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SOU 1996:27

Till statsrådet Ylva Johansson

Genom beslut den juli1 bemyndigade1995 regeringen statsrådet Ylva
Johansson tillkalla parlamentariskt kommitté medatt sammansatten
uppdrag utreda nationellt kunskapslyft föratt ett vuxna.

Med stöd bemyndigandet tillsattes kommittén 1995:09U den 27av
juni 1995. Kommittén har antagit Kunskapslyftskommittén.namnet

Kommunalrådet Anders Ameson förordnades ordförande isom
kommittén.

Som ledamöter förordnades riksdagsledamoten Elving Andersson,
fiLdr. Yvonne Andersson, riksdagsledamoten Beatrice Ask, riksdags-
ledamoten BernhardssonBo t.o.m. 1995-12-22, rektor Björn Grip, bor-
garrådet Bertil Karlberg t.o.m. 1996-12-19, riksdagsledamoten Agneta
Lundberg, folkhögskoleläraren Anita Nahlbom, adjunkten Ulf Nilsson,
riksdagsledamoten Berit Oscarsson, riksdagsledamoten Christina Zedell
fr.o.m. 1995-12-22 och Lars Rådh from. 1996-01-29.

Som sakkunniga förordnades departementssekreteraren Maud
Carlsson, ombudsmannen Eva-Maria Danvind, omsorgsöverläkaren Sven
Olov Edvinsson, departementssekreteraren Charlotta Gustafsson, om-

Lars-Åkebudsmannen Henriksson, förbundsordtöranden Inga-Britt
Lindström, departementsrådet Christer projektledarenMarking,
Margareta Nygren, utredaren Marta Olsson, landshövdingen Björn
Rosengren from. 1995-12-22, sekreteraren SöderbergMats samt
departementsrådet Sven-Erik Wallin.

ÅsaKommitténs sekretariat består departementsrådet Sohlman,av
huvudsekreterare, Thorbjörn Levin, sekreterare, Marie Bucht, bitr.
sekreterare Marjut Torpo, bitr. sekreterare.samt

Kommittén får härmed överlämna delbetänkandet "En strategi för
kunskapslyft och livslångt lärande.

Stockholm i februari 1996

Anders Ameson
/Åsa Sohlman
Marie Bucht
Thorbjörn Levin
Maijut Torpo
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Sammanfattning1 och slutsatser

Utmaningen

Sverige skall kunnaOm utvecklas och blivälståndsland ettsom
kunskapssamhälle for alla behöver befolkningens utbildnings- och
kompetensnivå höjas. Satsningar krävs såväl på breddutbildning påsom
spetsutbildning, både på förstärkt ungdomsutbildning, livslångtetten
lärande kunskapslyjtoch för riskerardeett attgrupper som annars
hamna utanför arbetsmarknaden och marginaliseras i samhället.

Kunskapstillväxt, teknikutveckling och globalisering ställer kravnya

Kunskaps- och teknikutvecklingen går allt Avstånden mellansnabbare.
länderna minskar och konkurrensen tackökar. Globaliseringen kan vare
kunskapsutvecklingen skapa förutsättningar ekonomiskt välstånd iför
både rika och fattiga länder samtidigt belastningen på miljönsom
minskar.

länder snabbastDe ställer till kunskapssamhållet kommer attsom om
ha bästa förutsättningarnade uppnå ekonomiskt välstånd och undvikaatt
miljöproblem. viktig faktor för lyckas med omställningEn denna äratt
kompetensutveckling och livslångt lärande. Andra viktiga faktorer är
forskning och dynamiskt näringsliv.ett

Sveriges läge

Arbetslösheten har stigit i Sverige. Vi har efter ekonomiskthalkat
och många jobb har försvunnit. Jämfört med andra länder har genom-
snittsproduktiviteten sjunkit. Bruttonationalprodukten capita harper
minskat inte bara i förhållande till OECD-ländema tillävenutan
länderna i Asien.

internationellt perspektiv har strukturomvandlingen detI ett av
svenska näringslivet gått långsamt. anpassning produktionsstruk-En av

till de konkurrensvillkoren hörande organisa-med därtillturen nya -
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pådock gångkompetensutveckling tyckstionsñrändringar och vara-
finns mycket kvaroch förvaltningarföretag görainom ännu attmen

näringspo-ochden ekonomiska politikenviktig uppgift förDet är en
näringsliveffektivtgoda förutsättningar förSverige skapalitiken i ettatt

kvalitet och kompetens.på kunskap,byggersom

Vi harutgångsläge hyggligt.Utbildningsmässigt Sverigesär en
jämförtutbildningbefolkningensplacering det gällergenomsnittlig när

Östeuropa ochi Asien, Central- ochOECD-ländema Ländernamed
kommit ikapp.utbildning har intehårt påLatinamerika ännusatsar men

Sverige.i Iigång relativtUtbildningsexpansionen kom dock sent
OECD-ländemadärför jämfört medfinns detäldre åldersgrupper

folk- ellerformell utbildninginte harmångarelativt änmersom
relativtbland de detTill detta kommergrundskola stortär ettatt yngre

OECD-med andragymnasieskolan och jämförtinte avslutarantal som
högskoleutbildningama.till de längreinte går vidareländer många som

dettillgåfinnsjämförelserfå internationella närDe attsom
förutgångslägepå mycket bravisarbefolkningens kompetensgäller ett

Sverige liggaskullebefolkningens läsñrståelsegällerSverige. detNär
befolkningensundersökts. studieEnbland de länderbäst till avsomsex

resultat förliknandekunskaperoch tekniskanaturvetenskapliga gav
och USA.jämfört med EU-lândemaSverige

folk- ellerSverige med enbartår ibefolkningen 16-65Antalet i
individermiljontillkommittén uppskattats lhargrundskola varavcaav

invandrare.200 000
når tillår intebefolkningen 16-65individer iAntalet uppsom

miljoneruppskattas till 1,4läsförståelsegrundskolenivå i varavca
invandrare.000300

knappttillskattasför den förstatillskotten kanårligaDe gruppen
och mellan 4 000gymnasieskolanavslutarinteungdomar00020 som

000till 20andraoch för deninvandrareoch 8 000 cagruppen
läsförståelse ochgrundskolenivå itillnårinteungdomar uppsom

invandrare.knappt 00015

kunskaps-betydandeandra länder finnsmed mångaJämfört en
vikonkurrensfördel börvidare på. DetSverige byggabredd i äratt en

positionernaförstärkavidtas förinsatsersamtidigttill attta somvara
utveck-sidanvidriskgrupper hamnarpotentiellaförhindraoch att av

arbetslivet.och ii samhälletlingen
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lärandeoch livslångtför kunskapslyftEn strategi

börKommittén överväga attatt mananser
det gällerhittillsheltäckande målformuleradels ut-näränmer-

bildning vuxnaav
vuxenutbildningtillvidga medborgarnasdels rätt-

utbildningförnödvändiga infrastrukturenförstärka dendels av-
vuxna.

lärandekunskapslyft och livslångttill mål förförslagKommitténs

livslångtochkunskapslyftÖvergripande strategin fördenSyftet med
tillskall utvecklasföreslå Sverigekommittén villlärande ettär attsom

kunskapsut-delta ireella möjligheterdär alla fårkunskapssamhälle att
debefrämjas bästoch effektivitetEkonomisk tillväxtvecklingen. om

demokratisk utveckling.rättvis ochhand medgår hand i en

hömpelare:vilar påStrategin tre

Ungdomsutbildning

avslutasfalletsig den i det individuellaUngdomsutbildningen vare
måstegrundskolani undantagsfall ii högskolan ellergymnasieskolan,i

lärandetlivslångagrund stå på för detrejäleleverna att somenge
yrkesarbetande.individ och

ungdomsutbild-har huvudansvaret förkommunernaochStaten
familjer.och derasmed elevernaningen tillsammans

Kunskapslyft för vuxna

framtidenoch itill för deKunskapslyñet är grupper som nu
det livs-delta ikrävs förförutsättningarsakna dekommer attatt som

grundskole- ochpåerbjudas utbildninglärandet. skalllånga De gymna-
sienivå.

kunskapslyftet idelat forharoch kommunernaStaten ett ansvar
individerna.enskildasamverkan med de

Livslångt lärande

lärandet.i livslångadelta detmåste möjlighetAlla få att

i
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livslånga lärandet iDet arbetet intresse for deär ett gemensamt
enskilda individerna och arbetsmarknadens uppgiftSamhällets ärparter.

för infrastruktur och samordning. Samverkan mellan arbets-att svara
marknadens och staten/kommunema nödvändig för få tillparter är att
stånd ökade satsningar på utbildning i arbetslivet.

Staten och kommunerna står kunskapslyftet skyddsnätetförgenom
kompletterar det livslånga lärandet.som

Statens kommunernasoch insatser skall rättvisan igarantera
med kunskapslyft och livslångt lärande och till det blirsystemet attse

välavvägd och sammanhängande helhet. skallDessutom ochstatenen
kommunerna god infrastruktur. Till infrastrukturen hör:garantera en

information, rådgivning, uppsökande indivi-verksamhet och-
duella utbildningsplaner

för validering kunskaper och kompetens oberoendesystem av av-
de erhållitsvar
tillgång till brett utbildningsutbud god kvalitetett av-
uppföljning, utvärdering och forskning långsiktigaför systemets-

vidareutveckling
sammanhängande fmansieringssystem.ett-

Dessa övergripande mål för kunskapslyft livslångt lärandeoch anger
för politiken helhet. bör medDe kompletterasramarna som mer

preciserade mål inom respektive delområde och verksamhetsmålmed
för berörda myndigheter och institutioner och för statsbidrag.regler

Mål för kunskapsly/et

Syftet med utbildningsaktivitetema inom kunskapslyftet år att ge
individerna kunskapsmässigade och andra förutsättningarnödvändiga
de behöver för kunna delta i det livslånga Måletlärandet. äratt
delaktighet i samhällsutvecklingen, anställningsbarhet och möjligheter
till vidare studier.

Kommittén det nödvändigt individernas tillär rättatt attanser
vuxenutbildning utsträcks till omfatta utbildning på gymnasienivå.att

Kommittén föreslår definierar utbildningde tillatt rättman vuxnas
på gymnasienivå utifrån krav på individuell utbildningsplan ochett en

rättighet inom planens tillägna via kurser isig kunskaperatten ram
gymnasieskolans kärnämnen och karaktärsämnen eller motsvarande där

tänkbar nivå skulle kunna utbildning motsvarande fyra termi-en vara
ner/l 500 gymnasiepoäng.
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ämnesövergripandesjälvfalletkvantitativa mått ingårI detta
social kompetens,egenskaper sjålvtillit,och kvalitativakunskaper som

förmågaproblemlösningsförmåga, kreativitet, förmåga lära attnytt,att
flexibilitet ochomställningstörmåga,information,och värderainhämta

förhållningssätt.kritiskt och reflekterandeett
gymnasialvuxenutbildningen påtill garanteradeMöjligheterna den

likvärdiga landet.nivå skall övervara

Målgrupper

angivnaoch dengrundskolai dagsläget saknarDe somgrupper
Utbildningenkunskapslyftet.utbildning ierbjudasgymnasienivån skall

utbildningsplan.för individuellinomgenomförasskall ramen en
tilladderasi framtiden kommakangäller deDetsamma attgrupper som

exempelvisi grundläggande utbildningmed bristernuvarande grupper -
nyanlända nödvändi-denungdomar lämnar skolaninvandrare, utansom

anknytning till arbets-eller medbasutbildningen, utangrupper svagga
marknaden. -

målbehövas de allmännahänsyn kanSpeciella närtas som
praktiken ochuttryckt skall ikommittén här omsättas anpassas

funktionshin-och andrautvecklingsstördaexempelvis till somgrupper
drade.

Bedömning

ochöverbryggande karaktärkunskapslyftetutbildning inomAll är av
vidkunskapslyñetinomKommitténprioritet.ha högbör att mananser

rangordningföljandeskulle kunnabehov göra
grundskolenivåpåUtbildning

individernasstärkagymnasienivå syftar tillpåUtbildning attsom
därigenomarbetsmarknaden ochställning påsamhället ochdelaktighet i

utslagningminska risken för
Övrig och arbete.studiergymnasienivå för vidarepåutbildning

på samspeletkunskapslyftet berorlyckas medMöjligheterna att
utbildningsplanerarna ochindividerna,mellan olika aktörer ut--

bildningsanordnarna.
hur starktpåberor bl.a.och lust studeramotivationIndividens att

i skolan,lärandetidigare erfarenheterutbildning ochbehovet är avav
motivationñr skapaviktig aspektarbetslivet. Envardagslivet och att
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utåtriktad informationsverksamhet, nätverksaktiviteter och erbjudan-är
den "pröva på kurser". Till detta kommer de studiesociala frågornaom

Individemas behov utbildning skall stå i ochcentrumav vara
utgångspunkten för de individuella utbildningsplanerna och utbildnings-
anordnarnas utbud. efterfrågestyxtEtt medbör eftersträvassystem ett
brett utbud allmän utbildning, yrkesutbildning folkbildning.ochav

Kommittén återkommer i delbetänkanden till frågorsenare om
finansiering, ochansvarsfördelning pedagogik inklusive preciserademer
målformuleringar, informations- och rådgivningssystem, individuella ut-
bildningsplaner och validering kunskaper.av
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Inledning2

Utredningsuppdraget

första1995:67dir.direktiven ienligt är ettuppdrag attKommitténs
förutbildningnuvarandeutredningarbefintligautifrånsteg m.m. av
delkunskapslyft förnationelltförföreslå mål enett vuxna somvuxna

bedömadärvidskallKommitténlärande.livslångtstrategi föri etten
vuxenutbildningensamhällsstöddaför denmålende allmännadels om

omfattaförkompletterasskallmålhur dessa attdelsrevideras,behöver
vuxenutbildning.formeralla av

vilkentillställningkommitténskallandra taI ansvars-stegett
utbild-finansieradeoffentligtdengälla mellanskallfördelning som

Härvidutbildningsinsatser. ärolikaarbetslivet förochningen typer av
Kommitténcentral.finansieringutbildningensförfrågan ansvaretom

sinförindivid börvarjevilketföreslå taocksåskall egenansvar
kompetensutveckling.

bedömakommitténskallarbetedel i sitttredje vuxnaSom omen
ochgymnasial nivåutbildning påfåmöjlighetertillfredsställandehar att

skallskallbl.a.kommitténvarvid övervägaåtgärder,föreslå vuxnaom
kärnämnen.gymnasieskolansi vissautbildningtillrättgaranteras av

denstimulerakanåtgärderkommitténskall övervägaSlutligen som
vuxenutbildningen.samhällsstöddadeninomutvecklingenpedagogiska

redovisakommitténskallmål, senasttillförslagförstaDet steget,
1996.oktoberden landradetoch1996 senaststegetden 1 mars

1997.den lslutförthelhet skallsini senastUppdraget marsvara
regeringenanförde1995/96225 attprop.tillväxtpropositionenI en

arbetsmarknadspoli-förnyelsefortsatttillförslagmedproposition aven
utredningaranfördesVidareår 1996.lämnas attkommertiken somatt

februariiförslagochövervägandenredovisaskallfrågordessaberör
uppdrognovember 1995den 12regeringssammanträdetVid1996. rege-
förkunskapslyftnationellt attKommitténbl.a.ringen ett vuxnaom

övervägandensådanaredovisaskriftligen1996februariden 29senast
propositionenaviseradeför denunderlagkanförslagoch utgörasom

arbetslöshetsför-inomförändringarocharbetsmarknadspolitikenrörande
tillväxtpropositionen.iredovisassäkringen som
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dettaI delbetänkade kommittén första sinapresenterar ett stegsom
förslag till mål för nationellt kunskapslyft för och bedömningett vuxna

behovet utbildning förav av vuxna.
Samtidigt redovisar kommittén sina överväganden det gällernär

relationerna mellan kunskapslyft och arbetsmarknadspolitikens för-
nyelse.

Uppläggning betänkandetav

Sammanfattning och slutsatser återfinns i kapitel kapitelI 3 ges en
översiktlig beskrivning omvärlden och aktuella utvecklingstendenser.av

Kapitel Sveriges4 ekonomiska utgångsläge kortfattatbelyser
Sveriges ekonomiska situation jämfört med OECD-länderna efter-samt
frågesidan på arbetsmarknaden.

En jämförelse formell utbildning respektive kompetens förav
kvinnor och i olika åldrar inom OECD-ländemamän i kapitel 5görs
och Kapitel Utbildningsnivån7 i Sverige preciserar ytterligare den
svenska befolkningens utbildningsnivå.

Kapitel 8 En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande ettger
helhetsperspektiv på ungdomsutbildning, kunskapslyft och livslångt
lärande. Utifrån detta diskuteras hur de olika delarna i dyliktett system
skulle kunna fungera och olika aktörers roller.

kapitelI Mål9 för kunskapslyft och livslångt lärande sammanfattar
kommittén sina förslag till övergripande mål och målgrupper för en
strategi för kunskapslyft och livslångt lärande.

Kommitténs direktiv dir. 1995:67 redovisas i bilaga
Kommittén har samrått med Kommittén arbetsmarknadens roll,om

omfattning, inriktning och avgränsning A Utredningen1994:01, om
ersättning vid arbetslöshet och omställning A 1995:12, Kommittén för

invandrarpolitiken Kuöversyn 1994:1 l och Kommittén för översynav
studiestödssystemet U 1994:13. Bilaga Kunskapslyftets relationer2av

till studiestöd, arbetsmarknads- invandrarpolitikoch redovisar syn-
punkter på avvägningen mellan insatser inom dessa olika politikområ-
den.

Bilaga 3 sammandrag från seminarium ijanuariär 1996 iett ett
Rosenbad strategier för kunskapslyft och livslångt lärande.om

I två och kommer kommittén bl.a. frågoretappema tre att ta upp om
fördelning och finansiering den strategi för livslångtav ansvar av
lärande och nationellt kunskapslyft för skisserats i detta del-vuxna som
betänkande.
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utvecklingstendenserOmvärlden3 -

blivitharKommunikationernagår allt snabbare.Teknikutvecklingen
spridstekniska resultatenminskat. Deavståndenochbilligare numera

ochrivitsHandelshinder hartillfrån landfortmycket ett annat.ett
arbetarvârldsmarknaderna. Stora företaghar ökat på överkonkurrensen

ochforskarebyggs mellanolika slagoch nätverkhela världen uppav
globaliseringspro-kunskapsexplosionen ochdelar idettaAlltföretag. är

OECD, 1994.Hasselmo, 1995;se t.ex.cessen
kommunikations-ochdramatisktframgår hur3.1Av figur transport-

i figurenefterkrigstiden. De illustrerassjunkit underkostnaderna av
telefonsamtaltreminutersbulktransporter,maritimaförkostnaderna ett

utnyttjakostnadernaAtlantenYork-London, flyg attNew över samt
sjunkittill sjösstransportkostnademasatellitkommunikation. harMest

kostnadsminskningarnatelekommunikationer harflyg ochförävenmen
betydande.varit

kommunikationskostnaderInternationella3.1Figur

$

å Satellitkomm.
Flyg
Tele
Sjötransport

10-
s0. Z""4.....w . 19901980197019601950194019301920

l990-talskrisen.regionerna ochnordiskaN-G, 1995, DeKälla: Lundgren,
högskolan i Luleå.Tekniskalång sikt.kort ochPerspektiv på
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De faktamtoma nedan belyser hur teknikutvecklingentre redan
hunnit slå igenom och påverkar både vardagsliv och arbetsliv i såväl
industrin i den offentliga sektorn. Den första faktarutan illustrerarsom
hur tekniska förändringar i industrin går hand i hand med organisatoris-
ka förändringar och krav på ökad allmän kompetens hos arbetskraften.
Den andra handlar sjukvården och de högteknologiskaom nya
behandlingsmetodema kan vården skonsammare för patienter-görasom

Elektroniska klassrum inslag i undervisningenär dessaett nyttna. av
metoder. Den tredje faktarutan läs- och skrivsvårigheter förtar upp som
många människor kan problem både i vardagslivet och iett stortvara
arbetslivet. Numera finns det olika tekniska hjälpmedeltyper av som

kan använda sigman av.
Med hjälp teknikens landvinningar kan globaliseringen skapaav

förutsättningar for ekonomiskt välstånd i både rika och fattiga länder.
Under övergångsperiod kan dock spänningama öka både inom länderen
och mellan rika och fattiga länder och regioner. Befolkningsökning,
migration och miljöförstörelse andra hot långsiktigt hållbarär mot en
utveckling.

Ju snabbare utvecklingen globalt går kunskapssamhällesett mot ett
dess mindre behöver påfrestningarna bli de ekonomiska och demogra--
fiska påfrestningarna och påfrestningarna på miljön och i relationerna
mellan länderna.

Kunskapssamhället resurssnålare industrisamhället.är kun-Detän
skapsbaserade handelsutbytet kräver mindre resursinsatser i produktio-

och mindre det råvarubaserade.tunga äntransporternen
Om kvinnorna i de fattiga länderna i kompetensutveck-engageras

lingen kan födelsetalen reduceras. Ekonomiskt välstånd minskar migra-
tionstrycket och bidrar till fredlig utveckling i världen se det.ex.en
Jong Zalm, 1992.

länderDe snabbast ställer till kunskapssamhället kommersom attom
ha de bästa förutsättningarna uppnå hög levnadsstandard ochatt en
undvika miljöproblem. En viktig faktor för lyckas med dennaatt
omställning kompetensutveckling ochär satsning på livslångten
lärande.

Kunskapsexplosion individerna inte gång förgör alla i sinatt en
ungdom kan inhämta all den kunskap och all den kompetens de under
sin livstid kommer behöva. Det gäller både deras kunskapsbehovatt

individer, medborgare och förvärvsarbetande. kunskapssamhälletIsom
blir utbildning fárskvara och det livslånga lärandet både realiteten en
och nödvändighet.en
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varandraMångkunniga utvecklaroperatörer
arbetsorganisationsföråndringarbetoningmedEfter ABB:s T 50 påprogram

tekniskinne i fasimålstyrda ABB Motors Västeråsoch årår en ny avgrupper
elektriskatillverkningen medelstoraomvandling. hundraårigaDen motorerav

delsrobotteknik tidigt gjort sitt intåg,komponentverkstad därdels isker en
ytterligaremotorverkstad. I densammansåttningsverkstad,i tas ettsenareen

motorbyggandetlindningen, ihelautomatisering momentettmotsteg aven
i början l980-talet.belastningsskador Densåsvåra sentgett nyasomsom

tekniken kunskapskrav.nyareser
från motorverkstan arbetar sedanochFyra två reparatöreroperatörer en

underhåll,sig styrning, kontroll,maskintillverkaren och lärmånad i hosUSA
de kommerlindningsautomatiken. Nårgenerationenden senaste avm.m. av

leamingkunskap ochBåde artikuleradskall de låra sina arbetskamrater.hem
viktiga i derasprogrammering och datorstyrningdoing för bl.a.by momentar

industriföretag har Motorsandra svenska ABBilärande yrket. Som så många
"mångkun-breddning kunnandetunder 1990-talets första år påsatsat aven -

periodarbetsorganisation. blev underDetnighet i samband med ennyen-
varandra höja yrkeskunnan-sig lära, lära andra och läraviktigare lära attänatt

det.
socialmed betoningeni kompetensutvecklingen tillsammansfasenDen av

teknik.för lärande Närberett mark dagenskompetens har nuny manav
lärtproduktionsstymingens datorarbete har iintroducerar den gruppenennya

sig sin privata dator.datorkunnande han skaffatdet påde andraupp genom
industriföretagdel andraintehar ABB MotorsDäremot gettännu som en

material från leveran-handmöjlighet på påattoperatörerna göra avropegen
tillverknings-kommunikation bakåt ikommandevia datorlänk. Dennatörer

motsvarighet i kommunikation framåtABB-företagkedjan har i många en
kandatorstyrd verkstadskontakt kunderna. ABB Motorsdirekt motgenom

energisparande teknik ochbygger inhålltänkas gå åt når man nusamma
användning.olika slutkunderstrimmar förmotorerna

iledningen lärtkonstaterar harSjöberg motgångarnaVD Sven att av
motorverkstansomorganisationen i komponentverkstan därmedarbetet
inte igång, inteFöråndringsprocessen komomdaning skulle stå mönster.som

in. Lardomen problemupp-målmedveten konsult kalladesheller attarnar en
chefer,stödjas engageradefattningen underifrån ochkommamåste somgenom

följa föråndringens genomförande.hjälper till med att upp
företagetproblemuppfattningen blandutvecklaFör satsaroperatörernaatt

resursinsat-förståelse förekonomiska samband ochkunnandepå attnu ge om
vanligatillverkningen fastnar i detekonomi. lättdetAnnars attårsemas

volymtänkandet.
trängda dekänner sigSpecialister både bland och operatöreränstemån av

mångkunniga Mångaproduktivitetsjhöjande satsningama på operatörer.
efterfrågad.inte längreindustritjänsteman har deras kompetenssett att år

vidaktualiserats ABBspecialistemas ställning har givetvis ocksåFrågan om
val:tillverkningsindustrinliksom inom delar uppstårMotors. Där ettstora av

dettainom företaget förspecialistkunnandetantingen utveckla att åratt
blir inteutifrån.köpa kunskapen Detväsentligt i konkurrensen eller att senare

infonnationstek-expanderande elektronik- ochinom snabbtminst aktuellt
nik.

OdhnojfKälla: 1996Hamngren
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kunskapsmässigaDe förutsättningarna och den for-störrenya
änderligheten också tonvikten förskjuts vad gäller de baskunska-gör att

och grundläggande färdigheter individerna behöver. Att kunnaper som
och vilja lära kreativ och kunna kommunicera kommernytt, att attvara
bli allt viktigare liksom kunna samarbeta och ha aktivtatt att ett
förhållningssätt till den omgivande verkligheten i skolan, på arbetet,-
i föreningslivet Kraven på förändringsberedskap, förmåga tilletc.
strategisk överblick och kunna hantera osäkerhet kommer ocksåatt att

Förutom ämnesmâssiga kunskaper det detta slag kompetensväxa. är av
individerna kommer behöva för bli delaktiga i såväl detatt attsom

sociala, politiska och kulturella livet i arbetslivet.som
Kunskaps- och teknikförändringama kommer också sigavspeglaatt

i förändrade bransch- och yrkesstmkturer. Tjänstesektom kommer även
fortsättningsvis expandera på bekostnad industrisektorn. Inomatt av
tjänstesektom kan också förskjutning i riktning informativamoten
tjänster från personlig service förväntas. Det speciellt i den förraär
delen tjänstesektom utbildningskraven kommer högaattav som vara
jfr. bilaga 3.

många industriländerI liksom i Sverige bidrar åldrandeäven en
befolkning till anpassningsproblemen. stigande mängdenDen nya
kunskaper kan i mindre utsträckning tidigare integreras i samhälletän

Ävenvia ungdomarna och deras ungdomsutbildning. det skälet ökarav
kraven på de äldre och deras förmåga till sig kunskaperatt ta nya
OECD, 1994.

Utbildning kommer spela central roll för sysselsättningen.att en
Utvecklingen i Norden visar redan under perioden på1987-1992
kraftiga skillnader vad gäller sysselsättningsutvecklingen för olika
utbildningsgrupper. Totalt försvann under den perioden drygt 800 000
jobb 320 i Sverige. både000 I Danmark, Norge, Finland ochvarav ca
Sverige drabbade så hela sysselsättningsbortfallet de lågut-gott som
bildade medan arbetsmarknaden för de högskoleutbildade expanderade
och arbetsmarknaden för de gymnasieutbildade eller mindrevar mer

Ävenkonstant. regionalt inom de nordiska länderna utvecklingenvar
likartad och karaktäriserade utvecklingen inom bådemönstersamma
industrin och den offentliga sektorn Lundgren, 1995.
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elektronisktmedicinteknik lärsAvancerad ut
inomdiagnostikbehandlingsmetoder ochhögteknologiskaUtvecklingen av

behandlingenmetodernai Sverige. Demycket snabbtsjukvården går görnya
Framför allt harkonventionell kirurgi.medpatienten jämförtförskonsammare

vårdtidema.förkortatitthälsoperationer kunnatoperationerendoskopiska
njurstenarstötvågsbehandlingstrålknivskirurgi,metoderExempel på är avnya

kontinuerligunderförs in i bukenpunktionsbehandling nålenperkutanoch
instrument ellermekaniskabehandling sker medröntgengenornlysning och

behandlingutvecklas förUltraljudsteknik håller på tumörer.laser. att avnu
ochdiagnostikenrevolutioneratmagnetkamera harDatortomografi och ger

detalj.regioner i minstainrekroppensmöjlighet kartläggaatt
sjukvårdpersonalen.kontinuerligt läras inmetoderAlla dessa måste avnya

operationensmalt ochin medtitthålsoperationerVid går ett rörman
effektivt kunnainstrument. Förlinser med mycketgenomförs små attgenom

samtidigt används påmetoder tillkomplicerade mångadessalära ut personer
interaktiva elek-videoutrustning ochsjukhusde flesta ävenstora numera

fåroperationsröretfästsvideokamera påtroniska klassrum. Genom somen
i före-videoskärmaroperationsfältetbildauditoriet skarp på storaaven

kommunice-operationen kan ocksåföljerdettaläsningssalama. De på sattsom
manuellmycketfå krävssedanoperationslaget. Förmed att avopererara

med deni växelspelhandledareledning erfarenunderträning ettav en
elektroniska undervisningen.

elek-blir sannolikti undervisningenutvecklingsstegNästa att operera
snittläggerverklighet. Kirurgendatorsimuleraditroniskt cyberspace ärsom en

individ. kan skelevande Detdetdet pådatorn såpå ut görsatt ensom omser
rikedomochminnesfunktion blir allt kraftfullaredatoremasatt avengenom

utbildning ii dag skerstrukturer. Redanin anatomiskadata kan matas nyom
CD-skivor.multimediainteraktivadatorbaserade påmedicinteknik genom

vidchef för urologenAndersson, under 20Professor emeritus Lennart år
ständigkräverjobb i värdensjukhuset, understrykerKarolinska att en

akterseglad inomutvecklingen två år.ividareutveckling. Stannar är manman
kunskapsförmedling behöverpedagogiska hjälpmedel förochTeknik, metodik
komplicerade. Hanblir alltutvecklas i takt med attatt ansermerprocesserna

ochproduktivitetväsentliga förpersonalinvolvering allmotivation och ärav
rivas, delegeras,hierarkier behöverRevir ochvilja läraatt nytt. ansvar

harkänna deAlla skametoder ochinformeraspersonalen attrön.nyaom
oftasociala kompetensenoch resultatet. Deni verksamheten årandel

rollChefensi vårdlagen.och samarbetepatientbemötande attavgörande för är
risk fördock klarAnderssoni attinspiratör och laget. Lennart ser enenvara

minst för säkerheten,långsiktigt avgörande intekunskapsutvecklingen, ärsom
till minimum.personal skärsklämikommer ettnär ner

Världshälsoorganisationen, WHO,aktivt inompensionär arbetar hanSom
behandlingdiagnostik ochinomkunskapsutvecklingenmed bland annat av

förviasamordnande rollSverige hardär ett centrumprostatacancer, en
tumörsjukdomar.urogenitala

Odhnojf 1966Källa: Hamngren
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Ökad ekonomisk tillväxt kommer förutsätta väl utbyggtatt ett
utbildningssystem där grunden för det livslånga lärandet läggs i
ungdomsutbildningen. Den måste följassedan med fortbildning,upp
vidareutbildning och omställningsutbildning i arbetslivet.

För Sveriges del står vi inför dubbel utmaning utvecklaatten -
landet både välståndsland och kunskapssamhälle och ettsom som
kunskapssamhällefär alla. Detta kräver satsningar såväl på bredden som
på djupet, både förstärkt ungdomsutbildning, livslångt lärandeetten
och kunskapslyft för de riskerar hamnaett attgrupper som annars
utanför det livslånga lärandet och därmed ställas utanför arbetsmarkna-
den och marginaliseras i samhället.

Sverige måste kunna konkurrera med välutbildad arbetskraft inom
alla samhällssektorer. välutbildadEn arbetskraft förutsättning förär en

vi skall kunna behålla och dra till investeringar.att oss nya
Kunskapslyftskommitténs uppgift analysera och komma medär att

förslag hur strategi för kunskapslyft och livslångt lärande kanom en
utformas för på effektivast möjliga bidra till förverkligaatt sätt att
målen demokrati och ekonomiskt välstånd. åtgärderDe kommitténom
diskuterar måste naturligtvis kompletteras med åtgärder inom raden
andra områden -inte minst inom den ekonomiska politiken, näringspo-
litiken, forskningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och miljöpolitiken

dessa mål skall kunna nås.om-
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försvårar hjälpmedel finnskunskapslyftDyslexi men-
ochmed specifika läs-dyslektikermiljon svenskarOmkring halv ären

dethandikappallvarligt svårtskrivsvårigheter. Dyslexi attgörettår som
Dyslexi vanligare hosarbetsliv.vardagssituationer ochfungera i änmanär

iväsentligt högredyslektikerarbetssökande andelenBlandkvinnor. änär
befannsi Uppsala lanundersöktes tvåinternernormalbefolkningen. deAv som

dyslexi.tredjedel haskrivsvårigheter.och En ansågstredjedelar ha läs-
ordoch långa,svårigheter läsaDyslektiker har sammansattastavaatt
harminnesfunktionen. Debrister ifonologiska svårigheter ochberoende på

kunskap.den tillinformation och omformaskriftligförståockså svårt att
omgivning.oförståendeinte minst beroendedåligt, påsjälvförtroendet är en

inte sällanDyslektiker lyckasnormal.kapaciteten i regelintellektuellaDen är
arbetslivförbasfunktioner behövsfärdigheter ochdedölja de saknaratt som

vidareutbildning.och
minskashandikappettekniska hjälpmedel kanochträningsprogramMed

underUppsala harvid idyslexiprojekt AMIAMS-initieratväsentligt. Ett
identifiera lås-metodik förtagit framAlmledning psykologen Jan attenav

arbetsplatsanpassningar.träningsresurser och gjortskrivsvårigheter,och startat
förstådyslektiker sigUppsala lärdyslexicentrum iVid Kronåsskolans att

stavning medläsning ochtangentbordsträning ochhandikapp, fårsitt tränar
iingåranteckningsteknikerminnes- ochInlämingsstilar,hjälp datorer.av

självförtroende hosoch ökattill avsevärda framsteghar lettutbildningen, som
påbörjatochstavningsprogrammedskaffat datorerFlera hardeltagarna. egna

utbildningar.andra
jobb.i sina Endyslektiker utvecklasarbetsplatsanpassning kanGenom

hanutbildning redaarbetsförmedling fick under sin påvid atttjänsteman en
ochlåsningundvika kravtidigare jobb hade han lyckats pådyslexi.hade På

diskett,fåmöjlighettalsyntes påskrivning. fick hanNu texterattgenom en
hjälpMeddatorn.regelbok, upplästaAMS ettbland annat avgenom
i regelboken.hittade han snabbtoch ämnesordoch sök-läsbarhetsprogram

tillinformation överföraskunde ochdokumentmatareochGenom postscanner
ocksåficki önskad hastighet. Hantalsyntesenläsasdatorn och enavupp

kunna hanterautbildning fördator med talsyntes, systemet.bärbar attsamt
rättstavnings-normal lasförmåga ochdatorträningen har hanTack uppnåttvare

datorn.skriverhan påprogrammet att gärnagör
ficksin dyslexi,grundjobbetutbildad förlorat på ettekonomEn avsom

utredning. Talsyntesenanalys ocharbetsplatsanpassades efterarbetenytt som
kunde hankalkylprogramkunde få siffror upplästa. Genomgjorde han ettatt
ordböckerdatoriseradeStavningsfunktion ochsiffermaterialet.kontrollera

landet.korrespondens inom ochvidkunde hitta 0rdgjorde han snabbt utomatt
förråttstavningsprogramprojekt utvecklas anpassatI ettett nytt nu

datornbokstav ochskriverordprediktion manfördyslektiker, ett enprogram
marknaden finns redangrammatikprogram. Påföreslår tänkbara ord samt ett

skriverdiktera för datornmöjligtdet texten.attgörett somsomprogram
Odhnoøä 1996Källa: Hamngren
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utgångslägeSveriges4

jämfört med andraSverigeförsämrats iekonomiska läget harDet
storlekenläge ochperspektiv på SverigesfåOECD-länder. För ettatt

delsdetta kapitelutmaningardepå ägnasväntar enosssom
produk-och arbetslöshet,sysselsättningjämförelseinternationell av

tendenserdiskussioninkomstfördelning delsochtionsresultat näromen
näringslivsutvecklingen.gällerdet

arbetslöshetSysselsättning och

mycket högt.arbetskraftsdeltagandet i SverigeliggerInternationellt sett
detlågkonjunkturendensjunkit något underdetTrots senasteatt var

år lågoch USA 1994Danmark,OECD-ländema bara Norgebland som
l995b.Sverige OECD,högre än

arbetslös-arbetslöshetstal för denjämförbaraBeräkningar öppnaav
industrilän-utveckladeOECD-sekretariatet för de 18heten mestgörs av

År jämföra medSverige på 8%arbetslöstal ilåg detta1994derna. att
andra OECD-med de 173% l980-talet. Jämförtpå 2% undersiffror á

hademitten med länderår ungefär i 7låg Sverige 1994länderna som
Nederländer-västra Tyskland,arbetslöshetssiñror USA, Japan,lägre

Kanada,och hade högreNorge 10Schweiz, Portugal och somna,
Spanien, Finland,Italien,Storbritannien,Frankrike, Irland,Belgien,

l995b.OECD,Australien och ZeelandNya
utbildnings-lågkonjunkturen stigit i allaharArbetslösheten under

fortfarande detsammaOECD-ländernai allaärmönstretgrupper men
genomgående högre blandarbetslöshetentidigare, dvs. nästanärsom

uppgiftertabell finnshögutbildade. I 4.1lågutbildade blandän om ar-
årrikaste OECD-ländemai deför olika utbildningsgrupperbetslösheten

Uppgifter Japan,nordiska ländernainklusive Sverige och de1993 om
saknas.och LuxemburgIsland
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Tabell 4.1 Arbetslöshet i i olika utbildningsgrupper 1992procent

Grund- Gymnasie- Kort Lång
skole- skole- högskole- högskole-
utbildning utbildning utbildning utbildning

kortare längre 3an än
3 år år

Kanada 15 10 9 5

USA 14 7 5 3

Australien ll 9 6 4

Belgien 13 5 2 2

Danmark 16 9 6 5

Frankrike 12 7 5 4

Tyskland 9 6 5 4

Italien 8 6

Nederländerna 8 5 4

Storbritannien 12 8 3 4

Österrike 6 3 1

Finland l 5 12 6 3

Norge 7 5 3 2

Sverige 2 2

Schweiz 4 2 3

Kalla: OECD, 1995, Education Glance. Paris.at a

Som finns vissa undantag det gäller arbetslösheten för demnärsynes
har lång högskoleutbildning. Belgien Sverige liggerI och den1992som

på nivå för dem med kort högskoleutbildning och isamma som
Storbritannien och Schweiz på högre nivå. Ett undantag ärannat atten
i Italien har de gymnasieutbildade något högre arbetslöshet deän
grundskoleutbildade.

Arbetslösheten brukar den bästa indikatom ñr läget påanses vara
arbetsmarknaden jfr. exempelvis OECD, l995b. Trots det densäger
naturligtvis inte allt läget på arbetsmarknaden. Andra intressantaom
mått deltidsarbete uppdelat på frivillig och ofrivillig deltid, antalär
individer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och antal individer utanför
arbetsmarknaden skulle vilja arbeta för tillfället sittgettsom men upp
arbetssökande.



utgångsläge 25Sverigesi 1996:27SOU

isigavspeglarvilket bl.a.Sverigevanligt i ettDeltidsarbete är
iGenomsnittet lågtimmar.arbetadeårligenantalgenomsnittligt lågt

för Norgemed undantagvilkettimmarpå 500år 1994 lSverige ca -
uppgifterfinnsOECD-länder detdesiffran bland 14den lägstavar-

för.
nivåpåår 1993i Sverigedeltiden låg mot-ofrivilligaDen somen

barafinneråretsiffror detLika högaarbetskraften.6% manavsvarar ca
Australien.ochZeelandi Nya

arbetsmarknadspolitiskaiindividerantalocksåhadeSverige ett stort
dylikaberördesarbetskraften12%1993/94. Cabudgetåretåtgäder avav

Finland lågochBelgienmedanlåg högreDanmarkåret.åtgärder under
något lägre.endastFrankrikenivå ochpå samma

arbetslösaandelrelativt höghar gettSverige även uppsomen
År ochItalienEndastarbetskraften.på 2%låg densökandet. 1993 av

1995e.OECD,Sverigehögrelåg någotJapan ån
motsvarande000enligt SCB 3321995decemberI personervar

arbetssökandeAntalet latentarbetslösa.arbetskraften7,8% öppet varav
detSummerat000.undersysselsatta 339och antalet000173 ger

vad deeller arbetavilja ha arbeteskulle än000844 mersompersoner
gjorde.tillfälletfor

inkomstfärdelningochProduktionsresultat

köpkraftsparite-imed BNPproduktionen capitadet gällerNär mätt per
SåOECD-ländema.debland 25på 17 plats sentSverige år 1993lågter

platspå tredjetidigareochpå femte platsvilåg ännu1989som
1995e.OECD,

OECD-ländernatillförhållandeiemellertid inte baraDet är som
högrehari Asienländerfinnsefter. DetSverige halkat ensomnumera

Hong-gällerSverige. Detcapitahögungefär lika BNPeller somper
1994.Världsbanken,Singaporeochkong

Sverige iÄven sjunkit iinkomstnivån såledesochproduktions-om
individeri inkomsterskillnadernasåländertill andraförhållande är

Sverige.små ifortfarandeemellan
inkomstskillna-varit stigandeharutvecklingstendensenallmännaDen

då inkomst-1970-taletmedjämföraoch 1990-taletunder 1980-der att
1995e.ochOECD, 1993minskadeoftaskillnadema

föreller lönertimlönerskillnader ijämförochOm mäterman
effekternablanda inhuvudsakiundvikerheltidsarbetande att avman

OECD-rikasteför de 17mått finnsDylikaarbetstid.variationer i
forundantagmednordiska ländernadeSverige ochinklusiveländerna
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Finland, Schweiz, Island och Luxemburg. Redovisningen uppdeladär
på kvinnor och och relationen delsmän mellan medianinkomstenavser
och de tio har de högsta lönerna dels mellanprocent median-som
inkomsten och de tio har de lägsta lönerna. tidigasteDeprocent som
uppgifterna från år 1973 och de frånär år 1991.senaste

I Sverige ligger i den mätningen inkomsterna för de tiosenaste
har de högsta inkomsterna 60%procent medianen föröver männensom

och 40% medianen för kvinnorna. tioöver De har de lägstaprocent som
inkomsterna ligger på 70% medianinkomsten det gäller ochnär mänav
på 80% medianinkomsten då det gäller kvinnorna.av

I USA motsvarande skillnaderär mycket tioDestörre. procent som
har de högsta inkomsterna ligger 110% män och 120% kvinnor över
medianen. De tio har de lägsta inkomsterna ligger endastprocent som
på 40% medianinkomsten män och kvinnor. Nästan alla ländernaav
har inkomstskillnader Sverigestörre de inte likaän även är storaom

i USA. Låga inkomstskillnader i stil med dem i Sverige finnssom
Österrike,främst i Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Italien

OECD, 1993.
I OECD-studie har koncentrerat sig på skillnader ien annan man

disponibla inkomster, dvs. inkomster efter skatt och transfereringar. Här
dessutom inkomsten viktadmäts hushållsmedlem. Ettper enpersons-

hushåll har vikten 1,0, tvåpersonshushåll vikten 1,4 och såett etc.
divideras hushållets totala inkomst med dessa vikter.

Som framgår tabell 4.2 låg de tio hade de lägstaprocentav som
inkomsterna på 56% medianen P10/median i Sverige. Förhållandetav
mellan de tio hade de högsta inkomsterna och de hadeprocent som som
de tio lägsta inkomsterna P90/Pl0,2,7procent dvs. de högstavar
inkomstema 2,7 gånger högre de lägsta inkomstema i Sverige.änvar
Endast Finland hade mindre relativt avstånd mellan de sålundaett
definierade hög- och låginkomsttagarna. Störst avståndet i USA medvar
relationen 5,9.

Låginkomsttagarnas förhållande till medianen något bättre ivar
Belgien, Luxemburg, Finland och Nederländerna i Sverige. Lägst iän
förhållande till medianen låg de i USA där de låg på 35% medianen.av

denI nedre delen tabellen finns motsvarande uppgifter exklusiveav
egenföretagama. Tar således bort egenföretagarna blir bildenman
ungefär densamma. Skillnaderna i inkomsterna blir dock mindreännu
i Sverige egenforetagarna med dem.utan än
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OECD-länderiInkomstñrdelningenTabell 4.2

hushållsmedlemviktadDisponibel inkomst per

P90/P10PIO/median

4,0471985Australien
2,8591988Belgien
2,6591987Finland
3,5551984Frankrike
4,2501987Irland
4,1491986Italien
4,0461987Kanada
3,2591985Luxemburg
2,9621987Nederländerna
2,9551986Norge
3,5541987788ZeelandNya
3,8511986Storbritannien
2,7561987Sverige
3,4541982Schweiz
3,0571984Tyskland
5,9351986USA

hushållsmed-viktad"egenföretagareexklusiveinkomstDisponibel per
lem

3,2581984Frankrike
3,7501986Italien
3,753Storbritannien 1986
2,658Sverige 1987
2,957Tyskland 1984
5,935USA 1986

Österrike 2,9561987

Countries. Social PolicyDistribution in OECD1995, IncomeKälla: OECD,
Paris.18.Studies, no

harfortfarandeSverigeSammanfattningsvis kan såga att enman
inkomstför-jämninkomstnivå ochproduktions- ochrelativt hög en

inkomst-produktions- ochbådehög ocharbetslöshetendelning ärmen
fattasländer. Detjämfört med andrariktningsig i felnivån utvecklar

näringsli-existerandemed detdå tillstår detjobb i Sverige. Hurmånga
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Ärvet Vilka branscher det expanderar det framtidsbranschemaär som
eller sitter vi fast i traditionellade branscherna

Näringslivsutveckling

Jämfört med OECD-länderandra låg andelen den svenska industri-av
produktionen i tillväxtbranscher år på ungefär 60%1990 OECD-av
genomsnittet. I Sverige har produktionen tillväxtprodukter vuxitav
långsammare produktionen globalt karaktäriseras lågän av varor som av
tillväxt.

Ökningen sysselsättningen i tillväxtbranschema har varit mycketav
i övriga OECD-länder i Sverige. Sverige beräknasI antaletstörre än

Åranställda i dessa branscher år 1975 ha legat på 210 000. 1990 ligger
på nivå. övrigaI OECD ökningen sysselsättningenman samma var av

under period drygt 50%. Om dessa tillväxtbranscher hadesamma expan-
derat i övriga OECD-länder skulle antalet arbetstillfällen ha varitsom

fler110 000 år de i själva1990 verket Edquist, jfr.1995;än ävenvar
OECD, l995e.

Det borde finnas potential skapa högproduktiva jobb istor atten
Sverige. Det svårt få bild hur utvecklingen deär att sett ut senasteen av
åren. Delvis verkar fömyelsepotentialen ha tagits i anspråk. viktigEn
drivkraft i det sammanhanget den ökande internationella konkurren-är

Arbetslivsfondens projekt har också haft effekter i riktningen.densen.
följsDe det s.k. Växtkraft Mål 4-programmet. Det EU-är ettnu upp av

där Kommissionen och svenska går in med stöd tillstatenprogram
arbetsgivare på arbetsplatsutveckling. första handI skallsatsarsom
stödet gå till små och medelstora företag den offentligaävenmen
sektorn kan komma ifråga för projektstöd. Syftet få igångär att en
kompetensutveckling går hand i hand med utvecklingsom en av
företaget och organisera arbetet.sätt attnya

denI undersökning SCB gjorde de arbetsgivare fick bidragav som
från Arbetslivsfonden för organisationsförändringar och kompetens-
utveckling visade det sig i de berörda industriföretagen450 minska-att
de exempelvis:

kvalitetsbristema med minst 10% i 45% företagenca av-
genomloppstiden med minst 10% i 45% företagenca av-
tidsomställningen med minst 10% i 35% företagen.ca av-
Effekter i dessa avseenden på minst 40% förekom i 5%ca av

företagen Hamngren, Laestadius Odhnoff, 1995.
Även inom tjänstesektom och den offentliga sektorn bedrev

Arbetslivsfonden liknande utvecklingsprojekt. Ett exempel inom
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nätverksaktivitetemaSkola ochprojektet 2000utbildningsväsendet är
handlade detfallOckså i dessaFramtidens skolastiftelsenkring

förändringar i arbets-mellansamspeletnödvändigadetmycket om
speciellakompletterat i dettakompetensutvecklingorganisationen och

pedagogisk förnyelse.medfall
intresse för kom-arbetsgivamaspå offentligaindikationer deAndra

utbildningarbetsorganisationen ochförändringar ipetensutveckling, är
kommunavtalen.utbildningsvikariaten ochde s.k.utnyttjandederas av

påfår avdragarbetsgivarenUtbildningsvikariat innebär göraatt
arbetsförmed-anvisninghan efterarbetsgivaravgiften hon eller avom

utbildning.genomgårheltid för denpåanställerlingen ersättare somen
utbildningsvikariatiknappt 42 0001994/95 deltogUnder personer

sektorn.offentligai denfrämst
arbetsmarknadsverketkommunavtalen kanför stöttaInom ramen

utbildningssatsningar i utbytelandsting i derasochkommuner mot att
till följdutbildades 40 000Under 1994/95inte avskedar.de personerca

1995.Arbetsmarknadsstyrelsen,kommunavtalenav
sig mycketdatorer sprideranvändningenocksåkanMan att avse

de29%1988/89 detarbetsplatsema.på de svenskasnabbt avvar
År siffran stigithade deni arbetet. 1994använde datoreranställda som

den förpå 24% medanlåg andelen47%. LO-medlemmarnatill hela För
70%. Skillnadernalåg på drygtSACO-medlemmamabåde TCO- och

förochför LO-medlemmamarelativt småmellan könen störstvar
90% förkvinnorna60% förSACO-medlemmarna nästanmotca-

männen.
medelålders ochbland dei arbetetDatoranvändningen störstvar

år låg andelenoch äldre. åldersgruppen 18-24bland Förlägre yngre
skillnadernaregionalade15%.på lite drygt Däremotendast var

l995a.Lindgren,förhållandevis små Nelander
studieinternationell1995Röttorp m.fl.I rapporteras avenom

Sverige mycketländer. den fårkonkurrensförutsättningama i olika I en
effektivitet.och Detföretagsledningarplacering det gäller ärbra när

toppnotering.till och harSverige ligger bästdimensioneni den ensom
infrastruk-Sverige det gällerplaceringar fårlika braAndra närnästan

ochoffentlig sektorTill de höroch teknik.tur och forskning sämsta
lönsamhet."finansiering ochekonomi ochpolitik", inhemsk

och på arbetsplatsernautvecklingenden nuvarandeBilden äravav
bild. Attmindre positivindikationerinte entydig. Andradock ger en
karaktärupplevelse arbetenasanställdasexempelvis dedöma avav

till sinkommertillgänglig kompetensmycket dels innanåterstår göraatt
sina jobb.de behöver förfått den kompetensdels innan de anställdarätt

devisar 20% bedömerLO:s medlemmarundersökningEn attatt caav
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överkvalificerade for jobb.sina Ca 60% de lagomär ärattanser
kvalificerade medan drygt 20% de behöver ytterligareattmenar
kunskaper LO, 1995.

I undersökning bedömdes arbetsplatserna efter nio kriterieren annan
arbetsorganisation.för modern Som framgår tabell 4.3 deten av var

endast fåtal arbetsplatser uppfyllde alla villkoren 2%. Detett som ca-
något fler det i den privata sektorn i den offentliga,är någotgör änsom

fler i verkstadsindustrin i övriga näringsgrenar och något flerän större
arbetsplatser mindre.än

Tabell 4.3 Antal uppfyllda villkor inom sektorer, näringsgrenar och
storleksldasser

Övr.Villkor Privat Off Verk- Handel Vård Alla 50-99 100- 500-
ind. ind. 499

0-3 17,6 14,2 13,8 12,2 26,4 14,0 15,9 27,0 16,4 5,0
4-6 52,2 64,1 43,7 60,9 56,8 68,2 58,0 54,9 55,960,9
7 19,0 12,6 21,4 18,9 12,6 13,4 15,9 12,7 15,2 20,1
8 7,6 8,3 13,9 5,0 4,1 4,4 7,9 5,4 5,1 15,1
9 3,6 0,8 7,1 3,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,4 3,9
Summa
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Å. ÅrKälla: Edling, C. Sandberg, 1993, Taylor död och pyramidema rivna
I Grand, C., Szulkin R. M. Tåhlin red. Sveriges arbetsplatser. SNS.

Enligt undersökning avseende år 1994 skulle 32% LO-en av
medlemmarna, 47% TCO-medlemmarna och 49% SACO-av av
medlemmarna ha varit med omorganisation på arbetsplatsen detom en

året Nelander Lindgren, l995b.senaste
Det viktig uppgift för den ekonomiska politiken och näringspo-är en

litiken skapa goda förutsättningar for dynamiskt näringsliv iatt ett
Sverige bygger på kunskap, kvalitet och kompetens. Viktigasom
uppgifter för utbildningspolitiken i det sammanhanget skapaär att ett
utbud välutbildad arbetskraft efterfrågan och finnamot attav som svarar
effektiva former för vidareutveckling samverkan mellan utbild-en av
ningsväsendct och näringslivet.
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iutbildningBefolkningens5

perspektivinternationellt

många detutbildning. Hurformell ärhandlarkapitlethärDet om
andramedjämförtgrundskolaharSverige enbartiexempelvis som

kompetens. Vaddiskussionföljer vetländer kapitel 6I manomen
befolkningensvenskahos denreella kompetensendenom

grundskoleutbildningförekomstenfråganbelyserTabell 5.1 avom
befolk-gällerår Deti olika länder 1992.utbildningformellahögstasom
ålders-i olikaochpå kvinnoruppdeladår män25-64i åldrarnaningen
och deSverigeinklusive1993OECD-ländemarikastei degrupper

saknas.LuxemburgIsland ochUppgifter Japan,länderna.nordiska om

åldersgrupper harolikabefolkningen iandelProcentuellTabell 5.1 somav
1992grundskolahögst

55-6445-5435-4425-3425-64
kvkvkvkvkv mmmmm

50 533522 3418 2329 2129Kanada
262817 171213 1216 16 14USA
684738 615535 52 3357Australien 37
817258 6547 5042 38Belgien 53 56

47 64473735 4432 3437 46Danmark
65 765847 473932 3452Frankrike 44

451712 271814 925 9Tyskland 11
9183 867663 6859 577470Italien
694739 5733 353348 32Nederländerna 36
5747 4035 292318 20Storbritannien 26 38

36 644737 23Österrike 27 221522 42

69 6948 483016 3220Finland 39 38
433523 2616 171022 1420Norge

51 523321 3715 2729 1932Sverige
401814 3112 2110 1513 25Schweiz

Paris.Statistics.Education1995, OECDKalla: OECD,
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För befolkningen 25-64 år det länder har7 färre lågutbildadeär som
Sverige bland och bland kvinnorna.4 Om till deän männen man ser

olika åldersgrupperna får följande bild hur många länderman av som
har färre lågutbildade Sverige:än

55-64 år år45-54 35-44 år år25-34
kv kv kv kvm m m m

104 74 73 63

Utbildningsexpansionen kom igång relativt under 1900-talet isent
Sverige. den äldstaI åldersgruppen det därför många länderär som
ligger bättre till Sverige. gällerDet speciellt Jämfört medän männen.
andra länder kom kvinnorna i Sverige tidigt med i utbildningsexpansio-

nen.
sjunkerFör antalet länder har färre lågutbildademännen änsom

Sverige från 10 i den äldsta åldersgruppen till i den6 Föryngsta.
kvinnorna går motsvarande utveckling från till4

Jämfört med de andra OECD-ländema kan tala brist påman om en
utbildning bland de äldre. kanskeEtt oroande fenomenannat mer- -

uppmärksammats på tid jämfört med utvecklingen iär attsom senare
andra länder har utbildningsexpansionen kommit sig i Sverige. Detav

inte i tabell 5.1 endast täcker in grundskolan. Sersyns som man
emellertid till andelen ungdomar går igenom gymnasieskolan ochsom
andelen fortsätter till kortare och längre utbildningar i högskolansom
har Sveriges läge försämrats under år. kan iDet tabellsenare man se
5.2.
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Tabell 5.2 Antal länder med större procentuella andelar än Sverige som
gått igenom gmnasieskola, kortare och längre högskoleutbildning i

åldersgrupp årrespektive i befolkningen 1992

Gymnasieskola

55-64 år år45-54 35-44 år år25-34
kv kv kv kvm m m m

9 5 7 5 6 6 6 6

Kort högskoleutbildning kortare år3än

år55-64 45-54 år 35-44 år år25-34
kv kv kv kvm m m m

6 2 5 2 4 l 2 3

Lång högskoleutbildning längre år3än

år55-64 45-54 år 35-44 år år25-34
kv kv kv kvm m m m

7 3 6 2 8 4 12 10

Källa: OECD, 1995, OECD Paris.Education Statistics.

På gymnasienivån går antalet länder ligger bättre till Sverigeänsom
från till9 för och6 stabiliserar sig på den nivån i denmännenner

åldersgruppen. kvinnornaFör ligger siffran redan i de äldstayngsta
åldersgruppema på låga stiger sedan till5 men

detNär gäller kortare högskoleutbildning siiferserien förär männen
hela tiden nedåtgående: och4 För kvinnorna går den först ned
och sedan 1 ochupp:

universitetsnivåPå U-format for både ochär mönstret männen
kvinnorna med och for8 12 respektive och for4 10männen
kvinnorna.

ÖsteuropaLänderna i Asien, Central- och och Latinamerika satsar
hårt på utbildning har inte kommit ikapp Sverige detännu närmen
gäller befolkningens utbildning UNESCO, 1994.

detNär gäller de löpande utbildningssatsningama på ungdomar ligger
dockde i vissa fall i nivå med Sverige eller på högre nivå.t.o.m. en



perspektivinternationelltBefolkningens utbildning SOU 1996:2734 i

Hongkong och Polenför Singapore,gällde exempelvis år 1990Det
UNESCO, 1993.

befolkningenformell utbildning iSammanfattningsvis, med ärmätt
OECD-jämfört med andragenomsnittliga utgångsläge hyggligtSveriges

tilloch lite bättregäller de äldreVi lite till detländer. ligger sämre när
längre högskola;de medmed undantag fördet gäller denär yngreyngre

gällertill detoch lite bättrelite till gäller närmännennärsämre
Östeuropa LatinamerikaochochLänderna i Asien, Central-kvinnorna.

kommit ikapp.intehårt på utbildning har ännusatsar men
Sverige varförigång relativt iUtbildningsexpansionen kom dock sent
relativt mångafinnsi äldre åldersgrupperjämfört med andra länderdet

grundskolaTillfolk- eller dettautbildninginte har formell änmersom
inteantaldet relativtkommer bland de är stortettatt somyngre

mångaOECD-länderjämfört med andragymnasieskolan ochavslutar
högskoleutbildningarna.inte går vidare till de längresom
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Befolkningens6 kompetens i
internationellt perspektiv

kunskaper inhämtasDe under skoltiden utvecklas sedan under livet.som
utveckling blirDenna olika för olika individer kunskapsin-beroende på

nehållet i vardagslivet och arbetet. somliga arbetet liksomFör ger
fritiden rika tillfällen till kompetensutveckling. andra gällerFör mot-
satsen.

naturligtvisDet svårt befolkningens kompetens i alla dessär mätaatt
skiftande aspekter. Två studier gjorts på tid belyser docksom senare
denna fråga i mycket intressant internationellt perspektiv. första,Denett

omfattande, handlar läsförståelse och andradenärsom mer om om
naturvetenskaplig och teknisk kunskap OECD, l995d; Fjaestad, 1995.

Läsförståelsen testades i dimensioner -löpande dokumenttre text,
texteroch kvantitativ De dimensionerna behandlade olika slagstext. tre

nyhetsartiklar, bruksanvisningar och tabeller. varje dimension täckteI-
frågorna in vitt spektrum svårighetsgrader. redovisningenIett av

sedermeragrupperades på fem nivåer.svaren
nivånPå den lägsta handlar det i kontrollerastort sett attom

läsformågan. På de högre nivåerna ställdes successivt allt högre krav på
inte bara kunna läsa förstå den, kunna analyseraatt äventexten utan att

den och dra slutsatser. På de högre nivåerna handlar det således om
mycket bara kunna läsa. Det allmän,än äratt testasmer som mer
intellektuell kompetens slagdet exempelvis bedöms i hög-av som
skoleprovet. Nivå skulle ungefär kraven i grundskolanstre motsvara

92.årskurs
Testningen läsförståelsen gjordes år och avsåg1994 ettav represen-

tativt urval befolkningen åldrarnai år i sju länder: Kanada,16-65av
Nederländerna, Polen, Sverige, Schweiz, Tyskland och USA.

Figur översiktlig bild6.1 resultaten. Som liggerger en av synes
Sverige mycket bra till på alla skalorna. Andelarna på den lägstatre
nivån lägst i Sverige samtidigt andelama på nivånden högstaär ärsom
störst.
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kompetensnivåer, procentuellaBefolkningens ñrdelning6.1 överFigur
1994andelar,

Kanada

Tyskland

Nederländerna

Polen

Sverige

Schweiz
franska

Schweiz
tyska

USA

20 40 80 1000 60löpande textp Procent
d°k""°"°d NivåNivå Nivå 4/5Nivå 3 c:n I21
kvantitativ textq

Society. Paris.Källa: OECD, and1995, Literacy, Economy

hör läsförståelsen:Till de allmänna mönstren att
arbetslösahar arbete bland dehögre bland dem änär som-

högre bland studerande andraär än-
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höginkomsttagarelägre bland låginkomsttagare änär-
teknikerså exempelvis företagsledare ochvarierar med yrke att-

industriarbetare och jordbrukareligger högre än
fåtttill personalutbildning så devarierar med tillgången att som-

mindrepersonalutbildning ligger högre de fåttän sommer
bland utrikes födda inföddalägreär än-

utbildnings-individens utbildningsnivå högrevarierar med --
nivå testresultatdess bättre

utbildning högre föräldrarnasvarierar med föräldrarnas --
för barnenutbildningsnivå dess bättre testresultat

testresultatvarierar med åldern så äldre individer har änsämreatt-
yngre

på nivåerna for kvinnor ochfördelar sig ungefär översättsamma-
löpandemed något bättre resultat för kvinnor på skalanmän men

kvantitativaoch för på den skalanmäntext
intebland dem deltar i föreningslivet demhögreär än somsom-

det.gör
modifikationerallmänna gäller naturligtvis med vissaDessa mönster

i respektive land. Sveriges del kan vissa särdragFör noteras.
Sverige fördelningdet gäller yrkesgruppema har jämnareNär en

harläsförståelsenivåema andra länder. landIngetöver än annat
på nivå 4/5 iexempelvis så andel de yrkesutbildade arbetarnastor av

dokumentskalan Sverige.som
Även läsförståelsen i varierar med ålder relationernaärstortom

mellan dessa variabler komplexa. I Sverige liksom i flera andra länder
behövas viss erfarenhet innan kommer på detycks det en man upp

högre läsförståelsenivåema nivåerna och 5, dvs. de högsta andelarna4
på nivåer inte i åldersgruppen 16-25 årdessa återfinns den yngsta

i något högre åldersgrupper 26-35 år eller år.36-45utan
uppdelning det svenska materialet visade också läsför-En attav

ståelsen inte åldern på vis i alla utbildningsgrupper.medavtog samma
dem med högre utbildning började kompetensen förFör änavta senare
med lägre utbildning.dem

Jämfört i ligger de utrikesmed de utrikes födda de andra länderna
födda i Sverige till. Exempelvis har Tyskland mindrebra endast en

sina invandrare på läsförståelsenivån och endastandel den lägstaav
invandrare läsförståelseni-Kanada andel sina på den högstastörreen av

vån. det Sverige land tillsammans med Schweiz ochTrots detär som
födda.USA har de skillnaderna mellan infödda och utrikesstörsta

skillnaden i Sverige liksom i ländernaDen de flesta andrastörsta när
deltagande i föreningslivet och nivå ochdet gäller läsförståelse gäller l
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högre nivåer i läsförståelse. mycket fåDet bland dem deltar iär som
föreningslivet ligger på nivåsom

Underlagsmaterialet i OECD-studien mycket rikt och kommerär
under kompletteras liknande1996 med studier i fler länder samtidigtatt

det analyseras vidare. Några statistiska undersökningarsom av
orsakssambanden mellan de olika variablema har exempelvis inteännu
hunnit genomföras.

På detta stadium har förklaring till testresultaten iattman som
Sverige så jämförtbra med dem i andra länder hänvisat tillär pass
allmänna faktorer Sverige i många olika avseenden bedrivitattsom en
fördelningsmässigt bred politik vilken på olika områden resulterat i
mycket demokratiska förhållanden läser mycket i Sverige, har ettman-
brett deltagande arbetslivet,i föreningslivet etc.

Även testresultaten i Sverige sålunda mycket bra kan ändåärom
25% befolkningen inte når till nivå på3 denoteras att treca av upp

skalorna Vilka de återfinns i nedanstående i följandeDeär grupper
proportioner i dokumentskalan:mätt

61% bland individer kortare utbildningmed grundskolaän-
24% bland individer med grundskola-
52% bland utrikes födda-
27% i åldersgruppen 46-55 år
46% i åldersgruppen 56-65 år OECD, l995d.
undersökningDen belyser allmänhetens kunskaper naturve-som om

tenskap och teknik i Sverige genomfördes år och1994 be-avser
folkningen åldrarnai år. den finns jämförelser15-74 I mellan Sverige

Ävenoch de 12 ursprungliga EU-ländema USA. här visar det sigsamt
de svenska resultaten ligger högt. Den genomsnittliga andelenatt

korrekta på kunskapsfrågoma 66% i Sverige. blandHögst EU-svar var
länderna låg Danmark 63%, Tyskland 62% Frankrike ochsamt
Storbritannien båda 61%. USA låg på nivå Frankrike ochsamma som
Storbritannien 61%.

Även i denna studie befanns resultaten variera med utbildning och
ålder på för läsförståelsen. Män hade lite bättre resultatsättsamma som

kvinnor på frågor fysikrörande och kvinnor lite bättre resultatän än
på frågor rörande medicin. Individer med positiv attityd tillmän mer

naturvetenskap och teknik hade bättre testresultat individer medän
mindre positiv attityd. En liknande effekt hade informationsnivån.

Svenskarna jämfört med allmänheten i de andra länderna storavar
konsumenter populära, naturvetenskapliga media vilket kanav vara en

förklaringarna till de goda svenska resultaten F jaestad, 1995.av
Sammanfattningsvis kan resultaten i de båda studiernasägas att

hypotesenstöder i Sverigedet jämfört med andra finnsländeratt en
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jobb bordekompetensbredd utifrån vilken fler och produktivamer
utvecklas. Samtidigt får på vad gäller denkunna sättman samma som

tämligenformella utbildningen belägg för i vissa finnsatt ettgrupper
individer har relativt låg kompetens.antalstort som
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SverigeiUtbildningsnivån7

befolkningenssvenskadenhar belystkapitlentvå föregåendeDe
perspektiv.internationelltiutbildningsnivå och kompetensformella ett

utbildningsnivån i Sverigebeskrivakapitel syftar tillDetta närmareatt
utbildning.formellhar lägstpåfokus demed grupper som

tredjedel befolk-genomsnittiutläsakanfigur 7.1.I att avenman
genomgåttharmänniskor, endastmiljonerår, eller 2,116-74ningen, ca

andel harlikaframgårgrundskola. Detfolk- eller även storatt enen
tiondeldrygutbildning. Engymnasieutbildning högstatvåårig avsom

respektivegymnasieutbildninglängregenomgåttbefolkningen har enen
8%lägre andel,någotutbildning. Eneftergymnasialkortare av

utbildningeftergymnasialtreårigminstgenomgåttbefolkningen har en
forskarutbildning.genomgåttindivider, har0,5%, drygt 000och 30ca
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utbildningsnivå,Figur 7.1 Befolkningens procentuella andelar, 1994
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utbildningsnivå mellanimarkanta skillnaderförekommer ingaDet
bland kvinnorbetydligt lägreforskarutbildade dockkönen. Andelen är

24 0000,2% vilket detsammarespektivebland 0,5 ärän män, som
i någotkvinnorförefallerindivider. Detrespektive 6 000 även som om

högskoleutbildningarochkortare gymnasie-utsträckning läserhögre än

man.
utbildningsnivån varierar i landetsframgår detfigurAv 7.1 även att

Älvsborgs, Jönkö-Kalmar ochGävleborgs, Skaraborgs,olika delar. I
harlågutbildade. dessa länrelativt hög andel Ipings län har caman en

folkskolaoch ellergenomgått grund-befolkningen endast40% attav
landet.genomsnittet itredjedel förmed drygjämföra en

Malmöhus länUppsala ochGöteborgs,Befolkningen i Stockholms,
längre eftergym-Andelen lästgenomsnittet.välutbildad ånär sommer

jämförthögre i dessa länforskarutbildningutbildningarnasiala ärsamt
Förklaringen till dettabefolkningen.för svenskagenomsnittet denmed

erbjuderuniversitetsstäder och dedessa län harbl.a. ävenattär storaatt
för högutbildade.arbetstillfällenrelativt många

kvinnorgäller för såvälutbildningsskillnaderregionalaDessa som
man.

lågutbildadedeVilka är

och försökt be-beskrivituppdrag regeringenhar påStatskontoret av
påutbildningindivider saknarstorleken påstämma gym-somgruppen

samhällskun-matematik ochengelska,svenska,nasienivå i kämämnena
individerdrygt 900 000framgår detStatskontoretsskap. Av attrapport

utbildninghögstaeller grundskolafolkskolaår hadei åldern 20-54 som
färre imedtagna åldersgruppemagrund deår På är1994. attav

miljon färreindivider drygblir antaletundersökningStatskontorets en
uppgifternajämfört med ovan.

20-54grundskoleutbildning,individer med folk- ochAntaletTabell 7.1
år, 1994

80 00020-24
00019025-34
70026635-44

391 90045-54
929 500Summa

kâmâmnensaknar kompetensStatskontoret, 1995:3,Källa: Vuxna i vissasom
på gymnasienivå.
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tabellAv 7.1 framgår det betydligt fler bland de äldre endastatt
genomgått folk- eller grundskoleutbildning, bland de Enligtän yngre.
SCB:s skattningar kan emellertid mellan 300 000 till 000 bland400
dem med enbart grund- eller folkskola ha läst in gymnasieämnen påtre
komvux.

.Ävenfinns ocksåDet tillskott till lågutbildade. det ärgruppen om
betydligt fler idag går igenom gymnasieskolan tidigare så detän ärsom
långt ifrån alla. SCB:sI uppföljningsundersökning från 1992senaste
gick 85% pojkarna och 84% flickorna årskull igenomav av av en
gymnasiet. Fem år tidigare uppgick motsvarande andelar till 81
respektive 82%.

Förhållandet läsårTabell 7.2 grundskoleavgången,fyra efter procentuella
andelar

1983-1987 1988-1992
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

Avgått från
gymnasielinje 81 82 85 84

intagen i
gymnasiet 10 8 7 7

Avbrutit gymnasielinje 8 10 8 9

Samtliga 100 100 100 100

Kalla: SCB, Elevpanel for longitudinella1994, studier. Elevpanel Från
grundskolan gymnasieskolan 1988-1992. Statistiska Meddelanden, U 55genom
SM 9401.

Av årskull på drygt 100 000 ungdomar tyder SCB:s resultat på etten
årligt tillskott på knappt individer20 000 saknar gymnasieskole-som
kompetens.

Andra tillskott till lågutbildade kommer från demgruppen som
invandrar till Sverige. Enligt frånuppgifter befolkningsstatistiken årvar

drygt1995 600 000, eller 14%, Sveriges befolkning, år, födda25-64av
i land. Vid jämförelse utbildningsnivån mellan denett annat en av
infödda och den invandrade befolkningen märks inga skillnader.större
En något högre andel de utrikes födda har endast förgymnasialav
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genomgåttAndeleninfödda.27% förjämfört med31%utbildning, som
föddade utrikesbland såväl12%högskoleutbildningarlängre är som

uppgiftdåjämförbaraheltdock intesiffrorinfödda Dessade är om
utrikes ñdda.de8%saknas förutbildning avca

högutbil-andelenemellertidSCB harutförtsenkätEnligt avsomen
Underökat.årendeunderinvandratbland dem senastedade som

Sverige.till110 000invandrade knappt personer1991-1994perioden
eftergymnasialgenomgått längrefemtedelknappharAv dessa enen

infödda.bland de12%jämfört medutbildning,
utbildningförgymnasial14% harframgårenkätenAv även att som

andelmotsvarandebetydligt lägresiffrautbildning. änDennahögsta är
emellertidbefolkningen. Detgenomsnittligaden är30% ñrpå knappt

30%utbildningsnivån föruppgiftersaknarvärt att caatt notera omman
bestårbortfalletandeltroligtnyinvandrade. Detde är att stor avenav

intedemhälftenOm vi svaratlågutbildade.relativt antar att somavav
medandelenutbildningförgymnasialendast har utgörenkätenpå
medjämförbarttredjedel, vilketomkringutbildning ärförgymnasial en

bland de infödda.andelmotsvarande
invandradedenanalysbeskrivning ochuttömmandeFör avmeren

invandrarpolitiskahänvisas till denutbildningsbakgrundbefolkningens
april 1996.börjanpubliceras islutbetänkandekommitténs avsom

fårperiodenfördelat sig jämntnyinvandradeantalet överGivet att
för-enligtskulleår.000 Dettanettoinvandring på 27vi ovanpercaen

individertill 8 000tillskott 4 000årligtda ettmotsvara avresonemang
utbildning.förgymnasialmed endast

utbildningsvägarAlternativa

betydandedetfinnsskolväsendetreguljära ävendet ettVid sidan av jfolk-finnskomvuxutbildningsvägar. Förutomaltemativa t.ex.antal
personalut-arbetsmarknadsutbildning,korrespondensinstitut,högskola,

grund-hardemBlandprivata skolor.ochstudieförbundbildning, som
sådanafinnasutbildning kan detfonnellafolkskola högstaoch somsom

endastGenomutbildning.högresigskaffat attinformellapå sätt enmer
såledesmissarfolkskoleutbildadeochgrund-för antaletredogöra man

följdf°ar tillvilketutbildningar,alternativagenomgått dessadem som
överskattas.lågutbildadeatt gruppen
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Tabell 7.3. Procentuell andel år,18-75 1991 hämtade sinpersoner, som
högsta utbildningsnivå från olika skolformer och utbildningstyper. De
alternativa utbildningsvågama består utbildning månader,minstav om sex
ñr komvux har enbart räknatsexamen

Födda år
Skola/skolform Alla Mån Kvinnor 1916-29 1930-49 1950-73

Universitet 16,4 15,4 17,4 5,1 18,4 19,4
Gymnasium 24,9 27,5 22,3 1,4 5,7 48,3
Yrkesskolor 15,3 13,9 16,6 13,5 23,2 10,3

Alternativa skolv. 13,6 15,5 11,7 16,2 16,7 10,3
därav folkhögs. 2,3 2,2 2,4 3 2,6 1,6
korrespinstitut 1,0 1,3 0,7 2,4 1 0,4
arbetsmarknadsutb. l 2,4 0,8 l 1 1
internutb. 4,7 7,0 2,4 5,8 6,2 3
privata /övr.skolor 2,5 2,0 3 3 3 1,6
komvux 1,5 0,7 2,3 0,1 2,0 1,6

Realskola 3,1 2,5 3,8 4,9 6,1 0,3
Grundskola 5,2 5,1 5,3 1,9 9,6-
F olkskola 21,5 20,1 22,9 58,6 28,1 1,9
Totalt 100 100 100 100 100 l 00

Källa: SOU, 1993:85, Ursprung och utbildning, Social snedrekiytering till
högre studier.

SOUI 1993:85, Ursprung och utbildning, Social snedrekrytering till
högre studier, finns uppgifter belyser hur omfattning dessastorsom
altemativa utbildningsvägar har jämfört med reguljär utbildning. Som
framgår tabell 7.3 de a1temativa" utbildningsvägamaärav numerärt
viktiga, i tabellen enbartäven räknar in utbildningom man som om
minst månader eller resulterar i De också socialtårsex som en examen.
utjämnande i den meningen andelen tack dem genomförtatt som vare
studier på mellannivâ inom jordbrukar- och arbetarklassen har ökat även

de inte förändrat den sociala snedrekryteringen till högre studier.om
Enligt utredarnas skattningar kan det sig mellan 500 000 ochröra om

900 000 svenskari åldern 18-75 år i början 1990-talet erhållitsom av
sin högsta utbildning via dessa alternativa utbildningsvägar.

De uppräknade alternativa utbildningsvägarna skiljer sig iovan
såväl omfattning antal deltagare. Exempelvis omfattar folkhög-som
skolornas totala utbud både kurser minst 15 veckor och 1-14 dagarsom

1993/94utbildningar. Under budgetåret det omkring 190 000var
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Personalutbildningkursutbud. ärdel dettamänniskor entog avsom
i denmiljonerCa 1,5betydligt fler.tillnårutbildningsform utsom

deltagitårenunder deårligenbefolkningen har senasteyrkesverksamma
iemellertidPersonalutbildningpersonalutbildning. ärformnågoni av

endastsig oftaststräckeroch över ettomfattningmindreregel parav
gången.dagar

enligtåren ochpåtagligt dehar ökatPersonalutbildningen senaste
rekord förhalvåret 1995förstainnebärmätningar ett nyttSCB:s

vilketmänniskor,miljonerOmkring 1,7personalutbildning. motsvarar
sin kompetensökadesysselsatta,antalettotala40% det genomav

dagar6,7kursdagargenomsnittliga antalpersonalutbildning. Det var
person.per

personalut-ökade1980-taleti mittenbörjanmätningamasFrån av
kraftigadeltog. Dendå 493 000till 1990 1frambildningen personer

kraftigt under 1993minskadeantaletmedfördelågkonjunkturen att men
år.med tidigarei paritetdeltagareantalet1994 var

år. Dessaoch 54mellan 45deltagarnaandelen ärDen största av
Åldersgruppen år hade25-34deltagarna.hälftenomkringutgör av

60%Heladagar.deltagare, 8utbildningenlängstadendäremot avper
jämförtpersonalutbildning,formi någonhögskoleutbildade deltogde av

grundskoleutbildning.endast har30% demmed somavca
Sverigeiföddaandel demhögre ärDet även somär somaven

medjämförasvilket kan40%,personalutbildning, drygtgenomgått en
45%Norden.utanförföddadem30% blandpåandel knappt är avsom

personalut-någon formideltog38%ochkvinnorna männen avav
bildning.

lågutbildadedeproblem förfrämstArbetslösheten ett-

särskiltarbetslösheten. Enden högaproblemdagens ärEtt storaav
långtidsarbetslösa.deärutsatt grupp



48 Utbildningsnivån Sverigei SOU 1996:27

Tabell 7.4. Utbildningsnivån långtidsarbetslösa,för procentuell andel och
antal, 1994

Grundskola 39% 157 000
Yrkesgymnasium 44% 191 000
Allmänt gymnasium 7% 31 600
Högskola 10% 50 600
Totalt 100% 430 200

Källa: NUTEK 1995, Förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. Bilaga till
Arbetsmarknadspolitiska kommitténs slutbetänkande. Under publicering.

Enligt tabellen det främst de relativt lågutbildadeär långtids-ärsom
arbetslösa. Hela 83% de långtidsarbetslösa har endast genomgåttav
grundskola och/eller yrkesgymnasium.

I arbetskraftsbarometem konstaterar1995 SCB utbildningatt
hjälper. Förutom arbetslösheten högre bland de lågutbildadeatt såär
stiger denna arbetslöshet snabbare i lågkonjunktur samtidigtgrupps som
den minskar långsammare arbetsmarknadsläget lättar.när Under 1994
minskade arbetslösheten bland de gymnasie- och högskoleutbildade
medan den fortsatte öka bland de grundskoleutbildade.att

Avslutningsvis
I

iAv befolkningen i åldern 16-74 år det 2,1 miljonerär endastca som
genomgått folk- eller grundskola. Bland befolkningen i åldersgruppen i

år16-65 motsvarande antalär 1,6 miljoner. I Statskontorets Iberäk-ca
ningar, där sig tredje åldersindelninganvänt 25-54 år,man utgörsav en

folk- eller grundskoleutbildade 900 000 människor.gruppen av ca
För öka jämförbarheten med den OECD-studieatt redovisadessom

i det förra kapitlet, kan det lämpligt använda sig ålders-attvara fav
16-65 år.gruppen

Enligt SCB kan det sig minströra 300 000 med enbart grund-om
och folkskola högsta formella utbildning läst in påsom ämnentresom
komvux sedan 1979. SOUI 1993:85 skattar så mångaattman som
900 000 kan ha skaffat sin högsta utbildning via någon de alternativaav
utbildningsvägama. Dessa skattningar får gälla riktlinjer för lägstasom
respektive högsta antal individer formellt har folk- ochsettsom
grundskola högsta utbildning i realiteten har högre utbildning.som men
Detta innebär det kan sig i storleksordningenatt röra miljonom en av
den svenska befolkning i åldern 16-65 år inte har någon sigsom vare



Sverige 49Utbildningsnivån i1996:27SOU

iörgymnasial utbildning. Dessautbildninginformellformell eller utöver
kontinuerligerhålla mindreäldre,lågutbildade tenderar att vara

arbetslösautsträckninghögrei änpå arbetsplatsenutbildning samt vara
framför alltochisamhälleDå dagensutbildning.med högrede stort

människorriskerar dessapå utbildningkravställer ökade attyrkeslivet
marginaliseras.

dvs.befolkningen,fjärdedelframgick detkapitletförraI det att aven
grundsko-tillnåddeår, intei åldern 16-65människormiljoner1,4 upp

grundskola ellermänniskorsaknade dessaOftastläsförståelse.lenivå i
Ii personalutbildning,fickgrundskoleutbildning. Dehögsthade mersom

uppvisa bättreocksåtenderadeutbildning,högrehade attm.m.g
och äldre.invandrarebl.a.blandLäsförståelsen lägreläsförståelse.j var

E knapptlågutbildadetillårliga tillskotten utgörsDe avgruppen
invandrare000gymnasieskolan och 4 000-8avslutarinte20 000 somI

förgymnasial utbildning.genomgåttendastsom
femtedel, 210 000,drygframgår detOECD:sAv atttest avcaen

grundskolenivå imotsvaradeår inteoch 25mellan 16ungdomarna
medkan räknadennafråninnebärläsförståelse. ettDetta att gruppman

kravgrundskolansklararindivider intetillskott på 20 000årligt somca
läsförståelse.på

invandrarnablandläsförståelsen lägre änpåpekadesSom ovan var
föddaden utrikesOmkring hälftenbefolkningen.inföddaden av

tillintemänniskor, kom300 000vilketbefolkningen, motsvarar uppca
fortsättningsvis,Om viläsförståelse.grundskolenivå i ävenatt,antar

nivåpååren liggerinvandrar dehälften dem närmaste sammasomav
påtillskottårligtmedräknakanläsförståelse dessai ettmansom

läsförståelse.grundskolenivå itillinte kommerknappt 15 000 uppsom
relativtkan konstateraAvslutningsvis storaatt avgrupperman

haroch den andrautbildning åformelllågbefolkningen å sidan harena
Även människordessahuvuddelenläsförståelsen.medproblem avom

inteandel ungdomarrelativtocksåså detäldre storärär somen
dettestresultatrelativt dåligahargymnasieskolan och näravslutar som

i förstadessakommitténenligtläsförståelse. Detgäller är somgrupper
skisseradeinom detutbildningföri frågahand kan komma en

kunskapslyftet.
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ochkunskapslyftstrategi förEn8

lärandelivslångt

utbildningLärande och

och ii skolanvardagslivet,olika imångaske påLärande kan sätt,
andra fallinformellt, iheltlärandetvissa fall skerarbetslivet. I mer
dynamisk ochutbildning. Lärandetorganiseradformellt är engenom

för-positivthaaktiviteter kandär olikamångfacetterad enprocess
och iarbetsplatsenpåskolan, lärandeutbildning ieffektstärkande -

negativadärexempel pådet finnsvardagslivet. Men motsatsenäven
självförtroendetill dåligtkan ledai arbetslivetskolan ocherfarenheter i

utbildning heter.vadinställning till alltoch avogen
kan lösa devilken demedindividerna den kompetensLärandet ger

ochiyrkesrollenmedborgare,införi samhälletställsuppgifter de som
i vardagen.

ungdoms-består främstutbildningenarrangeradeoffentligtDen av
vuxenutbildningenhögskolan,gymnasieskolan,ochskolan grund-

arbetsmarknadsutbildningen. Detfolkbildningenkomvux och samt
fmansie-offentligautbildning denbestårtill dennaoffentliga stödet av

lärare,utbildningskostnademadirektadelar dels deringen stora avav
studiestöd tillutbildningskostnaderna dvs.de indirektalokaler delsetc.

fmansie-föroch SVUXAStudiemedel, SVUXlivsuppehället. är system
och SVUXASVUXsiganvändakanstudierring av.vuxnaav som

studieme-gymnasieskolenivå medangrund- ochstudier påendastavser
fmansi-används fördenivåerpå alla attdel förekommer även mestom

högskolestudier.era
lärandet.det totalaviktig delutbildningenoffentligaDen år aven

förutsätt-till deolika beståndsdelarmåste sinaiDen nyaanpassas
påteknikutveckling. Förochkunskapstillväxtgäller ettningarna vad att
inomförändringarnanödvändigadiskutera dekunnaövergripande plan

lämpligtdetkommitténharansvarsområde attkommitténs ansett
begrepp:följandeanvända sig treav
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Livslångt lärande

Un g-
doms-
utbild-

ning

Kunskapslyft

Ungdomsutbildningen består utbildning i grund- ochav gym-
nasieskolan och den utbildning i högskolan genomförs iav som
anslutning till slutar gymnasieskolan.att man

det livslångaI lärandet ingår både formell utbildning och informellt
lärande i vardagen och i arbetet. Utbildningsinslagen kan mångavara av
olika utbildning och kurser inom komvux, vid folkhögskola, ityper -
cirklar vid studieförbund och på högskola.

Kompetensutvecklingen i arbetslivet baserar sig också delvis på
kurser hos olika utbildningsanordnare högskolor, komvux, amucentra,-
folkhögskolor, studieförbund, branschorgan, privata utbildningsan-
ordnare består till informelltdel lärande på självaetc. stormen av-
arbetsplatsen. Arbetsmarknadsutbildningen till for dem ellerär ärsom
riskerar bli arbetslösa och skall underlätta for dem kommaatt att
tillbaks i arbete och stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

För markera tänkt förstärkning utbildningsmöjlighetema föratt en av
de har kortast formell utbildning vill kommittén införavuxna som

kunskapslyft.termen
Kommittén utbildningsförutsättningama behöver for-att ävenanser

stärkas inom ungdomsutbildningen och i arbetslivet.
Satsningarna på ungdomsutbildning, kunskapslyft och livslångt

lärande kan inte betraktas för sig måste i helhetsper-utan ettvar ses
spektiv.

Gemensamt för det offentliga i alla dessaengagemanget typer av
utbildning och lärande gäller det skall kunna bidra till Sverigeatt attom
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bådekunskapssamhälle påutvecklas till sätt,fortsätter ettettatt som
indivi-måstedelaktighet,ocheffektivitettillväxt,ekonomiskbefrämjar

tillserviceverksamhetUtbildningibehov ärdernas sättas centrum. en
utbildningen böroffentligaDensamhällets fromma.ochindividernas

mobi-tidigarepå heltmeningkommitténsenligt sätt änvidare annatett
involveraochochderasindividernalisera ansvarengagemang --

arbetsmarknadens parter.
nedan diskuterarkommitténutgångspunkterutifrån dessaDet är som

påpekasdockbörlivslångt lärande. Detochkunskapslyftstrategi fören
formuleringfram tilltill ledabegränsaddiskussionenden attäratt en

enlighet mediåterkommerKommitténutbildningmål för vuxna.avav
finansiering ochfrågordelbetänkande tilli sitt andradirektivsina om

pedagogiskatilldelbetänkande bl.a.tredjeoch i sittansvarsfördelning
frågor.

livslångt lärandekunskapslyft ochförEn strategi

kunskapslyft förnationelltföreslå mål föruppgiftKommitténs är ettatt
nålivslångt lärande. Förstrategi föridel attetten ensomvuxna

strategin uti-definierakommittén valthari uppdragethanterbarhet att
ochkunskapslyft förungdomsutbildning,hömpelama:från de tre vuxna

lärande.livslångt
kompetenshöjninggenerellåstadkommamed strateginSyftet är att en

befolkningen.svenskahos den

Ungdomsutbildning

livs-för detgrundenläggsungdomaroch morgondagensdagensFör
i skolan.lärandetlånga

fler kommeroch alltgymnasieskolangår igenomfler ungdomarAllt
också byggtsHögskolan harlinjer/program.treårigapåha gjort detatt

inte enbartfortsätter. Detutbildningpå högresatsningama äroch enut
kvalitativ.ocksåskerutbyggnadkvantitativ utan ensom

socialpåbetoningenhargrundskolanochfrån förskolanRedan
sådan kompetensgällerökat.färdigheter Detoch allmännakompetens

kommunicera,kunnasamarbeta,förmåga attexempelvis attattsom
problem.och lösaviljaoch lärakunna attnytt

sigtillägnaskallgymnasieskolangår igenomungdomarAlla som
matematik,engelska,svenska,gymnasieskolans kärnämnenikunskaper
verksamhetestetisknaturkunskap,religionskunskap,samhällskunskap,
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idrott och hälsa. Kämämnena kompetens-samt och faktamässigger en
bas för vidare studier.

Avsikten ungdomsutbildningen påär såatt med början isätt -
förskolan och grundskolan och fortsättning i gymnasieskolan och för allt
fler i högskolan skalläven lägga grund för det livslånga lärandet,en-

grund tidenmed för allt fler blir allt kvalificerad.en som mer
Ungdom sutbildningen skall möjligheter för vidareöppna studier och

personlig utveckling i såväl medborgar- yrkesrollen. Den skallsom
både kunskap och kreativitet och förmåga till sigrymma att ta nya

kunskaper och hantera förändringar. Vare sig individerna lämnar
ungdomsutbildningen och går till arbetsmarknadenöver från gym-
nasieskolan eller högskolan eller i undantagsfall från grundskolan skall
de ha möjligheter lära vidare.stora att

Varken gmnd-, gymnasie- eller högskolan naturligtvis färdig-är
utvecklad. Att fortfarande vissa ungdomar lämnar grundskolan full-utan
ständig grundskolekompetens misslyckande för skolanär och heltett
oacceptabelt. Också i gymnasieskolan finns problem med elever som
avbryter sina studier i förtid. Det enligt kommitténs meningär av

vikt reformeringenyttersta gymnasieskolan fortsätteratt ochav ener-
giskt följs Korrigerande åtgärder måste in intentionernasättasupp. om
beträffande god utbildning för alla elever inte förverkligas. Studieav-en
brott i gymnasieskolan beror inte nödvändigtvis på individen kanutan

tecken på felaktigheter i utbildningsplaneringen.ett För många ele-vara
kan exempelvis bättre samverkan med arbetslivet förut-ver en vara en

sättning för skall få till stånd behovsanpassadatt allmän utbild-man en
ning och grundläggande yrkesutbildning.

På högskolan handlar det såväl organisatoriskt pedago-attom som
giskt vidareutveckla både de grundläggande utbildningarna och spets-
utbildningarna.

Ett intresse för all utbildning i bådegemensamt grund-, gymnasie-
och högskola utveckla metoder förär utvärdera utbildningensatt att
kvalitativa effekteri ämnesövergripande dimensioner älvtillit, soci-som

kompetens, problemlösning och kreativitet för bl.a. därigenom fåatt
underlag för den mycket viktiga, fortsatta utvecklingen pedagogikenav
i dessa avseenden.

Kunskapslyfi för vuxna

dagslägetI finns riskerar marginaliseras socialt, politisktattgrupper som
och kulturellt och slås från arbetsmarknaden därföratt de inte harut att
de förutsättningar krävs för delta i det livslånga lärandet. Detatt ärsom
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kunskapslyftförstärkas ochmåstevuxenutbildningen ettdemför som
till.komma

delshandlar detarbetsmarknadsperspektivUr grupper somom
och andrainvandrarearbetsmarknaden,utanförsigbefinner som av

harellerarbetsmarknadensvenskain på denkommitskäl aldrigolika
gällerDelstids bortovaro.längreeftermed denkontaktenförlorat en

arbetsmarknaden,sig in påsökapåjust hållerdet attgrupper som
arbetsmarknadenpåsigbefinnerDelsoch andraarbetslösa grupper som

nuvarandemed derasskulle händanågotprekärtläge är omvarsmen
jobb.

kunskapslyftetVadolikakunskapsbehovolika ut.De sergruppemas
till detillgånggrundskolekompetensdockhandlar utöverär att geom

bliförbehöverindividenmotsvarandeeller attgymnasiala kurser som
ochkunskaps-samhällsutvecklingen,delaktig iochanställningsbar en
viadirekt ellervidare,kan gåindividenutifrån vilkenkompetensnivå

aktivi-angelägnaandraarbetsmarknaden ellertillutbildning,ytterligare
teter.

passeradsamhälleredan i dagens gränsGrundskolekompetens är en
i bådekrävsminiminivåkunskapsmässigadengällerdet var-när som

ochförändrassamhällettakt medsammanhang. Iandraochdagliga att
informationstek-minstteknik, intepåbaserasaktiviteterallt fler nyny

oundgängliga,intillgymnasienivå blivitpåkunskaper nästnologi, har
gymnasienivåhandlar dennalärandetlivslångadetperspektivetI av

kunnaförställsämneskunskaperpåkravde attsidanå somomena
behövs förkompetensdenandra sidan attoch åvidarestudera somom

det förstasamhället. Iilärandetlivslångai detgå vidarekunna ute
personligavilkadelsljusetigymnasienivånmåstefallet avses

behörighetsreglerdestudier delsvidareförförutsättningar den somger
gäller detfalletdet andravidareutbildning. Iför olikagäller typer av

delshandlarkompetens. Detreellkompetensformellfrämstinte utan
sociala,denutveckladelsämneskunskapersigtillägna attatt omom

förmågan läraliksomkreativa kompetensenoch nyttkommunikativa att
och vardag.arbetslivförändringar ihanteraoch kunnaatt

möjlig-fågymnasienivå förpåstuderamellan attSkillnaderna att
individ,utvecklasdet förellerstudiertill vidareheter göra attatt som

minska idockyrkesarbetande kommerochsamhällsmedborgare att
allmän kompetenspåökade kravarbetslivetsminstframtiden. Inte -

förförändringsberedskap borgarochkreativitetsamarbetsförmåga, -
uttryck i denkommit tillocksåharutvecklingstendensdetta. Denna nya

där det finnsoch komvuxgymnasieskolanförläroplanen gemensamen
kommerhandsig de i förstagymnasieprogrammen atti allakärna vare

yrkesarbete.förstudier ellervidareförberedelse föranvändas som
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Kommittén bör definierapröva tillatt att rättanser man vuxnas
utbildning på gymnasienivå utifrån krav på individuell utbild-ett en
ningsplan och kvantitativt mått på gymnasiala kurser i kärnämnenett
och karaktärsämnen eller motsvarande nivåer i folkbildningen kansom
uttryckas i antal terminer/gymnasiepoäng.

På för ungdomarsätt utbildas i gymnasieskolansamma som som
skulle självfallet i detta kvantitativa mått ingå de ämnesövergripande
kunskaper och kvalitativa egenskaper tidigare diskuterats själv-som -
tillit, social kompetens, problemlösningsförm åga, kreativitet, förmåga att
lära inhämta och värdera informationnytt, Ett slags baskunskapetc.

speciellt bör i detta sammanhangpoängteras datakunskap. Allaärsom
bör få möjligheter till IT-orientering och IT-träning i de kurservuxna

läser. Detta särskilt viktigt med tanke påär det livslånga lärandetman
och den utveckling distansutbildningen kan förutses.av som

Det kommer naturligtvis alltid finnas individer inte har dennaatt som
gymnasieivå ändå kommer klara sig i dagens ochattmen som morgon-
dagens samhälle och yrkesliv. Bland individer med enbart folkskola
eller grundskola finns dock vissa särskilt ochär utsattagrupper som

riskerar isoleras från det svenska samhället och arbetsmarknadenattsom
de inte får tillgång till utbildning på gymnasienivå. Det gäller bl.a.om

långtidsarbetslösa, socialbidragstagare, handikappade, invandrare och
äldre. Men de finns bland de lämnatäven skolan medyngre, som
ofullständig grundskole- eller gymnasieutbildning, de medelålders som
har föråldrad yrkesutbildning, kvinnor i vissa vård- och kontorsyrken,en
individer med läs- och skrivsvårigheter och utzförsäkrade från arbetslös-
hetskassan. I deras fall kan uppdatering och förstärkning denen av
grundläggande utbildningen förutsättning för de skall kunnaattvara en

sig till de förändringar samhället och arbetsmarknadenanpassa som
genomgår.

De i dagsläget existerande riskgruppema kommer minska i fram-att
tiden med stigande ålder och ökade utbildningssatsningar detäven om
kommer sin tid. En del tillskott går troligenatt ta inte heller undvika.att
Man får beredd på del ungdomar framdeles kan lämnaatt ävenvara en
skolan med otillfredsställande kunskapsbas. Likaså fåren anta attman
vissa de nyanlända invandrarna fortsättningsvis kommeräven haav att
kort utbildning. Olika med eller endast sporadisk anknyt-grupper svag
ning till arbetsmarknaden kan också hamna vid sidan det livslångaom
lärandet i arbetslivet exempelvis deltids- och projektanställda, lång--
varigt sjuka och arbetslösa

Kommittén kommunerna bör tydligtatt förettanser ges ansvar
planering Ävenutökad utbildning inom kunskapslyftet. folkbild-av
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möjligheterdedet gällerspelaviktig rollharningen näratt vuxnasen
kunskapslyftet.delfåatt av

beskri-kunskapslyftefkonkretiseras attbilaga 2 närmareI genom
studie-ocharbetsmarknadsutbildningentill bl.a.förhållandeivas

arbetsmarknadspolitiken,utformningtillförslagNyastödssystemet. av
studiestödssystemetochinvandrar-politikenarknadsutbildningen,arbetsm

kommitténArbetsmarknadspolitiskabl.a.utarbetande inomunderär -
kommittén KuInvandrarpolitiska1995:12,ARBOM A1994:01,A

Avvågningsproblem13.UStudiestödsutredningen 1994:1994:11 och
alternativaanslutning tilliförkunskapslyftetgäller upp-vuxnasom
också i bilagan.områden diskuteraspolitiken på dessaläggningar av

effektivtochpå korrektgenomföraskunskapslyftet skall kunnaOm ett
arbetsuppgifterföljandesig bl.a.framförkommittén redan attsätt nuser

viktiga.mycketblikommer att
ochindividuella behovmåsteVuxenutbildningen mot anpassassvara

motivationssynpunktminst ärförutsättningar. Inteindividuellaefter ur
utbildningsindelaktig i planeringenindividenviktigtdet äratt egenav

dialogutbildningsplanen. Endenförfår stödoch att ta egnaansvar
ochutvecklingsmöjlighetertänkbarautbildningsprofilen,denkring egna

kommunernaserviceviktigutbildningsanordnarealternativa är somen
utbildningsplanindividuellkommuninnevånama. Entillhandahållabör

vuxenutbild-utvidgadei denfå deltakrav förocksåskall attettvara
ningen.

aktiviteterolikavuxenstudiertilloch motiveraAtt uppmuntra genom
förförutsättningocksånätverkskaraktäroch attinformations- är enav

skulleExempelvisgenomslag.få brettskallkunskapslyftet ett vuxna
veckapå någonkurserkorta pröva påslagolikaerbjudaskunna av

vuxenutbildning.förintressetstimuleramånad förnågoneller att
statligamellanarbetesmidigtocksåKunskapslyftet förutsätter ett sam

olika kommu-mellansamarbeteblgällerkommunala Detoch aorgan.
för-ocharbetsmarknadsinstitutenarbetsförmedlingen,ochnala organ

kommersamverkaninterkommunalregional ochvisssäkringskassan. En
effektivtpåutbildningsresursemaockså behövasförmodligen ettatt om

påefterfråganindividernasförkunna användasskall att motsvarasätt
utbildning.

tillsökandeprioriteringocksåmåsteplanetdet lokalaPå aven
påtillgångenibegränsningarvidkunna skekunskapslyftsutbildningar

kunskaps-studiestödet förioch medelkunskapslyftetiutbildningsplatser
lyftsutbildning.

utbildningsut-planeringenstår förkommunernaden delTill avsom
olikakunskapslyftsutbildning frånhandlafritt kunnabör debudet upp

mellanväljaindividensSamtidigt börutbildningsanordnare. rätt att
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godkända utbildningsanordnare lyftas fram. I framtida satsning påen
kunskapslyftsutbildning kan flera utbildningsanordnare komma erbju-att
da grundskole- respektive gymnasieutbildning eller motsvarande.

En infrastrukturfråga den måste ha förankringäven påannan som en
lokal nivå uppföljning, utvärderingär och kvalitetskontroll kunskaps-av
lyftsutbildningeni

Livslångt lärande

Den allt snabbare kunskaps- och teknikutvecklingen individernagör att
för kunna förbli delaktiga i samhälls-att och arbetslivet ständigt måste
skaffa sig kunskaper och färdigheter i arbetslivet och i vardagen.nya

Kunskapsinhämtningen kan ske på många olika Informelltsätt.
lärande på arbetsplatsen, i vardagslivet och föreningslivet viktigaär
kunskapskällor för många andraI sammanhang kan kunskapsbe-vuxna.
hovet sådant det bäst tillfredsställs formelltatt arrangeradvara genom
utbildning hos professionella utbildningsanordnare.

detI svenska samhället finns redan i dagsläget mycket kompe-av
tensutveckling i form bl.a. fort- och vidareutbildning förav vuxna som
tillfredsställer viktiga kunskapsbehov såväl inom arbets- och samhällsli-

för personlig utveckling.vet som
Kommitténs uppfattning individernas kompetensutvecklingår iatt

arbetslivet bör förstärkas och effektiviseras. handlarDet både bredd-om
utbildning och spetsutbildning, både utbildning i direkt anslutningom
till givna arbetsuppgifter och generell utbildning med störreom mer
tillämpningsområde.

Den del det livslånga lärandet berör arbetslivetav är ettsom
intresse för de enskilda individernagemensamt och arbetsmarknadens

Samhällets uppgift för infrastrukturparter. ochär samordningatt svara
de olika aktörernas initiativstöttaatt det gäller det livslånganär-

lärandet och kunskapslyftet stå för skyddsnät ochettgenom en
språngbräda för de olika skäl riskerar hamna vidattgrupper som av
sidan av.

Kommittén den i första hand böratt väg förprövaanser attman
åstadkomma tillfredsställande livslångt lärande iett arbetslivet fri-är
villiga överenskommelser mellan .på arbetsmarknaden förparterna
utbildningsbehoven både generell och specifik karaktär,av mer mer
såväl för de individanknutna för de företagsanknutnamer som mer
utbildningsbehoven.

Det också viktigt finnaär former för trepartssamverkanatt nya
mellan fackliga organisationer och arbetsgivarestat, för få till ståndatt
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dem till detarbetslivet ochutbildning iökade satsningar på anpassa
initiativ stimu-och statligalärandet på arbetsplatsernainformella genom

lärandet i arbetslivet.lera
skalldelbetänkande,andrahar for avsikt i sittKommittén att som

utbildninggälleransvarsfördelning detfinansiering ochhandla närom
livslångt lärandeförtill frågan huråterkomma ett systemomvuxna,av

mellan arbets-på frivilliga överenskommelserarbetslivet, baserati
skulle kunnamarknadens ut.parter se

beskrivaöversiktligtförsökAvslutningsvis i figur 8.1görs attett
kunskapslyf-ochlärandet i arbetslivetmellan det livslångarelationerna

tet.

Livslångt arbetet och kunskapslyftlärande iFigur 8.1

Utbildnings-l
kompetenlnivå

Livslångt lärande

Gymnasie-
um- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Kunskapslyft

Befolkningens Fördelning
utbildnings/kompetensnivåeröver

Antal
personer
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Sammantaget bör enligt kommitténs mening det livslånga lärandet i
arbetslivet och kunskapslyftet kunna leda till effektivisering ochen

volym på utbildningsaktivitetema samtidigt de fördelnings-större som
politiska inslagen får tydligare profil.en
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livslångtkunskapslyft ochMål för9

lärande

mål för utbildningNuvarande vuxnaav

statligadebeskrivningsamladövergripande ochfinns ingenDet av
förordningarpropositioner, lagar,olikautbildning Iförmålen av vuxna.
kommunaladenregler för bl.a.riktlinjer, mål ochläroplaneroch anges
arbetsmark-folkbildningen,skolor förvuxenutbildningen, statens vuxna,

arbetslivet finnsiövrigt lärandehögskolan. Förochnadsutbildningen
mål.nationellt giltigainga

till grundutbildningstyp liggerrespektivenivå förnationellMålen på
uppföljningfördetaljerade nivåerpånedbrytningar ävenför menmer

nivå.nationellutvärdering påoch
förskolorkomvux ochspecifika målen förde viktigaste,Till statens

skall:defrivilliga skolformemaför deläroplanenhör enligt attvuxna

ökadverka föroch därigenomutbildningsklyftomaöverbrygga-
rättvisa,socialjämlikhet och

medverkaochkritiskt granskaförmåga förstå,öka elevernas att-
till detbidrapolitiskt liv och därigenomochsocialtkulturellt,i

utveckling,samhälletsdemokratiska
medverka tillarbetsuppgifter,för varierandeutbilda vuxna-

och därige-sysselsättningfulloch bidra tillförändringarbetslivets
ochi samhälletutveckling och framstegfrämjanom

studie-vidgadeönskemålindividuellatillgodose de omvuxnas-
kompletteratillfälledemutbildningsmöjligheter ochoch attge

1995/96.jfr.ungdomsutbildningen UFB

gällergaranterad detendastfinnsi vuxenutbildningdelta närRätt att
vuxenutbildning.kommunalivuxenutbildningengrundläggandeden

följande:bl.a.Skollagen säger

grundläggandedelta ikommuninnevånare harVarje rätt att
år handetkalenderhalvåretandrafrån och medvuxenutbildning
uppnåsnormaltfärdighetersådanasaknarår, hanfyller 20 somom

i landet.och bosattgrundskolani är
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Den har delta i grundläggande vuxenutbildning harrätt attsom
delta i sådan undervisning i kommunrätt att ut-en annan om

bildningen finns där.
Varje kommun för de kommuninnevånare harattansvarar som
till utbildningen och önskar delta i den, får det.rätt

Några liknande rättigheter finns inte för utbildningannan av vuxna.
detNär exempelvis gäller gymnasial vuxenutbildning skollagensäger

endast:

Kommunerna skall erbjuda gymnasial vuxenutbildning. De skall
härvid efter erbjuda utbildning efterfrågansträva att motsom svarar
och behov skollagen jfr. 1995/96.UFB

För delta i gymnasial vuxenutbildning och högskoleutbildningatt
måste de sökande dessutom uppfylla olika behörighetskrav.

Arbetsmarknadsutbildning kan i regel endast komma ifråga denom
arbetsmarknadsmyndighetema bedöms leda till arbete. För arbets-av

marknadsutbildningens del den tredje punkten av de fyrautgör ovan
Övrigaangivna det övergripande målet. mål underordnade detta målär

Prop. 1984/85:59; förordning arbetsmarknadsutbildning jfr. UFBom
1995/96.

När det gäller folkbildningen har statsmakterna uttryckt vissa mål för
statsbidragen. Till dem hör möjliggöra för människor påverka sinatt att
livssituation och skapa för delta i samhällsutveck-att attengagemang
lingen politiskt, fackligt eller kulturellt arbete. Verksam-t.ex.genom
heter syftar till utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings-attsom
nivån i samhället prioriteras liksom verksamheter anordnas försom
utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt eftersatta Särskildagrupper.
målgrupper invandrare och handikappade och överhuvudtagetär
korttidsutbildade Prop. 1990/91:82, UbUl8, rskr 358.

Kommitténs förslag till mål för kunskapslyf och livslångt lärande

Kommittén bör övervägaatt attanser man
dels formulera heltäckande mål hittills det gällerän närmer-

utbildning av vuxna
dels vidga medborgarnas till vuxenutbildningrätt-
dels förstärka den nödvändiga infrastrukturen for utbildning av-

vuxna.
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livslångtkunskapslyft ochstrategin förövergripandeSyftet med den
utvecklas tillSverige skallföreslåkommittén villlärande är ettattsom

i kunskapsut-möjligheter deltaf°ar reellakunskapssamhälle där alla att
befrämjas bäst deeffektivitetEkonomisk tillväxt ochvecklingen. om

demokratisk utveckling.rättvis ochhand medgår hand i en

på hömpelare:Strategin vilar tre

Ungdomsutbildning

individuella fallet avslutassig den i detUngdom vare
grundskolanundantagsfall ihögskolan eller igymnasieskolan, ii

lärandetpå för det livslångarejäl grund ståelevernamåste attenge
yrkesarbetande.individ ochsom

för ungdomsut-har huvudansvaretoch kommunernaStaten
familjer.eleverna och derastillsammans medbildningen

Kunskapslyft för vuxna

framtidenoch itill för deKunskapslyftet är grupper som nu
i detför deltaförutsättningar krävssakna dekommer attatt som

ochpå grundskole-skall erbjudas utbildninglivslånga lärandet. De
gymnasienivå.

kunskapslyftet iforhar delatoch kommunernaStaten ett ansvar
enskilda individerna.med desamverkan

lärandeLivslångt

lärandet.det livslångadelta iAlla måste få möjlighet att
för deintresselärandet i arbetetlivslångaDet är ett gemensamt

uppgiftSamhälletsarbetsmarknadensochenskilda individerna parter.
mellanSamverkansamordning.infrastruktur ochförär att svara

nödvändig förstaten/kommunernaarbetsmarknadens och är attparter
utbildning i arbetslivet.påtill stånd ökade satsningarfå

skyddsnätetkunskapslyftet förstårStaten och kommunerna genom
lärandet.livslångakompletterar detsom

rättvisan iskallinsatseroch kommunernasStatens systemetgarantera
bliroch till detlivslångt lärandekunskapslyft ochmed att ense

ochskallhelhet.och sammanhängande Dessutomvälavvägd staten
hör:infrastruktureninfrastruktur. Tillgodkommunerna garantera en
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information, rådgivning, uppsökande verksamhet och individuella-
utbildningsplaner

för validering kunskaper och kompetens oberoendesystem av av-
de erhållitsvar

tillgång till brett utbildningsutbud kvalitetgodett av-
uppföljning, utvärdering och forskning för långsiktigasystemets-

vidareutveckling
sammanhängande finansieringssystem.ett-

Dessa övergripande mål för kunskapslyft och livslångt lärande anger
för politiken helhet. De bör kompletteras medramarna som mer

preciserade mål inom respektive delområde och med Verksamhetsmål
för berörda myndigheter och institutioner och regler för statsbidrag.

Angående kunskapslyftet vill kommittén framhålla följande:
Målet för utbildningsaktivitetema inom kunskapslyftet är att ge

individerna de kunskapsmässiga och andra nödvändiga förutsättningar
de behöver för kunna delta i det livslånga lärandet. Syftetatt är
delaktighet i samhällsutvecklingen, anställningsbarhet och möjligheter
till vidare studier.

Kommittén det nödvändigt individemas tilläratt rättattanser
vuxenutbildning utsträcks till omfatta utbildning påävenatt gym-
nasienivå.

Kommittén föreslår definierar de till utbildningatt rättman vuxnas
på gymnasienivå utifrån krav på individuell utbildningsplan ochett en

rättighet inom planens tillägna sig kunskaper via kurser iatten ram
gymnasieskolans kärnämnen och karaktärsämnen eller motsvarande där

tänkbar nivå skulle kunna utbildning motsvarande fyraen ter-vara
miner/l 500 gymnasiepoäng.

I detta kvantitativa mått ingår självfallet ämnesövergripande
kunskaper och kvalitatativa egenskaper älvtillit, social kompetens,som
problemlösningsförmåga, kreativitet, förmåga lära inhämta ochatt nytt,
värdera information, omställningsförmåga, flexibilitet och kritiskt ochett
reflekterande förhållningssätt.

Möjligheterna till den garanterade vuxenutbildningen på gymnasial
nivå skall likvärdiga hela landet.övervara

Målgrupper

De skall erbjudas utbildning i kunskapslyftet i dagslägetgrupper som
saknar grundskola och den angivna gymnasienivån. Utbildningen skall
genomföras inom för individuell utbildningsplan. Detsammaramen en
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adderas till nuvarandei framtiden kan kommagäller de attgrupper som
exempelvis nyanländautbildningmed brister i grundläggandegrupper -

nödvändigaskolan deninvandrare, ungdomar lämnar utansom
anknytning till arbets-basutbildningen, eller medutangrupper svag

marknaden.
mål kommit-Speciella hänsyn kan behöva de allmännanärtas som

praktiken och exempelvis tillhär uttryckt skall itén omsättas anpassas
utvecklingsstörda och andra funktionshindrade.grupper som

Bedömning

kunskapslyftet överbryggande karaktär ochutbildning inomAll är av
kunskapslyftet vidbör ha hög prioritet. Kommittén inomattanser man

skulle kunna följande rangordningbehov göra
Utbildning på grundskolenivå
Utbildning på gymnasienivå stärka individernassyftar till attsom

och ställning på arbetsmarknaden och därigenomdelaktighet i samhället
utslagning.minska risken for

Övrig utbildning på gymnasienivå for vidare studier och arbete.
kunskapslyftetMöjligheterna lyckas med beror på samspeletatt

utbildningsplanerarnaolika aktörer individerna, och utbild-mellan -
ningsanordnama.

motivationIndividens och lust studera beror bl.a. på hur starktatt
och tidigareutbildning erfarenheter lärande i skolan,behovet ärav av

och arbetslivet. Individens skall utgångspunktenvardagslivet behov vara
utbildningsplanen.för individuelladen

informations-viktig aspekt motivation utåtriktadEn för skapa äratt
pröva på kurserverksamhet, nätverksaktiviteter och erbjudanden om

för verksamheten aktuella individerna. Dåligaskall nå till deatt ut
erfarenheter arbetsuppgifter kan resulterafrån skoltiden och rutinartade
i kallats hjälplöshet, något det kan svårt sigvad inlärd att tasom vara

studiesociala frågorna.kraft. Till detta kommer deur av egen
utbildningsanordnarna arbetsorganisationFör gäller det att anpassa

samhälle-och pedagogik till de studerandes behov och den tekniska och
liga utvecklingen. verksamhet måste arbets-Precis forsom annan
organisation och kompetensutveckling gå hand i hand i skolan ochäven
i vuxenutbildningen.

Individens ståi kunskapslyf-behov utbildning måste förcentrumav
behov utbildning for kvalificera sig for arbetsmarknaden ochtet- attav

för klara de utmaningar övrigt iöränderligt samhällei ettatt som
efterfrågestyrt med utbudmedför. Ett bör eftersträvas brettsystem ett
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allmän yrkesutbildning och folkbildningutbildning, motsom svararav -
individuella behov.

också viktigt få till stånd utbyggnad möjligheternaDet är att en av
få kunskaper och kompetens värderad och dokumenterad oberoendeatt

kunskapen inhämtats. Till börja med gäller det validering iattav var
relation utbildningsbevis.till existerande betyg, omdömen och I ett
längre perspektiv skulle det kunna bli aktuellt med validering ettav
vidare spektrum arbetslivskompetens.av

delbetänkanden frågorKommittén återkommer i tillsenare om
finansiering, ansvarsfördelning och pedagogik inklusive preciserademer
målfomuleringar, utformningen individuella utbildningsplaner,av
uppsökande verksamhet och validering kunskaper.av
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Fotnoter

förekomstenbedömdesarbetsplatsernakriterier efter vilkanioDe var
av:

och utvecklingsgrupperKvalitetscirklar
längre dagIntroduktionskurser2. än envararsom

åretanställda detIntemutbildning för de3. senaste
Utvecklingssamtal4.

ledningennedanför högstapå nivåer denResultatansvar
flexibilitetLönesättning efter6.

arbetsuppgifterchefsnivå vilkaunderBeslutsfattande somom
skall utföras

arbetsuppgifter skallchefsnivå hurBeslutsfattande under om
utföras

tjänstemän.arbetare ochlöneskillnader mellanMinskande9.

2 och på femenligt skalorliteracy testadesLäsförståelsen tre
enligt följande:färdighetsnivåer

och förståförmåga läsaskalanliteracy där attavserprose
löpande text

in-tolka, hämtaförmåganliteracy där skalandocument attavser
tabeller,olika slagoch använda dokumentformation avur,

innehållsförteckningar etcdiagram,

be-skalan förmåganliteracy där göraattquantitative avser
och dokumentinformation imed hjälpräkningar texter avav

olika slag.

uppgifterKlararfärdigheter.mycket begränsadeNivå Har
iinformation ordagrantkopierainnebär lokalisera och textattsom

utifrån ifyllt telefon-ringde"frågan "Vem detBesvara ettvar som
utifråninformationjämföraunderlagmeddelande attmensom

givet kriterium.ett

informationlättidentifierbarrelativtKlarar väljaNivå 2: utatt
givetinformation enligtoch jämföra den medi etttext annanen

från enligtgår bussen lördagkriterium När första en morgon . .. . intelöpandeåterge längretidtabellen ärtextatt sommen
strukturerade i förväg.

iexplicit angivnaKlarar dra slutsatserNivå äratt som
strukturerad iintelöpandeåterge längre ärtextatttexten, som
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information i fleraeller sammanställadra slutsatserförväg men
ostruktureradeavseenden i texter.

information iuppgifter kräverKlararNivå textenattsom
måste slutsatser till exempeldär drajämförs i flera avseenden, man

partifárgtidningar med olika ellertvâ ledartexter frånjämföra att
vilka talberäkningsmetoden ellerberäkningar där siggöra somvare

framgår klart underlaget.skall ingå i beräkningen av

påfina distinktioner och dra slutsatserKlararNivå göraatt
Klararspeciell bakgrundskunskap.nivå ibland kräverhög attsom

beräkningsmetoder kom-där fleraberäkningar i fleragöra steg
bineras med varandra.
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Reservation

Askledamoten BeatriceReservation av

sammanställningaroch statistiskaundersökningarinternationellaradEn
punkteravgörandekonkurrentländer påviktigastevåravisar fleraatt av
snabbaSverige.utbildningsnivå Dengällertill detligger bättre ännär

detinternationaliseringkomplexitet ochökadkunskapsutvecklingen, gör
ochoch nivåerpå många områdenutbildningsinsatsermedviktigt av

medi enligheti gäller,Kommitténs förslag lolika aktörer. steg
utbildning Demålen forövergripandedirektiven, de vuxna.av

uppdragkommitténs fortsattaochfors tangerarsomresonemang som
avvikandemarkerarochnågra kommentarerjagmotiverar göratt

punkter.på någramening
livslångakunskapslyñ detAnvändningen begreppen resp.av

kunskaperflertaletförifrågasättas. Insatserkanlärandet att ge
kunskapslyft,gymnasieskolani närmotsvarande kärnämnen är ett men

tolkasfelaktigtbestämd form kan detanvänds ibegreppet omsom
meningenligt minpå alla nivåer.behövs Detinteökade kunskaper är

ytterligaremedutbildningssektombelastai onödanlämpligtinte att
låternågotlärandetDet livslångaspecialterminologi. är än sommer

enkla former.i relativtdefinierassig
bredvidroll,kommitténfackliga organisationernaDe egenenges av

emellertidutgångspunktMinochenskilde, arbetsgivarna ärden staten.
personligasininflytandetavgörandeenskilde måste detden överatt ges

bl.a.medlemmarsinakompetensutveckling. Facket representerar
förinteskall därförarbetsgivarna och egetettgentemot ansvarges

skalltveksamtvidareutbildning. Detenskilda människors statenär om
älvaformulerarfria organisationeruppgifter;facket ochtilldela ansvar

finns frågorinte detjag rörifrågasättersitt Däremot att somansvar.
lösaskan och börutbildningimöjligheterna deltagaatt avsom

avgörandedensynnerhetigällerarbetsmarknadens Detparter. som
utbildning handlaråterkommandemöjligheter tillfrågan för omvuxnas

rörandestudier. förslagfinansiering Degällernytänkande detnärett av
byggerdiskuteratsutbildningsförsäkringarochutbildningskonton som
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vanligtvis på samverkan mellan den enskilde, arbetsgivarna och staten.
Jag övertygad sådana lösningar kommer bli nödvändiga.är att attom

ambitionshöjningDen vad gäller grundläggande vuxenutbildning som
kommittén förordar förutsätter omtänkande det gäller studiefor-närett

och värdering kunskaper och kompetens. Det varken möjligtärmer av
eller önskvärt låsa sig vid långa studier på heltid för alla dematt som
erbjuds höja/öka sina grundläggande kunskaper.att
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WW
W

Dir.

Kommittédirektiv 1995:67

förkunskapslyftnationelltEtt vuxna

den juni 1995regeringssammanträde lvidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

förhindravälfärd ochoch utveckla vårHuvudstrategin for bevaraatt
utvecklasSverige skalltvåtredjedelssamhälleuppkomsten är attettav

möjligheterfår reellaalla människorkunskapssamhälle, där attettsom
stimulera dencentral roll forUtbildning spelarvidareutveckla sig. atten

ekonomiska tillväxten.
med uppdragkommitté tillkallasparlamentarisktEn attsammansatt

förkunskapslyftmål nationelltföreslå forförstai steg ettett somvuxna
därvidskallKommitténlivslångt lärande.strategi fördel i ettenen

bedöma
vuxenutbildningensamhällsstöddamålen för dende allmännaom-

revideras,behöver
alla formeromfattakompletteras förmål skallhur dessa att av-

vuxenutbildning.

vilkenoch visavuxenutbildningenavspegla helaskallArbetet
ibehöverfortbildningkontinuerlig utbildning och ettvuxnasom

skallKommitténhöjs.kraven på kunskapsamhälle där
gymnasialagrundläggande ochpåsatsningar behövsvilka detbedöma-

vidareutbildning,ochfortbildningandra formerutbildningar och på av



Bilaga74 1 SOU 1996:27

denna bedömning den enskildes, samhälletsgöra och arbetslivetsur-
perspektiv.

Kommittén skall andra med beaktande den centrala frågani ett steg, av
för utbildningens finansiering,ansvaretom

ställning till vilket skall vila på den offentligtta ansvar som-
finansierade utbildningen och på arbetslivet för olika typer av
utbildningsinsatser,

föreslå vilket varje individ bör för sin kompe-taansvar egen-
tensutveckling.

Kommittén skall också
analysera i vilken utsträckning nuvarande former för vuxenutbildning-

och organisationen den samhällsstödda vuxenutbildningenav
tillfredsställer de ökande behoven återkommande utbildning,av

definiera roller och föreslå ansvarsfördelning leder tillen som en-
rationell användning samhällets och till så mångaattav resurser vuxna

möjligt kan del den utbildning de behöver och önskar,tasom av
i samverkan med kommittén arbetsmarknadpolitikens roll,om-

omfattning, inriktning och avgränsning dir. och1993:132 1995:33
analysera samspelet mellan arbetsm arknadsutbildningen och den övriga
vuxenutbildningen och skolan,

möjligheten påtagligt öka flexibilitetenpröva i utbildningssystemetatt-
föreslå arbetssätt möjlighet tillatt successivettgenom som ger

intagning, individualiserad utbildning, avbrott för arbetemera m.m.

Kommittén skall vidare
bedöma har tillfredsställande möjligheter få utbildningattom vuxna-

på gymnasial nivå och föreslå åtgärder, varvid kommittén bl.a. skall
skallöverväga till utbildning i vissarättgaranterasom vuxna av

gymnasieskolans kärnämnen.

Slutligen skall kommittén
åtgärder kan stimuleraöverväga den pedagogiska utvecklingensom-

inom den samhällsstödda vuxenutbildningen.

förutsättningarNya

Kraven på hög nivå på befolkningens utbildning i dagär större änen
någonsin tidigare. Det hänger naturligtvis ihop med det moderna
samhällets föränderlighet och komplexitet. Utbildning inte längreär
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ungdomsåren. Detför alla igångmänniska slutförnågonting ensom en
allalärandelivslångtpåomfattande satsningarbehövs ett som ger

snabbt växandevidareutveckla sig. Enmöjlighetermänniskor reella att
med omvärldenoch samarbetekontakterinformationsmängd, ökande

delvisarbetsliv ställersamhällslivvillkor i såvälförändradeoch som
hjälpallt medkonkurrerarmänniskan. Näringslivetpåkrav avmeranya
blir deproduktion. Därigenommedproduktionssystem, änsnarare

ochfrån arbets-vi gårviktigarekunskapsnivå alltanställdas ett-
arbetsliv.kunskapsintensivtkapitalintensivt till alltmerett

medborgarskaputvecklatKunskap för ett

haMänniskor måstedemokratifråga.livslånga lärandetDet är meraen
kan formamed andraså de tillsammansvardagtill i sin attsägaatt om

vardagsmaktenstarkindivid bliframtiden. För erövraattatt nogsom
självförtroende,Med utbildningutbildningsnivå viktig.hög växerär en

möjligheternareellaoch därmed ökar deidentitet,självtillit och att
på fiitiden. Deni ochsin situation, arbetetinflytande överutöva

centralafrånmakt har överförtsåren därdeutveckling vi senastesett
bär pålokalatill individer ochorganisationermyndigheter och organ,

människan.enskildañr deninflytande ochtill ökatmöjligheter ansvar
del kommermöjligheterna tilldeSamtidigt riskerfinns attstoratt nya

och etablerad elit.välutbildadutnyttjas enav
rättvisa,skapaviktigaste instrumenten ñrdeUtbildning attär ett av

olikaoch mellanmellan enskilda människorjämställdhetjämlikhet och
gjorts underde omfattande insatserUtanmänniskor. somavgrupper

vi har. Församhällehaft långtårtionden skulle vi änsegregeratett mer
början tillvaritvuxenstudierharmed kort utbildningmånga kvinnor ett

ochsvenskundervisningmångaliv. invandrareFör utgörnytt annan
svenskalänk in i detförmedlandeutbildningkompletterande sam-en

samhällsstöddadenoch arbetslivet. arbetslösahälls- För utgör vuxen-
fåpåmöjlighetersinastärkaviktig chansutbildningen nyttattatten

på arbetsmarknaden.fotfäste
informationsmängdökandemedin i samhälleUtvecklingen ett en

problem. Hurocksåmedförmöjligheterpå radbär nyamenen
tillgå i detfinnsinformationförhåller sig till all denmänniskor attsom

jämlikhetsfråga. Närsamhälletmoderna storaär avgrupperen
inte kompetensinformation ochtillgång tillinte harmänniskor att
klasskillnader, däruppstårkunskapinformation tillomforma nya

ochbearbetainte kanoch demkandras mellan demgränsen somsom
tillgänglig.finnsinformationsin vardag införliva deni som
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Enligt Statskontorets uppskattning finns miljon människor inära en
åldern år20-54 i formell mening endast har folkskole- ellersom
grundskoleutbildning. Det råder fortfarande skillnader istora
utbildningsnivå mellan och kvinnor, mellan olika kategoriermän av
arbetstagare, mellan anställda i olika företag och organisationer och
mellan befolkning i olika regioner i landet. Om vi inte lyckas jämna ut
klyftorna riskerar vi hamna i tvåtredjedelssamhälle, däratt ett en
tredjedel befolkningen på grund bristande utbildning hänvisadärav av
till kortvariga lågavlönade arbeten eller långvarig arbetslöshet, ofta med
försämrat självförtroende och dålig självkänsla följd.som

I tider hög arbetslöshet det särskilt viktigtär med utbildning förav
framtiden. Det livslånga lärandet får stå för människorsmottosom

utbildning förbättrasträvan sin ställning påatt arbetsmarknaden,genom
öka inflytandet det arbetet och vidgaöver perspektiven i denegna
personliga utvecklingen. Det nödvändigtär människoratt vuxna
tillägnar sig förmåga både sig till och samtidigtatt atten anpassa
kritiskt granska de förhållanden ständigt uppstår i samhället.nya som

Kunskap för arbetslivet

En god förmåga arbetslivet och produktionen tillatt ochanpassa nya
förändrade villkor avgörande för litetär exportberoende landatt ett som
Sverige skall kunna öka tillväxten och bibehålla välfärd och
sysselsättning. Människors kunskaper och arbetsvilja deras förmågasamt

använda och utveckla teknik och aktivtatt medverka i förändringny av
arbetsorganisation kan de framtida konkurrensfördelama och därmedge
de jobben. Det ställer krav på ökad kompetens på alla nivåer.nya

Enligt den sysselsättningsstudie genomförts OECDsom av
tillkommer det varje år ungefär tio arbetstillfällen med kravprocent nya
på högre kvalifikationer, medan lika andel arbetstillfällen medstoren
enklare arbetsinnehåll försvinner. Tillskottet till arbetskraften av

med utbildning varje år endast två tillutgörpersoner treny procent.
Återkommande kompetensutveckling och utbildning får därmed ökaden
betydelse. Samspelet mellan formell utbildning och lärande i arbetet och
på fritiden, god grund för sådanär utveckling.en

En förutsättning för kompetenshöjande insatser skall leda tillatt
verklig utveckling i arbetslivet dessa går hand i handär medatt
arbetsorganisatoriska förändringar främjar lärande och kräversom ny
kompetens. Det handlar önskvärd maktförskjutning närom en
framtidens arbetsplats kännetecknas plattare organisation,av mer
inflytande och för dem arbetar där, utvecklat lagarbete,ettansvar som

Änbredare arbetsuppgifter så länge utförs bara del allaosv. en av
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möjliggörarbetsorganisationarbetsplatser medpåarbeten ensomen
det goda arbetetVisionenkompetensutveckling i arbetet. är ännuom

förverkligad.inte
mycketvisar sigpraktiseras denorganisationenden lärandeDär vara
såväl ioch arbetsgivaren,anställde förframgångsrik både för den

och kontinuerligtnaturligtsektor.offentlig i privat Den ettgersom
deltagarna iskiljer intekompetensutveckling och denförintresse

vid traditionellskerpå detfrån produktionen sätt somprocessen
frågor finnskring dessaoch kunskaperpersonalutbildning. Erfarenheter

bedrivitsarbetebl.a. detdokumenterade som avgenom
Arbetsmiljöfonden.ochArbetslivsfondenArbetsmarknadsverket,

hand arbetsgivarna. Detarbetslivet i förstautbildning iFör ansvarar
på denkan bl.a. pekaManemellertid brister i rådandefinns attsystem.

funk-begränsad ochallt för oftaintemutbildningennuvarande snävtär
har goddem redansamtidigt oftationsinriktad den engynnar somsom

iutveckling fastnarutbildning ochinte får delutbildning. De avsom
arbetslöshet.eller riskerar Denarbetsuppgifterkvalificerademindre

förstärkas i det fram-därigenomutbildningsnivån riskerarojämlika att
tida arbetslivet.

för vidare studierKunskap

gymnasieutbildning, där allatreårigerbjudsungdomarAlla na-ennu
studieförberedandeinnehåller kärnagymnasieprogramtionella en av

till Under lång tid fram-behörighet högskolan.allmänämnen gersom
möj-grund förvuxenutbildning nödvändiggymnasial attutgöröver en

universitet och högskolor.studera vidflerliggöra för attvuxna
skallochmöjligheterenskilda människansDen ut-vararesurser

Vuxenutbildningen skallvuxenutbildning.gångspunkten för all svara
villkor.studerandeserbjudas på demycket skilda behov ochmot

yrkesverk-förbättraförSärskilda ansträngningar behöver göras att
utbildning.till högreinte minstmöjligheter till all utbildning,sammas

och organisa-utbudet kurserviktigti detta sammanhangDet är att av
stimu-efterfrågan ochsådan dentionen utbildningen är att motsvararav
därviddeltidsstudier börMöjligheterna tilltill vidareutbildning.lerar

yrkesverk-och såplacering i tidliksom utbildningensbeaktas attrum
tydliggöra förocksådeltagande underlättas. Detta är sätt attettsammas

utvecklandepå olikavuxenutbildningen detstuderande ide ärsättatt
utbildning.står till högreolikaläsa vidare och öppnavägarattatt

inlåsningseffekteroönskadeviktigt undvikaSamtidigt detär att som
kannäringslivet medan deilediga platser stårinnebär att tomma som

mångfaldDärför krävssig utbildning.befinner ifylla dessa vakanser
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och flexibilitet. harVi och behöver också i framtiden, utbildningnu, av
skiftande slag. Det önskvärt med ökad tillgänglighet till utbildningär en
för den befolkningen. syfte överbrygga avståndI och tid kanattvuxna
distansutbildning viktigt komplement till andra metoder.ettvara

erfarenhetAll visar kortutbildade och andra eftersatta iatt är ut-som
bildningsväsendet svårare rekrytera till vidare utbildning. Enär att
strategi för livslångt lärande måste fokusera de erfarenheter finnssom
och de förutsättningar krävs för dessa skall vilja gå inattsom grupper
i utbildning och kompetensutveckling.

börDet understrykas med ökad tillgänglighet utbild-ävenatt en av
ning för den befolkningen måste individen betydande deltavuxna en

för den kunskapsutvecklingen. Ingen utveckling kanansvaretav egna
sig utbildning eller kompetensutveckling i arbetetäga rum vare genom

den enskildes arbetsvilja och insatser tid ochutan engagemang, av egen
ekonomiska uppoffringar för den enskilde.utan

Uppdraget

Mål för nationellt kunskapslyftett

Vuxenutbildningen har lång tradition i Sverige och halvanästanen
befolkningen deltar i vuxenutbildning i någon form.

De allmänna målen för den samhällstödda vuxenutbildningen finns
publicerade i 1994 års läroplan för frivilligade skolformema Lpf 94.

de skildaFör anordnarna samhällsstödd vuxenutbildning har dessaav
allmänna mål olika tyngdpunkt. För det offentliga skolväsendet för

gäller enligt skollagen dessutom fördelningspolitiskt mål,ettvuxna
nämligen främst de fått minst utbildning skall få möjlighetatt attsom
stärka sin ställning i arbetslivet och i det kulturella och politiska livet.

För den utbildning utanför den samhällsstödda vuxenutbildningen
vänder sig till har samhället hittills inte formulerat någrasom vuxna,

mål.
Kommittén skall första utifrån befintliga utredningarett stegsom

nuvarande utbildning för föreslå mål för nationelltettm.m. av vuxna
kunskapslyft för del i strategi for livslångt lärande.ettvuxna som en en
Kommittén skall därvid bedöma dels de allmänna målen för denom
samhällsstödda vuxenutbildningen behöver revideras, hurdels dessa mål
skall kompletteras för omfatta alla former vuxenutbildning. Ar-att av
betet med formulera målen skall ha sin utgångspunkt i Sverigeatt att
skall utvecklas kunskapssamhälle. viktigEn utgångspunkt ärsom annan
utbildningens centrala roll för stimulera den ekonomiska tillväxten.att
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vår välfärd ochoch utvecklahuvudstrategin för bevaraDetta är att
tvåtredjedelssamhålle.uppkomstenförhindra ettav

Resultatet arbetetvuxenutbildningen.skall avspegla helaArbetet av
fortbild-kontinuerlig utbildning ochi så fall vilkenskall visa ochom

på kunskap höjs.i samhälle där kravenbehöverning ettsom vuxna
behövs på grundläggandevilka satsningar detKommittén skall bedöma

fortbildning ochoch på andra formergymnasiala utbildningaroch av
såväl enskildesBedömningen skall denvidareutbildning. göras somur

arbetslivets perspektiv.samhällets och
frågor inomarbetat med näraliggandeflertal utredningar harEtt

och UtbildningsdepartementetsArbetsmarknadsdepartementets ansvars-
förteck-inom kort.Ytterligare några utredningar avslutas Enområden.

utgåsitt skall kommitténdirektiven bilaga. I arbetening bifogas som
statistikbearbetningarochfrån statistik, kartläggningar, analyser som

utredningar, myndigheter, organisationer mil. Dettillgängliga frånfinns
i dettainom området bedömsvikt de resultatär att presenteratssomav

sammanhang.nya
från andrai sitt arbete beakta erfarenheterKommittén skall även

frånvuxenutbildningsområdet. Särskilt skall erfarenheterinomländer
VinciSokrates och Leonardo daverksamheterna inom EU-program som

sammanhanget.Adapt beaktas isamt

ochansvarsfördelning finansieringFrågor om

ansvarsfördelningskall kommittén ställning till vilkenandraI taett steg
ochoffentligt finansierade utbildningenskall gälla mellan densom

utbildningsinsatser. Härvid fråganarbetslivet för olika ärtyper omav
ocksåcentral. Kommittén skallför utbildningens finansieringansvaret

for sin kompetensutveck-föreslå vilket varje individ bör taansvar egen
ling.

positiva ochflexibiliteten betraktas traditionMångfalden och av som
vuxenutbildninginslag i svensk vuxenutbildning. Olika slagomistliga av

aktiva inom närlig-delvis varandra och olika huvudmänöverlappar är
skildaområden något olika syften och medgande eller medsamma men

utbildning eller kompe-former finansiering. efterfrågarVuxnaav som
och kan därförtensutveckling har svårt överblicka utbildningsutbudetatt

få tillgång till densvårt skall vända sig förfå deavgöra attatt vart
behöver.utbildning de

Å olika utbildningsformersidan får gränsdragning mellanandra en
likartade måldrivas långt utbildningar medoch anordnare inte så att

exempelvis påolika arbetsformer,inte kan erbjudas med väsentligt
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distans respektive i med lärarhandledning eller med olikagrupp mer
arbetstakt. Arbetsfördelning och samverkan viktiga inslag,är om sam-
hällets skall kunna effektivt.användas Utvecklingen kun-resurser av
skapscentra bygger på samverkan och resursutnyttjandegemensamtsom
mellan olika utbildningsformer bra exempel på detta.är ett

Kommittén skall analysera i vilken utsträckning nuvarande former
för vuxenutbildning och organisationen den samhällsstödda vuxenut-av
bildningen tillfredsställer de ökande behoven återkommande utbild-av
ning. Kommittén skall definiera roller och föreslå ansvarsfördelningen

leder till rationell användning samhällets och till attsom en av resurser
så många möjligt kan idel den utbildning de behöver ochtavuxna som
önskar.

Kommittén skall, i samverkan med kommittén arbetsmom
litikens roll, omfattning, inriktning och avgränsning dir. 1993:132 och
1995:33, analysera samspelet mellan arbetsmarknadsutbildning och den
övriga vuxenutbildningen och skolan. inbegriperDet också kommuner-

för ungdomar.nas ansvar
Kommittén skall utifrån arbetsmarknadspolitiskaäven överväganden

möjligheten påtagligt öka flexibilitetenpröva i utbildningssystemetatt
föreslå arbetssätt möjlighet till successiv intag-att ettgenom som ger

ning, individualiserad utbildning, etappavgångar möjliggörmera som
avbrott för arbete, kombination utbildning och arbeteen av m.m.

Som tredje del i sitt arbete skall kommittén fördjupa sig på följandeen
områden.

Vuxnas möjligheter få utbildning gymnasialpå nivåatt

Den frihet följer mål- och resultatstymingen innebär på densom av
gymnasiala vuxenutbildningens område, till skillnad från grundskolans
och gymnasieskolans, mycket påtaglig frihet dimensioneraatt ut-en
bildningsresurser och utbildningsutbud. Alla kommuner anordnar inte
vuxenutbildning på gymnasial nivå i den utsträckning efterfrågas,som
och alla kommuner åtar sig inte heller i enlighet med medatt systemet-
interkommunal ersättning betala för sådan utbildning i kom-en annan-

Frågan detta lett till ökade klyftor mellan olikaär kommunermun. om
och vilka effekter det haft på utbud och deltagande.

Av arbetsmarknadsskäl har under antal år betydandestaten ett satsat
för öka möjligheterna för tillextra bl.a. gymnasialattresurser vuxna

vuxenutbildning. Staten har tydligt markerat detta varitatt extra sats-
ningar kommunernas planeradeutöver vuxenutbildning. Aktuell statistik

elevantalet i komvux tyderöver på kommunerna har dragit påatt ner
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dagkurser harkoncentration tillpåtagligutbildningen. Enreguljäraden
och kanfritidsstudierförsvåraråren. Dettaunder deockså skett senaste

arbetsmarknadslägetstudiestöd.på Närökade kravinnebäradärmed
reguljäraneddragningar i denkommunalakommer vuxenut-förbättras

statligaextraordinäramedkompenseraskunnainte längrebildningen att
resurser.

förutsätt-varierandemed sinaskall bedömaKommittén vuxnaom
i komvux.få utbildningmöjlighetertillfredsställandeningar har att

vuxenutbild-fåmöjligheternaskall kommitténDärvid överväga attom
enskildes, delsdentillräckliga delsnivågymnasialning på är urur

föreslåkommitténfallet skallintesynvinkel. Om detarbetslivets är
bl.a.Kommittén skallförhållandena. övervägaförbättraåtgärder för att

gymnasieskolansutbildning i vissatillskall rättgaranteras avvuxnaom
bedöm-utifrån tidigaremotiveratfinner detOm kommitténkärnämnen.

tillbeträffandeförändringarföreslå vissa rättenkan denningar, även
vuxenutbildning.grundläggande

utvecklingPedagogisk

detinnebärskolväsendet föroffentligadet styrsystemetFör nyavuxna
medanutvärderar,ochföljermål och riktlinjer samtatt staten uppanger

förutsättningarpå skolhuvudmännen. Deliggerdriftansvaret somnya
påkravställerarbetslivet innebär,ochi samhälletförändringarna nya

måsteElevernaoch rektorer.elever, lärarevuxenutbildningen, på dess
bistå medalltmerskolan måstesitt lärande,och formaaktivt leda eget

Arbets-arbete.i derastill elevernaoch inspirationhandledning eget
utvecklas förorganisation måsteochpedagogikmetoder, att motsvara

krav.dagens
pedagogiskadenför stimuleraåtgärderskallKommittén överväga att

kommit-Omvuxenutbildningen.samhällstöddautvecklingen inom den
föri föreskrifter ellerhinderdet finnskonstaterartén styrsystematt en

lämpligapåförslagkommittén lämnaskallutveckling,pedagogisk
förändringar.

vuxenutbild-det faktumhurskall särskiltKommittén överväga att
kvinnor kanhög andelinvandrare ochandelrekryterar högningen enen

tilltas vara.

rådSam

Arbetsmarknadsde-inommed utredningarnaskall samrådaKommittén
inriktning ochomfattning,arknadspolitikens roll,arbetsmpartementet om
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avgränsning dir.l993:132 och 1995:33 och invandrarpolitiken
dir.l994:l30 utredningarna inom Utbildningsdepartementetsamt om
studiestödssystemet dir. 1994:148, det inre arbetet i skolan dir.om
1995:19 och distansmetoder inom vuxenutbildningen dir. 1995:69om

den särskilde utredaren med uppdrag planerasamt och låtaatt genom-
föra statlig utvärdering folkbildningen dir. 1994:12.en av

Ramar för kommitténs arbete

I den del gäller förslag till mål för nationellt kunskapslyft förettsom
och bedömning behovet utbildning för skall kommit-vuxna av av vuxna

tén redovisa sina överväganden den 1 1996.senast mars
I andra skall kommittén denett 1 oktobersteg 1996 läggasenast

fram förslag till ansvarsfördelning mellan den offentligt finansierade
utbildningen, arbetslivet och individen och till lämplig arbetsfördelning
mellan olika anordnare samhällsstödd vuxenutbildning.av

Uppdraget i sin helhet skall slutfört den l 1997.senastvara mars
Kommittén skall beakta regeringens direktiv dir. 1994:23 till samt-

liga kommittéer och särskilda utredare offentliga åtaganden.prövaatt
Kommittén skall följa regeringens direktiväven till kommittéer och
särskilda utredare regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 ochom
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124.

Förslagen får inte leda till kostnadsökningar för eller kommu-staten
Eventuella förslag medför ökade utgifter skall finansierasnerna. som
omprioriteringar inom berörda områden. Kommittén får dockgenom

inte i sina förslag till finansiering omfördela medel anvisade kon-av
junkturskäl till ordinarie verksamhet inom området.

Kommittén skall före den oktober1 1995 komma in med budget-en
plan beräknade kostnaderöver för utredningen.

Utbildningsdepartementet
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Tidigare och pågående utredningsarbete

Kompetensutredningen har i sitt betänkande Kompetensutveckling en-
nationell strategi SOU 1992:7 lagt förslag kompetensutvecklingenom

Äveni arbetslivet. Produktivitetsdelegationen SOU 1991:82 har be-
handlat dessa frågor.

Den Utbildningsdepartementet tillkallade Samverkansgruppen Uav
l989:D har Samverkan mellan gymnasieskolanpresenterat rapporten
och vuxenutbildningen Ds 1990:59. Utbildningsdepartementet tillsatte
därefter arbetsgrupp1992 med uppgift stimulera utvecklingenatten av
kunskapscentra. Arbetsgruppen har redovisat två delrapporter, Utveck-
ling kunskapscentra delrapport I 1991/92 och 1992/93. En slutrap-av

under utarbetande.ärport
Betänkandet Kunskapens krona SOU 1993:23 från Utredningen om
effektivare vuxenutbildning behandlar roll beställarestatensen som av

vuxenutbildning och behoven grundläggande baskunskaper förav vuxna
distansutbildningen metod för tillgodose dessa behov.samt attsom en

Kompletterande databearbetning finns i Mer kunska-rapportenm.m. om
krona Ds 1993:42.pens

Den analys gjorts i betänkandet Ursprung och utbildning socialsom
snedrekrytering till högre studier SOU 1993:85 betydelse ñrär storav

fortsatt arbete finnamed former för motverka den socialaett att att
snedrekryteringen till högre utbildning.

I Utbildningsdepartementets diskussionsunderlag Agenda 2000 -
Kunskap och kompetens för århundrade Ds 1994:35 uppställsnästa

mål bl.a. skall tillförsäkras till kunskapskompletteringatt rättsom vuxna
i princip motsvarande gymnasieskolans kärnämnen, varvid svenska,
engelska och matematik de viktigaste.nämns som

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt den målgrupp som
saknar utbildning i kämämnena svenska, engelska, matematik och
samhällskunskap Statskontoret, PM 1995:3 Vuxna saknar kompe-som

vissai kärnämnen på gymnasienivå.tens
Utredningen kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning harom

lämnat sitt slutbetänkande Yrkeshögskolan SOU 1995:38.

På uppdrag Nordiska Ministerrådet har nordisk s.k. tänketankav en
vilka kvalifikationer framtidenövervägt kräver också i ettsom europe--

iskt perspektiv. slutrapportEn har i februari 1995, Guldtav-presenterats
loma i Livslångt lärande för alla.gräset -
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Europeisk1994gemenskapemaeuropeiskaKommissionen för de
Vitbok,Unionen.framtidsväg försocialpolitikarbetsmarknads- och en-

Finansdepartementet.Stockholm:
1994 Tillväxt,gemenskapemaeuropeiskaför deKommissionen

in iochUtmaningarnasysselsättning.ochkonkurrenskraft vägarna
Finansdepartementet.Stockholm:Vitbok,2000-talet.
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Kunskapslyftets relationer till studiestöd,
arbetsmarknads- och invandrarpolitik

anslutning tillI figur kanl diskutera hur kunskapslyftet förhållerman
sig till arbetsmarknadspolitik, studiestöd och invandrarpolitik. I den
skissas hur arbetslös kommer till arbetsförmedlingen och efter det atten

individuell handlingsplan gjorts skulle kunna erbjudasen upp en
arbetsmarknadsutbildning i sin bedöms kunna leda tillbaks tilltursom
arbetsmarknaden.

På motsvarande i figuren hur "lågutbildad individ,sätt anges en
dvs. individ med otillräcklig grund- eller gymnasieutbildning skulleen
kunna komma till kommunen och efter det individuell utbild-att en
ningsplan gjorts kunde erbjudas kunskapslyftsutbildning. Syftetupp en
med kunskapslyftet för individens del uppnå anställningsbarhetär att
och delaktighet i samhällsutvecklingen, kunskaps- kompetensni-ochen
vå utifrån vilken individen kan gå vidare direkt eller via ytterligare
utbildning till arbetsmarknaden eller till andra lokala eller personliga
verksamheter.

Uppehället under perioden i kunskapslyftsutbildning skulle finansie-
med hjälp det statliga studiestödssystemet.ras av
För arbetslös kan det naturligt i första hand påatt satsa att,en vara

inom för de aktiviteter inklusive arbetsmarknadsutbildningramen som
står till buds inom arbetsmarknadspolitiken, söka komma tillbaks till
arbetsmarknaden. Om individen beviljas arbetsmarknadsutbildning utgår
utbildningsbidrag under utbildningstiden.

kanDet visa sig den individuella, arbetsmarknadspolitiskanär-
handlingsplanen eller det för individen skall hagörs att attupp senare -

chans få arbete krävs individen skaffar sig grundläggandeatt ett atten
utbildning. Om den den i kunskapslyftet och inte kanär typav som ges
tillhandahållas inom för arbetsmarknasutbildning bör individenramen

föras till kunskapslyftsutbildning. Andra ochsnarast över organ
aktiviteter arbetsförmedlingen kan behöva hänvisa de arbetssökandesom
till exempelvis försäkringskassan för rehabiliteringär och arbets-
marknadsinstituten för fördjupad vägledning.

Lågutbildade kan naturligtvis också komma till kunskapslyftsut-
bildningar direkt på initiativ eller från andra offentligaeget änorgan
arbetsförmedlingen, exempelvis försäkringskassan och socialnämnden.



Bilaga 1996:2786 2 SOU

viktighar mycketsamarbetsorgan antyds i figur lDet ensom
servieefunktionermyndigheter medgäller delsfunktion fylla. Detatt

och socialtjänstarbetsförmedling, rehabiliteringinom kommunen som
Dels samverkan mellanbehöva samordnas.verksamheter kanvars

för vilka detsamarbetsorgan inom olika kommunernamotsvarande
överläggningar kringhakan viktigtäven att gemensammavara

utbildningsplanering.
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Figur 1 Kunskapslyft och arbetsmarknadsutbildning
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förändringar inom både studiestödet,närvarande diskuterasFör
kunskapslyftet. Tillarbetsmarknads- och invandrarpoltitiken berörsom

sammanhangetde viktigaste avvägnings- och gränsdragningsfrågor i det
hör följande:

de tänkta utbilda sig inom kunskapslyftetKan är attgrupper som
också finansiera sin utbildning med hjälp det statliga studiestödetav

de utbildningsanordnare tänktaKan är att motsom svara
utbildningsefterfrågan inom kunskapslyftet också for dettaengageras
och de tänkta utbildningarnage

Ger stödnivåema i olika de stymingseffektemastödsystem rätta
Vilken avgränsning bör mellan arbetsmarknadsutbildninggöras

och kunskapslyftsutbildning
skall nyanlända invandrare integreras i kunskapslyftetHur

Till de förslag diskuteras hör det studiestödssystemetattsom nya
skulle enhetlig for de stödbehov tidigare möttsge en ram som genom
studiemedel, och Studiestödet tidigareSVUX SVUXA. skulle liksom
bestå lånedel och bidragsdel. Bidragsdelen skulle variera förav en en
olika utbildningsnivåer och för äldre individer högst för utbildningvara
på grundskolenivå, ligga på mellannivå för utbildning påen gym-
nasienivå och lägst för högre utbildning.vara

För studier på gymnasienivå har två stödnivåer diskuterats lägreen-
för t.ex. år och högre Tanken20-25 for äldre. är attyngre en
ungdomar i första skall årshand klara sina gymnasiestudier före 20av
ålder och i alla fall inte studiestödssystemet lockas senareläggaattav
dessa studier. tanke flexibiliteten i möjligheternaEn är att attannan
utnyttja studiestödet skulle öka. studier på hel- och halvtid harFörutom

nivåerandra diskuterats.även
En avtrappning med åldern det antal terminer maximaltav man

skulle kunna få studiestöd för också aktuell.är
den ersättning skulle utgå under tiden i arbetsmarknadsåt-För som

gärder har diskuterats totalperiod på tvâ eller år medtreen en
avtrappning tvåi eller omgångar. Arbetsmarknadsutbildningen skulleen

kommakunna till yrkesinriktad, kortare omställ-görasatt om en mer
ningsutbildning. Denna omställningsutbildning skulle leda direkt över
till arbetsmarknaden och landa antingen i arbete eller åtminstone iett

praktikplats. Hårdare krav i form tidigare anställningstid skulleen av
också kunna komma ställas på dem skulle få del deatt som av
arbetsm arknadspolitiska åtgärderna. Arbetslöshetsförsäkring med tillstöd
enbart passiv på jobb skulle kunna komma försvinna.väntan att

Vad gäller förstaden frågan kunskapslyftet och möjligheternaom
för deltagarna finansiera sin utbildning med hjälp det statligaatt av
studiestödet vill kommittén framhålla följande:
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Stödnivån kunskapslyftsutbildning bådebör densamma i allvara-
under på kurser, utbildning på grundskolenivå och gymnasieskole-pröva

individernivå för i åldersgrupp.samma
Studier på distans bör också åtminstone delvis kunna finansieras-

studiestöd.med
årUngdomar 20-25 skall de ha villkor äldre i kun-sämre än-

påskapslyftsutbildning gymnasienivå Ungdomar bör naturligtvis inom
gymnasieskolan före 20-års ålder komma igång med ochuppmuntras att

sinhelst avsluta gymnasieutbildning. Ungdomarna bör inte heller av
studiestödssystemet senarelägga sina gymnasiestudier.uppmuntras att

emellertid också angeläget olikaDet de ungdomar skälär att som av
igånginte kommit med sin gymnasieutbildning fore års ålder inte20 av

studiestödsskäl i skjuteronödan sina gymnasiestudier till efter 25upp
års ålder. Kommittén trappvis ökning studiestödet frånattanser en av
studiehjälpsnivå till fullt studiestöd vid års ålder skulle kunna25 var en
framkomlig det gäller avvägning mellan dessaväg när göraatt en
motstridande intressen.

vidare viktigt inte den åldersgränsenDet för lågtär övre sättsatt-
och avtrappningen i terminer kanantal studera inte slår igenom förman
snabbt. Det angeläget i relativt hög ålder kan påbörjaär ävenatt man
kunskapslyftsutbildning.

Om studiestödet renodlatblir studiestöd, dvs. stödet utgårett utan-
hänsyn till individens försörjningsbörda och levnadsförhållanden i övrigt
skulle vissa problem uppstå. Om ellerkunna exempelvis socialbidrag
utbildningsbidrag/SVUXA plus socialbidrag i vissa fall bättreger
ekonomiska villkor studiestöd kunskapslyftsutbildningunder kan detän
leda till olyckliga inlåsningar och kortsiktiga lösningar med mycket
negativa effekter på sikt. En fråga borde diskuteras vissaärsom om
delar socialbidrag skulle kunna följa med individen iett t.ex.av
kunskapslyftsutbildning.

andra frågan handlarDen utbildningsanordnarna och deom om
också kan för de tänkta utbildningarna. frågan skulleDenengageras
kunna få tillfredsställande lösningen om:

det i studiestödsreglema exempelvis studiestödet fickattangavs-
användas för gymnasieutbildning, komvux, skolor förstatens vuxna,
folkhögskola och kunskapslyftsutbildning. skulle inDet täcka det
spektrum utbildningsanordnare antyds i figurav som

det för kunskapslyftsutbildning kommunerna upphandlar blevsom-
möjligt fritt lägga och upphandla kunskapslyftsutbildning på olikaatt ut

utbildningsanordnare.typer av
tredje frågan gällerDen främst relationen mellan studiestödet och

utbildningsbidraget eller motsvarande i reformerat arbetsmarknadspo-ett
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litiskt stödsystem. Om utbildningsbidraget bättre finansiella villkorger
studiestödet kan det leda till vissa inlåsningseffekter. Individerän som

berättigade till utbildningsbidrag kan komma på kortsiktigaär att satsa
yrkesinriktade lösningar i stället för längre grundläggandet.ex. en
yrkesutbildning vilket skulle kunna bättre individens synvinkelvara ur
på längre sikt.

färde fråganDen handlar avgränsningen mellan arbetsmark-om
nadsutbildning och kunskapslyftsutbildning och den rationell. Juärom
mindre skillnader i de utgårstöd till de befinner sigsom grupper som
i den och andra utbildning desto mindre betydelse har dettypenena av

det finns överlapp i de kurser kan ingå i respektiveettom som
utbildning.

Störst kan problemen inlåsningseffektermed bli det är storaom
skillnader i stöd till arbetsmarknadsutbildningens fördel och deom
kurser ingår i de olika utbildningsutbud klart åtskildaärtypernasom av
I sådant fall skulle arbetslös kunna komma välja arbets-ett atten en
marknadsutbildning eller arbetsmarknadspolitiskt åtgärd i ställetannan
for kunskapslyftsutbildning kanske den bästa långsiktigaen som vore
lösningen för individen. kan i dylik situationDet mycket svårten vara

hålla på krav skall rättleda eller vägledningatt som genom
vad rätt handlingsalternativ. kravDeövertyga ärom som man

skulle kunna uppställa exempelvis de skall genomgåär att som en
arbetsmarknadsutbildning verkligen har yrkeserfarenhet ochen en
grundläggande utbildning det går direkt bygga vidare på.attsom

Grundläggande yrkesutbildning på gymnasienivå måste under alla
omständigheter antingen kunna i kunskapslyftet eller arbets-ges som
marknadsutbildning. För den i framtiden blir arbetslös eller villsom
söka sig till arbetsmarknaden for första gången eller efter längreett
uppehåll kan det bli intill omöjligt få anställningnäst att utan en
grundläggande yrkesutbildning.

femte fråganDen nyanlända invandrare och kunskapslyftet.rör
Förslag från invandrarpolitiska utredningen hur invandrarnasväntas om
mottagande inklusive introduktion i svenska språket och samhället skall
ordnas. Vilken roll kunskapslyftet kan få i det sammanhanget återstår

klargöra. invandrareDe redan har uppehållstillstånd i Sverigeatt som
bör kunna delta i kunskapslyftet på villkor alla andra.samma som
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lärandetEuropeiska för det livslångaåret

ochkunskapslyftförStrategier
lärandelivslångt

hearing i RosenbadSammandrag enav

januariden 19969

arbetsliv och lärandemed påexperter
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Förord

År lärande.livslångteuropeiska året forförklarat Dethar1996 EU som
livslångtmarkeramedlemsländeroch dessdetta vill EUMed att

kännetecknadvärlddagordningen ipolitiskapå denstår högtlärande en
utbildningsåret villGenomförändringar.genomgripandeochsnabbaav

förmån förlivet tillunder helaoch lärandefrämja utbildningocksåde
initiativkraft,individuellautveckling ochpersonligamänniskornas
demokratiskai denmedverkansamhälle,arbetsliv ochintegrering i

ekonomiska, teknolo-tillsigförmågaochbeslutsprocessen att anpassa
förändringar.och socialagiska

betänkandenKunskapslyftskommitténsårockså det1996 är omsom
lärandetlivslångaansvarsfördelning för detochfinansieringmål,

fram.läggaskommer att
hearingseminarium ochanordnadeKunskapslyftskommittén ett om

januari 1996.denoch livslångt lärande 9kunskapslyftStrategier för
Vidoch lärande.på arbetslivolikafrånfå inläggSyftet experterattvar

och sakkunnigaKunskapslyftskommitténs ledamöterseminariet gavs
diskutera.ochställa frågortillfälle att

redigerad fil.sammanställd ochskrift,föreliggandeI är av mag.som
ochinledningsanförandenasammandragåterfinnsJohanna Enberg, ett av

publikens frågor.svarade påvadsammanfattning experternaaven

januariStockholm i 1996

Åsa Sohlman
Huvudsekreterare
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utmaningkunskapslyftnationelltEtt en-

Sverigeför

statsrådJohansson,Ylva

måstevi tillsammansgrundläggande enighetfinnsvårt landI attomen
kunnande. Kommitténoch vårtvår kompetensoch förbättrafördjupa om

uttryck för detta.i sig självkunskapslyft förnationellt är ettett vuxna
viktengenomför, visarkommitténlikaväl det arbeteUppdraget, avsom

efter skapaintressen ipartigränser ellervi strävan atttvärs överatt enas
lyft.verkligtförutsättningarna för ett

samhälls-i ljuset devi för vårallmänhetI strävanargumenterar av
arbetslivets kravVi pekar påomkringförändringar vi somoss.ser

kanske låterinformationsflödenpåökar. Vi pekarundan för undan som
avkräverocksåmedborgarroll,helt oss ansvar.men somana en nyoss

kommasamhällsförändringamaviskapa bild därlättDet är att seren
skydd iblir bräckligtkompetenshöjningoch därrullande ettöver oss,

värld hot.en av
detjag betraktardöljer detfarlig för denbildenDen är somsom

döljersamhällsutveckling.dagens Deni diskussionenviktigasteallra om
ochkunskapensamhälle däreftervi valtnämligen sträva ettattatt

står ikompetensen centrum.
krav.ställer Ettallt fler arbetensamhälle därVi har valt störreett

sammanhang. Viglobaltoch blir delsamhälle ettär öppet en avsom
möj-den endariktningen därför detutveckling i denvalthar äratten

gå in iVi har också valtsamhälle.skapa rikareligheten ettattettatt
fortsätta deninformationssamhälle, förkunskapssamhälle, eller att
svenskapräglat detfördelning längerättviseftersträvan sam-somen

hällsbygget.
kapitulerarsamhälletinnebärockså valfinnsDet attannatett som

kompetens defår skaffa sig denkanutvecklingen, där deinför som
behöver.

finnsinvigda. Kvarkunskapssamhälle bara för deblirDet ett en
enklastetill dearbetsmarknaden begränsastillträde till upp-varsgrupp

offentligai detdeltagandeochmed de lägsta lönerna,gifterna vars
barriärer.kulturellakunskapsbrister ocheffektivt begränsassamtalet av
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Detta inte hot. Att ochär sig tilltomma samhälleacceptera ettanpassa
där många och där klyftorna ökarstängs för mig otänkbart.ute är

finnsDet de vill betrakta kunskap personlig meriter-ing,som som en
skaffa sig exklusivitet. Somsätt kunskapen blevett att värdom mer om

färre hade den, drastiskt bryter den grunduppfattningmoten syn som
vår utbildningspolitik. Som den dyrbarastestyrt kunskapensom om vore

den alldeles Som insikterär och tankar förstsom man ensam om. om
och främst produkt, något skall säljas på marknad.vore en som en

Så kan möjligen det gäller intenär detnärman resonera varor, men
gäller kunskaper. Kunskap och kompetens något mycketär änmer en

och de kan aldrig utveckla sin fulla kraft i ensamhet.vara,
Kunskapen blir inte värd besitter den. Tvärtmer om man ensam om,

spridd insikt destoär den, också förstörre är nyttanmer en av
individen. Det nämligen först vi delar insikterär och erfarenheternär
med andra dessa kan i sitt sammanhang. Det förstsättas då viärsom
kan tillämpa dem eller låta dem bilda grund för samtal och därmed
personlig utveckling. Internationella undersökningar visar länder medatt
högre kunskapsnivå också får högre ekonomisk tillväxt.en

Därför det min uppfattning kunskapssamhälle,är det villatt ett säga
samhälle där vi bejakar utvecklingen alltett kunskapsinnehållstörremot

i samhällsliv och arbetsliv, inte bara bevara vår ekono-är sättett att
miska styrka. Först och främst handlar det skapa samhälle däratt ettom
fler kan sina möjligheter.göra mer av

Den utveckling vi de åren har inneburit makt harsett senaste att
flyttats. Från centrala myndigheter och organisationer till individer och
lokala Det utveckling bär påär löften. Med modernstoraorgan. en som
informationsteknik kan allt fler få tillgång till de underlag detgörsom
möjligt med i det demokratiska samhällsbygget.att vara

Samtidigt har kraven på medborgare höjts. Vi ställs alltoss som
oftare inför komplicerade samhällsfrågor och reella målkonflikter. I ett

samhälle det allas vår rättighet,öppet också skyldighetär att ta ettmen
aktivt för finna framåt.att vägaransvar

Rätten delta får inte bli privilegium från vilketatt vissaett stängs
Därför bred satsning på utbildningute. är och kvalité denen yttersta

grunden för kunna tillvara de möjligheter till fördjupad demokratiatt ta
utvecklingensom ger.

Vi kan inte med säkerhet något framtiden. Mengvi måsteveta om
ändå försöka förbereda för framtidens arbetsmarknad. Vi har inteoss
råd utbilda för gårdagens arbetslivatt

Det tycks till exempel behoven specialistkunskap blirsom om av
Samtidigt blir också kraven påstörre. generella, kun-gemensamma

skaper vilket kanstörre, paradox.utse som en
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människorsmångadetproduktion krävskunskapsintensivFör en
laganvända sinaitillsammansansträngningar. Att ettgemensamma

vanligareblir dåuppgiften sättför lösarespektive kompetenser ettatt
ocksåspecialisering,krävakommerLagarbetetarbeta. att gene-menatt

lösningar.och finnasamverkamöjligtdetkunskaperrella gör attsom
inteflexibeltochlärande ärpåarbeteorganisera ärAtt sättett som

ocksåhandlarDetintressant. attarbetetbara göraväg att ommeren
måsteproduktionrationellochResursutnyttj andeeffektivt.detgöra mer

Då krävseffektivt.arbetskraftenanvändaockså handla att enom
möjlighetanställdaockså de växa.organisation attgersom

Vifortsätta.kommervi idagförändringstaktden attJag atttror ser
år påvarjeförnyasarbetenaomkring 10medräknar idag procentatt av

kvalificera-försvinner ocharbetenokvaliñceradesådant sätt att merett
till.kommerde arbeten

arbetskraften,mycket fortarebytsarbeten änbetyderDet att
in på arbets-varje år kommerdenårskull,människorna. En somgrupp

arbetenflestaDe2intemarknaden, än procent.representerar nyamer
detså kommerocharbetskraftengamla attdenalltså skötasmåste av

utvecklasfår chansenintemänniskanden attFörfortsätta att somvara.
inteså småningombetyder detjobbsitt atttakt medåtminstonde i
tillhamåste allaDärförarbete.sitt rättkvalificerad förlängre egetvara
pågångi livet,inte gångkompetensutveckling, utanutbildning och en

utvecklas,arbetettaktminst i denutvecklasharAlla måstegång. rätt att
utveck-påverkafår verktygendålite fortare. Bara atthelstoch man

lingen.
ochoch läraalla, lärapåkravställas nytt,kommer attDet att omoss

inteegentligendetlivet. Därförheladet ettärberedda göraattatt vara
självalyftaständigtVi talarkunskapslyft vi talarenstaka att ossomom.

på gång.gångoch varandra,
lärandeständigai dettadelta ärförutsättningen för kunnaMen att

utbild-grundläggandegodEnstabil bas.god ochoch slutligensist en
kvalité.högning av

Ökat.utbildningsnivå har inteolika svenskarsmellanSkillnaderna
bety-alltutbildningsklyftomakrav får störredagensi ljusetMen av
varjeförÄven betydelseblir derasökarskillnaderna intedelse. om

livsprojektet alltförverkliga det större.möjlighetmänniskas att egna
grundutbildningsgrund. EnmänniskormångaDärför behöver nyen

möjlighetflerkrav,arbetslivetsförkompetens mötaatt gersomgersom
grundalltframförMendemokratiskadelta i den somenatt processen.

i byggetdellärandemed sitt ettförplattform egetatt avenvarager en
kunskapssamhälle.
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Utbildningspolitiken de viktigasteär ochett verksammamestav
fördelningspolitiska instrumenten. Att det möjligt for allagöra männi-
skor bli kunskapssamhällets vinnareatt samtidigt erbjudaär möjlig-att
heten höja den kompetensen.att egna

Samtidigt investering i kunskap,är i kompetens, också deten ny
viktigaste vi kan förgöra god ekonomiskatt garantera utveckling.en
Ett nationellt kunskapslyft ocksåär utveckla densätt viktigasteett att

landets naturtillgångar, de människor lever här.av som
Vi skall alltså skapa förutsättningar för nationellt kunskapslyftett

måste rättvist i den meningen det minskar klyftorna isom attvara sam-
hället. Det måste dessutom och god kvalité igarantera ut-var en
bildningen. Bara då kan nämligen kunskapem förvandlas till verktygett
individen själv Den kan bli kompetensäger. och grund för indivi-en en
den i livslångt lärande.ett

Ett nationellt kunskapslyft, och livslångt lärande for alla kan låtaett
ouppnåelig vision, orealistisk retorik. Ingenting kundesom en som vara

felaktigare. Det enda orealistiska föreställa sigär vårt land skallatt att
kunna fortsätta välfärdssamhälleatt sådanett utveckling.utanvara en
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yrkesstrukturiutbildningpåKraven en ny

ramtidsstudierÅke för Fchef för Institutetprofessor,Andersson,E

åren.femdehar accelereratyrkeslivetStrukturomvandlingen senasteav
yrkeslivet harförändringenikunnathartrendDen avsemansom

förstärkts efter 1990.
olikaiin democh delaryrkesgrupper trejämför 280Om man

yrkeninteraktivakunskapsproduktion,yrkenkognitivakategorier -
devaruproduktiontaktila yrken attochtjänsteproduktion manser-
tillframjämntgått iharyrkenavaruproducerande, tempotaktila, ettner

20%underi dagoch frånaccelererat utgöraDärefter har detta att1990.
Det10% år 2010.ungefärdekommeryrken utgöraantalet attav

utanför detfinnaskommerframtidenijobben90% attinnebär att av
arbeten.hederligaforkallartraditionelltområde man

Yrkesstruktur

201019851970

Kognitiva
Informativa

%% 5034%27Kunskapsprod.

Interaktiva
%% 4037%31jänsteprod.T

Taktila
%% 10% 2942aruprod.V

kunskapsintensivadeförändrats. InomocksåUtbildningskraven har
deuniversitetsutbildning,fullständigdem1/3kräveryrkena avav

siffranyrkenataktilafor deoch ärdetsammal/6interaktiva kräver
utbildningpåskillnad i kravendetinnebärlägre. Det är storattännu en

detjänsteutbildningargällerdet äryrkeskategoriema. Närde olikainom
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i dag dåligt utbyggda i Sverige. Det finns få motsvarigheter till det.ex.
Service Management Schools finns i USA. Vi skryter ofta med attsom
det finns många duktiga tekniker i Sverige. Jämfört med andra OECD-
länder har svenska ingenjörer mycket låg genomsnittlig utbildning påen
13 år. Länder Finland, Schweiz, Tyskland, Kanada och USA harsom

signifikant högre utbildningsnivå på ingenjörer. Här finns deten ett
behov lyfta utbildningsnivån på människorattav en grupp som man
normalt inte problem. För ungdomar detta med utbildningett ärser som
problematiskt. De betraktar det svenska utbildningssystemet dåligt.som
Om jämför svenska ungdomar med danska visar det sig danskaman att
ungdomar nöjda med sin utbildningär och svenska ungdomarattmer
har betydligt lägre förtroende för utbildningssystemet.ett

I den snabba omvandlingen yrkeslivet krävs det typav en ny av
utbildningar. Inom serviceområdet krävs fler medellånga utbildningar
och inom kunskapssektom krävs det fler högskoleutbildade. Ett förslag
på lösning problemet förändring högskolesystemet.ärav en av
Inledningsvis krävs realistisk debatt managementutbildningenen mer om
inom servicesektom och vad den skall gå på. För det andra behövsut

tidigare med kreativitetsträningett möte vad fallet påän ärsom nu
högskolan. dagI handlar det korvstoppning med hjälpmest om av
textböcker. Kreativitetsexperten Gudmund Smith i Lund attmenar man
borde förbjuda textböcker de första åren på högskolan, så studenter-att

kreativa förmåga systematiskt tränas.nas
I dag finns det problem med utslagning lågutbildadestora tarav som

sig uttryck i arbetslöshet. I långtidssjukskrivna lågmedgruppen
utbildning genomsnittsåldem förär förtidspension år57 och dennu är
på lägre nivåer.väg mot

För förhindra detta krävs för det förstaatt rehabiliteringsstrategier
bygger på utbildningsinsatser, social rehabilitering och hälsovårds-som

insatser. Ytterligare behövs det i alla regioner i Sverige andraen
chansens utbildningsstrategi med hjälp de redan finns.av resurser som
Slutligen finns det i dag otillräcklig kapacitet för utbildning fören unga
på högskolenivå, speciellt det gäller kreativitetsträning,när samt en
otillräcklig tillgång till kvalificerade utbildningar för yrken inom
servicesektom.
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DanmarkiVuxenutbildning

LärarhögskolaDanmarksprofessor,Wahlgren,Bjarne

kom detvuxenutbildning och 1995mycket påDanmark harI satsatman
inom dettaregeringenutbildningsministeriet ochfrånförslagnya

IO-punktsplanantagitharUtbildningsministerietområde. omen
förstärkninginitiativ tillregeringen tagitoch vuxenut-utbildning aven

begrepperfarenheter. Ettårenspå devilket baserasbildningen, senaste
villbehovsorientering. Mandiskussionernapräglatgenomgående ärsom

samhället.iskall finnasserviceapparatvuxenutbildning somensomse
beståttDanmark harivuxenutbildningenkringDiskussionerna av
forbikommaviktigtförsta detdetolika delar. För ut-fyra är att

utbilda sig.börjamotstånd finnsdetbildningsbarriären, dvs. mot attsom
detutbildningssystemet. Förflexibilitet imåste det finnasandraFör det

fjärde måsteför detkvalitet ochgodutbildningen hamåstetredje en
arbetslivet.medsamspelakunnavuxenutbildningen

sig hosutbildamotståndfinnsvisat sig detharDet attmotettatt
lagDanmarkdet ikomutbildning. 1989har kortdem omensom
föränd-har blivitvuxenutbildningen, vilketutbildningsstöd för storen

motiverasvårastvarithittillslågutbildade. Dering för de attsom
lag haruppföljning dennavuxenutbildningama. Entillströmmar avnu

förintresseupphov tillvuxenutbildningen ännuvisat ett meratt ger
motiverarverkligenutbildninghar kunnatutbildning. Man attse

lågutbildadedesigvisade detundersökning 1991människor. I att aven
i40% kvarinnanvuxenutbildning åretihade deltagit ut-varsom

visade detundersökning 1994motsvarandeochbildningssystemet att
året innan.deltagitdemvuxenutbildningenaktiva i65%fanns somav
motiverarinte baradenvuxenutbildningforEtt är attargumentannat

undervisningdeltar iAv demaktiverar dem.människor ävenutan som
samhällsintresserade.och 25%föreningsaktivablivithar 20% mermer

till bättrevuxenutbildningen bidrarviktigtDet attär argumentett
dettakonsekvens störredemokrati. En är att tarsammantagen manav

blivitvuxenutbildningenhar dåarbetsplats. Varförinitiativ på sin en
såutbildningsministerietpåberorDanmarksådan i Detsuccé att

lågutbildadeutbildningpåsatsningprioriterat dennakonsekvent har av
förslag. Idettahararbetsgivarsidanfacket ochbåde stöttsamt att
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Danmark har flexibel organisation vuxenutbildningen medman en av
flexibla undervisningsmöjligheter. harMan utbildning, vilketöppenen
bl.a. innebär kan delta i vuxenutbildning på universi-ävenatt man
tetsnivå enbart läsa delar kurser. finnsDet också möjligheter tillsamt av

kombinera den danska motsvarigheten till AMU, komvux och folk-att
bildning. kanMan samtidigt delta i undervisning inom de olika
utbildningsfonnema och undervisningen skall utgå från den enskilda

behov. Där lägges vikt vid kombinera och samarbetastor attpersonens
mellan den allmänna delen vuxenutbildningen och den arbets-av
marknadsinriktade. Tanken det skall leda till flexibla medarbetareär att

har möjlighet ställa in sig på olika områden.attsom
Vuxenutbildningen i Danmark vill erbjuda kvalitet och överskådlig-

het. Utbildningsmiljön skall präglad den deltar, ivara av grupp som
Ävendetta fall lärarutbildningen måste anpassad tillav vuxna. vara

vuxenundervisning och den speciella pedagogik krävs för detta.som
Forsknings- och utvecklingsarbetet viktigt. Just 100är satsarnu man
miljoner kronor för de fem åren, vilket fördubbling frånnärmaste är en
tidigare. Forskningen kommer dels ske inom heteratt ett program som
utveckling mänskliga i arbetslivet och dels inom ettav resurser
grundforskningsprogram vuxenutbildning. Man påävensatsarom
speciell vägledning för studerar. Dessutom påsatsar ettvuxna som man
ADB-baserat informationssystem så utbildningarna skall bli lättareatt

överskåda.att
Ett för vuxenutbildningen läggs på de enskilda arbets-stort ansvar

platsema. I Danmark har infört jobbrotation, där arbetslös kanman en
få jobb medan den innehar jobbet skaffar sig ytterligareett t.ex.som
utbildning. Detta har mycket bra erfarenheter och det harman av
fungerat bra de åren.10 Vissa företag koncentrerar sig påsenaste större

ha mycket jobbrotation. Vidare haratt på utbildning påsatsatman
arbetsplatsen. Nu måste alla företag ha utbildningsplan för sinaen
anställda. Den danska regeringen och utbildningsministeriet mycketär
motiverade det gäller genomförandetnär planerna för vuxenut-av
bildningen.



Bilaga 10331996:27SOU

arbetsplatsenKompetensutveckling på

GävleborgArbetslivsfondenchef förf isekreterare,Foyer,Margareta

underarbetademyndighetstatligtillfälligArbetslivsfonden somvar en
förnyelsebidra tillhandladeUppdraget1990-1995.åren att avom

arbetsplatsprogram.skapade 25.000bl.a.därsvenskt arbetsliv, man
kompetensutvecklingochutbildningmedarbetabl.a.Tanken urattvar

periodiverkadeArbetslivsfondenarbetsplatsperspektiv. avenett
påtryckskapadevilketarbetsmarknaden, attpåförändring ett stort

arbetsplatsermed olikaTillsammansarbetsorganisationen.förändra
arbetsorganisa-utvecklapåmiljarderarbetslivsfonden 10satsade att

lågkonjunktur.medfemårsperiodundertionen en
försågarbetsorganisationen Mandå förändra attVarför ville man

konkurrenskraftocheffektivitetlönsamhet,ökadökat utbyte,ettatt ge
arbetsorganisa-till förnyelsekopplaskompetensutvecklingmåste aven

arbets-förändringtillframkomutvärderingentionen. I att avenman
utbildningsin-isoleradevilketproduktivitetökadorganisationen engav

måsteutbildningsinsatserdettagjorde. Slutsatseninte är attsatser av
arbets-villarbetsorganisationen. Deti sägaförändringar attstöda

ochkompetensleder tillkankunskapochorganisationen omsättassom
doing".leaming byochorganisationerlärandetillledai sinkan tur

blir lärosalen.arbetsplatsendetDärmed är som
Arbetslivs-deltagit iorganisationerexempel pådeMånga somav

följerArbetsmiljöinstitutet. Härhosdokumenteradesarbetefondens
organisationer:ochföretagexempel pånågra

ansågsdetSteel därOvakoföretagetexempletförstaDet är
fåochkännaskulleframtideniallaavgörande att engagemang

för kompetens-mycketgenomfördeDe stortettsvängrum. program
ochorganisationendenkunskaperdelsutveckling där tog egnaurman

behoven. Mankundeutbildningarihopplockadedels passasom
iförhindrasoftakvinnorspecielltprioriterade att avancerasom

stålarbetarkarriären.
villedärFolktandvården,frånexemplet kommerandraDet man

effektivtsåorganisationenifannskompetensutnyttja den somsom
kompetensnivåformellasintill samtarbetaskullemöjligt. Alla upp

kundetandsköterskomablevResultatetvarandra.lära attäven av
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användas inom organisationen. Man minskade kostnaderna och blevmer
effektiva. De fick utbildning kunde gå tillbaka tillmer genastsom

arbetet och omvandla den till praktiskt arbete.
Det tredje exemplet från Iggesunds bruk där harär påsatsatman en

plattare arbetsorganisation. Man bort antal chefsled för fåtog ett att
bättre effektivitet. Minst 5% arbetstiden skall omfatta lärande iav
arbetet. Man har sig branschorgan, bildningsförbundanvänt ochav
regionala högskolor för utbildning.

På geriatriska kliniken på Sandvikens sjukhus satsade påman om-
organisation och på utbilda biträdespersonal, vilketatt gav engagemang
och insikt för förändringar i organisationen. Slutligen exempel frånett
Gargnäs Elteknik i det inre Lappland. Där ansåg kompetens-attav man
utveckling för alla anställda nödvändigt för företagets överlevnad.var

Vad kan lära sig dessa exempel bl.a. ledarrollenärman attav
förändras och i ledarens kompetens måste ingåatt utvecklings-att ge
möjligheter för alla anställda. Lärandet skall ständigt ske i arbetet, det
skall finnas något och det skallutrymme tillåtetatt nyttprova attvara

Allas delaktighet förutsättningväxa. för det skallär gå bra. Manatten
skall kunna möjligheteräven i rationalisering och avveckling.se
Kvinnors och villkor inte alltid likamäns i arbetslivetär och detta
måste in i kompetensutvecklingsarbetet.vägas Man kan inte kommende-

fram förändringar utifrån. Förändringen sker på den verksam-ra egna
hetens villkor och det finns inga färdiga lösningar på detta.

Förändringsarbetet måste förankrat och det skall finnasvara en
idé och vision. Kompetens hos arbetskraften den mindregemensam gör

sårbar och flexibel. I dag det viktigt kapabel,är attmer tavara ansvar,
kompetent och flexibel. Den sociala kompetensen kommer blivara att

viktig beståndsdel liksom kunna och Det ledarskapetatten ta ge. nya
innebär kunna utveckla människor i arbetet.att Alla skall kunna se en
helhet och kunna påverka det totala resultatet.
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dettillbidragVuxenutbildningens
lärandetlivslånga

Linköpingsprofessor, universitetStajfan Larsson,

ochi vardagenfinnslärandetmellanrelationfinnsDet somen
vuxenutbildning.

undersökerperspektivvidarei närmåsteMan ettstarta man
finnsKunskapi samhället. ävenkunskapfåtillmöjligheten att

teknologin.ioch lagratvardageniutbildningssammanhangen,utanför
ochmedvetandettvå delar:består detlärandetgällerdetNär av
ochintrycktankar,ständigt aktivtmedvetandeVårthandlandet. är av

omvärld. Lärandetvi vårpåverkar ärhandlandetGenomfantasier. en
tolkningenförändringinnebärochkombination dessa avenprocesserav

omvärld.vårav
bl.a.i vardagenfinnslärandetill ärmöjligheterDe genomsom

ochpå arbetetmycket tidVi spenderarmassmedia.ocharbetslivet
Vardagslivetsmassmedier.konsumeratid tillmycketanvänder att

rutinmässigtmedyrkencentral. Inomför lärandetkällakvalitet ärsom
lärandedetyrken krävstolkningar. I andrainteinnehåll utvecklas nya

ständigtmänniskorvardagslivet för dessamed följdentidenhela att
massmedierdet gällerlärande. Närochtolkningarbestår nyttettav nya

mediema.olika sidormedi kontaktmänniskorolikakommer av
sigkan läraoch därinnehållvarieratmycketharMassmediema ett man

fungerarGladiatoremaochBingolottomycket. Vissa TV-program som
kunnaskullelärande. Man sägapotentielltnågotinteå andra sidan som

rutinartatarbetsliv ochrutinartatsamband mellan ettfinnsdet ettettatt
skaparvardageninnebärmassmedier. Detta ävennyttjande att enav

kunskapsklyfta.växande
vardagensbrytaskulle kunnameningVuxenutbildningens attvara

positivskapatolkningar, dvs.introduceraoch attattmönster ennya
intressenutvecklarutbildningenkunskapscirkel. På grund man nyaav

och läserpå TV-programtittakanskebörjarvardagen. Mani nyanya
annorlunda.blirvardagslärandetvilket innebärdagstidningen,isidor att

personlighet,fårtillocksålederVuxenutbildningen att en nyman
fårsig själv. Manpåkravställerochökarsjälvförtroendet att nyaman

samhället.ideltagandearbetsliv ochvardag, annatettett annaten ny
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Problemet med vardagslärandet kan påatt stannar ettvara man upp
ställe och inte kommer vidare. Därför måste vardagslärandet utmanas
för utvecklas.att

Vi har bra utbildningstradition i Sverige. Vuxna människor ien
Sverige oftare i kontaktär med utbildning människor i andraän länder.
Men vuxenutbildningen ojämlik. De harär högre basutbildningsom
deltar i högre utsträckning de har låg basutbildning,än vilket bidrarsom
till ökade kunskapsklyftor. När det gäller vuxenutbildning skall haman
möjligheten delta; skall ha tid och råd.att För dem får Svuxaman som
i dag kostar det kanske 25 000 på år i lån eller minskade inkomsterett
jämfört med har arbetslöshetsersättning. Det blir helt enkelt förom man
dyrt for många människor studera. Man måste dessutomatt dettro att

någon idéär utbilda sig for fåatt arbete. Här leder denatt ett stora
arbetslösheten till osäkerhet.en

Om vuxenutbildningen skall bidra till livslångt lärande måste den för
det första de tolkningarutmana människor redan har. För det andrasom
krävs autenticitet. Alltför ofta lär sig för få betyg. Mycketattman av
det gång lärt sig minns inte längre, vilket innebärsom man en man att
utbildning ineffektiv på vissaär Tanken med utbildningsätt. bör vara

den skall till hjälp i vardagenatt sig det handlar praktiskavara vare om
färdigheter eller filosofiska överväganden i livet. För det tredje måste
vuxenutbildningen relevant. För all utbildning detta utmaningärvara en
i allmänhet. Vuxenutbildningen bättre ungdomsutbildningenär än i detta
hänseende.

Sammanfattningsvis kan brasäga vuxenutbildningattman en ger
människor livsvärld den klarar hantera dessa frågor.en attny om av
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kompetensutvecklingstrategi förEricssons

ABRadio Systemspersonalchef EricssonCarlsson,Anne-Christine

iarbetarhälftenanställda,82.000harEricssonkoncemen varavca
Bland deländer.100iVi finnsutomlands. änSverige och resten mer

områdemobiltelefoni,framgångsrika ettEricsson ärområden där är som
harvärldsledande. Dessutomvidäroch AXE,kraftigt,mycket ärökar

telekommunikation.områdetinomprodukterantal andraEricsson ett
människormellankommunikationEricssonförviktigt ärVad ärsom

ochistårKunden ut-lösningar. styrtekniska centrumhjälpmed av
vecklingen.

År räknar2000snabbt.expanderartelekommunikationOmrådet man
tilltillgånghabefolkning kommerjordens1/5 attmed egenenatt av

området.mobiladetske inomspecielltkommerTillväxtentelefon. att
avreglerattanke påmedförändratsocksåhar attMarknaden man

vilketmonopol brytsmånga gamlaländer;i mångatelemarknaden upp,
Dekonkurrens.ökadoch blirdetökarantaletinnebär operatöreratt

Italien,Sverige,USA,följer:för Ericssonmarknaderna ärstörsta som
mycketvuxitEricssontiden harPå sistaStorbritannien och Japan.Kina,

internationellt.mycketarbetamåstevilket innebärAsien,i att man
mikroelektronikkretsamasfördubblassåteknikengällerdetNär

Produk-mycket fort.alltsågårUtvecklingenår.varje l/zprestanda
telefonsedan. Ennågra årföri dagsnabbaremycket ängårtionen även

minuter.tolv1994produceratimmar1988 togatttretogsom
ochforskningtillomsättningen ut-går 20%EricssonInom av

produkter.konkurrenskraftigaförförutsättningvilketveckling, är en
förexisterade intei dagsäljsprodukter treochde60% system somav

markna-påförändringensnabbamycketpå dendet visarochår sedan
världen. Förländer iutveckling i 20forskning ochVi bedriverden.

globaltpåutnyttja kompetens sättviktigtdet ettEricsson genomär att
ställeri världen. Dettamedarbetarnabästadefånga runtatt omupp

koncern.Ericssonpåkraväven som
någothavill EricssonvärldenhelasamarbetakunnaFör över somatt

kompe-kulturellpåmycketVimedarbetare.allahåller satsarsamman
professiona-ledord för dettavärderingar. Tre är:ochtens gemensamma

åldersför-påtittarOmuthållighet.medmänsklighet ochlism, man
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delningen inom Ericsson i Sverige det finns mångaattser man unga
medarbetare. Chefema något äldre. När detär gäller generationsskill-
nadema måste hänsyn till kulturella skillnader.ta Man måsteman vara
lyhörd. Den hastiga förändringen verksamheten ställer höga krav påav
kompetens. Inom de åren räknarnärmaste med 20.000 deattman av
80.000 anställda måste byta arbetsuppgifter inom Ericsson.

Av denna anledning har kompetensutveckling hög prioritet inom
Ericsson. Vi har projekt där vi arbetar med justett kompetens-nu
försörjning. Inom detta utgår från kunden och analyserar det behovman

har. Man tittar dels på det långsiktigt behöver och dels s.k.man man
kritisk kompetens, det behövs just i dag. Därefter analysgörssom en

situationen och genomför personalutvecklingssamtalav görman samt
kompetensprofiler De olika kompetensgap då visartyperm.m. av som
sig löses antingen köp företag eller olika individuelltypergenom av av
kompetensutveckling samarbeta med universitet ochattgenom
nyrekrytera. Detta ingår i den årliga i kompetensplanering,processen
där försöker långsiktig.även Utomlands utvecklar vi lokalman vara
kompetens de svenska medarbetarna finns på plats. Igenom som
svenskarnas kontrakt utlandstjänst ingår måste läraattom ettman upp
antal personer.

Kompetens handlar mycket tillgodogöra sig information ochattom
kunskaper, använda dem och sist inte minst dela med sigävenmen av
sina kunskaper.

Utvecklingen kompetensen sker yrket, socialav genom genom
kompetens dvs. samarbete, kommunikation och kulturell förståelse- -

kunna fatta beslutatt affarskompetens dvs. kunskapgenom samt genom
Ericsson, kunder och konkurrenter. En aspekt det gällerom närannan

förändringen kompetens rekrytering. T.ex.är Affärsområdeav motsvarar
Radios årliga rekryteringsbehov civilingenjörer 2/3 alla civil-av av
ingenjörer examineras i dag inom området telekommunikation.som
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kompetensmodellEricssons

DelkompetenserYrkeskompetens:Affárskompetens: Delkompetenser
produkterförsörjaförkrävs attEricssonsförståelsentillrelaterade somav

internaochgällandeserviceoch externagällermål detaffärsverksamhet och när
kundbehov.konkurrenter,marknader,dess

omgivningar.socialapolitiska och

Social kompetens

kunnaförkrävs attDelkompetenserSocial kompetens: som
Ericsson.imianiörochutanförmanniskormedriktigtsamarbeta sattett

f kapacitetIndividuell

karaktär,stabilegenskaperPersonligakapacitet:Individuell merav en
och urval.rekryteringforfrämst

haroch allasamarbetakunnaallaforviktigtdetEricsson attInom är
för kompetens-viktigtmycketNågotmänniskor ärmed göra.att som

blikanpå hursigkoncentreraEricssoninomutvecklingen är att man
allfåkanandraminstoch inte gör attsig självlärapåbra manatt som

behöver.den kompetens mansom
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Diskussion

de in-i formsammanfattatsdiskussionenharnedanHär av
på frågor ställdesExempelledandes är:somsvar.

framtidenimåste sig och kunnaläravad man-
utbildningssystemetfinns inomvalfrihetvilken-

från utbildningaravhopporsaker till
utkompetensproblemet medhur vuxnasser

livslångai detdeltafor kunnabehövsvad attsom-
lärandet

informa-kompetensdet gäller äldresCarlsson: NärAnne-Christine är
information inteanvändakunnaproblem;tionstekniken är ettattett

påmindre brade däremotVadmänniskor. ärhinder för äryngreyngre
ochpå svenska och engelskabådesig skriftligt görauttrycka attatt -

presentationer.

har i dag,den kompetensmedbekymmerFoyer: EttMargareta vuxna
gamlaharkunskapergenerellt, dedet ärär att vuxnasomserom man

samhället.i nuvarandealltid användbara detoch inte
hararbetslösamånga människortanke på såMed vuxenut-äratt

gällerspeciellt detuppgift. Vad vi harviktigbildning närsett,en
leder tillutbildningkvinnokompetens,för utvecklingprojekt är attav

känna maktförmåga kunnasjälvförtroende, självkänsla ochbättre atten
sin situation.över

ideologiutbildningihågviktigt kommaStaffan Larsson: Det ärär attatt
sinutbildningskallfråga. det förstainte neutral Föroch ut-taen

fråga i livet. Manviktigoch arbeteti livet helhetgångspunkt är ensom
det andraarbetslivet. Förutbildning försjälvklart ha relevantmåste en

medhar inteoch deti allmänhetlivskompetensviktigt meddetär
människamyndigsåSlutligen detutbildningformell är attgöra.att en
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aktivt deltar i livets utveckling och inte enbart passiv åskådare. Attär en
utbildningen till specifikt yrke inte bra. kan bliDet farligtärettanpassa

endast fokusera på aspekt. Man måste haatt bred på vaden en syn som
behövs och får inte låsa sig.

harDet uppstått situation där människor har tid atten ny massor av
utbilda sig den höga arbetslösheten. Problemet vuxenstudie-är attp.g.a.
stödet så lågt. Det blir osäker investeringär låna ihop tillatten
gymnasieutbildning, speciellt för familjeförsöijare. Det kan bli så att
folk hellre går sysslolösa utbildar sig denna anledning.än För övrigtav
spelar det inte heller någon roll utbildar sig. Oavsett detvem som om

de har jobb eller deär så blir fler människorär sysselsat-utansom som
I dag kan människor rädda förta. tjänstledigt för studier,att tavara

de de kan förlora jobbet. Detatt tror uppgiftatt stärkaärp.g.a. atten
folk i ledigt för utbildning. måsteDet finnas brettatt ta utbudett av
utbildningsmöjligheter för arbetslösa.

SverigeI har vi bra läge för vuxenutbildningen jämfört medett andra
länder. För det första har vi levande folkbildningstradition och fören
det andra studieledighetslag. Problemet i dag inte baraären att
människor har för lite kompetens. Många arbeten inte tillräckligger
användning människors kompetens. Det sida arbetslivetärav en av som

måste utveckla. Det har lärt sig för länge sedan försvinner.man man
När det gäller avhopp från utbildningar får de negativa effekterna

inte överdrivas. De kan bero på många olika anledningar, folk får arbete
eller dyl. Men kan antalet avhopp olika i olikaatt ärman system.se
Avhoppen inom områden civilingenjörerär större medan det fåärsom
avhopp inom KOMVUX.

Bjarne Wahlgren: Att finna utbildning uppfyller alla de kraven som
iställs dag på kompetens och demokrati svårt. Att produktionenärsom

helt skulle bestämma vilken utbildning skall finnas inteärsom
demokratiskt. Därför skall inte skapa utbildningar för enbartattman
uppfylla produktionsmål. Folkbildningensnäva i allmänhet funda-är
mental för den demokratiska utvecklingen.

ÅrenI Danmark har länge haft hög arbetslöshet. 1989-1993man
hade utbildningsprojekt för arbetslösa.stora Det har visat sigman att
det omöjligt förutse vissa situationerär det gälleratt utbildning. Omnär

till vad utbildningen syftade till för de arbetslösa visade det sigman ser
det inte någon skillnad påatt är deltog i bred allmän kursom man en

eller yrkesinriktad utbildning. Man lär sig inte på sig denen mer vare
eller den andra utbildningen. Det inte viktigt vadärena gör utanman

något. Längden på utbildningengöratt visade sig dockman göra en
skillnad på vilken kunskap inhämtade. Om jämför demman man som
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månadergick 9dempå månader medutbildning 3gick ser mansomen
Även visatharutbildningenföroch intressetskillnad. engagemangeten

inhämtar.kunskapviktig för vilkensig manvara
bådedet gällerochbehovsorienteratdanskaDet ärsystemet mer
indi-för deförutsättningbehov. Enarbetsplatsemasochindividens

vägledningochöverskådligheti ärlösningarna liggerviduella som
emellanligger mittutbildningIdealetspecifik för år somenvuxna.

iutbildningarbetsplatsutbildning och systemet samt enannanen
dessa.kombination av

i högberorAvhoppentill avhopp.kort kommentarSedan en
undervisningen,ochundervisningsmiljöema ävenutsträckning på men

socialt ochbådealltsåUndervisningendåliga.lärarnapå äräratt
utbild-gå klartinte villmänniskordålig och detpedagogiskt gör att

ningen.

Åke utanförsigbefinneroch demungdomarAndersson: FörE som
utbildning. Manskall derasintegällerarbetsmarknaden styraatt man

gårdet inteåtankeha imåstevälja själv. Dessutommåste få attman
skaffa sigår4-5människor. Detutbildasnabbt attspeciellt tar t.ex.att

kunskapslyftåstadkommaoch för ärhögskoleutbildning storaettatten
snabbaarbetsmarknadenfallernödvändiga. Om ärinvesteringar man ur

vidförutsättningargällerviktiga. Härmycketinsatser somsamma
rehabilitering.

brautbildning kanspecifikvadalltid förutsägakan inteMan varaen
efterarbetsmarknadssituationentillexempelför. Ett är sermanom
varitaldrig haryrkeskategoriså finns detvärldskrigetandra somen

yrkesgruppstatistikema. Det äroch detarbete ärär somutan en
Resultatetmetodkunskap.harfrågeställningar ochtilladaptiva avnya

sådanterbjudamåsteutbildningdet gäller ävendetta är när somatt man
anblicken.vid förstameningslösttyckaskan

mångafinnsdetså detfrån utbildningarGällande avhopp närär stort
ochfrittväljerdehar kunnatobligatoriska kurser. Man att mersomse

utsträckning.iutbildninghoppar sininteenstaka kurserläser sammaav
får jobb,sig ochklararkurserläser enstakadeinnebärDet att som

mycketTendensenmårfasta utbildningar ärgårmedan de sämre.som
få jobb.kan Delinje där devill gå ärosäkratydlig. De är somensom

viktigtcarte-utbildning. Detgår åoch säkra är att tabegåvade en
yrkesvägledare.ledasoch intesituationför sineget av enansvar

sinlegitimationsstämplar förmänniskor krävermångaProblemet är att
harförblir bättrefinns ingetutbildning. Det attsäger att manmansom

färdig examen.en
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