
få sådan utbildning är tillräckligaatt

dels den enskildes, dels arbetslivetsur
perspektiv så .är falletsamt om- -
föreslå förändringar. Vilka föränd-
ringar D.u bäst skulletror gynna vux-

fåmöjligheter påutbildningattnas
nivågymnasial och/eller grundläggan-

nivåde Kom gärna med förslag och
idéer

mindreDe och små enheterna har i sina förslag koncentrerat sig på
den till gymnasial utbildning och på refoizmeringrättvuxnes en av
studiestödet och CSN på studera med bibehållenrättensamt attav a-
kassa.

Ett bättre studiestödssystem. ligger idagDär hela knuten.
"Att få utnyttja period arbetslöshet till studier fackligautanen av

restriktioner
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tryckt påocksåförslagi sinaharenheternaochmedelstora störreDe
reformeringoch påutbildninggymnasialtill avden rätt envuxnes

bibehållenmedstuderapåCSNoch rätten att a-studiestödet samtav
öronmärktaåterinföratankarmångaockså attframförskassa. Där om

föraochverksamhetenförstatligaalternativtkomvux,tillstatsbidrag
för hem-skyldighetinföraAMUGruppen,med attden ensamman

ersättninginterkommunalbetalakommuner m.m.att
vuxenutbildningen.läroplan förförslagframförenheterFlera om egen

återinförai komvux,estetiska attinföra ämnenocksåFörslag finns attom
enhetermångafrånstudievilsnaför samtorienteringskurser vuxna --
tankar påframförenheterAndraslutbetyg.förpoängtaletreduceraatt

andannärstuderakansåorganisationen, attdenutveckling vuxnaegnaav
lektionstider. Mångaregelbundnanödvändigtvis påoch intepåfaller

möjligheterolikakring attocksåkretsartankar vuxnaenheters ge
utbud,exempelvis egetyrkesutbildningar,grundläggande genom

AMUGruppenmedsamverkanalternativtutbildningarbetsplatsförlagd
gymnasieskola.kommunenseller

utbildning:tillmöjligheterFörslag vuxnasgynnarsom
komvux.tillekonominFörstärkning av

yrkesinriktad komvux.Anpassad
under kommunensläggsArbetsförmedlingen ansvar.

enskildedenkurserläggarörelsefrihet attkomvux gynnarsomGe uppmer
eleven.

slutbetygAvgångsbetyg -

nuvarande slutbetygetdetmotsvararavgångsbetygfåFör ettatt
studiertidigarekrävdeskomvuxiutbildninggymnasialfrån

40undervisningstimmarcirka l 650volymmotsvarande aven
min.

komvuxiutbildninggymnasialfrånslutbetygfåFör ettatt
970minst 1volymmotsvarandestudierkrävs avennumera

min.60klocktimmar
harutbildninggymnasialfrånslutbetygfåförKraven ettatt

dvs.till 970,1 nästanklocktimmar100kraftigt: Från 1skärpts en
frånslutbetygenfådels på viljanberor attfördubbling. Detta

delsslutbetyg,gymnasieskolansmedlikvärdigakomvux
handleddbehöverstuderandegruppdagensuppfattningen meratt

komvuxstudier förideltogdeundervisningstid än somgrupper
sedan.årtio-femton
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3.2 Organisatoriska pedagogiska frågor-

3.2.1 Integration gymnasieskola komvux-

Integrera inte med gymnasieskolanmera men-

Enkätfråga:

Vilka organisatoriska och pedagogiska
krav ställer integration komvux gym--
nasieskola för behovatt attvuxnas av
optimalt utnyttja sin studietid skall
kunna tillgodoses

Detta den frågaär enheterna har besvarat omfattande.mestsom
Speciellt bland små och mindre enheter har dock del avstått från atten
besvara frågan förmodligen eftersom de inte har någon gymnasieskola.-

Enheterna inte några helst fördelar med integration komvuxser som
gymnasieskola, möjligen bortsett från samverkan i små kommuner, där-

integration enda åstadkommaär sättet kursutbud,att och samverkanett
kring udda kursutbud.

Har lyckats undvika dettall"
"Skolformema bör inte integreras. Det viktigaste skälet ideologiskt ochär

pedagogiskt. olikaDe skolformema i mycket helt olikastyrs idéer,av
värderingar och tankar.

Integration sker enhetemas döma alltid på ungdomarnasattav svar- -
villkor. De förutsätts acceptera.vuxna

Om gymnasieskolans bristande förändring och brist flexibilitet skrivs
mycket i enkätsvaren: Kursutfonnningen omöjlig och årskursbe-anses

hålls kvar. Koncentrationsläsning otänkbar och läggsärgreppen ämnena
på fem till terminer Mångaut lärarna på gymnasieskolansex ärosv. av

möjligen lämpliga på denna skolform, inte i vuxenutbildning, därmen en
förutsätts lyssna på deltagarna, behandla dem med respekt ochman

de har många ochacceptera djupa erfarenheteratt bör användas isom
undervisningen.

För det första måste gymnasieskolan totalt kursutformad vilket denvara
inte på långaär Vidare måste det finnasvägar kraftigtän. koncentrerade kurser
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tirnantaletgaranteradedetundertimtal långtmed färregymnasieskolani -
kurskombinationermåsteVidarevuxenstuderande.deförgy-elevemaför -

för denrimliga arbetspassblirså detdelsterminläggas attschemaläggas resp
kurserläsa detid kanoptimalt kortpådendels såvuxenstuderande, att vuxna

tillhänsynkurskombinationemamåsteVidare tahar behovhan/hon av.som
m.m.heltidsstudierförstudiestödspoängen

de Dekostnader förökademedförvilketförlängs,Studietiden vuxna.
gymnasial nivå.för studierlånarådintehar att pengarmer

långförungdomsgymnasiet. Detläsa ioch tid tarrådhar inteVuxna att
tid.

modomställningar,snabbatill attförändringar,vilja tillFlexibilitet,
gymnasialai densaknasenheternauppleverallt dettapröva nytt -

organisationen.
intenej, detIntegrationsammanfattas:lättkanEnhetemas omsvar -

finns:undantagochkursutbud Menmöjliggöra annatettförbehövs ettatt

problem medvi någragymnasieskola harkonventionellharDå vi en
samläsning.

gymnasieskolan. Demed ämnentill vissa delarintegreraderedanVi är
läserandrakärnämnen. Ipå komvux ämneniläser ärvi grupperegnasom

tycker detoch eleverläraregymnasieskolan. Både attmedtillsammansvi
arbets-äldre haroch dekunskaperteoretiskaharbra. Defungerar yngre

kombination."brasigvisatdetta harlivserfarenhet, vara en

komvuxenheterOm
föreskrevsupphävdes82 attdå Lvuxjuli 1992till 1Fram --
överskreddeenheterbilda ettnärskullekomvuxenhetema egna

gymnasieskolagrundskola ellermellanSamordningpoängtal.viss
tillåten.intedåkomvuxenhetersådanaoch var

skyldighetblanddetaljregleringjuli annat1992Från 1 togs om
organise-bort.enheter Kommunen rätt attorganisera gavsatt egna

lämpligt.ansåglokaltpå detverksamhet sättsin manra
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3.2.2 Koncentrationsläsning i komvux

För litet koncentrationsläsning i komvux Ja och nej

Enkätfråga

ArbetetUr 1995-12-08.
"T oIv veckor. Längre det fåintetog att

gymnasiekompetens kronorimatte. 200
kursavgiften det detär är värt.men

Samma studier på komvux hade tagit
mycket dyrbar studietid. "mer

En kursdeltagare hån
Folkuniversitetet Lundi

Är koncentrationsläsningen i komvux
optimal Varför kan kursdeltagarna

påde börjarnär universitet och hög-
skolor påstudera ämne heltidett men
inte tio timmar engelska/matematikex

påi veckan komvux

fråganPå koncentrationsläsning har enheterna uttömmandegettom
finnsDet många olika aspekter på problemet med koncentrationsläs-svar.

ning. måsteFörst dock konstateras det finns vilja diskuteraatt atten
problemet och ökad koncentration. Det inteatt pröva ovanligt enheterär att

studerar kurs 6-8 lektioneratt vecka, ibland till ochuppger man en per
med lektioner10-12 vecka. Eftersom heltidsstudier omfattar cirkaper
24 timmars undervisning vecka innebär sådan koncentration attper en
cirka 30-50% den totala tiden läggs på kurs. innebärDet markantav en en
ökning jämfört med tidigare.

Vi mitt i förändringarna.är Faktum från elevernaär att gensvaretuppe
mycket positivt deär inser vilka fördelar koncentrationsläsningennär ger

bl studiestödssynpunkt. Det innebär de kan koncentrera sig på deatta ur
kurser de verkligen intresserade av.är

enhet redovisarEn fullständig koncentrationsläsning i språkkurser på
åtta veckor heltid:
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fortsätternöjdamycket Nuoch elevernaåri många ärgjort"Så har
ämnen."andravi med

bramycketkoncentrationsläsningökad ärhävdarenheterMånga att
behörighetskom-exempelviskomvux,vill igenomsnabbtför dem som

intekomvuxprioriterashävdasSamtidigtpletterande. att avgrupper som
förödandeblirkonsekvensernakoncentration,ökad attklarar omav

bam.vård sjukafördagarnågrahemmaensamståendeexempelvis är av
koncentrationsläsavuxenstuderande inte kandehävdarenheterFlera att

enheternaeftersom ärtidigare,gjordedeutsträckningi den numeraens
traditionellafölja derasoch måstegymnasieskolanmedintegrerade

kurserna.utläggning av

tilli vår kommunkomvuxgymnasieskolanmedintegration gör attEn
m.m.terminstiderungdomsskolansstyrdmycketförsin form är av

fåhar svårtpåpekar attkommunernasmå attallt deFramför man
kurs.inormala långsammaochsnabbatill bådaunderlag sammagrupper

intryckafrågan: Kanpedagogiska t.ex.denDärtill kommer man
frågankanmognadsprocess Omväntspråkstudierinnebärspråk ellerett en

Är läsa koncentrerat änkanske bättredet attföljandeformuleras sätt:
givesentydigtNågotovidkommande ämnenmångasigsplittra svaratt

inte.
pedagogiskapåskeskall givetviskursUtläggning enav -

ochvariabel dentideninnebär ärgrunder. Detadministrativa att en-
ocksåinnebärDetkonstant. attkursiuppnåsskallkunskap enensom
denkunskap. Iuppnå storaförolika tidbehöverindivider attolika samma

skeutsträckningviss attindividualisering ikanenheten gruppergenom
mindredenstudietakt. Inormal eller långsamsnabb,harorganiseras som

Omiindividualiserahandlar det attenheten än engruppen.ommer
heltid drygt 400 gy-poängpåvill läsagymnasienivåstuderande på per

minuterlektioner 40koncentrationmeddennemåstetermin sexaven
många kurserEftersomkurser.åtminstonestuderaveckaochkurs sexper

snabbtökarveckalektionertillmed tvåschemalagts treendast har per
enheternadå ifrågasättaskanämnen. Detochantalet kurser urom

koncentrationsläsastuderandetillåter deverkligen attsynpunktpedagogisk
organisato-gjordverkarkurserUtläggningenoptimalt. avsnarare varaav
denavsiktmedskältjänstgöringsmässiga attänriska och vuxnesgynna

lärande.
tillmöjlighetdenpeka pådetkan värtsammanhang attdettaI vara

stödförtidenutökakomvuxförordningen attistöd m.m.genomgessom
imedräknadtidfå dennatimmar110visstilloch gränsenupp --
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exempelvis slutbetyg. problem dockEtt inteCSN studiestöds-är att ger
för dessa timmar, avsedda studerandepoäng med behovär attsom ge

särskilt stöd extraav en resurs.

Särskilt stöd
Enligt förordningen kommunal vuxenutbildning 4 kap f°ar10§om
styrelsen för utbildningen fastställa högre timtal vadett än som

antalet gymnasiepoäng för kurs. sådana fall erhållerImotsvarar en
den studerande motsvarande det högre timtalet dock högstpoäng -
110 gymnasiepoäng. sådant högre timtalEtt dock inte CSN-ger
poäng.

Målgrupper3.2.3

lågutbildadeKomvux prioriterar inte pensionärermen-

Enkätfråga

"Utbildningsexpansionen kom dock igång relativt
Sverige, varför det äldre åldersgrupperi isent

jämfört med andra länder finns relativt många som
har formell utbildning folk-inte elleränmer

grundskola. Till detta kommer bland deatt yngre
det oroande antal avslutarär inteett stort som

grund- och/eller gymnasieskola, går vidare tillinte
högskolan respektive drar längre på studiersinaut
vid "universiteten.

KunskapslyftskommitténsUr delbetänkande

Skall komvux lågutbildadesig i äldreengagera
och/eller inte avslutar grund- och/unga som

såeller gymnasieskola Hur kan i fall komvux
Ärhjälpa till lösa dessa problem det baraatt

fråga ocksåorganisatorisk eller pedago-en en
frågagisk
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dessasig i justkomvux intejag upprörd"Nu blir Menas att engagerar
målgrupper

självklartkomvuxenheterflertaletfor det absolutaDet attär
i komvux.kompensatorisk utbildningskall fåäldre ochlågutbildade yngre

fore deprioriterar dei vissa enheterdetMöjligen såär att yngreman
gymnasieskolansochgrundskolanspåpekar detäldre, medan andra äratt

handkomvux i förstautbildning ochfullgoduppgift attatt yngre enge
de behöver.kompensatorisk utbildning Försådanskall somvuxnage

pedagogiskt problem:huvudsakligenfrågaflertalet enheter dennaär ett
utbildningenlågutbildade ioch behållanåatt

Redansig for dessaSjälvklart måste komvux ärgrupper. nuengagera
studiermisslyckats i sinapå olikadel deltagarna sådana sättstor somen av

gymnasienivå.ellerpå grundskole-
organisatorisk ochkomvux-uppgift. bådeangelägen DetDetta ärär enen

där måsteligger det pedagogiskaTyngdpunktenpedagogisk fråga. man
följa ordinarieelever, de orkar intefram med dennagå varsamt grupp av

får ledastudierna intemånga ämnen.komvux för Komvuxstudietakt inom
misslyckande.eventuellttill nytt

intensivaekonomiska tillmöjligheter ävenefterlyserMan
oftaäldre lågutbildade,nå derekryteringskampanjer for troratt som man

studier.motivation försaknar
krävs olika alternativ, krävshelhetsgrepp,krävsdeFör ettyngre

praktiska inslag. kan handlamed Detkompletteramöjlighet att om
resterande deldagen/veckan och praktikdelexempelvis utbildning av

arbetsplats eller utbildningkomvuxenheten ochbådeutbildning påeller en
organiserade fritids-aktiviteter.och

motsvarande enheterna också kanKärm-dig-för-kurser eller tror vara
Studieteknik,studier,introducera tillnågot for etc.att

lågutbildade och äldrebåda"Vår erfarenhet säger att gruppema yngre
inlämingen.med strategier för den Häromfattande hjälpbehöver troregna

studera bordefor mycket möda. börjarkan lägga Denjag aldrig somman ner
studiestödsgrundande.och det bordeautomatiskt få tid för dettaextra vara
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Enkätfråga:

"I liksomSverige många andra indus-i
triländer blir människor äldre och äldre.

stigande mängden kunskaperDen nya
kan därför mindre utsträckning tidi-i än

samhället ungdoms-integreras i viagare
utbildning. på de äldre och derasKraven

förmåga till kunskaper ökarsigatt ta nya
därme "

KunskapsbftskommitténsUr
delbetänkande

Är också år65äldres utbildning en
någonuppgift för komvux föreller

vuxenutbildningsanordnareannan
så påStäller det i fall krav kom-nya

organisatoriskt/pedagogisktvux -

Att äldre 65 år behöver utbildning inom vissa områdenäven över
betvivlas inte enheterna. framgår dock tydligt detDet mycket att storaav
flertalet enheter dettainte uppgift för komvuxäratt utananser en
exempelvis för studieförbund eller folkhögskolor. Några mindre enheter
kan möjligen tänka sig positiva till sådan tanke medelenvara om-
erhålls.

"För år studieförbundmänniskor 65 bäst."över passar
En uppgift för komvux. Komvux skulle kunna klara denna uppgiftäggen

mycket vä.

Många enheter framhåller dock enstaka äldre 65 år redanöveratt nu
studerar i komvux i flertalet dessa enheter överblivnapå platser,av-
speciellt i kvällskurser. Några detta tillför och positivaattanser nya
dimensioner i undervisningen.
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självförtroendekreativitet ochFlexibilitet,3.2.4

själtyörtrøende och flexibilitetstärkerarbetssättKreativa

Enkätfråga

utveckla krea-i komvuxHur kan man
sina eleverskapande hostivitet och

PedagogikKurser

läroplanen,redan finns ikravetflertalet enheter betonas attFrån att
problemorienteraddriva utvecklingenfortsättamåste mot en merman

måsteDeltagarnaarbetssätt,processbetonatundervisning, etc.ett -
ansvarstagandetillmålmedvetetbehövsdet- såframhålls tränas egetnär

inflytandereelltfåockså överstudieresultatför sina störreettmen
undervisningssituationen.vardagligaframför allt i denverksamheten,

kursdeltagarnatill kursen, dvsekonomiskaDelegera det ansvaret
använda deskallbeslutar hurläraren/handledarenmedtillsammans manom

hur skallTillsammans beslutaranslagits till kursen.medel manmansom
målnå deinom läroplanensmedel föranslagnaanvända att somramar

utvärdering.verklighetstörankradPå köpet fårkursplanen satt man enupp.
samladetillvarasagd tidigare:TasanningEn är gruppenssom

frånpedagogiska låsningamadestårdär Bryterfarenheter Gräv Du upp
poesinUrsäktadem andra vår.ochtörlossa vuxelevemafordomdags och enge

förframtidskunskap. Bildaikurserdetta måste ske. Starta gruppermen
livserfarenheter möts."arbetslivserfarenhetererfarenhetsutbyte olika -

Utbildning ihandledarroll.utvecklasLärarrollen måste mot en
teknik kanpåtalas ofta.Fortbildningsbehov Nyvuxenpedagogik krävs.

efter kunskap.utveckla sökandetförtill hjälp attstorvara

spridersig själva ochoch bjuder påochpositiva"Många öppnaärvuxna
arbetsformer kan dettaoch annorlundaelevmedverkankreativitet. Genom

förstärkas.

kreativitet. På mångaefterlyser kurser isällan enheternamycketDet är
estetiskakurser iönskemålhåll framförs istället ämnen.om

estetiskavi hadekunna utvecklasoch skapande skulleKreativitet mer om
kurser."efterfrågar sådanaoch mångapå komvuxämnen vuxna
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antal deEtt minsta enheterna har avstått från besvara denna fråga.attav
viktigDet slutsats kan dra enheternasär Enen som man av svar:

utveckling arbetssätt och arbetsformer naturligt förvägav ses som en
utveckla de studerandes kreativitet, självständighet och ansvarstagandeatt

för studier.egna

3.3 Pedagogiska frågor

Vuxenpedagogik3.3.1 i praktiken

" Vi i riktning varje termin",rätt det finns fortfarandetar ett steg men
problem

Enkätfråga

" Vuxenpedagogiken bygger på under-att
ifrånutgår upplevdavisningen problem

verkligheten och de studerandei ger
möjlighet bearbeta dessa problematt

perspektiv och kunskaper...genom nya
Vuxenpedagogiken bygger på deatt

studerande aktiva, självständiga ochär
ansvarstagande individer. studerandeDe
bär därför också få inflytandeett stort

undervisningens innehåll ochöver upp-
läggning."

Sven Salin Komvuxi
inför 2000-talet

Är sådet Beskriv hur fungerardet i
praktiken

Flera enheter har förutom skolledarens sammanfattande ocksåsvar
bifogat de deras lärare lämnat, de diskuterat frågan. Svarennärsvar som
varierar från lärare till lärare eller från till och detämne kanämne vara
svårt redovisa enhetligt från enhet.att ett svar en

"Ja komvuxInom i vår kommun har vi länge hañ elevinflytande ettsom
prioriterat mål i vår lokala arbetsplan. skerDet t.ex.genom
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eleverna blir förtrogna med innehållet i kursplaner och betygskriterier-
tillsammansoch med lärare planerar och utvärderar undervisningen.

i arbetssättet mått och initiativ invävt.är ett stort egetav ansvar-
självvalda fördjupningsarbeten anknyter till upplevda problem ochsom-
diskussioner i klasser och och kunskaper möjlighet attgrupper nya ger
bearbeta problemen.

meleverna representerade i olika beslutande och deltar aktivtär grupper-
i utvärdering undervisning och skolan i stort.av

Vuxenutbildningen bör givetvis fungera på detta därför detDetsätt. är
så svårt integrera komvux med ungdomsgymnasiet. stårDet i citatetär att som

mål och undervisningen idag inte helt leverär strävaatt ävenett emot om
till detta mål vi i alla fall bit på och de duktigaste vuxenpeda-är vägupp en

arbetar och på det sättet.gogema mer mer

Vi arbetar ständigt på de studerande skall aktiva, självständigaatt vara
och oftaansvarstagande. det svårt arbete eftersom de studerande,Men är ett

sina dåliga minnen från ungdomsskolan, förväntar sig det skalltrots att vara
i komvux. de studerande skall fåAtt och inflytandesätt ta ett stortsamma

fortfarande motstånd både hos studerande och lärare.röner ett stort

I många gymnasiegrupper finns individer vitt skiftande30 medrunt
erfarenheter och kunskaper. inte självklart enkeltDet i kort kursär att en

30 timmar hitta de relevanta erfarenheterna och därefter bygga påtexom
dem på sådant det blir tydligt erfarenheterna allmängiltigasättett att att är
och Sådärmed allmänt värde. jag många lärare ärligt har försökttror attav
med på praktiska svårigheter och på elevernas förväntningarstupat ärsom

stark kraft.en

ViSvaret i riktning för varje termin mycketrätt ärtar ett steg nog
representativt för samtliga enheters Alla inte nått denvet attsvar. man
ideala situationen, flertalet enheter arbetar aktivt för signärmaattmen
detta mål.

För mig vuxenpedagogik tillsammans med eleverna planera hurär att
undervisningen skall läggas Och genomföra det också.upp. sen

Vi arbetar i alla fall oerhört aktivt med det; introduktionsvecka,
individuella studieplaner, vuxenråd, etc."

Arbetssätt problembaserat lärande PBL och utnyttjandetsom av
tekniska hjälpmedel främst datorer tycks också verksammavara- -
verktyg för ökat ansvarstagande för studier, delaktighet ochegna
individualisering.
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Lösningen vi kan gå individualiserat arbetssätt.är att mot ett mer
Arbetsstationer med datorer i lokalen, lärarlag Vi bit på väg."ärosv. en

Dock, det finns problem:

"Jag tyckte vi blev bättre och bättre detta, den utpräglademen
komvuxpedagogiken får mindre genomslag vår integration mednu genom
gymnasieskolan."

En viss tillbakagång kan Hårt pressade kursplaner ochnoteras.
betygskriterier ställer oerhörda krav kan läser dem ordagrantsom om man-

leda fel.-
Knappast Liknar traditionell gymnasieutbildning.mer

finns också dessa går räkna på handens fingrarDet även attom ena-
enheter tvivlar på det huvud finns något heteröveratt tagetsom som-

vuxenpedagogik:

Salin och andra komvuxgurus överdriver det unika medSven
vuxenutbildningen tycker det väl också led i drivajag. Men strävanär ett att
komvuxskolfonnens till Och det väl inte fel.särart ärtorgs.

faktum det faktiskt inte finns reellNågra enheter det någonatttar upp
lärarutbildning påbyggnadsutbildning för lärareför komvuxlärare, endast en
i tidigaredelen den grundläggande vuxenutbildningen. tydligtDen ärav
definierad för ungdomsskolan grundskolans tidigarestadium-

för vuxenutbildningen.senarestadium, gymnasieskolan men-
Behovet lärarfortbildning upplevs många enormt.av somav

Den förändrade lärarrollen inte sig självt. Fortbildningl!ger

läroplanen upplevs störande: kurser med massivtKortaDen nya
kunskapsinnehåll och betygskriterier fixerar fortfarande enbart vid
kunskaper. krav på indelningen kurs i grund- ochLvux 82:s enav
fördjupningsdel, vilket i sig utgjorde krav individualisering, harpå
försvunnit i den läroplanen.nya

faktum underlättar arbetet i den riktningeninte angivnaEtt annat som
elevernas förväntningar och uppfattningar hur skola skall fungera:är om en

läraren talar vad viktigt i kursen, skrivningamaAtt är att tarom som upp
snabbt och effektivt. harjust dessa saker och allt går På åratt senare en

tillkommit: anvisats studier istället för arbetslöshet.Deannan grupp som
högmotiverade för studier, för snabbtdeltagare oftast inteDessa är attmer

slinka igenom dem.
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Enkätfråga:

"De studerande föredrar gemensamma
diskussioner, undersökningar och grupp-
arbeten undervisningen, dessai men
metoder dominerar Vanligastinte. är att

och de studerandeläraren lyss-pratar
"nar.

Skolverkets utvärderingCitat ur av
komvux

utgår från denna beskriv-Om vi att
Varförning till viss del riktig: ärär

så fel Vilkadet Vad detär ärsom
utvecklinghinder finns för en annan

inte känna igen kursdeltagamas önskemålflertal enheter sigEtt säger
tycker också de kommit längrei Skolverkets beskrivning De attovan.

fortfarande inte målet.metodutveckling de nåtti attmen

iställetmed vår utvärdering. visarBeskrivningen inte Destämmer att
katedenmdervisning. Därför har vi i vår lokala arbetsplaneleverna helst vill ha

undervisningsmetoder före-använda andrapekat på vikten änattav
läsningsform."

följande skäl för metoder inte slårMånga enheter attanger som nya
igenom:

korta arbetspass. Till detta kopplas det brukarkurser ochKorta som-
kursträngsel, det vill för mycket stoff på för litet tid.kallas Mansäga

och mycket. Tiden upplevs knapp ochhinner inte diskutera såpröva som
vill mycket möjligt.läraren såge som

förväntningar. samtliga enheter betonarElevernas I stort sett att-
i få diskutera,elevernas förväntningar inte ligger grupparbeta och självaatt

bäst. fordras skrevsöka kunskap. Det någonLäraren vet som pro-
fessionalism att eleverna det de inte förväntar sig, lederge men som
till kvalitativt bättre lärande.

Vi tidsbxistl Tendensen under år eñer införandetärtror att svaret senare -
programskolan på gymnasiet vitycker dels harär ämnenaattoss seav -

innehållsmässigt dels blivit blir därmedförändrats kortare. Man orolig för
sig hinna bäst med katederundervisninginte hinna varvidatt trorman som-
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effektiv och mindre tidsödande diskussioner, undersökning-är äntrorman mer
och grupparbeten.ar
"Orsakema alltså flera: kulturarv, härmar äldre kollegor,är tron

på föreläsningsmetodiken effektivare.., traditionell4. pedagogik på deäratt
flesta lärarhögskoloma m.m.

"De aktiva och ansvarstagande, inte speciellt självständiga.ärvuxna men
undervisningen fonnades förbild många år sedan.Deras av

Många påpekar också i på denna fråga utbildning förattsvaren
vuxenlärare saknas och behovet fortbildning äratt stort.av

Lärama behöver fortbildas i vuxenpedagogik. går inteDet undervisaatt
ungdomsskolan.igörvuxna som man

Passar i alla Fortbildning i användandet Pbi Problembaseradämnen. av
inlärning och datorer behövs.

hos lärarna behöver ändras hjälpTraditionen Attityder utveckla+ att
sin pedagogik kompetensutveckling.-

Enkätfråga:

Läroplanen talar deltagarnaattom
och skall lära sig själv-attmermer

ständigt inhämta kunskaper hur-
påverkar det lärarrollen Förändras
lärarrollen under deltagarens resa
från grundläggande till gymnasialvux
vuxenutbildning Hur kommer be-

självförtroendeträning,grepp som
för studierna, lärarenseget ansvar

handledarroll, in i dettaetc samman-
hang

flertaletlärarrollen har förändrats de åren tycks detAtt storasenare
enheter mycket överens om.vara

det forblir handledarkaraktär. GenomLärarrollen ansvaretegnaavmer
självförtroendet. viktig uppgift ochstudierna ökar Det är att uppmuntraen

stötta.

blivit och tydlig. IndividualiseringenHandledarrollen har harmer mer
riktningen,verkar också i den eftersom de möjliggörIT-mediaökat. etc.

och till sökande.uppgifter blir dåindividuella Lärarenegetuppmuntrar
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stöd handledare. tydligt exempel detta visar denEtt påett en-
kursdeltagare enhet citerade:som en

så ska jag ñxa det här"Ge mig lite tankestöd,

tankestöd och mindre kunskapsförmedling emellertidMer Det är -
alltid deltagarna tilldöma inte så börja med inserattatt attav svaren -

fördelarna med denna ändrade lärarroll, vilket kan få konsekvenser
för sliten skolledare:en

Begrepp individualisering handledarroll måste tala gångsom man om-
på gång, får kritik för inte läraren står i förkatedem ochnär attman gruppen
framåt samtidigt.

Många enheter redovisar lärarna inom grundläggandeatt vuxenut-
bildning tycker sig ha tid för arbeta med utveckla elevernasatt attmera

fungera isjälvkänsla, Studieteknik, förmåga Inomatt etc.grupp,
gymnasieutbildningen förutsätts helt elevernapå klararsättannatett att

detta hand.egenav

allt ansvarstagande för"Elevema till sina studier inomtränas störreett
vuxenutbildningen för sedan fullfjädradeden grundläggande vidatt vara

studier.övergången till gymnasiala
lärarrollen förändras under gångDet borde så att tyvärrresansvara men

mindre självförtroendeträning,det förändringen gårverkar mindremotsom
arbetssättmindre handledande gymnasial nivå. kan delvisDettaeget ansvar,

studiestödssystemet.bero på det stela

lärarrollen förändrasAndra enheter hävdar under gång såatt resans
ochelever får frihet och för sina studieratt tar egetmer ansvarmer mer

de kommer. Katederundervisning och hårt styrdhögre undervisningupp
dessa enheter vanligast på grundläggande vuxenutbildning.är menar- -

lärarrollen"Ja, förändras. Vi hela tiden elevernatränar att ta ansvar
för studier,sina stadium. betyder deDet studerat längst dvsoavsett att som
gymnasieelever blivit självständiga i sitt arbetssä .mest

...så upplever eleverna själva högre i kursernaatt större ansvar ges upp
kommer. visareleverna Detta på både elev-lärarroll förändras underatt

gång. Frånstudiernas ha bedrivits fram för allt katedemndervisning påatt
grundläggande nivå kommer läraren fungera handledare ochatt mer som
kunskapsvägvisare på de högre nivåerna."
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självförtroendeträningframhåller enheterhelt mångaInte oväntat att
den grundläggandenivåer framför allt inomstärkas på allabehöver men

vuxenutbildningen.
Åldersspridningen Deltagarnas arbets- ochi är stor.vuxengruppen

och olikartade. syfte medomfattande Derassamhällslivserfarenheter är
lärandedärför märkligtkraftigt.studierna varierar Det vuxnasvore om

ochderas lärare. Olika arbetssättställa särskilda krav påinte skulle
fortsättningsvis vuxenpeda-krav benämnsarbetsformer bejakar dessasom

gogik.
framkomvuxenheter har lättare kommavillDet attegnasynas som om

återfinnsinte de alltidDärmedvuxenpedagogiskttill synsätt. sagt attett
Komvuxenheten harspjutspetsen.vuxenpedagogiskai den yttersta egna

ombesörjsfortbildningvuxenutbildareofta erfarnalärare avvars--
grundsko-skolfonner. Pâlärare i fleramindre enheter arbetarenheten. I

sin tjänstgöring,oña har huvuddelendär de dålan/gymnasieskolan, av
tillåtas deltafortbildning. Ibland kan deanordnadförväntas de delta i där

anordnas komvux.fortbildningi den avsom
kursträngseln ökat innehållframförs tankar påenkätsvarmångaI att -

fallet i vissa kurser.möjligt såkortare tid blivit Detpå ärär attstörre.-
dock inte minskatämneskursema harisammanlagda tidenDen snarare-

risken förobservant införanledningdärför vissökat. finnsDet attvara
ökad detaljkunskapför kravlektionstidenden utökade utrymmeger

lärarstöd.till ökatistället för möjlighet

betygskriterierkursplaner,läroplan,3.3.2 Ny nya -
utvecklingpedagogisk

utvecklingpedagogiskLärøplansreførm ger

Enkätfråga:

kurspla-Den läroplanen, de nyanya
betygskriteriernaoch denerna nya

Iärarsamarbete.ha inneburit ökatsägs
så pedago-i fall bidragit tillHar det

utvecklinggisk
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den läroplanen, de kursplanerna och betygskriteriemaAtt nya nya
bidragit till lärarna träffas oftare och diskuterar innebörd ochatt
konkretiseringar flertalet enheter helt överensär om.

Osäkerheten de kursplanerna och betygskriteriema dengör attom nya
enskilde läraren ha kollegialt samarbete för känna sig säkrare.vill att

där istället bli följande:Undantagen de små enheterna, kanär svaret

Hos finns bara lärare i varje Vi har försökt med samarbeteämne.enoss
det svårt praktiskt, eftersom alla ocksåkommungränsema,över är rentmen

tjänstgör på grundskolan.

träffas oftare och diskuterarPå delfrågan förhållandet lärarnaavom
innebörd konkretiseringar kursplaner och betygskriterier ocksåoch av

utveckling meningarna isär. Många de flestaleder till pedagogisk går -
betonar bara i börjanenheterna detta, stårattmen man av enanser-

tid. det läraravtalet kan bidrakommer Någrata tror attattsom nyaprocess
utveckling. Andra enheter tvivlar på de styrmedlentill snabbare att nya

något avgörande har bidragit till något eventuellt utvecklingsarbete.på sätt
Åter andra betonar utvecklingsarbete på gång, de osäkraär ärattatt men
på stynnedlens inverkan.

framför allt betygskriterier har förNy läroplan och kursplaner ochnya
framtvingat många samtal, studiedagar och helförsta gången i historien en

förekommer vår skola mycket utvecklings-del utvecklingsarbete. Just nu
arbete.

Lpr 94

fick medjuli 1994 komvux och SSV tillsammansDen 1 gym-
för denasieskolan och läroplan, läroplanenny gemensamen

frivilliga skolformema Lpf Till den hör kursplaner för alla94.
kurser anordnas på olika nivåer i de olika Till varjeämnena.som
kurs kursmål och betygskriterier.hör

och betygskriteriema talar vad eleverna skallKursplanema om
vad skallkunna efter avslutad kurs de föreskriver inte kursen-

konkretiseras lokalt lärare ochinnehålla. Kursplanema måste av
konkretiseras exempelviselever. Också betygskriteriema måste av

i kommun eller i region.lärarna på skola, en enen
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olika deltagargruppermed3.3.3 Möten

möjlighetpedagogiskt problem ellererfarenheterDeltagarnas ett en-

Enkätfråga:

spännvidden blandHur lärarenmöter
ål-ikomvuxstuderandede en grupp

andrafamiljesituation, ekonomi,der,
etc.förutsättningar,

med tyngdkanske de flesta enheternafråga där mångaDetta är en - -
olikaför vilken de studerandeserfarna komvuxläraren,hänvisar till den

tillgång. Flertalet enheter betonarproblembakgrunder inte är utanett en
kanske härbra på.deras lärare Detockså detta äräratt som en av

vuxenpedagogikens hömstenar vilar

varit utmärkande för komvux. Enhar alltidDe heterogena avgrupperna
medjust arbetet medvuxenpedagogiskt arbetekämpunktema i är grupper

användakan erfaren komvuxlärarede allra flesta fallspännviddi Istor en
tillför undervisningenerfarenheterdeltagarnas etc som nyasom en resurs

för stöd- ochför läraren timresurserOrganisatoriskt finnsdimensioner. extra
utnyttjas regelmässigt.studiehandledning som

vuxenpedagogisk kompetens.måste ställaHär ligger just det krav man
förlagdskall hela sin tjänstgöringlärare inom komvux haviktig delEn är att

kompetensutveckling fortbildning verkligenså ochtill just komvux att annan
nått långt dettavår verksamhet vi vi harnår sina syften. Inom attmenar

område.

tillfortfarande undervisningen"I många fall handlar det att anpassasom
de olikaindividerna. Några medelgruppgenomsnittet istället för mötaatt

fördjupningsdel Jmfhos varit momentindelning kursen,behoven har avoss
många telefonsamtal mellanskriftlig muntlig kommunikationLVUX82, och

studerande."lärare och

viktigt elevernapåpekar antal enheter detVid intagningen är attett --
studiemisslyckanden.förebygga Mångahamnar rätt nivå förpå att

goda förutsättningarmycket arbete såenheter lägger också på att gener
studievägledarens uppgift,möjligt inför studierna. vanligtvisDet ärsom

också skolledamaoch mindre enheterliksom vägledningen. På små är
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mycket involverade i detta arbete. viktig förutsättningEn ocksåär att man
syo-konsulenter och skolledning tillsammans med den studerande

individuella studieplaner.upprättar Läraren fortsätter sedan med
individualisering undervisningen. Detta förutsätter i sin tur ettav
tillvaratagande de kunskaper och erfarenheter de olika deltagarnaav som
för med sig.

Vi detta med och omfattandemöter diagnoser, samhe-gemensamma
dömningar, konstruktioner kan byta utseende under terminensav grupper som
gång. Vi har infört snabbare och långsammare på alla våra nivåer."grupper

Viktigt med introduktionen, skapa arbetsklimat, stödundervisningett gott
räknestuga förekommer. Mycket duktiga kan ledigt så läraren fårex ägnages

tid de behöver hjälp.som mer

Om enheterna tillräckligt för nivågrupperingarär oftastora görs
indelning i snabb respektive långsam studietakt för underlättaatt
individualisering m.m.

del enheterEn har frånavstått besvara denna ñåga, flertalet dessaatt av
små enheter.

Detta helt tydligt område där på olikaär arbetar förett sätt attman
bästanå möjliga resultat. Det också område där komvuxenhetemaär ett

upplever sig ha rejäl kompetens.

Enkätfråga:

Hur kan det faktum komvux rek-att
hög andel invandrare ochryterar en

hög andel kvinnor till varatasen

Invandrare: Många enheter betonar invandrares kunskaper inomatt
olika områden alltför litet i anspråk. Alla konversationsfrågor fårtas en

människordimension då med kulturbakgrund deltar. Ofta ärny annan
det första gången de svenska deltagarna naturligt f°ar djuparesättett en
kontakt med invandrare.

"Man kan i början ha varit mycket reserverad invandrare vi har intemot -
så många hittills har tiden och lärarnas varliga ledning alltidmen gett-
resultat: Man har blivit goda finnsDet många bevis förvärmer. att
invandrarñentlighet beror på okunskap, känner inte varandra."man
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inomSpansktalande eleverfransk- ochi vissa fallenhet harEn använt
enhet,naturligtvis,stötandespråkundervisningen. Mera sägerär samma

Kulturellatillbakgrund intekulturellahelainvandrares tasatt vara.
ocksåenhet,hands, påpekartillligger nära somen annanevenemang

hemland: Vifrån sittlärarutbildninghardel invandrarepåpekar att en
mattestuga.i vårblevhade extraresurssomen

erfarenhetsbastillförinvandrareenheter konstaterar störreMånga att en
liberalareför människorhjälpvilket kani klassrummet, att engevara en

omvärlden.påsyn

bekymmer.fördelar ochinnebär bådeinvandrarehög andel"En nyanya
samtidigt blir deoch socialaförs det inklassrummet mönster,I nya normer

belysningar.och Menför diskussionerföremålregelsystemflesta svenska nya
ochspännandefärgrik,blivitkomvuxvardagenmånga harpå sätt mer

oförutsägbar.

förmodligenden enhetgivetvis gratuleraavslutningsvisfårMan som
kommentar:följandekunnaär att avgeomensam

eller gammal,eller kvinna,individ,varjevikomvuxPå vårt ungmanser
undervisning.i vårlikasvenskfödd,ellerinvandrare stor resurssom en

frånenda kommentarendenoroandedetDå närär en annanmer
fråga lyder:till dennaenhet

varatillTas

kvinnornasärskilda insatserenheter riktasVid vissa motKvinnorna:
anordnatframgångmedskriver enhetVi hari komvux. storen --

självförtroendeträningmycketdärsärskilda kvinnogrupper, satsarman
självför-stärka kvinnornaspåenhet arbetarPå attmanannanenm.m.

sökadempåverkaoftasttroende männens attsämre änärsom --
börjande frånområdet, vilketnaturvetenskapligadetinomutbildningar

intresseradekvinnorfåklara. Förinte sigkanske att atttrott avmerom
påsektorn harnaturvetenskapligamansdomineradetraditionelltden man

varituppläggninginnehåll ochlokal kurs, därenhet skapat enannanen
enhetfrån denexempel kommerYtterligarekvinnoanpassade. ett som

Dettai miljöfrågomasig än männen.kvinnorpåstår att merengagerar
kanvardagliga tinganknytningar till göraspåpekarmedför attman --

hushållsmaskinertvättmedel ochanvändaannorlunda, attt.ex. somgenom
bilar ochistället förexempel motorer.
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till utbildning,vågar hävda sinalla kvinnor ävenVi rättstöttar omsom
vidaredem gåstuderar. Vitill desamtyckerfamiljen inte attatt uppmanar

ska på sigvill kvinnornaViefter komvux.till andra utbildningar taatt
kvinnoerfaren-låterelevkårsstyrelse kvinnor. Lärarnaledarroller hela vår är-

stoff.valheter få styra av

följandeockså påeftertanke funderameddockmåsteMan svar:

ofta ieftersom detillkvinnorna ärkänsla"Jag har tasatt vara,aven
skallintressenhurbekymradfaktiskt männensmajoritet. överJag mestär

tillvaratagna."bli

fråga.litet i dennaredovisat såharså mångamärkligtDet är att
kanmöjligheterListanenheter.och mindregäller det små överSpeciellt

andra språk,kulturer,andraerfarenheter,yrken, andra etc.lång:göras
bådafinns hosKompetens grupperna.

Enkätfråga:

bland okvalificera-"Medan femte devar
deltarinaktiva dvs. intede arbetarna är

gäller detta endastvuxenutbildning, såi
den högrecirka femtionde tjänste-ivar

mannakategorin. "
och"FolkbildningCitat ur

vuxenstudier", 1994:141SOU

lågut-motiverasochrekryterasHur
mänbildade

finns det fleralågutbildademotiveraochrekrytera mändet gällerNär att
återkommer.aktiviteter som

Kursutbud,sammanhang.i mångainformationAllmän nämns annonser
helst villdemdock interiktad reklam, nårDeti veckopressen, etc. man

personalansvarigafack ochfall inbjudaframgångsrikt i sånå. Mer är att
distribution reklammedverksamhet, få hjälpbeskriva sinföretag,på av

företagetföretagsinfonnationkopplat till gärna attattgärna serom-
enheter denflestasin kompetens. De ärhöjerpersonalen nog av

tillräckligt.dettainte helleruppfattningen äratt
förutsätts enligtdeltagarepresumtivadennablandnåFör annatatt grupp

samverkan med andraoch/ellerverksamhetuppsökandeflertalet svar en
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myndigheter. Uppsökande verksamhet kan då lämpligen ske tillsammans
med fackliga organisationer, arbetsförmedling och/eller socialförvaltning,
invandrarförvaltning, etc.

"Hos sker det samarbete med arbetsgivare, arbetsförmedling,oss genom
försäkringskassa och fackliga organisationer. ABF-skolan fungeradeNär var

den rekryteringsväg.även en

Känn-dig-för-/Pröva-på-kurser tycks bra överbryggasättett attvara
motståndet till skola, liksom väl fungerande studievägledning.en

Många framhåller också utbudet måste målgruppensatt motsvara
önskemål. Datakurser kan lockande och väcka intresse för studier.vara
Yrkesutbildningar också föredra framför teoretiskaär ämnen,att rent
möjligen kan blandning befruktande, tyngdpunkten fortfarandeen vara om
ligger på yrkesutbildning.

Datautbildningar verkar ha dragningskraft på denna kategori. Dessutom
måste komvux få antal påbyggnadsutbildningar yrkesinriktad karaktärett av

bygger på grundskolekompetens. sådanEtt utbud skulle underlättasom
rekryteringen lågutbildade män.av

Även skolan lyckas fram intressant utbud, informera ochta ettom
rekrytera så dock inte mycket inte den studieekonomiskaär vunnet om
situationen löst. Många framhåller denna del den viktigasteär föräratt
många huvudförsörjare i familjen.män, ärsom

Motiveras framför allt möjligheten bibehålla inkomst ochattgenom
standard. Männen mottagliga för sådana kvinnoma.är änargumentmer
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i komvuxStudieavbrott3.3.4

Eleverna avbryter andra skäl i gymnasieskolan i komvuxänav

Enkätfråga:

bild anled-"Ungdomarna samstämmigger en av
Förklaringen ligger under-till avhopp.ningen sitt i

Ungdomarna upplevde devisningssituationen. att
de kunde bestämmahade för lite inflytande, inteex.

takten studierna utifrån tidigare kunskaper.i sina
gjorde halkade efter och hade svårtmångaDetta att

komma problem genomgåendeEttigen.att annat som
ungdomarna de fick deninte stimu-ärnämns attav

de kunskaper de ville ha. "lans och som
Skolverkets "Studie-Citat 85.rapportur nr

avbrott och mindre studiekurs gymnasieskolan "i

Några frånstudieavbrottsundersökningarstörre
frågankomvux finns inte. Det hindrar inte att

ändå kan ställas avbrotten i komvux alltidom
på utanförberor omständigheter liggersom

ansvarsområde.komvux Finns det vuxna som
lämnar komvux orsaker gymnasie-av samma som

dvs. beroende undervisnings-ungdomarna, av
situationen

följer Ni studieavbrotten Kategorise-Hur upp
beskriv de slutsatser Niorsaker till avbrott ochra

dragit

Avbrott i komvux kan såväl positiva negativa. I stort settvara som
förekommer sällansamtliga enheter betonar de avbrott ytterstatt som

finns andra orsaker.beroende undervisningssituationen. Detär av
följer kanske inte alltidavbrotten på komvux. DetMan ärupp som

framförprojekt. Ofta handlar det- allt i de mindredet sker i genomtänkta
träffas,personal och studerande igenomkommunerna att pratarom-

eventuellt för längre eller kortare tid.problemen och skiljs I större
formellt systematiseradoftare därmedenheter blir uppföljningen mer -

inte nödvändigtvis bättre.
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avbrotten först och främstsamtligaI är överens attman omgrupper
beror den studerandes ekonomi minskat studiestöd, borttagetpå

alltför hög studietakt dvs. villkorbamtillägg, också CSN:setc. men en
för få helt studiestöd.att

enligt de enkätsvar vi fick in hösten tillStudieavbrotten beror 1995 --
fått arbete och övrigapå den ekonomiska situationen, 8% 2%90% att man

studiesituationen.skäl, möjligen då för litet inflytande över
avbrottsorsakema följande: a har inte fått förlängtDe vanligaste är

i antalet terminen med bstudiestöd begränsning SVUXA,t.ex.pga
måste studierna heltstudiestödet räcker inte och för få socialbidragatt

studiestödet för lågt, därför går till utnyttjaavbrytas, c överär attman
personliga problem, sjukdom, skilsmässa, sjuka bam,stämplingsdagar, d t.ex.

erhållit arbete, f erhållit plats påsjuka anhöriga, missbruk, eetc. annan
högskola och g inte motiverad läsa gäller de yngsta.utbildning, attt.ex.

kursdeltagaravbrottockså vissa avbrottMånga pekar på äratt -
kurs för inte klarar sitt helaindividavbrott. hopparMan attav man aven

90-procentigt eller 75-procentigt studiestödstudieåtagande, kommer ner
ekonomiskaoch kan vidare eller hoppar på grund problem.gå Förav av

tidigare frågordet konstaterar i denna ochmångaär som mer
ekonomiskt lönsamt inte någonting.göraatt

fälls i till denna frågaMånga bittra kommentarer överäven svaren
begränsade möjligheter studera på a-kassa.att

dock inte bara ekonomin orsaken till avbrott. MångaDet ärär som
handlar det också social skäl: familjen ställer integånger manom upp,

klarar hemarbetet, ställer krav, familjesituationeninte vännernaav
från skilsmässa,förändras graviditet till etc.-

påfallande ofta förklaringar därutöver deltagarenangivnaTre är att
för han/hon endera fått arbete tillfälligt eller fast, erhållitslutar att annan

utbildning högskolan eller arbetsmarknadsutbildning eller flyttat från
till fástman.någon skrev sinorten som nya- -

avbrotten ändock kan orsakas undervisningssituationen handlarNär av
det enligt första hand studietakten för få heltenkätsvaren i att attom

för speciellastudiebidrag för hårt uppdriven, undervisningen svår,är äratt
studerande intesvårigheter läs- och skrivsvårigheter den trivssamt att

i undervisningsgruppen eller med läraren.

Dåliga och har tendens få minskad eleverknäppa lärare atten en grupp
bra lärare i elleri sitt eleverna väljer ämne.ämne annatsamma-

självsanering.kallasväl detDet är som
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sambandet mellanosedvanligt tydligt detenkätsvaren framgår näraAv
studieekonomiska villkoren. Försämrasi studier och demöjlighet deltaatt

exempel utgjorde enligtsådantsluta. Ettdeltagarnavillkoren tvingas
slopandet bamtillägget.frågaoch tidigaredennapå avensvaren

distansutbildningIT-media3.3.5 --
omvärldsorientering

på nätetsurfarKomvux

Enkätfråga:

så interak-och i fall hurUtnyttjas --
hjälp-pedagogiskativa medier som

undervisningsteknikmedel Kräver ny
också pedagogik/metodikny

utveckladIT-hjälpmedelolikaAnvändningen många synes vara merav
till och olika databaseranslutning Internetmedi enheter. Datorerstörre

Videokonferensstudios förflertalet enheter.vanligtrelativtär
intetycksantal enheter,distansutbildningexempelvis nämns ett menav

frekvent.användas särskilt
kunskapskälla. någrafakta och Ianvänds databasermångaI ämnen som

Interaktivahem aktuella kurser.hämtaspråkkurser används förInternet att
skrivträningläs- ochexempelvisi viss utsträckning,dataprogram används
matematik-och olikaspråkträning inom SFIdyslexi,för studerande med

finns CD-rom.Uppslagsverk påprogram.
förskrivträningsprogramviktenenheter betonarMånga m.m.av

dyslektiker,skrivsvårigheter,med läs- ochstuderande etc.

invandrarundervisningen.på IT-stöd ijättesatsning"Vi genomför f enn
ökadbild. leder tillmultimedia. Ljud och Dethandlar väldigt mycketDet om

hos lärarna."på helt kompetensindividualisering och till krav ny

övertygadeIT-hjälpmedelerfarenhetSamtliga enheter med är omav
blirmetodik/pedagogik. Arbetssättetden tekniken kräveratt mernynya

ochaktivitetElevernasindividuellt och problembaserat. ansvaregen
handledande ochalltmerutvecklaslärarens rolloch mot engynnas

märkttycker sig också hafunktion. enhetstimulerande Någon
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att i och med den tekniken just så känner sig äldreatt är lärarenya ny,
inte direkt hotade förändrad metodik, någotutan även hadeaccepterar en som
varit svårt genomföra, inte kunnat skyllaatt på den tekniken".om man nya

Vi försöker ha våra datasalar så mycket möjligt...öppna Nyligensom
har vi blivit inkopplade på ViInternet. har inlärningsstudio foren
språkundervisning utrustad med bandspelare och datorer hopkoppladeärsom
och nätverk... Vi har parabol med möjligheteget utländsk radioatt taegen
och blirTV... Lärarna handledare och elevernas aktivitet ökar.mera egen
De värdera och information. Skillnadentränas att hänvisadmot attsovra vara
till läroboken huvudkälla enorm."ärsom

"Den tekniken underlättar for den lärare vill organisera arbetetnya som
så eleverna successivt under kursens gång lär sig alltatt förta större ansvar
sin inläming. Det kanske också roligare och lustfyllt for elevema.är mer

Det tydligt den IT-tekniken i allt utsträckningär användsatt störrenya
i undervisning inom komvux. framgårDet också klart många skolledareatt
inte bara inser denna teknik kräver ny/reviderad metodik ocksåatt utannya
i den möjlighet till snabbare pedagogisk utveckling vad eljestänser som
skulle ha fallet.varit

Distansutbildningen växer

Enkätfråga:

Anordnas påviss utbildning distans
skilda handledning interak-orter - -

såtiva medier och i fall hur-

villDet det de enheterna i första handstora ärsynas som avom
enheterna i Norrland och Göteborg i utsträckning har kommitstörresom
igång med distansutbildning. Bland de små och medelstora enheter
redovisar endast enstaka enheter aktiviteter. Av redovisningarna dömaatt

det betydligt med distansutbildningvanligare högskolenivå.är på
I några områden har enheterna kurser via Teli/Bild iprovat ämnen

där det bara fanns enstaka elever från varje kommun. Ibland har detta
då kompletterats med handledning i deltagarnas hemkommuner och brev
med insändningsuppgifter.
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centralort utbyar. Metodik/Tekxiikz E-mail, naturligen"Ja ITV, m.m. som-
metodik.kräver ny

och mindre enheter redovisar utvecklat samarbete medFlera små ett
Härnösand. aktuella enheterna mycketskola för i De ärstatens vuxna

nöjda detta samarbete och undervisningen fungerarmed attanser
utomordentligt väl.

enheterna redovisar många distansutbildningar i antalDe ettstora
bedrivas valfri förutsätter enstakakurser. Studierna kan på ort men

obligatoriska träffar och ibland för viss öppet-hus-utrymmeger
studiehandledning och insändnings-verksamhet. Ofta finns skrivenen

uppgiñer.

kämämnesutbildning med undervisning i vissa"Vi planerar att starta en
på distans i våra avsides belägna kommundelar. 35 intresse-ämnen en av

Tanken läraren och studievägledaren besökeranmälningar hittills. är att
höstterminen för skapa optimalflera gånger i början att engruppen av

Därefter besök ungefär gång månad. övrigtundervisningssituation. Ien per
ITV-anläggningar finns på bådaundervisning via orterna...som

enhet för distansutbildning, där deltagarna tvingasNågon vill envarna
handledare med telefonsitta i skolan endast och fax08.00 16.00 utan-

både träffar med handledaren,till förfogande och påpekar det krävssitt att
IT-studio för det skall fungera.och video, brev, fax och atte-post,

utvecklas också möjlighetertekniken församband med denI nyanya
förväntasutbildningsfonn kan öka i omfattningdistansutbildning. Denna

tillgänglighet ökarutbildningens för många märmiskor.och kan leda till att

någotläromedel kan detDatabaser och förtag varasom -

Enkätfråga:

Hur använder Ni Er läromedelav
som

databaser, skönlitteratur,Internet,
etc

företag, offentliga organisationer,
etc
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fortfarande på tröskeln till datoriseringMånga enheter står Detm.m.
ekonomiska orsaker, också lärarfort-beror till viss del på på attmen

bildning krävs i såväl teknisk användning metodisk.som
används i många kurser för enskilda arbetetDatabaser och Internet t.ex.

Samhällsorienterande informa-eller fördjupningsuppgiñer. verkarI ämnen
viktigaste användningsområdet. språkundervis-tionssökandet det Ivara

frammarsch. vill ocksåningen tycks användningen Internet på Detav vara
databaser och används minstanvändningen Internetsynas som om av

naturvetenskapliga området.inom det

genomförde antal komvuxelever projekt.l samarbete med SSVH ettett ett
studerade samhällskunskap tillsammans med i via direktUSAMan en grupp

TV-länk.

Flera enheter klagar trögheten i vilket leder tillInternetöver att
fart. synpunkt från elevråd kanskeanvändningen har svårt En ärettatt ta

värt att notera:

hindren för vuxenstuderandeElevkåren de största äratt ettanser av
ökad användning databaser,läromedelskostnadema. kanHär Internet,en av

skönlitteratur positivt bidra."osv

offentliga används huvudsakligen för fyraFöretag och organisationer
ändamål:

för studiebesök i anslutning till genomgångna utbildningsmoment,
for hämta gästföreläsare kring visst speciellt avsnitt,att

och grundläggandeför få tillgång till praktikplatser SFIatt
vissa påbyggnadsutbildningar, ocksåvuxenutbildning samt men

för arbetsplatsförlagd utbildning, detta tycksäven om snarare vara
undantag regel.än
för enskilda arbeten/grupparbeten och fördjupningsuppgifter.

Enkätfråga:

Hur sker koppling i undervisning till
näringsliv omvärldsorienteringoch

Det intressant enheter konstaterarmångaär att sättatt att ettnotera
få koppling utnyttja deltagarnasmellan skola och näringslivatt är atten

erfarenheter. vuxenpedagogikens/vuxenmetodikensDetta ska vara en av
hömstenar och också det.tycks Intressant hurär även att noteravara-
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värde dels på såuppdragsutbildningensflera enheter påpekar sätt att
dels så kontaktervardagen i näringslivet, pålärarna knyts sättnära att

sammanhang.nyttjas i olikaetableras kansom
näringsliv sker viaskola ochkopplingar mellanAndra vanliga

få fallprojektarbete. någragästföreläsare och Istudiebesök, nämns
Även praktikplatserutbildning.arbetsplatsförlagd nämns sättett attsom

elever fråndå oftast frågaskolan.vardagen Detknyta ärnärmare om
vuxenutbildninggrundläggandeinvandrare och/ellerförkursen Svenska

påbyggnadsutbildningar.alternativt från olika
med andra ländervia studiebesökutbytefå ocksåNågra nämner --

omvärldsuppfattningen.medinslag i arbetetviktigtettsom

försökervardagsarbetet. Vihar hög prioritet iIntemationaliseringsfrågoma
såstudiebesökländer och skolor blmed andrakontaktnätupprätta genoma

räcker.långt resurserna

Även prioritetomvärldsorientering harlärarfortbildning i frågor rörsom
olika enheter.hos flera

medsatsadeläsår läsåret 1994/95Under föregående gemensamt gym-
inslag medomvärldsorienteringlärarfortbildning medpånasiet tyngstasom

undervisningen..."globaliseringsperspektivet iinförhoppning lärarna taratt

och dagstidningarstudiebesökkomvuxenhetemade småHos synes
omvärld.till näringsliv ochkopplingenhuvudsakligadenge

Även arbetsför-skolledarnasdetta slag lyserfrågai påsvaren en av
i vilkenanledning tillibland igenom påhållanden översättett orosom ger

ledare.tid pedagogiskskolledare harutsträckning att vara

inte tidarbetssituation har jagmycket pressadmedSom skolledare en
skeroch omvärldsorienteringtill näringslivkopplingenmig in i hursättaatt

liggersker på bästaför dessa kopplingari olika Ansvaret sättetattämnen.
hos lärama.

angelägeninternationalisering DetökadBehovet är ärstort. enav
människorsspråkkunskaper, dels förståelse för andraöka delsuppgift att

teknik,blandlevnadsvillkor. kanoch Därsituation, kultur annat ny
möjligheter.utökadestudiebesök etc. ge
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3.3.6 Kvalitetsäkring utvärdering uppföljning- -

Utvärdera mera

Enkätfråga:

"I stället både lärare och studerandeger
exempel på de ofta betar av inne-att
hållsmoment kurserna redai utan att ta

vilkapå kunskaper faktiskt nås påsom
detta bordeDet upptäckas sko-sätt. om
lorna utvärderade utbildningen utifrån
målen dokumenten.i En pågående ana-
lys samband mellan mål, innehåll,av
arbetssätt och resultat nödvändigär
inom organisationvarje

Citat Skolverkets utvärderingur av
komvux

Sker utvärdering och kvalitetssäk-en
ring verksamheten med även peda-av
gogiska törtecken Hur

Utvärderingar under och/eller vid slutet varje kurs genomförs vidav
flertalet enheter, kalladså kursutvärdering. intryckDet får är attman
många sådana utvärderingar ganska informella ochär mestnog svarar
på frågan vad eleverna tyckt undervisningen, mindre hur kursenom om

med målen i kursplanen.stämt

Ja, klassperspektiveffgenom
Varje lärare utvärderar undervisningen efter kursens slut. Någon särskild

modell används Kommunledningen minst eleverna80% skallsäger att av
nöjda med sin undervisning.vara

Verksamhetsutvärdering genomförs vanligtvis vid slutet varje läsår,av
ibland vid slutet varje termin. Någon studiedag för diskussionavsättsav
kring resultat. Vid vissa enheter finns direkt koppling mellan ut-
värderingsresultat och justeringar i konkretiseringar kursplaner,av
betygskriterier, etc.
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ochvarje tennin där pedagogiska frågor diskuterasUtvärderingsdagar
liksombetygskriterier gås igenom vid varje kurs början,följs Mål ochupp.

utvärderas lärare och elever,förväntningar och kursenelevers gemensamt,
arbetsformer, m.m.mål, kriterier,med avseende på

initiativ i utvärderingsfrågor.redovisat politiskaenheter harEnstaka
verksamhetsutvärdering genomförasskallkommunernågraI störreen

årliga utvärderingar enligtkommuner skertredje år och i andravart
uppgjord plan.

Arbetsgrupper arbetar,diskuteras på del enheter.Kvalitetssäkring en
och arbetarredan färdigtinitieras. få enheter harprojekt Några ett program

enligt detta.

samtligaoch kvalitetssäkring vidprojekt med självvärderingEtt stort
ingår självfalleti vår kommun finns igång. Därikomvux- och gyrrmasieenheter

pedagogisk art.frågor rentav

självständigautvärderingsplaner vanliga i degåendeMedan långt är
enheterockså konstateras någramåste detkomvuxenhetema grupp 4 att

frågan utvärdering före-ställda någonnej deni övriga grupper svarar -
resigneratAndra enheter konstaterarenheter.kommer alltså dessa

utvärdering.organiseradräcker till förtiden inteatt en

väl på tidenvi inte gjort tid.utvärdering har DetOrganiserad ären
skolledning viarbete för deni vårt komvux har varitVolymemasnart. nog

skolledning ochdubbelt så mycketfyra år sedan hade vi ungefärhar. För
nu.kanslistresurser som

däribland utvärderingaktiviteterbegripligt mångaDet är att --
den särskildakomvuxsnabba expansionåsidosatts under den genomsom

upplevt de åren.utbildningssatsningen arbetslösapå senaste
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Pedagogisk utveckling3.3.7 -
forskningsanknytning

fortfarandeKomvux pedagogisk spjutspetsen

Enkätfråga:

Är komvux pedagogisk spjutspets ettsom
såblott Omminne fallet Vad berorär

så pådet i fall Kan spjutspetsen vässas
på hurochnytt

handfull enheter i mindre kommuner har fråganEn ställt komvuxom
verkligen har varit pedagogisk spjutspets och någon dessa har fortsatten av
med konstaterandet spjutspetsar väl alltid kan vässasatt

Har komvux pedagogisknågonsin varit spjutspets harKomvux variten
bra på undervisa helst, helst och hur länge, intenäratt som somvar men
hur min visionhelst. skall här beskriva skolan: plats där elevenJagsom av en

studiediagnos lärarensina mål och får och sedan studerar i sinavanger en
vid tillfällen de själva valt. fungerar handledaretakt Läraren medegen som

det på data. finnssjälvinstruerande material Det tid för personligmesta
tänkande. så vi allautveckling och kritiskt Tyvärr detta dyrärvet att en

lärartät det inte finns plats för i vår tid medskola den kameralasom
pedagogikens dominans.

samtliga enheter hävdar dock med bestämdhetI komvuxstort sett att
fortfarande föregångarespjutspets och inom det kommunalaär en en
skolväsendet. bra betonas det iKomvux mångaär attsvar- -
tillmötesgå behov, lyña de studerande, hjälpa och finnaatt att attvar en
sig själv, öka människors självtillit. enheter hänvisar specielltMångaatt
till de insatser i den grundläggande vuxenutbildningen,görssom men
betonar också i denmotsvarande insatser gymnasialagörsatt vuxenut-
bildningen stoff- och tidspress.under kan dock bliBraän störreom-
bättre

pedagogisk spjutspets.Komvux alltjämt Vi kan bara erinraär atten om
gymnasierefonnendet arbetssätt, den blivit verklighet påstorasom genom

sin grund i detgymnasieskolorna, faktiskt har arbetssätt komvux använtsom
under antal år.ett
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dock tilläggetMånga gör att

bli bättre.bra kanochhar inträttstagnation"en viss att

följandeförklaringar. Deflerafinnsstagnation treVarför Det
enheter:hos flertaletsammanfatta tankarnadelkan tillenheternas storsvar

det svårtgyrrmasieskolanmedintegration äroch gör"Omorganisationer att
vuxenutbildningenmål förutveckling. Klararelångsiktig pedagogiskmed

spjutspets.blivi skallviktigt för attär nyen

frågadelar Itilldebatten harvuxenpedagogiska avstarmat.Den stora om
saker skerrad olikasplittrad.bilden mycket Enutvecklingpedagogisk är -

spridning.dåligoch medostruktureratoftastmen

organisationsförändringarÅtstrarrmingan ochkursplanersamordningar, nya
kändesupphov till. Komvux82utveckling Lvuxdenhar hämmat gavsom
terminöverblickaskan baraefterfrågat. Resurserangeläget ochmindre en
hinnaför skakanske behövsorganisatorisk arbetsroviss atti En mantaget.

finnsFortfarandefull krañ.medfrågornapedagogiska stori degå in
ska intesåskolformenarbetsglädje inomochentusiasm uppnog geman

hoppet."

klart konstateradömaflertalet enkätsvarabsolutadenkan attMan av
utmaningar ellerfinns klaraviljanfinns kvar, attattengagemanget nyaatt

citat:återigenför ettatt parge

"gymnasiñerar komvuxintebarakanSpjutspetsen vässa nytt man
.vi hafrihetha denlåter storautan oss

Sprididéer och uppslag.samlabordeenkätenalls härInte Den massor av
ytterligare.viså skalldem vässagärna oss

villAndraundervisningssätt.andraberörNågraidéer finns.Många
yrkesinriktade kursernasärskildadeexempelvisfrihetåterfå den som

OrkvuxkursemafororienteringskursemaochS.Y.-kursema vuxna
Åter fortsattandra betonarsidan 42.se faktarutakomvuxtidigare gav

alla plan.deltagarmedverkan påutvecklamedarbete att



86 Komvux SOU 1996:188

Inlärningsteorier
finnsDet antal undervisningsmetoder bygger påett stort som

inlämingsteorier olika slag. Som några exempel kan nämnasav
problembaserat lärande PBL, Freires alfabetiseringsmetod och
suggestopedi.

KunskapslyftskommitténsI antologi, kommer underutsom
våren 1997 redovisas olika inlämingsteorier och undervisnings-
metoder.

Många enheter understryker vikten åter få komvux betonadatt särartav
i läroplan och kursplaner. läroplanenDen alltför mycketnya anses vara
skriven ungdomsperspektiv och komvux endast har hakatsett attur
i olika skrivningar.

"Bindningen till ungdomsskolan kursplaner och kurser hinder.är ettgenom
borde finnasDet övergripande vuxenpedagogiska mål skallsom genomsyra

samtliga kurser.

flertalEtt enheter det de upplever kommunal oviljaöveroroas som
på icke-obligatorisk skolform. De dock ändåatt satsa mycketärresurser en

villiga arbeta med utveckling organisation och pedagogik.att av

Vi komvux på många kan pedagogiskatt sättanser anses som en
spjutspets. Det gäller kursutformning, metodik, flexibilitet och graden av
individualisering. Fortfarande finns också entusiasm hos dem arbetaren som
med komvux för utveckling och förbättring. Det hotet skolformenstörsta mot

den ovilja finns hos de kommunalaär politikerna viljaatt satsasom resurser
på skolform inte obligatorisk för kommunen anordna.är Dettaatten som
framgår också mycket tydligt i vår kommun där gymnasial vuxenutbildning
integrerats med ungdomsgymnasiet och därmed förlorat sin profil.egen

finnsDet visioner, tankar, ambition och vilja. finnsDet mängder av
goda exempel. finnsDet särskild känsla för och kunskap deen om
målgrupper skall komvux primära kursdeltagare.utgöra Det finnssom
däremot upplevd brist på stimulans från sida i formstatensen av
läroplansdokument kring vuxenutbildningens speciella villkor och
möjligheter. finnsDet också upplevd brist på stimulans från kommuneren
i form stöttning och uppskattning.av
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vuxenpedagogikForskas det om

Enkätfråga:

utveckla samarbetetHur kan man
forskare och praktiker inom detmellan

områdetpedagogiska

och praktiker måsteforskarei sinaEnheterna överensär attomsvar
faktapraktikerna samlarvarandra exempelvisknytas attnärmare genom

forskarna resultat:och presenterar

pedagogiskdistanskursen Utvärderinglärare hos har läst"En avossgrupp
praktik. Mycket givande.och forskat inom sinverksamhet hösten 1995 egen

inte alltid forskarna villenheternaupplever påTyvärr taute attman
ibland ändockoch erbjuda sina tjänster. såmed praktikerna Närkontakt

bli ifrågasatta.formernasker kan

får vi ofta ochvåra trakter, däremotVi inte till några forskare i menser
allsköns 2-dagarskurseruniversitetbroschyrer från högskolor ochgärna om

möjlighet... .kunde kanskeupptänkligai alla lTVämnen. vara en

tillknyta forskarnaförslag återkommer handlarEtt attannat omsom
Alternativakoppling.komvuxenheter för få bättrepålärartjänster att en

lärarevill yrkesverksammadetförslag handlar sägamotsatsen, omom
Förhoppningar ivia projekt.forskarbanan någotlockas in på närssom

underlättakanske skulle kunnadet läraravtaletbåda dessa varianter att nya
införandetenheter föreslår ocksåFlerasådana möjligheter. större av

i komvux.lektorstjänster

ochforsknings-och skolledare skulle ha kombinationLärare en av
förmellanrummed bibehållen lön med jämnalärartjänst alt. tjänstledigt att

ämnesinriktad forskning.pedagogisk ellerbedriva
Praktisera hos varandra."Ordna mötesplatser.

forskning inom detutgångspunkt i enheterna uppleverMed attatt
speciellt vadkraftigt eftersattvuxenpedagogiska området är avser-

också förslagvuxenutbildning framförsoch statligområdet kommunal -
exempelvisområde. kan skeforskningen inom detta Detförstärkaattom

landetsvuxenpedagogisk påalltid skall finnasdetatt grenengenom
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lärarhögskolor och tillsätter eller flera professurer iattgenom man en
vuxenpedagogik och distansundervisningspedagogik.

infor framtiden3.4 Komvux

Komvux önskelista inför framtiden

Enkätfråga:

åtgärderKommittén skall överväga för
stimulera den pedagogiska utveck-att

lingen inom den samhällsstödda vuxen-
Omutbildningen. kommittén konstate-

det finns hinder i föreskrifterattrar
eller för pedagogiskstyrsystem en
utveckling skall kommittén lämna

påförslag lämpliga förändringar. Vilka
förändringar skulle Du helst se genom-
förda

Många enheter sinabetonar i det inte i första handatt ärsvar nog
hindrar pedagogisk utveckling brist på fantasi,styrsystem utansom en

mod och liknande. kan de inte besvarat denna frågaMan anta att som
också haft uppfattning.denna

Många enheter pekar också den läroplansreformenpå att senaste gav
gymnasieskolan möjlighet kliv framåt, medan komvux iatt ta ett stort
enlighetens fick halvt bakåt. därför med saknadManta ett stegnamn ser
tillbaka på den läroplanen, låta komvuxLvux 82. Attegna vara en egen
skolform med tim- och läroplaner skulle pedagogisk kick.egna ge en- -

Ge komvux läroplan anpassad ñr Regleraen egen vuxna; vuxnas
skyldigheter och rättigheter; likhetstecken mellanInga ungdomsskola och

Regler för interkommunal ersättning för inte behövaAtt ärvavux; vuxna;
lärare i komvux.som passar

pedagogisk kopplingenEtt hinder för utveckling i komvux tillanses
gymnasieskolan Enheterna vill kopplingen komvuxtonavara. ner -

komvuxgymnasieskola och utbildningsenhet måste stärkas:attanser som
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Hopslagningvad gäller.riksdagfrån regering ochKlara besked somom
i vissa kommunerkomvuxelever skerochgymnasieskolans elever somav

synsävuxenpedagogikensförödandeär ur

enhetervill samarbeta. Flerainteintehar därmedMan sagt att man
stimulerar tillmotsvarandeönskemålframför styrsystemett somom

folkhögskolor, AMUGruppen AB,studieförbund,samarbete med
lösningar där ochoch lokalagamlagymnasieskola etc. gränseröver var

sammanslagningenheter villspecialområde. Någrasittutnyttjas se enen
och komvux.AMUGruppen ABav

villenheterönskas. Mångaförändringar i kurssystemet öppnaVissa
tidigare frågor,ivilket redovisatsför estetiska ämnen samt, svaren

förorienteringskurserochS.Y.-kurseråterinföra vuxna.
iproblematikengrundläggandedenpåtalarFlera enheter ettatt

wxenutbildnings-finns så fåutvecklingsperspektiv detpedagogiskt är att
stimulerasinom högskolanvuxenpedagogiken måsteforskare. inomFoU

komvuxlärare inomkompetentaså mångapåpekarfinnsDet manmer. --
till forskningen inomFoU-bryggablistimulerasskulle kunna att ensom

också exempelsaknarhögskolor.universitet och Manvuxenpedagogik på
förrdettakonstaterarutvecklingsprojekt. Enheternapedagogiskapå att

inte finns någotdet i daglänsskolnämndema,uppgift för attmenvar en
utbyte.nätverk för

adekvatståndfå tillunderstryker viktenflertal enheterEtt att enav
vuxenlärare/komvuxlärare.lärarutbildning för

fortfarandeViutvecklingsarbetet.kämfråga i"Lärarutbildningen är seren
ochundervisningsgruppsig,nyutexaminerade läraremånga ettatt ser en

vuxenpedagogiskarbetsfält.privata Enoch intillsitt endaklassrum nästsom
lärarutbildningen."tillval iockså finnasbordespecialisering som

fortbildningtillellerfortbildningBehovet mersnarare resurserav mer
antal enheterenheter.många Ettframhävskompetensutvecklingoch av

sammanställdaintresserade demycketsyftei dettaframhåller äratt avman
enkäter delpå mångaundersökning.i denna Manresultaten ensvarar -

tillbaka.får sällan någotdem intressanta men manav -
de be-frågadennaenheter också attMånga svarsomanser

skallstudier bör Dettillreglerarstämmelser över.rätt sesvuxnassom
gymnasialtill treårigstuderaenskilde fårättighet för den att uppvara en

skyldighet förochalla kärnämnenalternativt åtminstoneutbildning en
interkommunal ersättning.eller betalaerbjuda dessakommunen ämnenatt

Även problem medsinaredovisar enheternaenkätfrågadennai
elevernaintekrasstvillkor och konstaterarekonomiskaelevernas att om
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möjlighet få Studieekonomi, så hjälper inteatt någratryggges en
pedagogiska reformer eller framsteg. Den gymnasiala vuxenutbildningen
borde kunna individuell detgöras gäller studiestödspoängen,närmer
eftersom långsammare kursdeltagare får svårt klara fullt studiestöd.att
Problemen såväl studiestödspoängen, omfattningen för heltidsstudieravser

CSN:s regelsystem.som

Åter igen... kommitténOm kan åstadkomma förändringar i studie-
finansieringen för eleverna, så elevens arbetsbörda förbättras, skulle mångaatt

dagens svårigheter minska. inteJag den önskan baratror ärav ett sätt att
felet hos någon arman.se

Många komvuxenheter upplever de lågprioriterade deäratt av
kommunala politikerna. Förtroendet inte heller alltid det bästa:är
"Öronmärk till komvux, så politikernainte bygger enattpengarna
halfpipe för Mkr8 eller dylikt. " villMan också stärka komvuxenhetemas
ställning i kommunen införa någon regelatt typ garanterargenom av som
deras självständighet åtminstone vid viss storlek.en-

3.5 Slutsatser och diskussion

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning finns i princip i samtliga landets
kommuner. Andelen invandrare har ökat markant, speciellt i tidigaredelen.

några enkätsvarI hänvisas till fler och fler svenskar redan genomgåttatt
nioårig grundskola och därför inte aktuella för grundläggandeär
vuxenutbildning. inteDetta hela sanningen.är Av Kunskapslyñskommit-
téns första delbetänkande framgår kommittén uppskattatatt

antalet i befolkningen 16-65 år i Sverige med enbart folk- eller
grundskola till cirka miljon1 individer, 200 invandrare.000varav
antalet individer i befolkningen 16-65 år inte når tillsom upp
grundskolenivå i läsförståelse till cirka miljoner,1,4 300 000varav
invandrare.

Eftersom det individens reella formellaär kunskaper och- -
färdigheter räknas för individ skall berättigadatt tillsom en vara
grundläggande vuxenutbildning det alltså den uppskattningenär senare

borde aktuell i kommunerna.utesom vara
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Enstaka kommuner har redovisat de har köer till grundläggandeatt
vuxenutbildning. naturligtvis inte acceptabelt, eftersom varjeDetta är
kommun har för de kommuninnevånare har till sådanrättattansvar som

önskar delta i den också får det.utbildning och- -
rekryteringsinsatser till den särskildasamband med olikaI vuxenut-

med behovbildningssatsningen kommer säkert många grundläggandeav
påträffas. då viktigt kommunerna harvuxenutbildning Det är attatt

deltagare.beredskap dessaävenatt ta emot nya

Svenska för invandrare SFI

for invandrare genomförs oftast inom komvux iSvenska SFIKursen
Ibland fors i olika diskussioner delandets olika kommuner. svaren om

för fortsatta utbildningar.olika kunskapsnivåer krävssom
SFI-undervisningen ligger den nivå bedömsKunskapsmålet för på som

det svenska samhället. kunnanödvändig för kunna fungera i Föratt att
exempelvis nivån i vilken krävs förklara högre nivåer AMU-testet, att-

arbetsmarknadsutbildningar behövs vanligtvis ytterligarekunna delta i -
språk grundläggande vuxenutbildning,studier i svenska andra påsom

gymnasial nivå. syftar till nyanländaibland kanske också på SFI att ge
kunskaper i svenska språket och det svenskainvandrare grundläggande om

viktigt undervisningen påbörjas efter detsamhället. Det är att snarast att
Eftersomtill denna undervisning inträtt. den nyinvandrande harrätten

första försörjningen tryggad undertill socialbidrag de två årenrätt är
studietiden.

till den särskildaolika rekryteringsinsatsersamband medI vuxenut-
invandrare medsäkert många behovbildningssatsningen kommer av

påträffas. kan då gälla tidigare invandrade.svenskundervisning Det ävenatt
Även itill undervisning Svenska för invandrare,dessa har givetvis rätt

fastställda kursmål. viktigt kommunernade bedöms Detuppnå är attom
dessa.har beredskap ävenatt ta emot

Gymnasial utbildning

Skollagen tydligt fast kommunerna erbjudaslår skall gymnasialatt
vuxenutbildning. skall enligt skollagen härvid efterDe sträva att- -

efterfrågan ocherbjuda utbildning behov. tordeDettamotsvararsom
innebära skyldighet för kommunen på eller söka skaffasättatt ett annaten

kommuninnevånamas efterfrågansig uppfattning och behoven om av
verkar inte alltidutbildning gymnasial nivå. Så fallet. Endastpå vara en
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femtedel kommunerna de tillgodoser kommuninnevånamasattav uppger
behov gymnasial vuxenutbildning.av

minskande ledningsresurser har enheterna inom för denTrots ramen-
statliga satsningen arbetslösheten lyckats organisera vad verkarmot som-

fördubbling verksamheten gymnasial nivå. harDessutomvara en av
de haft arbete med implementera den läroplanen, konkretisera deatt nya

kursplanerna och betygskriteriema. arbete har varit alltförDettanya
krävande för enheterna skulle ha hunnit/orkat med ocksåpåatt attman
arbeta med yrkesinriktad utbildning och mindre med arbetsplatsförlagdän
utbildning organisera yrkesinriktad utbildning vanligtvisAPU. Att är

komplicerat organisera utbildning i de kallade klassiskasåän attmer
den yrkesinriktade utbildningen krävs ofta många olikaFörämnena.

från näringslivlärare/handledare/föreläsare, vilka kanske måste rekryteras
och där det inte alltid lätt konstruera schema förstämmerär att ett som
alla. dock alltid så betungande. hanterad tordebehöver inte RättDet vara

arbetsplatsförlagd yrkesutbildning god kvalitetdet finns mycken attav
erbjuda många vuxna.

inte yrkesinriktadeoroande enheterna vågarDet är startaatt
utbildningar/kurser, eftersom kan förutsäga andra kommunerattman

betala interkommunal ersättning för sina presumtivakommer vägraatt
interkommunal ersättning lösas sådantelever. Frågor måste på sättettom

behov i kunskapslyftet eller det livslångamänniskors utbildningatt av
hindras.lärandet inte

Önskemål åter få anordna särskilda yrkesinriktade kurser S.Y.-attom
har förts fram i gäller då i första hand sådanakurser många Detsvar.

förutsätter harkurser, inte slutförd gymnasieutbildning,som men som
kravspeciella på ålder eller yrkeserfarenhet och därmed riktar sig enbart

andra hand kan det också gälla kurser har yrkesintrodu-till Ivuxna. som
cerande eller yrkesförberedande inriktning inom områden täckssom

i de nationellakurser programmen.av
vuxenutbildningssatsningensden särskilda möjliggörsInom ram nu

orienteringskurser olika liksom delkurser gymnasial nivå.slag, på Förav
orienteringskursema studiestödkommer också beviljas.att

Olika utvärderingar den särskilda vuxenutbildningssatsning får utvisaav
huruvida olika orienteringskurser skall bli reguljärt inslag i denett
kommunala vuxenutbildningen, liksom särskilda yrkesinriktade kurserom
kan komma behövas i komvux. Kunskapslyftskommittén återkommeratt
i fall till detta i delbetänkande.så ett senare

kraftigt.Kvällskurserna i komvux har minskat beklagligtDetta är
studerandespeciellt samhällsekonomisk synpunkt. läser sin fritidDeur

vanligenoch har löst sin ekonomiska situation på viasätt änannat
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Lokaler utrustning finns redan och nyttjandegraden stiger.studiemedel. och
tillkommer.Endast personalkostnadema
skolledningsorganisationen har minskat iDet värtär attatt notera

särskilda utbildningsåtgärdemaflertalet kommuner. Därtill kommer deatt
ökningför arbetslösa vanligen inte har resulterat i motsvarandeen av

kanske begripligt beklagligtskolledningsresursen. dåDet är attmen- -
exempelvis kvällskurser, yrkeskurser,arbetskrävande insatser,extra

för enskilda eller mindre intearbetsplatsförlagda utbildningar etcgrupper
skallprioriterats. flexibel vuxenutbildningssatsninghar kunnat Om en

form skolledning läggaslyckas exempelvis i påmåste resurser av --
planering för utbildningars genomförande.

flexiblare utläggning kurserUtvecklingen inom komvux går mot en av
icke-läsårstid. bra ochtiden, exempelvis helger och under Dettai är

reguljäraföljatill för många människor har svårt attsomgagn
individuella utbildningspro-undervisningstider. Enheternas vilja lösaatt

betraktasdistansutbildning, handledning måste ocksåblem med osv. som
utbildningsproblem med individuellai riktning. Mångarättett steg

endera med hjälp teknik iudda val, kan lösasstudietider, etc. av ny
distansutbildning eller hemorten medkombination med metodik påny

flexibelt vuxenpedagogiskt tankesätt.ett
praxisolika har förbättrats.Möjligheterna studera på nivåer Denatt

nivå, därberäkna studiestödet på denCSN har utvecklat attsom -
sådana studier.studierna bedrivs har underlättathuvuddelen av -

förmodligen ocksåofta knyts till komvux harTendensen SFIatt numera
integrationdäremot oroandevarit bidragande faktor. Det är omen

vuxenutbildning verkar hämmande pågymnasialgymnasieskola -
grundläggande och gymnasial nivåläsa påmöjligheterna SFI-,att

samtidigt.
gymnasialagrundläggande nivå ochKombinationen kurser på

i enkätsvaren, grundläggandeyrkesinriktade kurser redovisas sällan snarare
liknande. kani kombination med praktik, eller Detvuxenutbildning pryo

arbetslösa,dock rekrytera exempelvis lågutbildadelättare att somvara
inte utbildning erbjudaegentligen vill ha arbete ettatt mergenom- -

i klassiskaintressant kursutbud, exempelvis kombination studieren av
med just kurser igrundläggande eller gymnasial nivåpåämnen

yrkesämnen.
framförsenheternaGenomgående från de minsta till de största --

studiestödssystemet och CSN. Detmycket kritik på det nuvarande är
få studera medalldeles för många olika delar i inteAttsystemet.

Studiestödspoängenbibehållen a-kasseersättning mycket.upprör tar
särskilda behov. Poängräkningendessutom inte hänsyn till elever med
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lika för alla. behöva låna till grundläggandeAtt vuxenutbildning upplevsär
också stötande.

Under den särskilda vuxenutbildningssatsningens första erhållerår
deltagarna ersättning motsvarande a-kassa eller UnderKAS. år 1997
förväntas lägga proposition i anledning studiestödsutred-regeringen en av
ningens förslag. därmed problemFörhoppningsvis löses många deav som
finns i dag.

kan sammanhang finnas skäl peka möjlighetenDet i detta påatt att
flerainom komvux förstärka timtalet i eller kurser för sådanaen personer

har särskilda behov stöd och hjälp. Maximalt timmar f°ar110som av av
styrelsen för skolan anvisas för sådant stöd och ingå i beräkningsunderlaget
för slutbetyg. räknar dock inte in dessa timmar i sina beräkningarCSN
för studiestöd.

Enheterna upplever inte det finns formella hinder för flexibilitetatt
i organisationen. vill det bådepå enheterna finnsDet utesynas som om
vilja till förändring och många goda idéer hur utveckling skulle kunnaom
genomföras, mycket detta hindras på grund för litenattmen av av

allvarligtadministrativ organisation. bakgrund de ökandeDetta är mot av
införkrav på flexibilitet och nytänkande krävs den särskildasom

vuxenutbildningssatsningen.
Även formella förkomvuxenhetema inte några hinderom ser

flexibilitet, läggs ändock del förslag till regeländringar. sådantså Etten
gymnasialförslag den skall ha till utbildning. harDettaär rättatt vuxne

Kunskapslyftskommittén lyñ fram i sitt första delbetänkande. Kommittén
återkommer med förslag i denna fråga. Andra uttrycker önskemålpropåer

läroplan för vuxenutbildningen, införa estetiska ämnenattom egen om
i komvux, återinföra orienteringskurser för studievilsnaatt samtvuxna

från enheter Beträffandemånga reducera poängtalet för slutbetyg.att- -
till utvidgat kursutbud avvaktar Kunskapslyftskommitténrätten

utvärderingsresultaten från den särskilda satsningen. dessaOm
utvärderingar visar på behov återkommer kommittén. det gällerNärett
reducerat poängtal, har den fråga kommit läge i och medså i ett annat

samlat betygsdokument under vissal 790 gymnasiepoängatt ett om
förutsättningar kommer behörighet förgrundläggandeattnu ge
högskolestudier.

Andra enheter för fram tankar utveckling den organisa-av egna
tionen, så kan studera när andan faller på och inte nödvän-att vuxna
digtvis på regelbundna lektionstider. Många enheters tankar kretsar också
kring olika möjligheter grundläggande yrkesutbildningar,att ge vuxna
exempelvis utbud, arbetsplatsförlagd utbildning alternativtegetgenom
samverkan eller kommunensmed gymnasieskola.AMUGruppen Detta
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intressanta utvecklingstankar förhoppningsvisär kommer prövasattsom
under kommande femårsperiod.

Organisatoriska frågorpedagogiska-

riktasDet mycket kritik den läroplanen och de kursplanernamot nya nya
i den bemärkelsen de skrivna för ungdomsgymnasietatt ochanses vara

komvux hängts på. Det saknas dock så längeatt tillräcklig erfarenhetän
den och för gymnasieskola kommunal och statligsamtav nya vuxenut-

bildning läroplanen för skall kunna bedöma dessattgemensamma man
ändamålsenlighet. tordeDet eventuellt intressant diskuteraattvara
huruvida läroplanen borde kompletteras med särskilt föravsnitt komvuxett

programmâl för vuxenutbildningen.-
denI läroplanen har den lärarledda tiden i komvux ökat i avsiktnya

elevernas insatser i hemmet skulle minska. haratt Så inte alltid blivitegna
fallet. Risk finns kraven detaljkunskaperpå istället ökat, lärarenatt när

tid för undervisning och elevens arbetsbörda iställetgetts för attmer
minska i realiteten har ökat. börDetta följas upp.

En grundbultama i vuxenpedagogiken torde utnyttjaattav vara
deltagarnas tidigare erfarenheter. Så tycks döma ocksåattav svaren vara
fallet. Betydelsen deltagarnas tidigare erfarenheter till såvälatt tasav vara
vid formell värdering yrkeslivet inhämtade kunskaperi iav som
undervisningen kan inte understrykas. På så uppmärksammassättnog
det kunnande ofta för med sig till komvuxenheten. Det kansom vuxna
handla kunskaper i så kallade allmänna ämnen ännuom men mer om
gedigna yrkeskunskaper skulle kunna valideras i kurser och betyg,som
exempelvis praktiska prövningar. Därigenom skulle dengenom vuxnes
erfarenheter kunna tillmätas formellt värde och till iäven såvältas vara
undervisningssituationen i betygsdokumentationen.som

Det lätt instämma i de många enhetemasär tankar kring behovetatt
utveckla grundläggande yrkesutbildning i komvux. finnsatt Det ettav

behov sådan utbildning. Många arbetslösa vill ha arbete har lättareav som
tänka sig yrkesförberedande utbildning utbildning iatt enbart klassiskaän

och möjligheter harämnen sig för komvux i fonnöppnatnya av
arbetsplatsförlagd utbildning.

relationerI mellan gymnasieskola och komvux och för den delen även
mellan grundskola och komvux finns flera olika grader samarbete.av

kanDet handla samutnyttjande lokaler, utrustning och personal,om av
något alltid förekommit i mindre eller utsträckning. kanDetstörresom
också samverkan kring vissa vanligtvis udda kurser, där inteavse - -
någon utbildningsanordnama på grund för få sökande kan erbjudaav av
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bredda utbudet. har ocksåkan Dettatillsammansdärkursen manmen
slutligen handlatillbaka. kanlång tid Detförekommit sedan om

skolfonner tillsamordning två en.av
huvudvillkorböroch komvux skallgymnasieskolaOm integreras ett

pedagogiska utgångspunkterorganisatoriska ochutifrån dedet skerattvara
kommunaladengrund för organiseralänge utgjortsedan vuxenut-attsom

handlar då blandbildningen. Det annat om

fritt frånläsesdär kurs ifullständig kursutformning, ämneetten
övriga kurser i ämnet,

pedagogisktdetutsträckningkoncentrationsläsning i så ärstor som
rimligt,

fördjupningsdelar, där för-grund- ochiuppdelning kurserav
program/intressen deltagarnade olikainriktasdjupningsdelama kan mot

representerar,
deltagarnaskurs beroendeochtimtal förvarierande avsammaen

kunskapsinnehållkursenstillgodogöra sigförmåga samtatt
behövligadelsdeltagarnaarbetsformerocharbetssätt som ger

slutefter utbildningensförmågaverktyg ochfaktakunskaper, dels att
skall hantera,problem deformulera dede kanrustadeså attvara

värderingaroch utifrån sinamöjliga lösningarsökaanalysera dem,
lösningen.den bästafinna

medfördelarhelstinte någraKomvuxenhetema upplever som
samverkan i småbortsett frångymnasieskola,komvuxintegration -

kursutbud,åstadkommaendaintegrationkommuner, där sättet ettär att
Studietidenudda kursutbud.kringflertalet kommunersamverkan ioch

förändringar, till snabbavilja tillFlexibilitet,deltagarna.förlängs för
i denupplever saknasallt dettaomställningar, mod pröva nyttatt man-

bör följasoroande ochorganisationen.gymnasiala Detta är upp.
medfördelar med samarbetedäremot mångaKomvuxenhetema ser

medsamarbete utvecklas SSVAlltvuxenutbildningsanordnare.andra mer
medutvidgat samarbetetankarframförsfrån många enheteroch ettom

angeläget.synnerligenstudieförbund.folkhögskolor och Detta är
därmed ocksåi komvux ochhar ökatKoncentrationsundervisningen

koncentrationsundervisning. Kannackdelar medför- ochdiskussionen om
mognadspro-språkstudiereller innebärin språktrycka t.ex. ett enman

Är det kanske bättreföljandeformuleraskan frågan sätt:cess Omvänt
ovidkommande ämnensig mångasplittraläsa koncentrerat än attatt

gives inte.Något entydigt svar
pedagogiskaskall givetvis ske påUtläggning kursav en -

denvariabel ochinnebär tidengrunder. Detadministrativa äratt en-
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kunskap skall uppnås i kurs konstant. innebärDet också attsom en en
olika individer behöver olika tid för uppnå kunskap. denIatt storasamma
enheten kan individualisering i viss utsträckning ske attgenom grupper
organiseras har snabb, normal eller långsam studietakt. den mindreIsom
enheten handlar individualiseradet iän gruppen.Kattmer om o n -
centrationsläsning har många fördelar. Antalet kurser i olika ämnen som
skall studeras samtidigt minskas och den studerande kan koncentrera sig

på dessa Koncentrationen kan dock inte ske till ytterlighetensämnen.mer
till exempel inte självklart inlärningenDet effektiviseradesgräns. är att

bara för koncentrationsläsningen maximeras heltidsstudier i kurs.att en-
förutsätter i fallDet så genomtänkta arbetssätt och arbetsformer.

Om studerande på gymnasienivå vill läsa på heltid drygt 400en gy-
termin måste denne med koncentration lektionerpoängper en av sex

40 minuter kurs och vecka studera åtminstone kurser. Eftersomper sex
många kurser endast har schemalagts med två till lektioner veckatre per
ökar snabbt antalet kurser och ämnen.

enheterNågra hävdar studerande de prioriterade inteatt ur grupperna
klarar ökad koncentration, eftersom konsekvenserna då blir förödande

de sjuka vid några kurstillfällen eller frånvarande för vårdär t.ex.om
sjuka bam.av
Fördelarna ökadmed koncentrationsläsning torde kanDetöverväga.

ifrågasättas enheterna pedagogisk synpunkt verkligen kon-om ur
centrationsläser optimalt och utläggningen kurser verkligenom av gynnar
den lärande.vuxnes

ochOmsorgen för prioriterade hålls levandeengagemangetom grupper
i komvuxenhetema. för det absolutaDet flertalet komvuxenheterär
självklart lågutbildade äldre och skall få kompensatoriskatt yngre
utbildning i komvux. Möjligen det så i vissa enheter prioriterarär att man
de före de äldre, medan andra påpekar det grundskolans ochärattyngre
gymnasieskolans uppgift och komvux i första hand skallatt ge vuxna
sådan kompensatorisk utbildning de behöver. flertalet enheterFörsom

denna fråga huvudsakligen pedagogiskt problem:är nå och behållaett att
lågutbildade i utbildningen. problem enheterEtt många pekar ärsom
rekryteringen lågutbildade. detHär önskvärt enheterna iatt änav vore
högre grad samarbetade med företag, olika statliga och kommunala
förvaltningar, exempelvis arbetsförmedling och socialförvaltning ocksåmen
med andra vuxenutbildare studieförbund och folkhögskolor försom- -

hitta nå lågutbildade. denGenom särskildaatt vägar attnya
vuxenutbildningssatsningen också ekonomiska möjligheter tillges
uppsökande verksamhet och rekryteringskampanjer.

utbildning för äldreAtt år inte65 primär uppgift föräröver en
komvux enheterna också Samtidigt framhåller dockär överens mångaom.

4 17-0163
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dessai flertaletändå studerar i komvuxenstaka äldreenheter att av-
dettaspeciellt i kvällskurser. Någraplatser,överblivnaenheter attanser

undervisningen.dimensioner ioch positivatillför nya
kreativfråganenhetemaskan drasviktig slutsatsEn omsvarav

studerandesutveckla dekurser.särskilda Förutveckling kräver att
studier krävs enligtansvarstagande förochsjälvständighetkreativitet, egna

arbetssätt ochutvecklingfortsattflertalet enheterdet stora aven
ökar också detreellt inflytandeökatarbetsformer. Genom egna

roll fylla.här viktigSkolledama haransvarstagandet. atten

frågorPedagogiska

det gällersituationen,idealanått denhar inte närKomvuxenhetema
aktivtenheter arbetarflertaletförarbetsformerarbetssätt och vuxna, men

lärandeproblembaseratArbetssättförhållningssätt.sådantmot ett som
tycksfrämst datorertekniska hjälpmedelutnyttjandetochPBL av -

för studier,ansvarstagandeför ökatverktygverksammaockså egnavara
problem, integrationfinns dockindividualisering.och Detdelaktighet

och betygskriterier.pressade kursplanergymnasieskolan och hårtmed
liknar traditionellutbildningendärenheter,finns ocksåDet mer

gymnasieutbildning
Åldersspridningen Deltagarnas arbets- ochi är stor.vuxengruppen

syfte medoch olikartade.omfattande Derassamhällslivserfarenheter är
lärandedärför märkligtkraftigt. Detvarierarstudierna vuxnasomvore

ochOlika arbetssättderas lärare.särskilda kravskulle ställainte
fortsättningsvisbenämnsdessa kravbejakararbetsformer vuxenpe-som

för studier,ökat ansvarstagandeleda tillförväntasdagogik. De eget
självförtroende.kunskap och ökatsjälv sökaförmåga att

framkommakomvuxenheter har lättarevill attDet egnaomsynas som
alltid återfinnsDärmed inte devuxenpedagogiskttill synsätt. sagt attett

harKomvuxenhetenvuxenpedagogiska spjutspetsen.i den yttersta egna
ombesörjsfortbildningvuxenutbildareofta erfarnalärare avvars--

grundsko-skolfonner. Påi fleraarbetar läraremindre enheterenheten. I
tjänstgöring,sinhuvuddelenofta hardär de dålan/gymnasieskolan, av

deltatillåtasIbland kan defortbildning.anordnaddelta i därdeförväntas
komvux.anordnasfortbildningi den avsom

innehållkursträngseln ökatframförs tankar påenkätsvarmångaI att -
fallet i vissa kurser.möjligt såDetblivit ärtid ärkortare större. att-

minskathar dock inteämneskursemaisammanlagda tidenDen snarare
inför risken förobservantanledningvissdärförfinns attökat. Det vara
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den utökade lektionstiden för krav på ökad detaljkunskaputrymmeger
istället för möjlighet till ökat lärarstöd.

faktumDet lärare träffas oftare och tillsammans konkretiseraratt
kursplanemål och betygskriterier positivt. Det torde i längreär ett
perspektiv bidra till pedagogisk utveckling. Problemet i dettaen
sammanhang den i sitt läraren mindre enheter,är ämne vilkenensamma
inte möjlighet till dagligt utbyte med ämneskollegor. tjänstgörDeges
också ofta i någon skolfonn. dessa lärareFör måste kommunerna/annan
enheterna möjliggöra samverkan med kollegor i andra kommuner i form

exempelvis regionala studiedagar och interaktiva nätverk.av
Det angeläget stryka under skolledarnasär för denatt attansvar

pedagogiska påbörjats frihet utvecklas vidarestor attprocess som nu ges
och inte bara blir tillfällig satsning några år har tunnats uten som om
och gjort allt återgått till det gamla.att

Spännvidden i fonn deltagarnas olika åldrar, olika bakgrund ochav
erfarenheter tydligen for flertalet komvuxlärare tillgångutgör inteen -

problem. Detta helt tydligt område där på olika arbetarett är ett sättman
för nå bästa möjliga resultat. ocksåDet område där komvuxen-att är ett
heterna upplever sig ha rejäl kompetens.

däremotDet märkligt så många enheterär har redovisat så litetatt
det gäller frågan hur kvinnors ochnär invandrares erfarenheter tilltas
i undervisningen. Speciellt gäller det små och mindre enheter. Listanvara
möjligheter använda kvinnors och invandraresöver kompetens kanatt

lång: yrken, andra erfarenheter, andra kulturer,göras andra språk, etc.
Den måste kunna i undervisningenutgöra Svaren haren resurs mer
kommit handla hur invandrare och kvinnor handatt intetasom om -

hur deras specifika kompetens tilltasom vara.
För nå lågutbildade finns dock tankar och idéer kringatt män andra

vad vanligen förekommande.än Exempel påär sådana ärgrepp som

yrkesutbildning i sitt skede följs eller kombinerassom senare av
med kärnämnen

utbildning förlagd till plats skola, exempelvis arbetsplatsänannan
för människor i arbeteärsom

arbetsplatsförlagd utbildning för arbetslösa.

förmodligenDet också så verklighetsnäraär undervisningsmetoderatt
exempelvis problembaserat lärande lättare motiverar till studier.- -

den särskildaI vuxenutbildningssatsning just planeras i allasom nu
kommuner det intressant dessa och liknande tankar prövadesvore om
i syfte nå eljest svår nå.äratt atten grupp som
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sambandet mellanosedvanligt tydligt detframgårenkätsvaren näraAv
studieekonomiskaoch destudieavbrottstudier,delta imöjlighet att

exempelsluta. sådantdeltagarna Etttvingasvillkorenvillkoren. Försämras
bamtillägget.slopandet Detta är värt närmareutgjorde enligt ettavsvaren

studium.
utsträckning används-tekniken i allttydligt den IT störreDet är att nya

skolledareockså klart mångaframgårundervisning inom komvux. Deti att
ocksåmetodikny/revideradteknik kräverdennainte bara inser utanatt nya

vadutvecklingpedagogisktill snabbare änmöjligheti den somenser
möjlighetoch börintressantvarit fallet.eljest skulle ha Detta är som enses

utvecklingsarbetet.pedagogiskai det
förmöjligheterocksåutvecklasteknikenmed densambandI nyanya

omfattningöka iförväntasutbildningsform kandistansutbildning. Denna
människor.för mångatillgänglighet ökarutbildningensleda tilloch kan att

såväloch SSVbåde komvuxuppgift förangelägen attDet är en
utbildningsform.dennautvecklapedagogisktorganisatoriskt som

väsentligDetinternationaliseringökad ärBehovet är stort. enav
människorsför andraförståelsedelsspråkkunskaper,uppgift öka delsatt

teknik,blandkanlevnadsvillkor.och Därsituation, kultur annat ny
möjligheter.utökadestudiebesök, etc. ge

utvärderingdäriblandaktiviteterbegripligt mångaDet är att --
särskildadenexpansion komvuxunder den snabbaåsidosatts genomsom
däremotåren. Detupplevt dearbetslösa ärutbildningssatsningen senaste

komvuxenhetema liksomangelägetoerhörtbrainte Det attär
speciellt imålgivnaverksamhetsinutvärderarkommunerna mot -

vuxenutbildningssatsningsärskildaden statensamband med som
fem åren.kommandedemöjliggjort

vuxenpedagogiska områdetdetinomforskninguppleverEnheterna att
statligkommunal ochområdetvadspecielltkraftigt eftersattär avser-

forskningen inomförstärkaframförsFörslagvuxenutbildning. attom
skall finnasdet alltidexempelvisskekanområde. attdetta Det genom

ochlärarhögskolorlandetsvuxenpedagogisk på att mangenomgrenen
distansundervis-vuxenpedagogik ochiprofessurereller flerainrättar en

ningspedagogik.
områdetvuxenpedagogiskadetforskningen inomhelt klartstårDet att

forskning tordepedagogisktotalanslag förieftersatt.varit och Mättär
vuxenpedagogisk speciellt inomforskningbehandlardelden som -

och marginell.vuxenutbildningstatligkommunal närmastområdet vara-
vuxenpedagogik tordeochvuxenutbildningforskningBetydelsen omav

kunna viktigt bakgrundspeciellajustbetonas. Detta motinte är nunog
reformarbete kommande delbetänkande avserpåbörjats. Idet ettsomav
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inom detbehandla frågan forskningKunskapslyftskommittén att om
vuxenpedagogiska området.

och vilja.visioner, tankar, ambition Detkomvuxenhetemafinns iDet
förfinns särskild känsla ochexempel.finns mängder goda Det enav

primära kurs-skall komvuxde målgrupperkunskap utgörasomom
frånupplevd brist stimulanspådeltagare. finns däremotDet statensen

speciellaVuxenutbildningensläroplansdokument kringformsida i av
upplevd brist på stimulansfinns ocksåvillkor och möjligheter. Det en

komvuxen-stöttning och uppskattning. Mångafrån i formkommuner av
politikerna.de kommunalalågprioriteradedeheter upplever äratt av

komvuxenhetemaåtgärder framfördesföljandehuvudsakI svarsomav
förslag på åtgärderskulle kunnaKunskapslyñskommitténfrågan hurpå ge

utveckling:stimulera pedagogiskskulle kunnabästsom

ordenligt framskrivenläroplan eller åtminstoneEgen vuxenut-en
läroplanen.i den nuvarandebildning

mellanmed samverkanSjälvständiga komvuxenheter vuxenut-
bildningsanordnare.

orienteringskurserpåbyggnadskurser ochGrundskoleanknutna av
slag i komvux.olika

och personal-forskning, lärarutbildningoch stärkningUtveckling av
fortbildning.

allt dockFramför

studiestödssystem.bättreEtt

Kunskapslyñskommittén iåterkommerflertalet dessa frågorI senareav
studiesociala stödet har Studiestöds-gäller detdelbetänkanden. detNär

förväntas under åroch proposition 1997.sitt förslagutredningen lagt en
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förskolor4 Statens SSVvuxna

statliga skolorna för i Härnösand och NorrköpingDe två SSVHvuxna
båda tillämpliga delar den enkät gickSSVN har på utsvarat av som

till komvuxenhetema. sammanfattning gjorts de inkomnaDen som av
huvudrubriker:återfinns under tvåsvaren

organisatoriska frågor samt
pedagogiska frågor.

frågorOrganisatoriska4.1

har inte grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandra-SSV

re.
vuxenutbildning påbyggnadsutbildning förekommerGymnasial och

endera brevdistansutbildning SSVN eller distansut-som ren som
bildning eller flera sammandragningar kurskombinerad med påen per

intensiva kurssammandragskolan varvad utbildning. Vid sådana
kvälls- och helgtid populära studietider,arbetas det "dygnet runt". Då är

Även förekommerenligt uppgift med utmärkta resultat. Sommarkurser
erfarenheterna från dessa relativt små.SSVH är ännumen



1996:188skolor för SOU104 Statens vuxna

förStatens skolor vuxna
med blandbrevskolorstartadeförskolorStatens som renavuxna

Vidföredöme.NKI-skolanHermods ochBrevskolan,andra som
dock ibrevdistans kvarrenodladfortfarandefinns ut-SSVN -

vecklad form.
sedan till brevvidareutveckladesmed brevDistansutbildning

respektive skolasammandragningar vidfåtalmedkombinerat ett -
sammandragningama.mellanbetingmedbrevän utan mensenare

vid SSVH.tydligastutvecklingenDen är
utvecklat. tidigareväl Denskolorna kurssystemetbådaVid är

gjordeför SSVgälldetill 82kopplingen Lvux ävensom --
naturligfördjupningsdelochgrund-iuppdelning etapper, m.m.

början.1980-taletsvidredan
uppdragsutbildning.förekommerskolornaVid båda

allmänna, ekono-huvudsakomfattar igymnasial nivåUtbudet på
påbyggnadsutbildningar. Denvissatekniskamiska och ämnen samt

heltellerminskat SSVHhargymnasiala utbildningenyrkesinriktade
olika påkurser istuderande kan läsa ämnenförsvunnit SSVN. De

inför gymnasialarepetitionskurser/preparandkurserfrånolika nivåer -
påbyggnadsnivå.studier till kurser på

för dessakomvux. EngagemangetmålgrupperharSSV somsamma
ocharbetssättförsöker både iSkolornaenheternaenligt båda stort.är -

formellinte haräldre, vilkasåvälarbetsformer värna merom-
inte harvilkagrundskola,folkskola ellerutbildning än som yngre,
studier.avbrutit sådanaharellergymnasial nivåstuderat på som

grundläggandeerbjudafrånhittills avståttdäremotSkolorna har att
medpedagogiskt motiverattroligtvis varitdetvuxenutbildning där-

Möjligenläraren/handledaren.ochutbildningsplatsenbådenärhet till
erbjudakortutbildade och ocksåmöjligheter nåteknik attöppnar nyany

inlämingsmiljö.godpedagogiskdem
betraktas inteoch däröverårför äldre 65Utbildning som envuxna

tänkaplats kani månskolornauppgift förprioriterad även avom man
uppgiftFolkbildningenenstaka äldre.sig inatt ta enannars varaanses

för andra aktörer.
Beräkningenförbättras.kanförutsättningarnastudieekonomiskaDe

medjämförbarutbildningvarvadiför deltagare ärCSN-poängav
studera mångaeleverna måsteioch resulterarstuderande i komvux att

förmålgruppen SSVNstudiestöd.få fullt Denkurser för storaatt -
studerarde intestudiemedel,inte allsfårbrevdistanselevema om-
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minst komvux. Skolans ambition försöka fåhalvtid på möjlighetär att
jämställa dessa studerande med deltagare i den varvade utbildningen.att
Företrädarna för de båda skolorna många utvecklingsmöjligheterser

för möjligheter få utbildningförbättra på gymnasial nivå,att attvuxnas
exempelvis:

utökning informationenutveckling och distansutbildning,av om
Utbildningsradionutökad samverkan med och med komvuxen-

heterna,
kortutbildade,stödinsatser till

kompetensutveckling på arbetsplatsen samt
förutökade ekonomiska förutsättningar, dels utvecklingsinsatser

olika slag, dels för själva verksamheten sådanav som
brevdistansutbildningen det till den enskilde sinaI påär attupp

villkor undervisningen i eller mindrekoncentrera utsträckning. Istörre
den varvade utbildningsforrnen tillämpas koncentrationsläsning
regelmässigt. har enligt SSVH inte utvecklats optimaltDen ännu men

exempelvis det gäller koncentrationsläsningutvecklingsarbete pågår när
handledda studier. hänvisar då till samarbetet mellanoch på distans Man

exempelvis Kälarne ioch vissa kommuner, Bräcke kommun.SSVH

Projekt Källan
och ungdomar från Kälarne6 studerar i30 deltagare 24 ettvuxna

mellan Kälarne ochsamarbetsprojekt SSVH, handlarsom om
handledningsfonner. studiecenter Källanalternativa Kommunens -

utrustad med datorer, modem och ITV-studio. Komvuxlärare iär-
deundervisar i har kompetens, medan övrigaKälarne ämnen man

från SSVH.ämnen ges
arbetar med videokonferenser Firsthandledare ochSSVH:s

vid enstaka tillfällenClass. kan handledarenDärutöver ta gruppen
för direkttill Härnösand eller åka till handledning.gruppen mer

såväl vid komvux vid koncentra-Alla kurser SSVHsom --
tionsläses.

Pedagogiska frågor4.2

vwcenpedagogik levande realitet för de båda SSV-skolomaAtt är en ger
för sina studierenkätsvaren klara bevis för. Eleverna ett stortges ansvar

det gäller studiernas uppläggning. Möjligheterna innehållsmässigtnär att
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Frågan hurtill SSVH.dock frånvarierarkursernapåverka ämne ämne
för exempelvismöjligheterskapa godadistansprofrl kanmed sinSSV

imetod diskuteras SSVN,pedagogik ochelevinflytandeaktivt över
dentill samarbeteaktivera eleverskall kunnaskolorna närliksom hur

studiesituation.sinistuderande är ensam
bland deklara spännviddenskall kunnavuxenutbildningeniLärare

bereddalyhörda ochuppmärksamma,skall attstuderande. De vara
individens intresse ikursinnehåll och arbetssättförändra sätta centrum.-

till sin karaktär.skolorna sådande bådaenligtVuxenutbildningen är
arbetssätt tillbegränsat sitttidigareDistansutbildningen har gemen-

Med moderngrupparbeten.ochundersökningardiskussioner,samma
diskussionerexempelvistillmöjligheternadäremot attteknik ökar trots

skolornasdet enligtplats. Därfinns pådeltagarna inte ärsamma
Ettoch fantasiviljafrämst lärarnas sätter gränser.uppfattning som
förutbildningfinns inte någoni sammanhanget: Detredovisasproblem

distanslärare.förmindrekomvuxlärare än-
före-distansutbildningen fungeraändåParadoxalt kan somnog

Övergången till bland IT-lärarroll.förändradförgångare annaten
dömaförändrar enkätsvarenIT-mediakursmaterial ochbaserat attav

blir handledare,Kunskapsfönnedlarenlärarroll.både elev- och menmer
otydlig ochlängesålärarrollenförändradeden är än vag.

vissaNär tillvaratatill frågankommer attöver gruppersomman -
ierfarenheter och kunskaperinvandraresochspeciellt kvinnors -

konstruktivthand till möjlighetenförstahänvisas iundervisningen att
skolornai hemspråk,språkkunskaper sinainvandrarnasfrånutgå men

bland sinainvandraremycket fåharundersamtidigtstryker att man
elever.

och dearbetsplatsersökas på ärLågutbildade måstemän omupp
undervisningenarbetsförmedlingen. Kanexempelvisarbetslösa via

förstadet mycket. Denunderlättararbetsplatsengenomföras på
de lyckas medmåste kännaDeltagarnamycket.betyderstudietiden att

god studiefman-exempel och måste hafå godastudier, måstesina ense
kombinationyrkeskurser ibörja medordnad före studierna. Attsiering

ochoch/eller matematikexempelvis svenskarepetitionskurser imed
framkomlig SSVHocksåenligt skolornakan väg.engelska envara
skogsindustrin, där KK-upplagd studie inomdetta i storttestar en

distansutbildning.försök medtreårigtfinansierarstiftelsen ett
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Kompetenslyft inom skogsindustrin
Skogsindustrins Utbildnings ochAB SSVH erbjuder alla anställda
inom skogsindustrins företag studera på distans istörre att tre
nivåer. preparandkurs i bottenEn uppdaterar gamla grundskolekun-
skaper. Därefter följer gymnasieskolans basämnen och slutligen
företags- och branschinriktad fort- och vidareutbildning.

SSVH och Skogsindustrins Utbildnings AB diagnostiskagör
för varje kurs, utfonnar individuella kursplaner och dis-prov

tansstudiema genomförs sedan på arbetsplatsens lärcentrum eller
från bostaden.

elever lämnarVuxna enligt skolorna ibland vuxenstudier vid SSV av
orsak gymnasieungdomama. främsta orsakernaDe tillsamma som

studieavbrott dock arbete, ekonomiska skäl och andra studierär
exempelvis högskolestudier. SSVH påpekar de uppgivna orsakernaatt
finns registrerade i deras datasystem. Vid SSVN pågick under våren

utvärdering1996 elevernas på skolan. dettaUr materialen av syn
hoppas fåskolan kunskap varför avbrott sker. Utöver de redanom
angivna skälen sig kunna det bland elever läser påtror attman ana som
korrespondens och slutar i förtid också finns inte fårsom grupper som
stöd har dåligt självförtroende för stöd tillFormernog, som m.m.
sådana deltagare diskuteras noga.

sig självt de bådaDet statliga skolorna främst SSVH medsäger att -
enbart varvade utbildningar i mycket utsträckning utnyttjarstor-
interaktiva medier pedagogiska hjälpmedel. Hur detta sker varierarsom
först och främst mellan olika givetvis mellan olika lärare.ämnen men
Kort kan följande används i språk, exempelvisInternetsägas. attgenom
de studerande kan läsa utländska tidningar. de naturorienterandeI

ingår sökning i och deltagandedatabaser i diskussionsmöten viaämnena
deInternet. SamhällsorienterandeI deltagarnaämnena uppmuntras att

söka kunskap i olika databaser och till informationssökning om
riksdagens och myndigheternas arbete. Undervisning via ITV-studios
och videokonferenser andra exempel på interaktiva metoderär som
utnyttjas i undervisningen. Därutöver används givetvis vid båda skolorna
datorer, modem och fax. Vid SSVN pågår arbete med byggaatt upp
interaktiva läromedel.

Båda skolorna betonar de arbetar medhårt de pedago-vässaatt att
giska och utveckla och förnya distansutbildningensspjutspetsarna att
olika former. det sammanhanget understryksI också SSV haratt en
mycket engagerad och utvecklingsinriktad personal.
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skolornavid de bådautvärderingarolika slagförFormer av
nationellai olikadeltablandhandlar dådiskuteras. Det attannat om
olika målutvärderingarkontinuerligtoch motgöraatt egnagenomprov
opartisktocksåhandlarmål, etc. Detövergripandekursmål, om

utvärderingar.formulerade
planeratsamverkan påbetonar sättSSV-skolomaBåda ettatt mer

arbets-vuxenutbildningensforskare/doktorander ochtill mellanmåste
forskningväldigt litetfaktiskt skerockså dethävdarplatser. Man att

distansutbildning iochallmänhetvuxenutbildningssektom iinom
uppfattningskolornasenligtForskningsvärlden måstesynnerhet.

tillgänglig påforskningen sättmåste göras annatDessutomengageras.
och underseminarierformexempelvis iän rapporter, avgenom

studiedagar.
uppdragut-möjlighet riktafåframtiden vill SSVHInför den attnära

utveckla dis-samarbeteför itill kommunernabildningen attäven
utvecklingpedagogiskhävdarSkolanolika slag.tansmodeller att enav

vidareutvecklas.skala, sedanförsök i litenvanligtvis sker somgenom
önskemål inforberedd uttryckatillfället inteförVid SSVN attär man

utvecklingsskede ochsig mitt ibefinnereftersomframtiden, ettman
pågående insatser.dessaresultatetvillförst avse

diskussionochSlutsatser4.3

kommerdistanspedagogikdärmed ocksåochDistansutbildning att--
för denvuxenutbildningallinslag iviktigarebli allt attsortsett ge

kanutbildning inte Itraditionelltillgänglighetochflexibilitet ge.som
distansutbildningenvuxenutbildningssatsningen måstesärskildaden

för,kommunernautbildningroll i denviktigspela ansvararsomen
folkbildningen.liksom i

spjutspets. Såområdeinom dettaskolor förStatens utgör envuxna
genomförastudiecentra,byggahjälpa tillexempelviskan SSVH att upp

distans,hela utbildningar påellerenstaka kursergymnasieutbildning
prövning. Påbetygochvideokonferenshandleda sätta sammagenomper

förstadå istuderande eller kommunerenskildastödjakan SSVNsätt -
brevdistans.hand genom

interaktivahjälpdistansutbildning medicentralt begreppEtt av
lokaltstudie/kunskapscentrumlokaltformnågonmedia ettär av -

självfalletfinnsIT-studio,video, Därmed datorer, etc.resurscentmm
handledare.också
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distansutbildningens alla möjligheter ökarutnyttjaGenom att
utbildningsformer kan erbjudas,utbildningsanordnamas flexibilitet. Två

klassrumsundervisning för demschemalagd sådels traditionell som
med lärare, handledare, interaktivabehöver, dels den flexiblare formen

viktigt markera, kurs-media och distanspedagogik. Det är att att
lärar/handledarstöd i den flexibla pedagogikdeltagaren har även som

enskilde få aldrig lämnas helt meddistanspedagogik "ensam"Denutgör.
studiematerial och datorer.

genomföra precis modellVid arbetsplatser kanstora man samma som
kompetensutveckling kan ske medden beskrivna. Arbetsplatsnäraovan

fackligaföretagets knutpunkt.studie/kunskapscentrum Omsom
marknadstörings- och kontaktkanal tillorganisationer kan engageras som

utbildningen.de anställda, säkert flerså nås av
behöver lösas vid distansutbildning viaviktigaste problemenDe som

handlarSSV om
för utvecklingsarbete kring material,ekonomiska förutsättningar

speciellt mindre studievana.riktade mot
distansutbildning via exempelvis datortek, iutveckling gärnaav

samarbete med komvux samt
för distanspedagogik.forskningresurser
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Folkhögskolor5

folkhögskolor, deras spridning landet skolorMängden 136överav -
ñlialverksamheter i och deras mångskiftan-antal tätortersamt ett stort -

möjligheter för skildade verksamheter erbjuder många vuxna som av
det följande redovisas det Folk-skäl väljer studera. Iatt svar som

kring målgrupper, utbud och pedagogiskbildningsrådet lämnat på frågor
inkommit från vissaverksamhet. kompletteras medSvaret svar som

kan redan härenskilda folkhögskolor. Ett nämna:värt attsvar vara

har under Studiedag studerat ochLärarrådet vid vår folkhögskola en
folkhögskolans möjligheter och hinder tillsamtalat de frågor gällersomom

början.utveckling. Folkbildningsrådets inte tillsvar gavs en
något, inte bättre iResultatet samtalen emellertid inte sägsgav somav
enig arbetet hadeFolkbildningsrådets dockGruppen att ettsvar. var om

formulera sig i viktiga frågor.egenvärde, då fick fundera ochman

Målgrupper1

skolornasFolkhögskoloma vänder till breda målgrupper. basen försig I
målgrupperverksamhet ligger bland tillgodose de krav påannat att som

folkbildningspropositionen. denstatsmakterna har framhållit i Mot
statsbidrag direktbakgrunden har del folkhögskolomasockså storen av

Dit räknasöronmärkts för riktade insatser för de prioriterade grupperna.
funktionshinder.korttidsutbildade, invandrare och medpersoner

Utbildning vid folkhögskolor för kortutbildade enligt Folk-ger
bildningsrådet ökade kunskaper i allmänna socialaDenän ämnen.mer
kompetensen stärks hävdar rådet och likaså kompetensen för- -
lärande. kunskap och kritisktFörmågan lära nytt, att sortera attatt
granska information och kommer säkerligen framöverär att vara- -
viktiga förutsättningar för uppgifter både i arbetslivet och fritiden.på

invandrare folkhögskolan med sin intematforrn särskiltFör anses passa
väl. svenskar"Om lever tillsammans med vanliga såväl inäraman
skolan under fritiden, det helt andra förutsättningar för bådesåsom ger
språkinlärning och möjligheten utveckla sociala kompetenser.att
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i sitt dock anfört prioriteringfolkhögskola harEn attsvar av
bland folkhögskoloma, lärarutbildningeninvandrare låg status attger

brister i rekrytering invandrarlärare och borde göraattav man en
kvalitativ utvärdering folkbildningen till invandrare.av

funktionshinder folkhögskolaninvandrare med med sinFör är
intematrniljö ofta enda alternativet få kunskaper dels i hantera sittatt att

samhället och språket.handikapp, dels i svenska
med funktionshinder finns många med ochBland människor korten

utbildning. viktig orsak till detta funktionshindrenbristfällig En är att
anpassning lokaler och hjälpmedel olika slag,ofta ställer krav på av av

folkhögskoloma enligt Folkbildningsrådet sedan längekrav settsom
angelägen uppgift tillgodose.attsom en

funktionshindrade exempelvis döva och hörselskadadeMånga - -
tillräckligt stöd hantera sitt handikapp kommer,inte fått attsom

folkhögskola, till skolan med bristande kunskaper i deredovisar en
undervisningen måste individanpas-vanligaste basämnena. Detta gör att

också läromedel för dessa påpekarOfta saknas grupper man.sas.
lärarkompetens måste också rekryteras.Speciell

studierfunktionshindrade innebär, konkretise-Resultatet personersav
folkhögskolor lämnat förutomde ett egetsom svar,rar aven

livskvalitéhöjning samhällsekonomiska långsiktigapersonlig även
fleraskola sig ha exempel på medvinster. Denna settmenar personer

fått markant förändrade livsförutsättningar.hjärnskadorförvärvade som
detta vikt, hävdar Arbetetsamhällsekonomiskt medär av man.
dock betydligt bredarefunktionshindrade kräver personalstab vadänen

för folkhögskoloma.vanligtvis gällersom

Fråga

påKraven ökar ochde äldre deras
förmåga till sig kunskap.att ta ny

målgrupp påStäller denna kravnya
folkhögskolan organisatoriskt och-
pedagogiskt

för äldre, vill studera,Möjligheten endera dagligen pendlaattsom
folkhögskolanstill folkhögskola eller bo på internat för mångaären

enligtBland därför har Folkbildningsrådet åtgärderobefmtlig. annat
lokaliseradebygga flera verksamhetervidtagits för tillatt ut externa

krav folkhögskolomaSamtidigt ställs dock sökatätortema. attnya
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de intesådantkursverksamheten på sättforma den attettexternanya
också blir platser för8-16-undervisningsinstitutionerbara blir utan

folkhögskolomavill hävdalektionstiden. Rådeteftersocialt attumgänge
till denna målgrupp.sigväl skickadevisat sighar att nyaanpassa

Fråga

folkhögskolan motverkaHur kan
antal ungdomarproblemet ett stortatt

och/ellergrund-inte avslutar gymna-
går högsko-inte vidare tillsieskolan,

på studi-respektive drar längelan ut
Äruniversiteten det baravid enerna

också pedago-organisatorisk eller en
fråga problemmöjlighetergisk -

under desitt folkhögskolomaframhåller iFolkbildningsrådet attsvar
intresse från bådeallttilldragit sigharåren störreett ung-senare

med flera alternativ utbild-syo-konsulenterdomarna själva, som en
ungdomar under år enbartEftersom 18gymnasieskolan.ningsform till

stårindividuellt där kommuneni form platskan ettantas programav
kursunder år på allmänersättningar 18for interkommunala är gruppen

äldre i dessafinns något ungdomarmycket liten. Däremot en grupp
till-gymnasieskolan eller andra skäl inteavbrutitvilkakurser, av

Folkhögskolan har då blivit andrautbildning.dennagodogjort sig en
chans.

l6-20-åringar
grundskoleutbildning har fram till ochsinavslutatUngdomar som

det de fyller tjugo tillkalenderhalvåret årförstamed det rätt
delsgymnasieskolan. Denutbildning igymnasial utgörs av

dels ockspecialutfonnadedelsnationella program,program,
individuella program.

genomförs vanligtvis ispecialutforrnadeNationella och program
genomförs oña vidgymnasieskola. Individuella enprogramen

i kom-speciellt i små kommuner ocksågymnasieskola, men --
studieplat-enskilda köper kommunerna iblandungdomarFörvux.

folkhögskola.vid någonser
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Om intentionen fanns ungdomar i gymnasieålder möjlighetatt attge
studera folkhögskola, skulle förmodarså Folkbildningsrådet utan

ungdomsfolkhögskolortvekan antal utvecklas alternativ/ett som
komplement till gymnasieskolan. Rådet folkhög-är övertygat attom
skolepedagogiken går också till åldersgrupp,att anpassa en yngre
samtidigt den i sin kan komma kräva personellastörretur attsom

skall drivas i intematforrn.inte minst denresurser, om
Flera folkhögskolor betonar i sina folkhögskolans möjlighet attsvar

motverka ungdomsproblem redovisas i frågandet Organisato-som ovan.
riskt det fråga samarbete mellan olika instanser. Pedagogisktär en om

det folkhögskola uttrycker det bygga kamratstödmåste på isom en
förening. betonar erfarenheter redan finns.Man att

Utbud5.2

Folkbildningsrådet betonar i den del behandlar utbudsvaretav som-
värdet de allmänna kurserna. arbetsgivamasMan kravattav uppger

på kvalifikationer har ökat kraftigt under ochår det blirattsenare
vanligare arbetsgivare kräver gymnasiekompetens för arbetsuppgifteratt
för vilka sådan kompetens inte tidigare har varit nödvändig. finnsDet

rådetsdock enligt bedömning inte anledning yrkesinriktadeutökaatt
utbildningar eller genomföra sådana också gymnasienivå.på de fallIatt
det finns yrkesinriktade utbildningar eller yrkesutbildningar de enligtär
rådets uppfattning i många fall naturlig del i den inriktning elleren
ideologiska prägel den enskilda folkhögskolan har. gällerDetsom
exempelvis för fritidsledarutbildning och mediautbildningar.

folkhögskola anför avvikande meningEn det gäller yrkesut-när
bildning och Folkbildningsrådet alltför mycket betraktatattmenar
yrkesutbildning traditionellt folkbildningsperspektiv konstnärligaettur
utbildningar, skapande verksamhet, bokbinderi, etc. folkhögskolaDenna

yrkesutbildningen mycket väl kan utvecklas till omfattaatt attmenar
yrkesutbildningar på grundläggande och gymnasial nivå. Därmed skulle

på konkret kunna utnyttja exempelvis denett sättman mer resurs som
invandrare har och kunna öka förståelsen för mångkulturella frågor inom
arbetslivet. En folkhögskola mycket väl kanattannan anser man
genomföra yrkeskurser inom exempelvis olika hantverksområden utan

de skall eftergymnasiala. Denna uppfattning delas denatt vara av
folkhögskola utbildar teckenspråkslärare teckenspråks/döv-samtsom
blindtolkar. finnsFör dessa inte andra utbildnings-någragrupper
alternativ.
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folkhögskola vill vidga FolkbildningsrådetsYtterligare en annan svar.
reella kunskapslyftet inte enbart kan gälla deSkolan detattanser

inom folkhögskolan ocksåallmänna utbildningarna måsteutan avse
avsikten öka den personliga kunska-skolornas övriga linjer, där är att

gäller hävdar estetiska linjerbildningen och utvecklingen. Det manpen,
det gäller medialinjer och livsåskådningsin-bild och musik, ävensom

kurser.riktade

Folkhögskolornas utbud
allmänna kurser 60%Kursutbudet i folkhögskoloma domineras av

behörighetsgivande kurserdeltagarveckoma. Dessa avserav
yrkesinriktade kurserna 15%och gymnasienivå.grundskole- De

exempelviseftergymnasial nivå/högskolenivå,kurser påavser
data- ochinforrnationsutbildningarfritidsledarutbildning, samt

likaAndelen estetiska kurserekonomiutbildningar. är nästan stor
bild- och formlinjer med flera. Därtillmusiklinjer,och avser

livsåskådningskurser, miljökur-bibel- ochkommer övriga kurser
korta kurser, de ofta medidrottskurser ochm.m. senareser,

organisationsproñl.folkrörelse- och

Fråga

roll- positiv och negativVilken spe--
folk-omdömen och behörigheter ilar

pedagogiskahögskolan med för-sett
tecken

till också formellinte möjlighetde allmänna kursernaOm gav
Folkbildningsrådetfor högskolestudierkompetens och behörighet tror

söka sig till folkhögskolan. unikabetydligt färre skulle Detatt personer
form arbetssätt skall skilja sig frånfolkhögskolan till ochiställetär att

pedagogiskaoch samtidigt på sinagymnasie- och högskolan egna
finns allt, fortsätterlikvärdig kompetens. Detvillkor formell och trotsge

eftersominslag med studieomdömet, deFolkbildningsrådet, negativtett
vad den framtida studieförmågan.jämförs och graderasstuderande avser

inlämingsmodellen de relativtproblemorienterande småDen samt
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de studerande arbetar inom motverkar dock samtidigt ettgrupper som
sådant synsätt.

folkhögskola understrykerEn dock värdet omdömen ett annatav ur
perspektiv motivationsperspektivet och omdömen harattmenar en- -
positiv effekt på studierna.

Behörighet för högre studier studiestöd-
Folkhögskolans allmänna kurser under vissa förutsättningarger
grundläggande eller särskild behörighet för studier på universitet
och högskolor. urvalssammanhang beräknas deI studerande i en
särskild kvotgrupp.

Utbildning på folkhögskola till studiestöd motsvaranderättger
sådant för elever i komvux.som ges

Pedagogiska frågor5.3

Fråga

Det talas mycket vuxenpedagogik,om
folkhögskolemetodik. Vad innebärom

det egentligen Deltagarmedverkan -
utgå frånAtt deltagarnas erfarenheter

Ärdå såHur det eller det iär rea--
liteten lärarna bestämmersom
Man talar mycket deltagarnaattom

och skall lära sig själv-attmer mer
ständigt inhämta kunskaper Hur-
påverkar det lärarrollen Utvecklad

frånhandledarroll och självförtroen-
deträning till ansvareget

vanlig tillämpning folkhögskolcmetodikenEn enligt Folk-ärav
bildningsrådet både frånläraren utgår sina erfarenheter och kun-att
skaper och samtidigt till deltagarna inventerar sina och låter demattser
komma till del. Sedan utvecklar pedago-gemensamtgruppen man en
gisk process för eller avsnittdet skall studera. viktigEnämne man
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inte barastudiernadet inkomnaenligtför detta svaret attmålsättning är
självförtroende ochtillocksåkunskaper störreökade ettleder till utan

alltidsedanLärarrollenstuderande.enskilde ärdenhosansvarstagande
IT-utvecklingenmedtaktminst iinteförändringarförföremål som

folkhögskoloma.pågenomslagsittockså får
Enligttillägg.Folkbildningsrådetvill göra ettväldettaNär är sagt

mycketfolkhögskoloma961 studerande påde90%SUFO överär av
Ävenmiljönsocialadenundervisningen,med lärama,nöjda omm.m.

utbildningsan-andramedjämförthögfortfarandesiffran nöjda är -
degradlika höginte isamtidigtstuderande attdeupplevdeordnare -

hurFråganstudierna.uppläggningenpåverkatochvarit med omav
undervisningspro-delaktighet itillstimulerasskallytterligaredeltagarna

enskildadepåuppmärksammasytterligaredärförrådetenligtbörcessen
skolorna.

lärarutbild-förändradbehoveti sittbetonarfolkhögskolaEn avsvar
bliskallför lärarnalärarkårenkunskapslyft hosrejält attning och ett

skoladennapedagogikFolkbildningenskundorienterade. varaansermer
allmänhet.ilärarutbildningarnaotidsenliglika som

traditionfolkbildningenbetonafolkhögskola vill attEn avannan
grundvärde. Somspecielltsjälvstudiumbildning etthävdar somgenom
folk-kunskapviktigastedenföreställningendenligger attför arbetet

kandejust hurtillframkursdeltagare ärsinahjälpakanhögskolan
studiekamrater.medtillsammanshand ellervetandevidga sitt egen

självde frågorpå allatillnå framtillochVerktyg vägar att mansvaren
sådantMedviktigaste.detskoladenna ettenligtformulerathar är
Detstudiesituationen.i ärspeciellt arbetssättocksåutformas ettsynsätt

folkhög-kallakanfolkhögskolan,avslutardet,väl närmast man
skolemetodik.

folkhögskolaytterligarekompletteras somSynsättet enavovan
samtaletvill ärdetliv,skapar säga attordetlevandeDetbetonar att

frånfortsätterförändrasLärarroller attgrundbult.pedagogikens man
utveckladäreftertillregler ettochforma attinledningsvis sättagrupp

ochvägledarehandledare,lärarenblirsmåningominlämingsklimat. Så
samtalsledare.

genomförtsstudie1995:141,SOUvuxenstudierochFolkbildning somen
SUFO96.folkbildningen,utvärderingenstatligadenuppdragpå avav
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Fråga

Hur förhållandedet tilltas attvara
vuxenutbildningen mångarekryterar
invandrare och kvinnor Utvecklas
speciell pedagogik/metodik/organisa-
tion

Genom folkhögskolans statsbidragssystem kan den enskilda
folkhögskolan erhålla förstärkningsbidrag för invandrare ca 25% extra.
Avsikten skolorna med hjälp dettaär skall kunnaatt braav ge en
språkträning exempelvis arbeta med mindreatt ochgenom grupper ge
särskilt stöd.

10% folkhögskolomas deltagare i långa kurser invandrare. Deärav
rekryteras både till invandrarkurser och enskilda studerande i övrigasom
kurser. del skolorEn har enligt Folkbildningsrådet också lyckats bra
med nå invandrarkvinnor kulturella skäl har svårtatt gå iattsom av
könsblandade varför skolorna särskildapå kvinnokurser.satsatgrupper,

invandrarundervisningenI särskild uppmärksamhet åtger man
språksvårigheter och kulturskillnader for överbrygga dessa. I övrigtatt

rådet folkhögskolans pedagogiska grundidé håller föratt ävenanser
denna målgrupp frånutgå de studerandes erfarenheter ochatt-
förutsättningar.

Detta gäller hävdar folkbildningsrådet den studerandegruppäven- -
i majoritet på folkhögskoloma, kvinnorna.är Någon särskildsom

metodik har knappast utvecklats för dessa. Däremot rådettror ämnenatt
och frågeställningar, särskilt intresserar kvinnor får stort utrymmesom
i undervisningen.

I SCB:s folkhögskoleuppföljning våren visar1995 det sig deatt
kvinnliga studerandena värde på sin folkhögskoletidsätter ochstort på
den personliga utveckling denna inneburit. De i undersökningenanger
speciellt de fått ökat självförtroende, lärt sigatt initiativ ochta egna
börjat ifrågasätta mera.
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Fråga

så interak-i fall hurUtnyttjas och --
pedagogiska hjälpme-tiva medier som

exempelvis viss utbild-del Anordnas
på distansning

pedagogiskstimuleraHur kan staten
utveckling

samband medminst imedia inteinteraktivaAnvändningen av
Under vårenfolkhögskolor.antalpåbörjatsdistansutbildning har ett

beviljatDUKOMDistansutbildningskommitténocksåhar1995
folkhögskolor.projekt på olikaantalförmiljoner kronoråtskilliga ett
folkbildnings-försöksverksamhet kommerdennaResultaten somav -

använda sigfolkhögskolorflerstimulerasannoliktrådet det- attattser
tekniken.denav nya

medframställningenkonkretiserar i sittfolkhögskolaEn ovansvar
distansundervisning kärnämnen.imedskolanförsök inomvisa på ettatt

studerandeför sådanakomplementgenomförtharDetta somsomman
distanskurserframhållerverksamheten. Manklaratvelat och attav
invandrarefall för mångai dettautbildningsmöjlighetemautökar --

utvecklafördockbehövsgodo.därmed Detoch attär mer resurserav
metoderna.

media i kurserinteraktivavärdetfolkhögskola betonarEn avannan
givetvistalhandikappadeförkurserafatiker och iexempelvisför samt
miljö.svårigheter bytamedfunktionshindradeför attstorapersoner

utvecklingför pedagogiskstimulansåtgärdergäller övrigadetNär
olkbildnings-de frånmed stöd Fprojektantal lokalapågår stortett av

varje folk-läsåret 1996/97skall frånVidareFoU-medlen.rådet avsatta
fortbildning ochtillstatsbidragetanvända minst 5%högskola av

utvecklingsarbete.
borde lägga FoU-resurserframhållsfolkhögskolaFrån statenatten

utvecklingsprojektanvändas tillvilka skulle kunnalärarhögskoloma,på
förståelse fördoktorander medförinriktningpraktiskmed samt

detta arbetepraktiker ianvändalärande.exempelvis Genom attvuxnas
lärarhögskolomakännetecknarenligt skolanisoleringskulle den som nu

brytas.kunna
Önskemål stimulerarfolkhögskolorfrån andra är statenatt genom

nätverksstimulans mellanprojektstöd till ochinformation,spridande av
utbildare.
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Fråga

Hur bäst möjlighetergynnas vuxnas
till utbildning

Folbildningsrådet betonar i sitt grundförutsättning måsteattsvar en
det finns studiesocialt stöd inte för den enskildeatt ett ärvara som
vad han får i a-kasseersättning.sämre Det nuvarandeän studiestödetut

för svårt överblicka för. den enskilde.är att
förutsättningEn enligt rådets uppfattning denär attannan - -

enskilde studier i fall på längre sikt, stärka sinaett, vart sätt attser som
möjligheter på arbetsmarknaden. Någon folkhögskola framhåller också
vikten närhet till studieplatsen.av

Rådet betonar behovet särskilda och lämpliga rekryte-av resurser
ringsåtgärder för nå dem bäst behöver utbildning. Olika studieratt som
pekar på många demnå med kort och bristfällig utbildningatt ärav
svåra rekrytera till utbildning. har dåliga erfarenheterDe från sin tidatt
i ungdomsskolan, de har bristande självförtroende, de inte riktigtvet
vilka studier bäst lämpar sig för dem Genom använda olikaetc. attsom
rekryteringsmetoder däribland uppsökande verksamhet kan studie-- -

lättare stimuleras till påbörja studier.attovana personer
folkhögskolaEn betonar i sitt vikten regelbunden åter-svar av

kommande utbildning för funktionshindrade, deltagarna för denutan att
skull måste belasta sin privata ekonomi.

5.4 Slutsatser och diskussion

Folkhögskoloma vänder sig till breda målgrupper. delEn stor av
folkhögskolomas statsbidrag har också direkt öronmärkts för riktade
insatser för de prioriterade Dit räknas kortutbildade,gruppema.
invandrare och med funktionshinder.personer

Dagens samhälle ställer krav på äldre höja och utveckla sinäven att
kompetens för på tillfredsställande kunna delta i samhället.att sättett
Det såväl demokratifråga frågaär möjlighet till personligen som en om
utveckling. tordeDet utmaning för i första hand folkhögskolorvara en
och studieförbund denna relativt studerandegrupp möjligheteratt ge nya

aktivt delta i sarnhällslivet på delvis villkor.att nya
Kursutbudet i folkhögskolorna domineras allmänna kurser. Dessaav

behörighetsgivande kurser på grundskole- och gymnasienivå.avser
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tordede allmänna kurserna.värdet DetFolkbildningsrådet betonar av
meningyrkesutbildning i vidareinte ocksådiskuterasdock kunna om

konstnärliga utbildningar,folkbildningsperspektivettraditionelladetän
nåskulle kunnabokbinderi, etc.verksamhet,skapande sättett attvara

lågutbildadeexempelvis Detkortutbildadesvårmotiverade män.grupper,
ochgrundläggandeyrkesutbildningar påhandlaskulle då kunna om

gymnasial nivå.
läraren bådefolkhögskolemetodikenvanlig tillämpning ärEn attav

tilloch samtidigtoch kunskapersina erfarenheterutgår från attser
till del. Sedankommaoch låter deminventerar sinadeltagarna gruppen

ellerprocess för detpedagogiskutvecklar ämnegemensamt enman
studiernamålsättning för dettaviktigskall studera. Enavsnitt är attman
självför-också tillkunskapertill ökadeinte bara leder störreettutan

studerande.den enskildeansvarstagande hostroende och
praktik inte riktigtteori ochandra vuxenutbildarePrecis hos ärsom

gjordafolkhögskoloma upplever intestuderandesak. påDe avsamma -
varit med ochtillräcklig omfattningde iundersökningar döma attatt -

intervjuer med komvux-studierna. Gjordauppläggningenpåverkat av
hur deltagarnaproblem. Fråganstuderande visar omsamma

börundervisningsprocessentill delaktighet iskall stimulerasytterligare
uppmärksamhet.fortsattfolkhögskolomahosäven ges en

takt medinte minst iför förändringaralltid föremålLärarrollen är
folkhögskoloma.få sitt genomslag påIT-utvecklingen vägär attsom

riktar sigspeciellt i kurserlärarna,ställer krav på motDetta somnya
givetvis förfor talhandikappadeoch i kurserexempelvis afatiker samt
miljö.svårigheter bytamedfunktionshindrade attstorapersoner

och finnslärare i komvux SSVgäller förvadTill skillnad mot som
och påbygg-folkhögskollärareLinköping förlärarutbildning i enen

grundläggandetidigaredelen denför lärare inomnadsutbildning av
döma hur derasinteframgårvuxenutbildningen. Det attav svaren
ideologipedagogiskadenprofil ärpedagogiska mot somsvarar upp

förändradtekniken ställerdenoch de kravfolkbildningens nya
pedagogik.

Även tillkopplingenuppleva problem medfolkhögskoloma tycks
förts framBland förslagoch högskolor.forskning på universitet som

praktisk inriktning förlärarhögskolor medutvecklingsprojekt pånämns
lärande.exempelvis Genomförståelse fördoktorander med attvuxnas

lärarhögskolor och folkhögskolorarbete skullepraktiker i dettaanvända
komma varandra nämnare.

lärande i folk-möjliggöraGrundförutsättningen för att vuxnas
för enskildestöd inte denhögskoloma studiesocialt är sämreär ett som

studie-a-kasseersättning. utredningeller får i Envad han honän ut -
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samladförslag tilllade i juni 1996stödsutredningen vuxenstu-ett ett-
studiestödspropo-regeringen läggaförväntasUnder årdiestöd. 1997 en

de problemFörhoppningsvis löser denbord.riksdagenssition på som
i denbeslut erhåller deltagarnariksdagensavvaktan påredovisats. I

1997/98 ersättningförsta åretvuxenutbildningssatsningen detsärskilda
ellermotsvarande a-kassa KAS.

studierden enskildeförutsättning sättEn att,är ettatt somserannan
arbetsmarknaden.sina möjligheter påsikt, stärkai fall på längrevart

i allmännasåväl förstärkta kunskaperbäst medförmodligenskerDetta
utbildning gedigengymnasialmotsvarande treårigämnen som en

yrkesutbildning.
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Studieförbund6

studieförbunden har cirka riksorganisationerDe 1 270 medlemmar1 som
och samarbetsavtal med drygt Därtill kommer50. ytterligare antalett
medlemsorganisationer lokal nivå. finns minst studieförbundDet ett

Studiecirkelverksamheti varje kommun. medrepresenterat gemensamma
studier förplanmässigt bedrivna skall basen verksamheten. detIutgöra

följande redovisas det Folkbildningsrådet lämnat frågor kringsvar som
målgrupper, utbud och pedagogisk Verksamhet.

Målgrupper1

sig olika målgrupper. har alltidStudieförbunden vänder till många De
tagit huvuduppgiftredovisar Folkbildningsförbundet attsom en- -

överbrygga den kunskapsklyfta i varje tid finns i befolkningen. Detsom
krav från statsmakterna i exempelvis den folkbild-ocksåär senasteett

ningspropositionen.
för kortutbildade kanRollen överbryggare kunskapsklyftorsom av

givetvis inte preciseras för alla. begynnelsen studieförbun-gång Ien av
dens verksamhet grundläggande studier i demokratistärkande ämnenvar

datakunskapdominerande. har språk, matematik, samhällskunskap,Senare
där kunskapsklyftan gjort sig gällande.med varit områdenmera

särskilda samhällsupp-Studieförbunden har också varit beredda åta sigatt
tillgängliga för heladrag riksdag och regering önskat görasom

kärnkraft inför folkomröstningenbefolkningen, exempelvis studier om
och under kurser för arbetslösa.inte minst årsenare -

studieförbunden utbildninginvandrare genomför omfattandeFör en
i samhällskunskap. Folkbildningsrådet understryker sittsvenska och i svar

studieförbunden också för invandrarnas möjlighet tilläratt atten resurs
kommande generationer överföra kunskapen deras ursprungligaom
traditioner.

märmiskor med handikapp funktionshinder liksom förståndshan-För -
dikapp har studieförbundens verksamhet givit innehåll livet på ett-

få trodde möjligt den verksamheten började. Desätt närsom var
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både utbildning och höjd livskvalitethandikappades behov ärav
fortfarande oerhört stort.

all säkerhet finnsFolkbildningsrådet framhåller i sitt det medattsvar
personella hos studieförbunden för ytterligarebåde vilja och attresurser

verksamheten for de prioriterade målgruppema. Avgörandeutveckla är
inte försämras förstärks.dock de ekonomiska utanatt resurserna

Fråga

åldrande befolkningsStäller en an-
passningsproblem/kunskapsbehov nya

på studieförbunden organisato-krav -
riskt och pedagogiskt

framhållitsöverbrygga generationsklyftor harUtbildning för att som
i dagsedan gammalt sig åt.studieförbunden Detägnat ärnyaovan

generation till äldre. teknikkunskapsöverföring från IT ären enen yngre
det för den äldre generationentill sig, medansnabbt tartarsom unga

återkommande användning forutbildningtid och kräverlängre samtmer
utnyttja ungdomsresursen förhållas aktiva.kunskaperna skall Att attatt

föräldra- och äldregenerationen påpekarkunskap iutveckla ärny -
organisatorisk utmaningbåde pedagogisk ochFolkbildningsrådet en-

folkbildningsarbete.i framtidens

Fråga

Utbildningsexpansionens följder -
mångarelativt formell ut-utan mer

bildning folk- eller grundskola ochän
antal ungdomaroroande stortett som

och/ellerinte avslutar grund- gym-
gårnasieskolan, inte vidare till hög-

pårespektive drar längeskolan ut
Angårvidstudierna universiteten

Är såstudiefdrbunden i falldetta det
organisatorisk, ekonomisk elleren

frågaockså pedagogisken
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i sitt frågan naturligtvis angårFolkbildningsrådet framhåller attsvar
uppgifterdessa sina historiskastudieförbunden, eftersom ser som en av

utbildningsklyjiøma i samhället. Tilltillmedverka utjämna storattatt
pedagogisk fråga. Frågan ställer sig frånhävdardel detär manman en

den pedagogik fortfarandebland interådets sida är annat somom
skolväsendet medverkar till så många väljertillämpas i det reguljära att

studier.eller fullfölja sinainte studera vidareatt
utvidgadvidare frågaOrganisatoriskt detär ommenar man en

och folkbildningen i formreguljära skolväsendetsamverkan mellan det
defolkhögskolor. borde skapas mellan olikastudieförbund och Vägarav

studieförbunden viaLikaledes det angelägetutbildningsanordnama. är att
brygga mellan arbetslöshet och längrepröva-på-kurser blirkortare en

och högskolenivå ochbehörighetsgivande studier på grundskole-
fall viss del, kan genomföra sådana längresjälv, till idessutom vart

utbildningar.
framhålls det den pedagogiska kompeten-studieförbunden finnsInom

vuxenutbildningssektom. Personellaökat inomför ett engagemangsen
anslutning till behov.kan skapas ioch organisatoriska resurser

Utbud6.2

Folkbildningsrådet de har de organisato-enligtStudieförbunden attanser
genomföra utbildningarförutsättningarna påoch pedagogiskariska att

dock, de studiesocialanivå. Förutsättningengymnasial är attuppger man,
fårstudieförbunden utfärda intygfrågorna löses rätt attsamt att om

ändå fortsättningsviskommerbehörighet. inte dessa frågorLöses en
utbildning ivad gäller enstakaomfattande bedrivasverksamhet att geav

studiecirkelform.gymnasienivå ipåämnen -
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Studieförbundens utbud
studieförbundens samlade verksamhet utgjordes 1994/95De 11 av

drygt studiecirklar, 140 000 kulturprogram övrig340 000 samt
folkbildningsverksamhet i omfattning studietimmar.30 000en av
Studierna i studiecirklar inom området beteendevetenskap och

svarade för cirka och området samhällsvetenskaphumaniora 7%
information for cirka Matematik och naturvetenskapoch 18%.

estetiska forsvarade för cirka 5% och de hela 47%.ämnena
svarade för cirka och slutligen utgjorde deSpråkområdet 9%

andel cirkaövriga 14%.ämnenas

Behörighet för högre studier studiestöd-
studieförbunden inte grundläggande eller särskildStudier i ger

studerandebehörighet för studier på universitet och högskolor. De
för elever ifår inte heller studiestöd motsvarande sådant som ges

komvux och folkhögskolor.

Fråga

svårigheterVad innebär det för att
fåcirkeldeltagare kan studiestödinte

studieförbunden skall genomföra längre utbildningar minstOm
Folkbildningsrådets det, studerandehalvtid enligtmåste, sätt att se vuxna

inom andra utbildningsfonner ha tilli cirklar på rättsätt somsamma
a-kasseersättning. studerande medstudiestöd eller bibehållen Vuxna

rimligtvis möjligheterfamilj och bostad har påpekar småmanm.m. --
och så fallet skullefinansiera sina studier via lån ävenatt om vore man

sådant alternativ.troligtvis inte välja ett

Fråga

positivt negativtVilken roll eller --
spelar det faktum studieförbundenatt

fårinte utfärda behörighetsintyg
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Folkbildningsrådet hävdar i sitt å sidan frånvaronattsvar ena av
betygsstress kreativ samarbetsinriktad studiemiljö, vilket rådetgynnar en

viktig förutsättning för dem har låg studiemotiva-anser vara en som en
tion. Studieförbunden kan därmed helt inrikta sig på studiernas
pedagogiska och innehållsmässiga kvalité, snegla hurutan att man
skall klara enskilda deltagare fram till betyg.

Eftersom andra sidanå den allmänna vuxenutbildningspolitiken- -
i dagens situation i så hög grad inriktad på nyttighetsaspekten, innebärär
avsaknaden kunna utfärda formella kompetensintyg hinder föratt ettav

rekrytera deltagare till längre utbildningar.att

6.3 Pedagogiska frågor

Fråga

Vad innebär uttrycken vuxenpedago-
gik cirkelpedagogikoch egentligen

frånutgåAtt deltagarnas erfarenheter
dåHur Gör det eller det iärman-

realiteten cirkelledaren bestäm-som
mer

påverkasHur cirkelledarrollen av
talet deltagarna ochattom mer mer
skall lära sig självständigt inhämtaatt
kunskaper Utvecklad handledarroll

frånoch självförtroendeträning till
ansvareget

Folkbildningsrådet framhåller i sitt all inlärning i princip börattsvar
utgå från den studerandes erfarenhet att gå från den kända till den-
hittills okända världen. gäller denDet studerandes ålder och ioavsett
synnerhet för studerande. cirkelämnenI många kan cirkelledarenvuxna
och/eller deltagargruppen anknyta de kunskaperna till deltagarnasnya
referensram på mycket påtagligt vad gäller, bamsätt änett närmer som
undervisas. erfarenhet för cirkelledareEn ständigt får bevisär att man

inforrnationsgivaremånga bidrag i det livslånga lärandet.att ger
När studiecirkel det vanligt cirkeldeltagaren sigärstartar, atten ser

i elevroll särskilt första kontaktendet med studiecirkel.ären om en-
En viktig uppgift för cirkelledaren leda studierna så, deltagarnasär att att
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omfattande och viktig delaktivitet hela tiden iDet äruppmuntras. en
dennacirkelledarutbildningen påpeka detta och metodik. Itränaatt

antyds frågancirkelledarutbildningen ocksåär som ovan om- -
i utvecklad handledarroll mycket viktig.självförtroendeträning en

Fråga

förHur arbetar studieiörbunden att
invandrare och kvinnorrekrytera

pedagogiklmetodiklUtvecklas speciell
organisation

för arbetslösa har hävdar FolkbildningsrådetverksamhetenGenom -
riktade insatser med utbildning förstudieförbunden gjort stora-

Samarbetet med invandrarnas organisa-arbetslösa invandrarungdomar.
deltagare. Verksamhetentillgång vid rekryteringtioner viktigär aven

behovledarna därmed harkräver ofta speciella kunskaper avav som
etniskapedagogik och kunskapåterkommande utbildning i om gruppemas

fortfarande, fortsätter rådet, beredskapStudieförbunden har attsärart.
för invandrare.studier i svenska språketorganisera

studieförbundens kulturverk-olkbildningsrådet vill också betonaF att
arbete för skapa kontakt ochsamhet viktig del i derasär atten

övriga svenskar.mötesplatser för invandrare och
deltagareöverrepresenterade bland studieförbundensKvinnorna är

oftast de praktiska,cirkelledare. vissa ämnesområden,59% och Inom
forskningsrapportz visaskvinnorna. nyligen utkommendominerar I en

förverksamhet demokratiska fria kvinnorjust denna skapar utrymmenatt
demokratiska möjligheter deltaoch därmed stärker derasmötas attatt

sig i samhället.och engagera
naturvetenskap,till ämnesområdenrekrytera flera kvinnorAtt som

studieförbun-jämställdhetsfråga församhälle och teknik angelägenär en
omfattningFolkbildningsrådet i sitt liksom iden hävdar, störreattsvar,

folkbildningsverksamheten.med den allmännanå mänunga

2 SOU 1996:159Folkbildning utvärderingen-
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Fråga

Interaktiv teknik med studieförbun-
dådens pedagogiska lörtecken hur-

Hur kan stimulera pedago-staten
gisk utveckling

interaktiva teknikens användning i studieförbundenDen i dag inneär
i accelererande Viktigt i denna datorns användningären process. process
i studiecirklar. studieförbundens pedagogiska tillgångarEn ärstoraav
fortsätter Folkbildningsrådet samtidigt mellan människor ochmötet
samtalet i det studiearbetet. tekniken bör därförDengemensamma nya

komplettering och hjälpmedel och inteettmer ses som en som en
ersättning tidigare metoder.av

Interaktiv teknik inom studieförbunden utnyttjas enligt rådets delssvar
internt inom studieförbundens organisatoriska verksamhet, delsegen som

medel tillföra kunskap i studiearbetet, dels ockett att ny som en ny
möjlighet/redskap i FoU-arbetet.

Grundläggande studier i hur tekniken kan användas, bedrivs i
studiecirkelfonn. Vidare kan den interaktiva tekniken utnyttjas i
distansundervisning eller för kontakter mellan cirkelsammankomster.

inom IT-områdetStora F oU-resurser såväl studieförbundensatsas av
själva Folkbildningsrådet och Mimer, Linköpings universitet. Mansom av

Folkbildningsrådet,kan, tala folkbildningens kun-säger ett egetom
skapslyft.

Staten kan stimulera pedagogisk utveckling stödjaattgenom som nu
med ekonomiska kan utläsa det inkomna Någrasvaret.resurser, man av
behov förändringar i regelsystemet folkbildningsförordningenav - -
upplever inte aktuella.man vara

Fråga

Hur bäst möjlighetergynnas vuxnas
till utbildning

Folkbildningsrâdets denna fråga likartatpå med påär svaretsvar
folkhögskolan sidanmotsvarande fråga för se 120 och härsummeras

endast kortfattat:
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inte för den enskilde vad hanstudiesocialt stöd änär sämreett som
ochfår i a-kasseersättningut

fall sikt,studier i längreden enskilde sättett att, vartatt ser som
möjligheter arbetsmarknadenstärka sina på

och diskussionSlutsatser6.4

olika målgrupper. Rollenvänder sig till mångaStudieförbunden som
handladekunskapsklyftor för kortutbildade i begynnelsenöverbryggare av

grundläggande studier i demokrati-studieförbundens verksamhet omav
språk, matematik, samhällskunskap,harstärkande Senareämnen.

områden där kunskapsklyftan gjort sigdatakunskap med varitmera
genomför studieförbunden omfattandegällande. invandrareFör en

samhällskunskap. människor med handikapputbildning i svenska och För
förståndshandikapp har studieförbundensfunktionshinder liksom --

givit innehåll livetFolkbildningsrådets uppfattning åtverksamhet enligt
började.trodde möjligt den verksamheten Defåpå närsättett varsom

både utbildning höjd livskvalitet tordebehov ochhandikappades av
arbetet med-att stödja redovisadefortfarande oerhört Istort. ovanvara

utmaningar för studieförbunden.finns storagrupper
för överbrygga generationsklyftor har studieförbundenUtbildning att

gammalt sig åt. i dag kunskapsöverföring frånsedan Det ärägnat nya
generation till äldre, exempelvis det gäller IT. Attnärenen yngre

för utveckla kunskap i föräldra- ochutnyttja ungdomsresursen att ny
torde både pedagogisk och organisatoriskäldregenerationen vara en

folkbildningsarbete.utmaning i framtidens
arbetsuppgifter studieförbunden rekryteringViktiga för torde vara av

rekrytera flera kvinnor till naturvetenskapliga,lâgutbildade. Att
ämnesområden angelägensamhällsvetenskapliga och tekniska är en
omfattning med denjämställdhetsfråga, liksom i nåstörreatt mänunga

folkbildningsverksamheten. fungeraallmänna Detkan exempelvis på så
via kortare "pröva-på-kurser blir bryggastudieförbundensätt att en

behörighetsgivande grundskole-mellan arbetslöshet och längre studier
och högskolenivå.

Studieförbunden de har pedagogiskade organisatoriska ochanseratt
genomföraförutsättningarna utbildningar på gymnasial nivå.att

Förutsättningen dock, de studiesociala frågorna lösesär attuppger man,
fårstudieförbunden utfärda behörighet. Detintygrätt attsamt att om

med utfärda betyg/ intygfinns dock uppenbar risk genomgång-överatten
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kurser enligt angivna kursplaner och med preciserade kunskapsnivåerna
och samtidigt hålla fast vid folkbildningens grundidéer.att

Även för studieförbunden gäller det förhållandet all inlärning iatt
princip bör utgå från den studerandes erfarenhet- att från den kända
till den hittills okända världen. gällerDet den studerandes ålderoavsett
och i synnerhet för studerande. viktig uppgift för cirkelledarenEnvuxna

leda studierna så, deltagarnas aktivitet hela tidenär att att uppmuntras.
omfattandeDet och viktig del i cirkelledarutbildningen påpekaär atten

detta och denna metodik.träna
interaktiva teknikens användning i studieförbundenDen i dag inneär

i accelererande studieförbundensEn pedagogiskastoraen process. av
tillgångar samtidigt mellan människor och samtalet i detär mötet

studiearbetet. därförDet möjligt den teknikenär attgemensamma nya
därför bör komplettering och hjälpmedel och inteettmer ses som en som

ersättning tidigare metoder.en av
Stora inom IT-områdetFo U-resurser såväl studieförbundensatsas av

själva Folkbildningsrådet.som av .grundförutsättning iEn arbetet möjligheter tillatt gynna vuxnas
studier för studieförbunden det finns rimligt studiesocialtär även att ett
stöd inte för den enskilde vad han eller hon får iär sämre än utsom a-
kasseersättning. förutsättningEn enligt rådets uppfattning ärannan - -

den enskilde studier i fall längre sikt,sättatt ett att, vartser som
stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden.

studieförbunden upplever inte några behov förändringar iav
regelsystemet folkbildningsförordningen med syfte stimulera detatt- -
pedagogiska utvecklingsarbetet.
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KLK

Kunskapslyftskommittén 1996-02-16 1
U 1995:09

.Åsa Sohlman

Folkbildningsrâdet
Box 730
101 34 STOCKHOLM

Kunskapslyftskommittén har i sina direktiv bland fördjupa sigannat att
på följande två områden:

Vuxnas möjligheter få utbildning gymnasial nivåatt samt-
Åtgärder för stimulera pedagogisk utveckling inomatt-
samhällsstödd vuxenutbildning

Några citat:
Alla kommuner anordnar vuxenutbildninginte på gymnasial nivå i
den utsträckning efterfrågas, och alla kommuner åtar sig intesom
heller enlighet medi med interkommunalatt systemet ersättning- -
betala för sådan utbildning kommun.i Frågan detta lettärannan om
till ökade klyftor mellan olika kommuner och vilka efekter det haft

utbudpå och deltagande. .....Aktuell statistik elevantalet komvuxöver i
tyder på kommunerna har dragit på den reguljäraatt ut-ner
bildningen. påtagligEn koncentration till dagkurser har också skett
under de åren.Senaste

dettaI fall direktiven komvux och SSV. hindrarDet inteavser att
folkhögskolan Ärkan fungera utjämnande under vissa förutsättningar.
det Vilkarätt i så fall förutsättningarnaär

skallKommittén åtgärder för stimuleraöverväga den pedagogiskaatt
utvecklingen den samhällsstöddainom vuxenutbildningen. Om
kommittén konstaterar det finns hinder föreskrifteri elleratt

för pedagogisk utveckling, skall kommitténstyrsystem lämnaen
förslag på lämpliga förändringar.

Kommittén skall särskilt hur det faktumöverväga att vuxenut-
bildningen rekryterar hög andel invandrare och hög andelen en
kvinnor kan tilltas vara.
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möjligheterfolkhögskolansbeskrivningfâdärförönskarKommittén aven
påfå utbildningmöjlighetersåvälförhinder atteventuellaoch vuxnas

förstödutveckling. Sompedagogiskfortsattgymnasial nivå ensom
bilaga Detantal frågorutarbetatkommitténharbeskrivning ettdenna

andra relevantautvecklaocksåfrittFolkbildningsrådetgivetvisstår att
pedagogiskfrågor art.av

före den 15möjligtFolkbildningsrâdetsfåönskarKommittén omsvar
1996.mars

hälsningvänligMed

Åsa Sohlman
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Kunskapslyftskommittén P M Bilaga 1
Thorbjörn Levin

1996-02-16 1

Bakgrund

Utdrag Kunskapslyftskommitténs direktiv:ur

skallKommittén åtgärder för stimulera denöverväga att
pedagogiska utvecklingen den samhällsstöddainom
vuxenutbildningen. kommitténOm konstaterar det finnsatt
hinder föreskrifter eller föri pedagogiskstyrsystem en
utveckling, skall kommittén lämna förslag på lämpliga

förändringar.

Kommittén skall särskilt hur det faktumöverväga att
vuxenutbildningen rekryterar hög andel invandrare ochen

hög andel kvinnor kan tilltasen vara.

kunna diskutera utvecklingsmöjligheter och hinder måsteör att man
enligt min mening först skaffa sig bild nuläget. bilden klarnatNären av
kan möjligheter till utveckling skönjas.

För få bild med pedagogiska förtecken folkhögskolomasatt en av
verksamhet kan förhoppningsvis följande frågeställningar ingång.ge en

dettaI sammanhang bortses från uppdragsutbildningsdelen folk-av
högskolomas verksamhet.

Frågeområden2.

Målgrupper2.1

viktigEn målgrupp för all samhällsstödd vuxenutbildning deär
prioriterade lågutbildade, invandrare, handikappade, etc.grupperna -
Folkhögskolan har rykte sig nå många människor i dennaattom
målgrupp. skulle kunnaStämmer det Man yrkesutbildningtro att vore

nå dessa människor. Yrkesutbildningen inom folkhögskolansättett att
dock begränsad kursertill på eftergymnasial nivåär /att avse

högskolenivå. Finns funderadet anledning dettaöveratt
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betydligtfolkhögskolanuppfattningenfått den änharJag att mer-
Äroch missbrukare.handikappaderekryteraoch lyckatskomvux SSV -

organisationen,andra krav påställer dettadet så Om ärsvaret -
kamratförhållandet, personalkompetens,och lärare,boendefonner elever

folkhögskoleverksamheten"vanliga"denänetc

frågorPedagogiska2.2

utgårundervisningen"Vuxenpedagogiken bygger på att
och de stude-verklighetenupplevda problemifrån i ger

problembearbeta dessamojlighetrande att genom nya
kunskaper...ochperspektiv

aktiva,studerandebygger på deVuxenpedagogiken äratt
studerandeindivider.ansvarstagande Desjälvständiga och

under-inflytandeockså fådärförbör överett stort
uppläggning"innehåll ochvisningens

2000-taletinförSalin iSven Komvux

Vadfolkhögskolemetodik.vuxenpedagogik,myckettalasDet omom
från deltagarnasDeltagarmedverkan utgåAttegentligeninnebär det -

Är lärarnaeller det i realitetensådå deterfarenheter Hur är som-
bestämmer

sigskall läraochdeltagarnamyckettalarMan att mermerom
Utveckladlärarrollenhur påverkar detkunskapersjälvständigt inhämta -

till ansvarsjälvförtroendeträningoch frånhandledarroll eget

rekryterar mångavuxenutbildningenförhållandet tilldetHur atttas vara
pedagogik/metodik/speciellUtvecklasoch kvinnorinvandrare

organisation

och behörigheter iomdömennegativ spelarpositiv ochVilken roll --
pedagogiska forteckenfolkhögskolan medsett

pedagogiskamediainteraktivafall huroch i såUtnyttjas som--
distansviss utbildning påAnordnashjälpmedel ex

pedagogisk utvecklingstimulerakanHur staten
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2.3 Pedagogiska frågororganisatoriska-

"I många industriländer liksom Sverige bidrari även en
åldrande befolkning till anpassningsproblemen. Den
stigande mängden kunskaper kan mindrei utsträck-nya

tidigarening samhälletintegrerasän i ungdomarnavia
Ävenoch deras ungdomsutbildning. det skälet ökarav

kraven på de äldre derasförmågaoch till sigatt ta nya
kunskaper"

Ställer det krav på folkhögskolan organisatoriskt och pedagogisktnya -

"Utbildningsexpansi0nen kom dock igång relativt isent
Sverige, varför det äldre åldersgrupperi jämfört med
andra länder finns relativt många harintesom mer
formell utbildning folk- eller grundskola. Till dettaän
kommer bland de det oroande antalatt är ett stortyngre

avslutar grund- och/ellerinte gymnasieskola, gårintesom
vidare till högskolan respektive drar länge på studiernaut
vid universiteten."

ÄrHur kan folkhögskolan motverka detta ungdomsproblem det bara
organisatorisk fråga eller också pedagogisk fråga möjligheteren en -

problem

2.4 frågorOrganisatoriska

Hur bäst möjligheter till utbildninggynnas vuxnas

Om studiestödssystemet kan mycket. Om vi bortser frånsägas storleken
bidraget:på Finns det andra problem med studiestödssystemet

2.5 Till slut frågaavslutandeen

Det ställs och kravstörre människorsstörre utbildning skall höjas.att
Nu talar vi alla skall ha kompetens motsvarandeatt treårigom en
gymnasial utbildning nationella program. 50% generation måstenästaav
ha postgymnasial utbildning ej nödvändigtvis högskoleutbildning.en en
Löper vi risk få 2/3-dels utbildningssamhälle elleratt ett mäktar

Ärvuxenutbildningen lösa utbildningsproblemen det så enkeltatt att
det bara pedagogiskt problemär ett
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KLK

Kunskapslyftskommittén 1996-03-06 1
U 1995:09
Thorbjörn Levin

Samtliga komvuxenheter samt
skolor förstatens vuxna

Kunskapslyftskommittén har uppdragsom
samhällsstöddadels de allmänna målen för denbedömaatt om

dels föreslå hur dessa mål skallvuxenutbildningen behöver revideras,
vuxenutbildning.kompletteras för omfatta alla former Dennaatt av
betänkande strategidel uppdraget redovisades i kommitténs "Enav

utkomför kunskapslyft och livslångt lärande" SOU1996:27, som
1 mars.

frågan utbildningens finansie-med beaktandet den centralaatt omav-
offentligttill vilket skall vila på denring ställningta somansvar-

för arbetsin-finansierade utbildningen, arbetslivet olika typer av
individen för dennes kompetensutveckling.och påsatser egen

skall kommittén definiera roller och föreslå ansvarfördel-Därutöver
del uppdragetning för olika former vuxenutbildning. Dennaav av

redovisas den oktoberskall l 1996.

få utbildningbedöma har tillfredsställande möjligheter attatt om vuxna
skall tillpå gymnasial nivå rättöverväga garanterassamt om vuxna

gymnasieskolans kärnämnen. skallutbildning i vissa Därutöverav
kan stimulera den pedagogiskakommittén åtgärderöverväga som

samhällsstödda vuxenutbildningen.utvecklingen inom den Om
det finns hinder i föreskrifter ellerkommittén konstaterar att

pedagogisk utveckling, skall kommittén lämnaförstyrsystem en
förslag förändringar. del uppdraget skallpå lämpliga Denna av

kommitténs fullgjort.redovisas den Därmed uppdrag1 1997. ärmars

pedagogiskVilka möjligheter och hinder till dels organisatorisk, dels
utveckling finns dessa frågor varierar givetvis beroende blandSvaren på

kommunstorlek och geografiskt läge. skolor förFörannat statensav
alldeles särskilda förutsättningar. få så tydlig bildgäller För attvuxna en
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möjligt sådana möjligheter och hinder behöver Kunskapslyfts-som av
kommittén hjälp med fylla i bifogad enkät. kan eventuelltEr Denatt -

medsedan bearbetats behöva kompletteras intervjuer hos vissasvaren -
komvuxenheter/SSV

bifogad enkät, dels vissaKommittén vill därför be besvara lämnaEr
bifogat försättsblad till Vi medvetna detgrunddata på Ert är attsvar. om

utförliga alla frågor, vi hoppasviss tid lämna på atttar att svar menen
underlagskall finna det viktigt bra i vårtNi att ettoss gemensammage

skolorutveckla den kommunala vuxenutbildningen ocharbete statensatt
för vuxna.

vi tacksamma för få del Edra tankar ochSjälvfallet ocksåär att ta av
frågekomplexfunderingar kring andra dem vi tagit i enkäten. Omän upp

första delbetänkande, med ocksåNi har synpunkter vårt såpå gärnata
dessa.

förfram detta breda underlag i tid kommitténsvi skall hinna fåFör att
tillhanda april9 1996. Jagarbete måste enkätsvaren senastvara oss svarar

arbete.och/eller kommitténsfrågor enkätenpågärna om

förhand tack för hjälpenMed påett

Thorbjörn Levin
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Kunskapslyftskommittén Frågeformulär
Thorbjörn Levin

232Klarabergsgatan
103 33 STOCKHOLM 1996-03-03 l

Organisatoriska frågor:

l Stämmer påståendet grundläggande vuxenutbildning hålleratt på att.
bli invandrarskolform Om så fallet, vad beror det påär Haren
komvux SFI-undervisningen Vart går deltagarna efter avslutad SFI-
utbildning

Stämmer påståendet yrkesutbildning Dit räknar vi ekonomiskaatt
eller grundläggande datakurser. i komvuxämnen de årensenaste

har minskat Vad beroravsevärt det på och hur kan situationen
förändras

Lägger det nuvarande kurssystemet i gymnasial utbildning hinder
för flexibel utveckling Saknas exempelvis grundskoleanknutnaen
påbyggnadsutbildningar S.Y.-kursema Finns behov delkurserav
Annat

möjligheternaHar for den studerande samtidigt läsa på olikaatt
nivåer försvårats de fem åren Ex engelska på grundläggandesenaste
nivå och svenska på gymnasial nivå. Om så fallet vad beror detär -
på

"En påtaglig koncentration till dagkurser har också skett under de
åren. Det försvårar jritidsstudier och kan därmed innebärasenaste

ökade krav på studiestöd."
Citat kommitténs direktivur

Har kvällskursema minskat i reella tal i Din kommun
Om ja: Räcker inte till Finns det inte längre någraresurserna
människor vill studera på sin fritidsom
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utbildningarbehovkommuninnevånarnasTillfredsställer Ni av
det då pånivå nej:gymnasial Om Beror

Vilka områdenområde /utbud Vilketbegränsat-
tal ochmånga grovaja: Hurtill utbildningarna Omkö-

vilka kurser
nämligen:annat,-

underfå läsai komvux ämne semesterKan ett enman
Under antalnaturkunskapspråk ellerdatakunskap,-vecka, ettex

helger
det gåtthur harOm -

beror det pånej vadOm -

frånvi bortsermycket.kan OmstudiestödssystemetOm sägas
studiestödssyste-problem meddet andrabidraget: Finnsstorleken på

met

resultatstyrd. Finnsochvuxenutbildningen mål-kommunala ärDen
organisa-flexibilitet iformella hinder förtilldetta faktum trots --

Exempeltionen

få utbildning påmöjligheterbedömaKommittén skall10. attvuxnas
få sådanmöjligheternaochgymnasial nivå attöverväga om

arbetslivetsenskildes, delsdels dentillräckligautbildning är ur
Vilkaförändringar.föreslåfalletsåperspektiv ärsamt om --

fåmöjligheterskullebästförändringar Du atttror vuxnasgynna
grundläggande nivåoch/eller Komgymnasial nivåutbildning

idéerförslag ochmedgärna

frågorpedagogiskaOrganisatoriska -

integrationställerpedagogiska kravorganisatoriska ochVilka11.
optimaltbehovgymnasieskola förkomvux attatt avvuxnas-

tillgodosesskall kunnastudietidutnyttja sin

1995-12-08.Arbetet12. Ur
gymnasiekompetensfådet i"Tolv veckor. Längre inte matte.atttog

studier pådet det Sammakursavgiftenkronor3.200 är värt.är men
dyrbar studietid. "myckethadekomvux tagit mer

LundFolkuniversitetet ifrånkursdeltagareen
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Är koncentrationsläsningen i komvux optimal Varför kan
de börjar universitet och högskolor studerakursdeltagarna pånär ett

tio engelska/matematikheltid inte timmar i veckanpåämne men ex
komvux attityd förändraspå komvux Bör

andra industriländerliksom många blir människor äldre13. I Sverige i
stigande mängden kunskaper kan därför mindreoch äldre. Den inya

samhället ungdomsut-utsträckning tidigare integreras i viaän
äldre och deras förmåga tillbildning. på deKraven sigatt ta nya

kunskaper ökar därmed.
Kunskapslyftskommitténs delbetänkandeUr

frånäldre i detta sammanhang människor 65 år ochMed avses
Är uppgift för komvux eller för någonuppåt. detta annanen

Ställer det i fall krav på komvuxvuxenutbildare så nya -
pedagogisktorganisatoriskt /

kom dock relativtigång14. "Utbildningsexpansionen Sverige,isent
jämfört med andra länder finnsdet äldre åldersgruppervarför i

har formell utbildning folk- ellerrelativt många inte änsom mer
kommer bland de det oroandegrundskola. Till detta äratt ettyngre

avslutar grund- och/eller gymnasieskola,antal inte intestort som
till högskolan respektive drar länge på studierna vidgår vidare ut

"universiteten.
Kunskapslyftskommitténs betänkandeUr

kan i falli dessa målgrupper Hur såSka komvux sigengagera
Är det bara organisato-hjälpa lösa problemkomvux till dessaatt en

pedagogisk fråga möjligheter problemrisk fråga eller också en -

och skapande hos sinai komvux utveckla kreativitet15. kanHur man
Pedagogikelever Kurser

frågor:Pedagogiska

undervisningen ifrån"Vuxenpedagogiken bygger på utgår16. att
och de studerande möjlighetupplevda problem verkligheteni ger

perspektiv och kunskaper...bearbeta dessa problematt genom nya
de studerande aktiva, själv-bygger påVuxenpedagogiken äratt

individer. studerande bör därföransvarstagande Deständiga och
inflytande undervisningens innehåll ochockså få överett stort

Salin införi 2000-taletuppläggning" Sven Komvux
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Är det så Beskriv hur det fungerar i praktiken

studerande föredrar17. "De diskussioner, undersökningargemensamma
och grupparbeten undervisningen, dessa metoder dominerari men

Vanligast läraren och de studerande lyssnar."inte. är att pratar
Citat Skolverkets utvärdering komvuxur av

vi utgår från denna beskrivningOm till viss del riktig: Varföratt är
det så Vad det fel Vilka hinder finns förär är ärsom en annan

utveckling

18. läroplanen, de kursplanerna och de betygskriterier-Den nya nya nya
ha inneburit ökat lärarsamarbete. det i fallHar så bidragitsägsna

till pedagogisk utveckling

19. Läroplanen talar deltagarna och skall lära sigatt attom mer mer
självständigt inhämta kunskaper hur påverkar det lärarrollen-
Förändras lärarrollen under deltagarens från grundlägganderesa
vuxenutbildning till gymnasial vuxenutbildning kommerHur
begrepp självförtroendeträning, för studierna,egetsom ansvar
lärarens handledarroll, in i detta sammanhangetc

lärare20. spärmvidden bland de komvuxstuderandeHur imöter en grupp
ålder, familjesituation, ekonomi, andra förutsättningar, etc

det faktumkan komvux rekryterar hög andel invandrare21. Hur att en
och hög andel kvinnor till varatasen

Medan femte22. bland de okvalificerade arbetarna inaktiva dvsärvar
inte deltar i vuxenutbildning så gäller detta endast cirka var

femtionde den högre tjänstemannakategorin.i "
Citat Folkbildning och vuxenstudier, SOU 1994:141ur

rekryteras och motiveras lågutbildadeHur män

Skolverkets23. Studieavbrott och i85: mindre studiekursrapport nr
gymnasieskolan:
"Ungdomarna bildsamstämmig anledningen till sinager en av
avhopp. Förklaringen ligger i undervisningssituationen. Ungdomarna
upplevde de hade för lite inflytande, de kunde bestämmainteatt t ex

studiernatakten utifrån tidigare kunskaper. gjordei Dettasina att
halkade efter och hademånga svårt komma Ettigen.att annat
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ungdomarna de fickproblem genomgående intenämns är attsom av
kunskaper de ville ha".den stimulans och de som

från finnsstudieavbrottsundersökningar komvux inte.Några större
frågan avbrotten i komvux och alltidhindrar inte SSVDet att om

ligger utanför komvux ansvarsområde.beror omständigheterpå som
lämnar komvux och SSV orsakerFinns det av sammasomvuxna

beroende undervisningssituatio-gymnasieungdomama, dvs avsom
nen

Kategorisera orsaker till avbrottföljer Ni studieavbrottenHur upp
dragitbeskriv de slutsatser Nioch

fall hur interaktiva medier pedagogiskaUtnyttjas och i så24. som--
undervisningsteknik också pedagogik/hjälpmedel Kräver nyny

metodik

skilda orter-handledning-utbildning distansAnordnas viss25.
fall hurinteraktiva medier och i så-

läromedelanvänder Ni26. ErHur somav
skönlitteratur,databaser, internet, etc

offentliga organisationer, etcföretag,

omvärldsoriente-koppling i undervisning till näringsliv ochsker27. Hur
ring

studerande exempel på de oftastället både lärare och28. "I attger
reda på vilkainnehållsmoment kursernabetar av i att tautan

borde upptäckaskunskaper faktiskt nås på detta Detsätt. omsom
utifrån målen idokumenten.utvärderade utbildningen Enskolorna

mål, innehåll, arbetssätt ochpågående analys samband mellanav
organisation."nödvändigresultat inom varjeär

Skolverkets utvärdering komvuxCitat avur

medoch kvalitetssäkring verksamhetenSker utvärdering ävenaven
pedagogiska törtecken Hur

Är pedagogisk minne blott Om såkomvux spjutspets29. ärettsom
spjutspetsen påfallet Vad beror det i så fall på Kan vässas nytt-

huroch
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mellan forskare och praktiker inomkan utveckla samarbetet30. Hur man
pedagogiska områdetdet

åtgärder för stimulera den pedagogiskaKommittén skall3 överväga att
utvecklingen den samhällsstödda vuxenutbildningen.inom Om

finns föreskrifterdet hinder i ellerkommittén konstaterar att
utveckling skallför pedagogisk kommittén lämnastyrsystem en

Vilka förändringar skulleförslag lämpliga förändringar. helstpå Du
genomfördase
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KLK

Kunskapslyfiskommittén 1996-03-06 1
U 1995:09
Thorbjörn Levin

Folkbildningsrâdet
Box 730
101 34 STOCKHOLM

Kunskapslyftskommittén har uppdragsom
dels bedöma de allmänna målen för den samhällsstöddaatt om

revideras, dels föreslåvuxenutbildningen behöver hur dessa mål skall
omfatta alla former vuxenutbildning.kompletteras för Dennaatt av

i kommitténs betänkandedel uppdraget redovisades strategi"Enav
för kunskapslyft och livslångt lärande" SOU1996:27

med beaktandet den centrala frågan utbildningens finansie-att omav-
ring ställning till vilket skall vila på den offentligtta ansvar som-
finansierade utbildningen, arbetslivet för olika arbetsin-typer av

och individen för dennes kompetensutveckling.påsatser egen
kommittén definiera roller och föreslå ansvarfcirdel-skallDärutöver

vuxenutbildning.ning för olika former del uppdragetDennaav av
oktober 1996.skall redovisas den 1

tillfredsställande möjligheter få utbildningbedöma har attatt vuxnaom
skallnivå tillpå gymnasial överväga rättgaranterassamt om vuxna

gymnasieskolans kärnämnen.utbildning i vissa Därutöver skallav
åtgärder kan stimulera den pedagogiskakommittén överväga som

utvecklingen inom den samhällsstödda vuxenutbildningen. Om
kommittén konstaterar det finns hinder i föreskrifter elleratt

skallför pedagogisk utveckling, kommittén lämnastyrsystem en
förändringar.förslag på lämpliga del uppdraget skallDenna av

redovisas den Därmed kommitténs uppdrag fullgjort.1 1997. ärmars
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därför få beskrivningKommittén önskar studieförbundensen av
förmöjligheter och eventuella hinder såväl möjligheter fåattvuxnas

utbildning fortsattpå gymnasial nivå pedagogisk utveckling. Somsom en
stöd för denna beskrivning har kommittén utarbetat antal frågor bilagaett

givetvis Folkbildningsrådet fritt också utveckla andra1. Det står att
relevanta frågor pedagogisk art.av

få Folkbildningsrâdets möjligt före den aprilKommittén önskar 1svar om
1996.

Med vänlig hälsning

Thorbjörn Levin
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Kunskapslyñskommittén Frågeområden Bilaga 1
Thorbjörn Levin

1996-02-06 1

Bakgrund

Kunskapslyñskommittén skall bland åtgärder förövervägaannat att
stimulera såväl den organisatoriska den pedagogiska utvecklingensom
inom den samhällsstödda vuxenutbildningen. kommittén konstaterarOm

det finns hinder i föreskrifter eller skall kommittén lämnaatt styrsystem
förslag lämpliga förändringar.på

detKommittén skall särskilt hur faktum vuxenutbildningenöverväga att
rekryterar hög andel invandrare och hög andel kvinnor kan tilltasen en
vara.

få bild med organisatoriska och pedagogiska förteckenFör att en av
verksamhet kan följande frågeområdenstudieförbundens ingång.ge en

Frågeområden2.

Målgrupper2.1
"Verksamheter syftar till utbildningsklyflor och höjautjämnaattsom
utbildningsnivån samhället skall liksom verksamheteri prioriteras

anordnas för utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt eftersattasom
grupper"

folkbildningFörordningen 2§om

viktig målgrupp för all samhällsstödd vuxenutbildningEn deär
prioriterade lågutbildade, invandrare, handikappade, etc.grupperna -
Studieförbunden jag har förstått det olikanår på mångasättsom- -
människor i denna målgrupp. detStämmer

Vad fordras för studieförbunden skulle kunna flerOm ja: nå dessaatt ur
Utbudmålgrupper Studieekonomi- -

Kommittén skall bedöma möjligheter få utbildning påattvuxnas
gymnasial nivå motsvarande och möjligheterna fåöverväga attom
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sådan utbildning tillräckliga dels den enskildes, dels arbetslivetsär ur
fallet- föreslå förändringar.perspektiv så Ligger dennaärsamt om-

studieförbundens intresseområdemålgrupp inom

frågor2.2 Pedagogiska
undervisningen ifrån"Vuxenpedagogiken bygger på utgåratt

upplevda problem verkligheten och de studerande möjligheti ger
problem perspektiv och kunskaper...bearbeta dessaatt genom nya

Vuxenpedagogiken bygger de studerande aktiva, .Välv-på äratt
ansvarstagande individer. studerande bör därförständiga och De

få inflytande undervisningens innehållockså ochöverett stort
uppläggning"

införSalin i 2000-taletSven Komvux

talas mycket vuxenpedagogik, cirkelpedagogik. Vad innebärDet om om
det egentligen Deltagarmedverkan utgå från deltagarnasAtt-

Är realitetenerfarenheter då det så eller det i cirkelledarenHur är som-
bestämmer

och skall läratalar mycket deltagarna sigMan att mer merom
självständigt inhämta kunskaper hur påverkar det cirkelledarrollen-
Utvecklad handledarroll och från självförtroendeüäning till ansvareget

för rekrytera invandrare och kvinnorarbetar studieförbundenHur att
pedagogik/metodik/ organisationUtvecklas speciell

åtgärder för stimulera den pedagogis-Kommittén skall överväga att
samhällsstöddaka utvecklingen den vuxenutbildningen. Ominom

finns hinder föreskrifter ellerkommittén konstaterar det iatt
för pedagogisk utveckling skall kommittén lämnastyrsystem en

förslag på lämpliga förändringar.

förRegelsystemet studieförbunden inte så överväldigandeär men
Finns förändringar falländock: behov och i så vilkaav

teknik studieförbundens pedagogiska förtecken hur dåInteraktiv med -

frågor2.3 Pedagogiska organisatoriska-
många industriländer liksom bidrar åldrande"I Sverigei även en

befolkning till anpassningsproblemen. stigande mängdenDen nya
kunskaper kan mindre utsträckning tidigarei integreras iän

Ävensamhället ungdomarna och deras ungdomsutbildning.via av
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förmåga tilläldre och deraspå de sigskälet ökar kravendet att ta
kunskaper"nya

Kunskapslyftskommitténs delbetänkandeUr

pedagogisktorganisatoriskt ochstudieforbundenkrav påStäller det nya -
ökandemängd kunskap krav: HurbefolkningenåldrandeDen ny --

bildenstudieförbunden in ikommer

dock relativt Sverige,kom igång i"Utbildningsexpansionen sent
andra länder finnsjämfört medåldersgrupperden äldrevarför i

ellerutbildning folk-formellharmångarelativt äninte mersom
oroandebland de detkommerTill dettagrundskola. är ettatt yngre

och/eller gymnasieskola,grund-avslutar inteantal intestort som
vidpå studiernarespektive drar längehögskolanvidare tillgår ut

"universiteten.

ÄrÄr det i så fall barastudieförbundenangårfrågadetta ensomen
frågapedagogiskfråga eller ocksåekonomiskorganisatorisk fråga, enen

problemmöjligheter -

frågorOrganisatoriska2.4

få studiestödinte kancirkeldeltagaresvårigheterdet förVad innebär att

studieförbundenfaktumnegativ spelar detpositiv ochrollVilken att-
betygbehörighetsgivandeutfärdainte får

frågaavslutandeslut2.5 Till en

skall höjas.utbildningmänniskorsoch krav påställsDet större attstörre
treårigmotsvarandekompetensskall haallatalar viNu att enom

generation måsteprogram. 50%utbildning nationellagymnasial nästaav
högskoleutbildning.nödvändigtvisutbildning ejpostgymnasialha enen

mäktar2/3-dels-utbildningssamhälle ellerfåvi riskLöper ettatt
Är enkeltdet såutbildningsproblemenlösavuxenutbildningen attatt

pedagogiskt problemoch/ellerekonomisktdet bara är ett
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KLK

Kunskapslyftskommittén 11996-06-13
U 1995:09

96:7Dnr UThorbjörn Levin

Samtliga folkhögskolor

nimh"lkli in "iPeda nxe m

uppdraghar blandKunskapslyftskommittén annat som
kunskapslyft, dels bedömanationellföreslå mål fördels ettatt

uppdragetdelutbildning för Dennabehovet avvuxna.av
strategi förbetänkandekommitténs "Enredovisades i

utkomlärande" SOU1996:27,kunskapslyñ och livslångt som
1996.l mars

fåtillfredsställande möjligheterharbedöma attatt vuxnaom
skallgymnasialpå nivåutbildning övervägasamt vuxnaom

gymnasieskolansutbildning i vissatillrättgaranteras av
åtgärderkommitténskallkärnämnen. Därutöver överväga som

inom denutvecklingenden pedagogiskastimulerakan
kommittén konstaterarvuxenutbildningen. Omsamhällsstödda

förföreskrifter elleridet finns hinder styrsystematt en
förslag påskall kommittén lämnautveckling,pedagogisk

lämpliga förändringar.

delarfolkhögskolor i olikahinder finns forVilka möjligheter och av
pedagogisk utveckling pådels Svaretdels organisatorisk,landet till

sammanfattande bildändå fåvarierar givetvis.dessa frågor För att en
Folkbildningsrådet under vårenoch hinder ombadsmöjlighetersådanav

tydliggöra denna bildskedde också.synpunkter. Så Förlämna attatt
med "läsa" Folkbildnings-hjälpKunskapslyftskommittén Erbehöver att

specifikautifrån Edra möjligheterkomplettera dettarådets och sedansvar
och hinder.
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Folkbildningsrådetsvill därför dels be studeraKommittén Er svar
synpunkter utifrån Edra speciellabilaga, dels komplettera med egna

hänför sig kursiverade ochförhållanden. till vilkaFrågorna ärsvaren
medvetnamarginalen för underlätta besvarandet. Vinumrerade i äratt

tid lämna utförliga vi hoppas Nidet viss att attatt tar svar, menom en
bra underlag i vårtskall finna det viktigt att ett gemensammage oss

samhällsstödda vuxenutbildningen.arbete utveckla denatt

tacksamma få del Edra tankar ochSjälvfallet vi ocksåär att ta av
frågekomplex dem vi tagit Ni harfunderingar kring andra Omän upp.

delbetänkande, så med också dessa.synpunkter på vårt första gärnata

detta breda underlag tid för kommitténshinna få fram ivi skallFör att
tillhanda septemberarbete 15 1996. Jagmåste senastvara osssvaren

frågor.pågärnasvarar

för hjälpenMed förhand tackpåett

Thorbjörn Levin
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