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Förord

juli bemyndigade1 1995 regeringen statsrådet Ylva Johansson till-att
kalla parlamentarisk kommitté for utreda mål för nationelltatt etten
kunskapslyft och hur det skulle kunna genomföras del detisom en
livslånga lärandet. Kommittén har antagit Kunskapslyfts-namnet
kommittén. februariI överlämnade1996 den förstasitt delbetänkande

för kunskapslyftEn och livslångtstrategi lärande SOU 1996:27.
ochI med riksdagens beslut i anledning den s.k. sysselsättnings-av

propositionen prop. 1995/961222 särskild satsning på vuxenut-om en
bildning, skall fempågå i år från och med juli harl 1997, Kunskaps-som
lyftskommittén fått tilläggsdirektiv. Kommittén skall följa den särskilda
utbildningssatsningen och ha samordningsansvar för dess utvärde-ett
ring på nationell nivå. Senast den 1 år 2000 skall Kunskapslyfts-mars
kommittén lämna slutbetänkande.sitt

förutsättningarDe förändringarna i samhället och arbetslivetnya som
innebär, ställer krav på vuxenutbildningen, på dess elever, lärare,nya
rektorer och övrig personal. Eleverna måste aktivt leda och forma sitt

lärande. Skolan måste alltmer bistå med handledningeget och inspira-
tion till eleverna derasi arbete. Arbetsmetoder, pedagogik ocheget
organisation måste utvecklas för dagens krav.att motsvara

Kunskapslyftskommittén har i sina direktiv åtgärder förövervägaatt
stimulera den pedagogiska utvecklingen inom den samhällsstöddaatt

vuxenutbildningen. Om kommittén konstaterar det finns hinder iatt
föreskrifter eller för pedagogisk utveckling skall kommit-styrsystem en
tén lämna förslag lämpligapå förändringar. Kunskapslyftskommittén
har därför bland intresserat sig för Vuxenutbildningensannat organisato-
riska och pedagogiska frågor olika slag. Vuxenutbildare på sigav ser
själva SOU 1996: 188 heter den Kunskapslyftskommitténrapport som

februarii 1997 överlämnade till Utbildningsdepartementet. Det iär
första hand 200 komvuxenheter och skolor för SSVstatens vuxna men
också folkhögskolor och studieförbund via Folkbildningsrådet be-som

enkät med organisatoriska och pedagogiska frågor.svarat storen
Kunskapslyftskommittén har också via Linköpings universitet, in--

stitutionen för pedagogik och psykologi under våren låtit1997 framta-
kartläggning Vuxenpedagogik Sverige. Forskning, utbildningi ochen

utveckling SOU 1997: 120.
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Kunskapslyftskommitténs syfte med föreliggande vuxenpedagogiska
antologi Vuxenpedagogik och praktik Kunskapslyftet fokusi teori i-
SOU 1997:158 perspektiv på Kunskapslyftet, väckaär att attge
reflexion och skapa dialog kring vuxenpedagogiska utmaningar och
Vuxenutbildningens framtida roll. därförKommittén angelägen fåär att

från olika vuxenutbildare på de tankar förs fram i antolo-respons som
gin.

vuxenpedagogiskaDen antologin har tagits fram vid förinstitutionen
Åsapedagogik vid Göteborgs universitet. Redaktörer har varit Mäkitalo

och Lars-Erik Olsson. Författarna själva dock för innehållet iansvarar
respektiva artiklar.sina

Vid Kunskapskommitténs sekretariat har projektet letts Thorbjörnav
Levin.

Kunskapslyftskommitténs förhoppningDet dennaär att vuxen-
pedagogiska antologi skall fördjupa både de pedagogiska överlägg-

försningar hos olika vuxenutbildare och utvecklinginspirera tillsom av
verksamheten, speciellt under den särskilda vuxenutbildningssatsning

startade juli 1997.1som

Stockholm decemberi 1997
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Thorbjörn Levin
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Introduktion till läsaren

Denna bok vad brukarär kalla antologi. Syftet med de olikaman en
textbidragen de skallär perspektivatt på och väcka reflexion kringge
vuxenpedagogiska frågor i relation till Kunskapslyftet. Den vänder sig
till såväl lärare, skolledare, utbildningsadministratörer till politikersom
och andra beslutsfattare. Vi hoppas bokenäven skall stimuleraatt till
diskussion bland de vuxenutbildningsanordnare arbetar medsom
Kunskapslyftet på det lokala planet.

En antologi i våraär bokögon i vilken skall kunnaen ettman se
övergripande huvudtema, där delarna ändå kan läsas friståendemen
utifrån läsarens huvudintresse. Antologin innehåller reflexioner kring
hur Kunskapslyftet kan betraktas och vad det kan betyda för den peda-
gogiska praktiken. För förhålla sig tillatt Kunskapslyftet utbildnings-som
satsning, så vi det viktigtatt är in det i sittsätta samhälleligaattmenar
sammanhang. Vad lyftet tänktär uppnå Av föratt ochvem, vem
varför Vad i Kunskapslyftetär tillnytt skillnad från tidigare utbildnings-
satsningar på vuxenutbildningsområdet Vad sker i den pedagogiska
praktiken i samband med expansion Vuxenutbildningen och huren av

pedagogiska idéer och metoderresonerar man om

detI 1:a kapitlet bjuder Bernt Gustavsson på idéhistorisk betraktelseen
utbildningsoptimismensätter under luppen. Kapitletsom bär titelnsom

Bildning, lärande och samhällsförändring innehåller olika påsätt att se
utbildning, vilka traditioner finns och hur vi kan relatera tillsom oss
dessa dagensi samhälle. Innebörden i begreppet lärande diskuteras av
bl.a. Staffan Larsson och Per-OlofThång och ställs i relation till aktuella
beskrivningar samhällsförändring och framtid. Kapitlet avslutas medav

Albert Tuijnmantext beskriver aktuella policyfrågoren av inomsom
utbildning utifrån europeiskt och internationelltett perspektiv.

Det 2:a kapitlet Demokrati, jämställdhet och mångfald, innehåller tre
klassiska problemområden i relation till pedagogiska refonnarbetensom
länge har varit aktuella på tid inte fått så mycketmen som senare

i den dominerande diskussionenutrymme utbildning. Dessa ornrå-om
den kan diskuteras problem i den praktiska pedagogiska vardagen,som
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sammanhang vilketsamhälleligt iövergripandeäven ettsom mermen
syftar tillKapitletverksamheten bedrivs.vuxenpedagogiskaden att

dessa områ-samhällssituation inomdagensaspekterproblematisera av
behandlas demokrati-vuxenutbildning.till Häroch relatera demden

bildningsarbetet irelaterar tillJohansson,bl.a.frågor Inge somav
jämlikhet dagensfrågar hur istudieförbundsverksamheten och sig sam-

Gannerudoch Evaskall kunna åstadkommas. Inga Wernerssonhälle tar
traditionellt "kvinn-och frågarjämställdhetsproblematiken sig omupp
utbildningssystemet.utdeñnieradekunskapsområden hotas bli inomliga

samhällsperspektivmångkulturalitetensedanCharles Westin etttar urupp
Kapitletoch integration.assimilationbegreppoch problematiserar som

sociokulturellaviktigaCarlsonsavslutas med Marie text tarsom upp
med det svenskainvandrareslågutbildadeanslutning tillfrågor i möte

utbildningssystemet.

den kon-vivuxenpedagogiska praktiken,kapitel Den närmarI oss
exempel påbeskrivs någrapraktiska verksamheten. Härkreta,

angelägnalyfta framsyftar tillverksamhetervuxenpedagogiska attsorn
deteventuellt kan inspireraochaktuella justområden är nu somsom

laddatinleds medtänkandet. Kapitlet mötepedagogiska etttexten om
vilka försökerskolerfarenheterdåligamedlärare ochmellan vuxna

HillMargrethgmndskolekompetens. Denna sätterpå sinbättra text av
ikommunikation stårsammanhang, därsocialtlärande i ettvuxnas

perspektiv kanlärande dettahurbeskrivningDencentrum. uravger en
studieerfarenheter.dåliga Iför medoch utvecklas nästasig textte vuxna

datortek-modernmedutbildningsanordnare hurbeskriver privat manen
Datorsatsningaroch skrivproblem.med läs-hjälpanik kan storapersoner

effekt för dehaofta sigundervisningssammanhang har visat störsti
stöd och hjälphar behovoch studerandeelever extra menaravsom

Holmgren.Frejhagen och AnnaBirgitta
medintervjuerexempel i formnågrakapitletI även personeravges

Projektetverksamheter.olika pedagogiskapraktiskt medarbetarsom
arbetaförsta exemplet. Dettaarbetsfonn det växtesätt attutgörsom

pedago-progressivainförlivades i denseklet ochredan börjanfram i av
lärande.problembaserat Härunder s.k.diskuterasdag bl.a.gik isom

projektarbete påbedrivergruppintervjugörs personer somaven
områ-Göteborgsområdet inomKvinnofolkhögskolan på komvux isamt

reality.och virtualkommunikativabyggteknik,dena ämnen
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"Cooperative leaming beskriver arbetssätt visatett sig fungerasom
väl i språkligt och kunskapsmässigt heterogena Mångkulturå-grupper.
litet finns också dimension i metoden. Södertäljeprojektetssom en
utgångspunkter och arbetsätt beskrivs konkreta exempel pågenom
övningar och smågruppsaktiviteter.

En anställningsbar kännetecknas flexibel,att själv-person av vara
ständig och kunna förstå andra människor. En sådan har också ettperson

självförtroende ochgott utbildning.rätt Kursen hjälper densom person
inte denna idealtypmotsvarar beskrivs i exempletsom från Malmö

under rubriken "Vägen till ökad anställningsbarhet".
Kapitlet avslutas med Bjarne Wahlgren,text goden av som ger en

inblick i danska erfarenheter utbildningssatsningar för arbetslösa.av
Vår förhoppning detta kanär distansatt till den svenskage
vuxenutbildningspraktiken och politiken. Han god inblick i vadger en

gjorts, hur och vilka konsekvenserargumenteratsom olikaman
utbildningspolitiska satsningar haft. Ett exempel samverkanär mellan
olika utbildningsanordnare på det lokala planet, någonting ävensom
knyter till kapitel.nästaan

kapitelI 4 Rekrytering, vägledning och lokal samverkan, samlas texter
denrör organisatoriska aspekten vuxenutbildning.som Rekryterings-av

och vägledningsproblematiken förväntas bli accentueradmer genom
ambitionerna bakom Kunskapslyftet. I inledande diskuterar Larstexten
Ingvardsson hur yrkesvägledningen på arbetsförmedlingen påverkas av
samhällsförändringar. I intervju diskuteras svårigheternaäven fören
studie- och yrkesorienteringen nå prioriteradeatt tillgrupper
Kunskapslyftet. Intervjun från Dalarna därefter kreativapresenterar
idéer kring uppsökande verksamhet fungerat på det lokala planet.som
Lokal samverkan mellan olika utbildningsanordnare sedan medtas upp
några exempel. Samverkan sker allt oftare med näringslivet närnu
utbildning anordnas. SSVH exempelär beskrivs,ett där distans-som
utbildning för lågutbildade arbetare bedrivs i samverkan med företag
inom skogsindustrin. ÖvervintringsprojektetDärefter det s.k.presenteras

Margareta Carlén och Urban Herlitz, diskuterar fråganav isom om
intresse utbildning anordnas flera aktörernär inblandade.vems är

Kapitel behandlar5 frågan Validering, dvs. hur kunskaper ochom
färdigheter förvärvat utanför traditionella utbildnings-som man
sammanhang kan värderas meriter. Detta för Sverigesär delsom en
relativt företeelse. Danielle Colardyn några exempel hurpåny ger man
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internationellt perspektiv.ocheuropeisktipå begreppetkan ettse
skulle kunnai Sverigesedan hurdiskuterarThorbjörn Levin man

fungeratänktvalideringsfrågor. Avsnittet är att som enomresonera
svensk diskussion.startpunkter förbland flera en

pedagogiska utgångs-ochUtbildningsanordnareKapitel särart-
aktörer. Bengt-Kunskapslyftets viktigarebeskriver någrapunkter, av

vadsinaAndersson berör ioch ärEvaBengtsson texterInge som
RagnhildGarefelt ochpraktik. Björnstudieförbundensutmärkande för

medanpedagogik, Ro-tradition ochfolkhögskolornasbetraktarNitzler
tid.förändratsverksamhetkomvuxskriver hur överHöghielmbert om

finnsutbildningstraditioneretableradebild deSyftet är att somavge en
hurtill diskussionmöjligheterverksamhet ochrespektiveinom omenge

emellan skulle kunnademsamverkanoch ut.möten se

Till slut...

aldrigvuxenpedagogik kanfältoch vittsåbokEn stortett varasomom
frågorkan väckaantologinändåVi hoppasinnehållsliheltäckande att

roll.framtida Ar-vuxenpedagogikenstill diskussionstimuleraoch om
mycketvaritförfattarna harmedoch kontakternaantologinmedbetet

har innehålletden såarbetat medUnder tiden viroligt.stimulerande och
liv.levt sittdendet verkatoch ibland harförändrats egetdeni som

innehållslig mening,färdiga ibetraktasaldrighellerkanTexter som
ochläsaredet Dini tryck. Nutill slut kommerde attär turäven somom

bearbetavuxenpedagog texterna.

God läsning

Redaktörerna
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Kunskapslyft, livslångt lärande och den
särskilda vuxenutbildningssatsningen

Thorbjörn Levin

1990-talets början har inneburit omvälvningar förstora svensk vuxenut-
bildning. folkbildningenFör har förändringarna mål- och resultat-mot
styming utbildningsinsatsema forsamt arbetslösa inneburit utökningen

verksamheter ställt och ibland kravstoraav på såvälsom nya- -
organisation pedagogik. denFör kommunala vuxenutbildningensom
har omställningen och decentraliseringen varit omfattande:ännu mer
Införandet rnål- och resultatstyming i stället för regelstyrning, kom-av
munalisering all skolpersonal, läroplan, kursplaner ochav ny nyttnya
betygssystem utbildningsinsatsersamt extra arbetslösheten.mot Detta
gäller till del skolorstor även för SSV.statens Därtill har förvuxna
såväl folkhögskolor den kommunala vuxenutbildningen och SSVsom

på behörighets-väntan och urvalsregler för högskolestudier ytterli-nya
redan kompliceradstört verksamhet. harDet dågare naturliga skälen av

visat sig organisationsfrâgor har fåttatt verksamheterna istyra större
utsträckning vad tidigareän varit fallet. Den pedagogiska diskus-som
sionen har fått stå tillbaka.

Kunskapslyftskommitténs syfte med föreliggande vuxenpedagogiska
antologi Vuxenpedagogik ochi praktik-teori Kunskapslyftet fokusi
SOU 1997: 158 perspektivär påatt Kunskapslyftet, väckage att
reflexion och skapa dialog kring vuxenpedagogiska utmaningar och
Vuxenutbildningens framtida roll. Kommittén därförär angelägen fåatt

från olika vuxenutbildare på de tankar förs framrespons i antolo-som
gin.

detta inledandeI avsnitt i antologin redovisas först mycket kortfattat
de krav kunskapstillväxt, teknikutveckling och globaliseringnya som
ställer Sveriges möjlighetersamt kunna utvecklas tillatt kunskaps-ett
samhälle. Utifrån detta återges sedan också det kortfattat- Kunskaps--
lyftskommitténs strategi för kunskapslyft och livslångt lärande, som
redovisats i kommitténs delbetänkande med SOU 1996:27.samma namn
Därefter beskrivs den vuxenutbildningssatsningen,stora startade lsom
juli 1997. Slutligen redovisas utifrån kommitténs betänkande Livslångt
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kunskapssamhälle SOUarbetslivet pålärande i väg ettsteg mot-
utbildning och dessstudier behandlarresultat från vissa1996: 164 som

produktivitet.arbetslöshet ocheffekter på

ochteknikutvecklingKunskapstillväxt,
kravglobalisering ställer nya

sedan mitten 1980-ekonomiska förändringar har.Väldiga ägt avrum
ändrats.följd därav Dessasociala landskapet haroch dettalet, som en

såantal utvecklingsströmningarframförändringar har tvingats ettav
kommunikationstek-informations- ochsnabba genombrottetdet avsom

elimineringfinansmarknadenochavregleringnologin, avav varu-
utlokaliseringglobalisering ochinternationell handelhinder samtmot

samtidigt värl-skerförändringartillverkningsindustrier. Dessa somav
inställningenvärderingar skapas,postrnodemabefolkning åldras,dens

välståndhurförändras ocharbete och fritidtill familj, överväxeroron
förtekno-ekonomiska situationenoch distribueras. Denskall skapas nya

olika slag.problemockså mångamöjlighetermed sig avmennya
förstärkautmaningdenna ovissabästa är attDet mötasättet att genom

individer syfteföretag och iarbetsmarknaden, hospå attkompetensen
produktivitet ochförbättradtill förändringar,anpassningmöjliggöra

slagordet,Flexibilitetteknik OECD, 1994.iinvesteringar är menny
struktu-malcroekonomiska,faktorermed mångahängerdet samman -
möjlig-till och utnyttjasigoch sociala. Förmåganrella att nyaanpassa

kunskaperbefolkningensdendock först och främst påberorheter vuxna
och färdighe-kunskapertillräckligt utvecklad basoch kompetens. En av

och hög-högteknologisktför nåabsolut förutsättning att ettärter en
kanekonomiskt välståndarbetstillfällen ochsamhälle, därproduktivt

skapas.
kunskapssamhället kommertillsnabbast ställerländerDe attomsom

välstånd och und-ekonomisktuppnåförutsättningarnaha de bästa att
omställ-med dennafaktor för lyckasmiljöproblem. viktigvika En att

viktiga fakto-lärande. Andraoch livslångtkompetensutvecklingning är
dynamiskt näringsliv.ochforskningär ettrer

1997:158SOU14 inledning



Sveriges läge
Arbetslösheten har stigit i Sverige. Vi har halkat efter ekonomiskt och
många jobb har försvunnit. Jämfört med andra länder har genomsnitts-
produktiviteten sjunkit. Bruttonationalprodukten capita har minskatper
inte bara förhållandei till OECD-ländema till vissa länderutan även i
Asien.

I internationelltett perspektiv har strukturomvandlingen detav sven-
ska näringslivet gått långsamt. En anpassning produktionsstrukturenav
till de konkurrensvillkoren med därtill hörande organisations-nya -
förändringar och kompetensutveckling tycks dock på gång inomvara-
företag och förvaltningar finns mycket kvarännu att göra.men

Utbildningsmässigt Sverigesär utgångsläge hyggligt. Vi har en ge-
nomsnittlig placering det gäller befollmingensnär utbildning jämfört
med OECD-ländema OECD, 1996. Många länder i Asien, Central-

Östeuropaoch och Latinamerika hårt på utbildningsatsar har ännumen
inte kommit ikapp.

Utbildningsexpansionen kom dock igång relativt i Sverige. Isent
äldre åldersgrupper finns det därför jämfört med OECD-ländema rela-
tivt många inte har formell utbildning folk- ellerän grundskola.som mer
Till detta kommer bland de detatt jämfört medär andra OECD-yngre
länder många inte går vidare till högskoleutbildning.som

De få internationella jämförelser finns tillgå det gälleratt närsom
befolkningens kompetens visar ändå på mycket bra utgångslägeett för
Sverige. När det gäller befolkningens läsförståelse skulle Sverige ligga
bäst till bland de sju länder undersökts OECD, 1995. En studiesom av
befolkningens naturvetenskapliga och tekniska kunskaper liknandegav
resultat för Sverige jämfört med EU-ländema och USA.

Kunskapslyftet del i det livslånga lärandeten-

Med anledning de ökade krav dagens och framtidens samhälleav som
ställer på enskilda individer såväl på arbetsplatser privat, finns detsom

behov generell kompetenshöjningett hos den svenska befolk-av en
ningen. Sverige måste på snabb utvecklingsatsa kunskapssamhälleten av
för hävda sig i den allt hårdareatt internationella konkurrensen. Kunskaps-
lyftskommittén presenterade i sitt första delbetänkande övergripande
mål för förstrategi kunskapslyft och livslångt lärande. Strategin vilaren
på hömpelare: ungdomsutbildning,tre kunskapslyft för och livs-Vuxna
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förbetraktasfårdessa områden intelärande. Satsningar inomlångt var
helhet.måstesig utan som enses

lärandeför framtidaett avstampUngdomsutbildning -
fortsättning igrundskolan ochmed början iUngdomsutbildningen,

grund förskall läggahögskolan,för allt fler igymnasieskolan samt en
möjligheterskallUngdomsutbildningenlärandet. öppnalivslångadet

såväl medborgar-utveckling ioch personligstudiervidareför som
ungdoms-helareformeringfortsattkräveryrkesrollen. Detta aven

stärkerämneskunskaper,förutom ävenskolan,såutbildningen attatt ge
krea-problemlösningsförmåga,kompetens,socialaälvtillit,individens

saker.läraoch förmågativitet att nya

behovindividersutifrån enskildaKunskapslyftet -
framtidenoch idetill förskallKunskapslyftet som nugruppervara

detdelta iförkrävsförutsättningarde attsaknakommer att som
enskilda individersfrånskall utgåKunskapslyftetlärandet.livslånga

detVadmänniskor.för olikaolikasåledesoch kommerbehov utatt se
gymnasialaerbjudagmndskolekompetenshandlar utöverär attom

för blibehöverindividenenskildadenmotsvarande attellerkurser som
kunnaförellersamhällsutvecklingendelaktig i attochanställningsbar

studier.till högrevidare

för allaLivslångt lärande
krav på sinaoch högresamhället ställerföränderligaständigtDet nya

medfört sigharinformationsteknologinavancerademedborgare. Den
såväl arbetetkunskaper ianvända sigkomplext sätt att somett avmer

i företa-organisationerallt plattareUtvecklingenlivet.dagligadet mot
följtanställda,för dearbetsuppgifterbredareinnebär ansvar.meravgen

läraochsigförmågan nyttkrav på attökadeställer attDetta anpassa
livet.helaunder

Infrastruktur
irättvisanskall systemetinsatseroch kommunernas garanteraStatens

välav-det blirtilllärande ochlivslångtkunskapslyft och attmed ense
och kommu-skallsammanhängande helhet. Dessutom statenvägd och

hör:infrastrukturenTillinfrastruktur.godgarantera ennerna

individuellaochverksamhetuppsökanderådgivning,information,-
utbildningsplaner
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för validering kunskapersystem och kompetens oberoendeav- av var
de erhållits

tillgång till brett utbildningsutbudett god kvalitetav-
uppföljning, utvärdering och forskning för långsiktigasystemets-

vidareutveckling
sammanhängande finansieringssystem.ett-

Den särskilda vuxenUtbildningssatsningen ett nationellt-
kunskapslyft

bakgrundMot bland Kunskapslyftskommitténsannat delbetänkandeav
beslöt riksdagen i juli 1996 genomföra femårigatt satsning påen
vuxenutbildning med början 1 juli 1997. Utbildningssatsningen riktar
sig förstai hand till arbetslösa och därutöver till anställda helt ellersom
delvis saknar treårig gymnasiekompetens och syftar till öka syssel-att
sättningen och tillväxten. Satsningen skall också bidra till utvecklaatt

former för utbildningsbehovmötaatt i framtiden och där-nya vuxnas
med efter femårsperioden kunna avlösas vuxenutbildnings-ett nyttav
system.

Riksdagsbeslutet 1996 innebar lämnar särskiltatt bidragstaten ett som
100 OOO helårsplatsermotsvarar år. enlighetI med regeringensper

förslag i 1997 års vårproposition beslutade riksdagen junil 1997 där-
ytterligareutöver 10 OOOutbildningsplatser år fram till år 2000om per

med redan från hösten 1997.start Det innebär sammanlagd utökningen
på 40 platser000 -totalt 140 000 platser år 2000. Utöver de platser som

för folkhögskolanavsätts och för kvalificerad yrkesutbildning, skall
kommunerna för genomförandet satsningen. Samtliga lan-ansvara av
dets kommuner och skolor för deltarstatens i denna utbildnings-vuxna
satsning.

För prioritera kompetensförstärkningatt för arbetslösa och dem ien
arbetslivet saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildningsom
införs inom för vuxenutbildningssatsningen särskilt utbild-ramen ett
ningsbidrag på a-kasse/KAS-nivå. Detta bidrag kan erhållas under ett
studieår. Efter detta möjlighet studera inom för ordinarieattges ramen
swdiestöd. I riksdagens beslut i anledning den tidigare nämndaav
Vårpropositionen ingick också det särskilda utbildningsbidragetatt be-
hålls under hela femårssatsningen och de studerat på detatt sär-som
skilda utbildningsbidraget skall få förtur till SVUXA, de efter detom
första året med särskilt utbildningsbidrag vill fortsätta sina studier på
gmndskole- eller gymnasienivå. Av de tillkommande platserna från
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hösten skall1997 begränsat antal kommuner kunna få bidragett för
vuxenutbildning på grundskolenivå, det visar sig nödvändigt för attom
uppfylla målen för Kunskapslyftet.

Individemas behov, önskemål och förutsättningar skall styrandevara
Ävenoch prägla verksamhetens utformning och innehåll. den lokala

arbetsmarknadens behov skall beaktas. Statsbidraget fördelas utifrån
inkomna ektansökningarproj där kommunen/kommunema redovisar en
plan för genomförandet denna satsning. Planen kan exempel påav ge
målgrupper vill prioritera, hur samverka med detattman man avser
lokala arbetslivet, arbetsmarknadens arbetsfönnedling, folkbild-parter,
ning, utbildningsanordnareprivata mil. hur tänker sigsamt attman
arbeta med information och vägledning andra rekryteringsåtgärder.samt

särskildaDen vuxenutbildningssatsningen riktar sig alltså främst till
kortutbildade. ställer kravDet på genomtänkta insatser vad gällerstora
information, rådgivning, uppsökande verksamhet och individuella
utbildningsplaner. ställerDet också krav på de kortutbildadesstora att
reella kompetens till oberoende de erhållits. Den måstetas vara av var
synliggöras, beaktas vid ansökan till kurs nivåplacering och forrnalise-

betyg.i kräver tillgångDetta till brett utbildningsutbud godettras av
kvalitet, där olika utbildningsanordnare dels erbjuder sådan utbildning

efterfrågas, dels samarbetar med varandra.som
förbereda ochFör leda harsatsningen regeringen inrättat Delega-att

förtionen kunskapslyftet. skall inledningsvisDen för dialogsvara en
med kommunerna, lämna förslag till regeringen fördelning med-om av
len följa verksamheten. Delegationen skall samverka medsamt även
Kunskapslyftskommittén.

Lönar det sig

Frågan lönsamhet god utbildning ungdomsåren,i kunskapslyftom av
och livslångt lärande kan diskuteras utifrån perspektiv, individens,tre
företagets och samhällets. KunskapslyftskommitténsI betänkande
Livslångt lärande arbetslivet- påi kunskapssamhällevägsteg mot ett
SOU 164 diskuteras effekterna1996: livslångt lärande i arbetslivet.av

Individen
det gäller effekterNär utbildning arbetsliveti på lönen förav yngre

arbetskraft i olika länder visar 1996a ochOECD Stern 1995 på
följ ande resultat:
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formell utbildning hos den nuvarande arbetsgivaren avkast-ger en-
ning mellanpå och7 ll procent,

utbildning hos tidigare arbetsgivare ingen löneeffekt alls,en ger
tidigare extemutbildning avkastning på 5 ochprocentger en
lärlingsutbildning avkastning på 13 procent.ger en

I dessa länder deltar de anställda oftast finansieringi utbildning iav
arbetslivet lägre löner under utbildningsperioden. Så förhål-ärgenom
landena vanligtvis inte i Sverige, där de anställda oftast inte heller får del
i avkastningen formi exempelvis ökade löner Björklund Regnér,av
1993; Regnér, 1995.

Vad gäller ungdomsutbildning visar studier förhållandena i Sverigeöver
exempelvis SCB, 1996 på klara samband mellan arbete och studier.
Sambandet mellan hög utbildningsbakgrund och arbete låg utbild-samt
ningsbakgmnd och arbetslöshet tydligt. Att tidigt skaffaär sig goden
utbildning kan alltså mycket lönsamt. Senare studier Lövgren,vara
1997 har också visat införskaffad utbildningäven på högreatt nivåsent
under förutsättningarvissa kan lönsam affär för den enskilde.vara en

Även sambandet mellan dålig utbildning och hög arbetslöshet ärom
tydligt, så finns inte entydighet mellan utbildning och arbete församma
dem redan arbetslösa. I studie frånär förInstitutet socialsom en
forskning Thoursie, 1997 redovisas gymnasienivån -jämfört medatt
lägre utbildningsnivåer -inte ökar chansen heltidsarbete. Föratt ett
kvinnorna minskar paradoxalt dessa möjligheter. Däremot ökarnog
kvinnornas möjligheter få deltidsarbete. Studier på universitetsnivåatt
ökar däremot chansen för såväl kvinnor få arbete,män att ävensom om
studierna bara omfattar 20 universitetspoäng. En viktig faktor för fåatt

effekterpositiva utbildning öka de arbetslösas chanser till arbeteattav -
utbildningens inriktning SACO,är 1997.-

Företaget
NUTEK gjorde år 1995 undersökning produktivitetseffekterstörreen av

formell utbildning i företagprivata med 50 anställda NUTEK,änav mer
l996a och b. Företagen klassificerades flexibla eller inte efter tvåsom
kriterier: decentraliserat beslutsfattande och organiserad personalut-
veckling. Resultaten från undersökningen visade 27att procent av
företagen befanns ha flexibel arbetsorganisation. flexiblaDe arbets-en

SOU 1997: 158 inledning



platserna återfanns oftare i företag i mindre, företagistörre än som
tillhörde koncern och i befolkningstäta regioner. Utbildningsnivånen

högre de flexibla företageni i de andra företagen och de flexiblaänvar
företagen hade fler tekniker andra. flexiblaDe organisationernaän var -
allt lika produktiva och hade lägre personalomsättningannat mer en-
och sjukfrånvaro. tabellI l nedan redovisas det direkta utfallet.

flexiblaDen arbetsorganisationens effekter på produktivitet, personal-
och sjukfrånvaroomsättning NUTEK, 96i procent

Aktivitet Effekt %
Produktivitetsnivå 20 60+ +-
PersonaIomsättningstakt 21-
Sjukfrånvaro 24-

Avgörande faktorer för företagens produktivitetsutveckling skulle enligt
denna utbildning, arbetsorganisation och tillgång till infor-rapport vara

olikamation i nätverk.typer av

Samhället
sambandetAtt mellan hög utbildningsbakgrund och högt arbetslivs-

deltagande barainte lönsamt för individen också för samhälletär utan är
uppenbart. samhällets liksom förFör individernas del tillkommer utöver
de ekonomiska effekterna effekterpositiva individernas ökaderent av
delaktighet i samhället, föräldrarnas ökade i barnens ut-engagemang
bildning och bättre hälsa OECD, 1997.

på god utbildningAtt i ungdomsåren, på kunskapslyft för demsatsa
inte tidigare kunnat utnyttja möjligheterna till studier fullt och påutsom

livslångt lärande under förutsättningarvissa huvudsaki alltsåär en- -
lönsam affär för såväl individ företag och samhälle.som
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Vad skall utbildning tillvara

Bernt Gustavsson

Den engelske kometpolitikem Tony Blair har lanserat sakertre som
skall lösa Storbritanniens arbetslöshetsproblem "utbildning, utbild--
ning och utbildning. För denna insikt vad framtiden kräver kom hanom
säkert också till makten. Liknande uttalanden kan höras i olika varianter

politiker världen Vadöver. det dåav är hoppas på och vilka ärman
avsiktema bakom dessa uttalanden

Insikten utbildning för framtida yrkeslivett har funnitsom ända sedan
det moderna samhällets tillkomst. Så det ingetärsett nytt som nu
lanseras. Nu utbildningsätts i samband med vad uppfattas ettsom som

skede deti modernanytt samhällets utveckling den tekniska revolution-
slutet på denutgör industriella epoken och börjansom till Dennaen ny.

har många bl.a. informationssamhälle, högteknologisktnamn: samhälle,
kunskapssamhälle, mediasamhälle. Konkurrensen på världsmarknaden

enligt dessaavgörs bedömningar inte längre sig jordbruk ellerav vare
industri, kunskapsintensivautan och högteknologiska näringar: data-,
media-, tele- och bioteknik.

Så får bakgrunden utläsas till den retorik flödar, samfällt frånsom nu
företrädare för nationella och marknader utbildning-gemensamma om

nödvändighet. Enda chansen för Europa,ens säger är påatt satsaman,
utbildning för arbetskraftens omställning från skede tillett Iett annat. ett
sådant sammanhang får lanseringen begrepp livslångtman se av som
lärande och utbildningssatsningar "det kunskapslyftet.storasom

dennaI utbildningsoptimism och tekniktro kan detyra av på sinvara
plats backa tillbakaatt smula och stillsamt betrakta vad sker.en som
Vilka föreställningar utbildning, kunskap och lärande ligger bakomom
den högstämda retoriken Vilka alternativenär i debatten utbild-om
ning Hur skall på utbildningens funktion, kunskapensman fonnerse
och lärandets villkor denI här artikeln skall de vanligaste föreställning-

utbildning i fogarna. Jag skallarna om tvåsynas depresentera av
dominerande kritiserasynsätten, dem och därefter antyda tredjeett
alternativ.
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Utbildningsretoriken
har hur utbildningsretorikenforskaren Alfred Telhaug visatnorskeDen

helavid 1980-taletsgång mitt,förändras någonhastigt översnart sagt
utbildningspolitikenorden för varithar de bärandevärlden. Länge

medborgarfostran bytspersonlig utveckling", Nudemokrati, etc.
kvalitet, utvärdering och kompe-konkurrens,0rdde ut mot som

tens".
sådelar världen i sig intesker samtidigtdettaAtt äröver stora av

ekonomipå utbildning ochledandemärkligt. Det är expertersamma
utbildnings-sälj andeflygande kurser,detta koncept vialanserar nyasom

kommunikationsteknik.och modernpaket
ungefärlärande samti-begreppet livslångtSydafrika lanseradesI t.ex.

1990-talet.i början Begreppetåterknöt till begreppetdigt EU avsom
Sydafrikabåda sammanhangen. Iinnebörder dehelt skilda ifick tog

begrep-fackföreningsrörelsen till sigden sydafrikanskamedlemmar av
praktiska ochmellanjämställdhetför åstadkommaredskap attpet som

det frånapartheid. hämtade FN:sefter Manteoretiska utbildningar
livslångt lär-lanserades begreppetutbildningsutskott.och Därkultur-

1970-talet. 2innehåll påhumanistisktande med
det med heltlärande 1990-talet skerlivslångt pålanseratåterNär EU
oftast kallasutbildningBakom finns teoriförtecken.andra somen om

internationella litte-humankapital, deniinvestering iutbildning som
Grundtankencapital.humanförekommande med ärnamnetraturen

skallsamhället. Utbildninginvestering iutbildningmotiveraatt ensom
framtanke börjadekonsumtion.betraktas Dennaalltså inte växasom

den domine-slagit igenomhar först1950-talet,redan på somnumen
postindustriellamed detsambandutbildning. sker irande på Dettasynen

ochlängreinvesteringskällan inteden främstasamhället, där är gruvor
användas bådeteori kanmänskliga kapitalet.det Dennafabriker, utan

förpolicyinstrumentutbildning ochforskning attinom ett gesomom
finns koalitionersällanutbildning. Inteskäl för satsningarpolitiska

skola lanserarfält, dvs.mellan dessaoch unioner experter sammaav
utvärderasUtbildningssatsningamaideologi och policy.detta se-som

efter mått.dan samma
utbildning.debatten I USAistår dock inteDetta synsätt ensamt om
utbildningspolitikmedhuvudsakligenEngland konkurrerar detoch en

Låtvästerländska kulturarvet iklassiskaställer det tacentrum. osssom
Thachersutbildningspolitik. Under Margretexempel från engelskett

företräddeutbildningsministerietbefolkades experter ensomavera
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riktning kallas vocational progressivism. Lite förenklatsom innebär
det utbildning skallatt yrkesanpassas och ligga så näringslivetsnära
behov möjligt. Progressivismen i dettasom utbildningenär att skall
tjäna det ekonomiska framsteget och praktiskt nyttoinriktad. Detvara
brukar politikernasägas iatt är händer,experternas också detmen
omvända gäller. När John Major tillträdde minister kastadessom var-
enda utbildningsexpert foreträtt denna uppfattning frånsom Ministryut
of Education och in trädde skara med helt på utbildning.en en annan syn
Nu gällde inte längre yrkesanpassad progressivism i nyliberal anda, utan
det klassiska kulturarvet i traditionalistisk och konservativ anda

Man skulle länge kunna fundera dessaöver kast i utbildnings-tvära
politiken, denna villrådighet, där diametralt uppfattningarmotsatta hela
tiden finns och konkurrerar och tolkningsföreträde.utrymme Enom
förklaring till det klassiska kulturarvets återkomst detär Thatcheratt som
sökte avskaffa, nämligen samhället There such thingno as a so-
ciety, hennes berömda slogansmest ändå finnsvar där.en av Sönder-
fallet i antal individerett atomära skapade socialt kaos detiett engelska
samhället, Maj hänvisad ha för, ocksåatt isom utbildnings-or receptvar
politiken. Det mångkulturella samhälle England måste haär,som ett
sammanhållande kitt för inte sönderfallaatt i kaos. Detta kitt blev det
klassiska västerländska kulturarvet. Den läroplan denna politiksom gav
upphov till har kallats de ofdödas läroplan, the curriculum the dead.

Det ginge åtskilligaägnaatt sidor visa hur den häratt typen av
motsättning sig olika uttryck i olikatar länders utbildningssystem. Ifrån
detta kunde den inte alltför vågade slutsatsen dras, den djupaste ochatt
genomgående motsättningen i diskussionen utbildning i dag åter-om
finns mellan olika former humankapitaltänkande och humanism. Detav
finns försök t.ex. i norsk utbildningspolitik få dessa två harmo-att att
niera de tycks sällsynta. Den svåraste konfliktpunktenmen mellan dem

människans ochrör kunskapens värde. För humanisten har de värdeett
i sig, oberoende allt För humankapitaletannat. människaav är och
kunskap investeringsobjekt och alltså instrument förett värde:ett annat
det ekonomiska. Sociologer kallar sådan utveckling för människansen
och kunskapens instrumentalisering, fortgående tendens i samhälletsen
modernisering.

Vi får så här långt inte glömma denna diskussionatt sig pårör ett
allmänt och abstrakt plan, i form teori, policymaking, utbildning-av
politik och allmänna på utbildning.synsätt Mitt antagande dennaär att
diskussion inte betydelselös förär hur lärande, kunskap och utbildning

sig för människorter på vardagsplanet och för samhället i stort.
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avläsas i fonnutbildningskilda påkan de härSverigeI synsätten av
sedan publiceradespolicyskrifter. några åroch Förolika utredningar

KunskapAgenda 2000,utbildningen,framtidaslcrift dent.ex. omen
fina ordanvänds allaårhundrade.för Häroch kompetens nästa som

ifolkbildning,lärande ochlivslångtkompetens,"bildning, men
retorik. Skriftenförpliktandeorden blir till intetsammanhang därett en

Året publicerades denhumankapitaltänkande. innangenomsyradär av
ochvillkor för ekonomibetänkande NyaLindbeckkommissionenss.k.

omdiskute-kontra detutbildning,påekonomer sinpolitik, där ger syn
humanismHumankapital kontrabildning.förbetänkandet Skolarade

märke.klassisktbildningoch av

"humankapital"Tanken ettom

meningsfullt kanalltavskalad påkapitaletdet humanaTeorin är somom
genomtänktenkeltsaknar heltkunskap.lärande och Densägas enom

sådanasammanhang brukar synsättvetenskapligaför det. sägas attidé I
aspekterfrån väsentlide bortserbetyderreduktionistiska. Det attär avga

här falletdetuttryckas ikanstuderas. Detföreteelseden omsom,som
human-investering iäningentingdenutbildning: annatäratt en

reducerad till ekonomi.och kunskapUtbildningkapital.
samhällsvetenskapligaochdet human-alla teorierBakom rörsom

detmänskliga Idenantagandefinnsforskningsområdet naturen.ett om
varelse, iekonomiskmänniskanantagandetgällerhär fallet äratt en
det latin-Man", ellerEconomicdet engelskakallat antingendebatten

människan egennyttiginnebärOeconomicus". Det ärska Homo att en
fördel. råttMerakalkylerar med sinskiftenallai livetsvarelse egensom

avläsas ekonomemaskan imänniskosynalla egoister. Dennauttryckt är
skrifter publice-välstånd, tillSmith "Nationemasskrifter från Adam

Friedman och GaryMiltonekonomi,itids Nobelpristagarerade vårav
de redu-skriftermed deuppseendeväckande är attBecker. Det senares

omdis-kansketillföreteelser Detmänskliga mestalla egennytta.cerar
äktenskapspartner,valetkärlek ochpåderaskuterade är somavsyn

kalkyleradanalyseras iockså egennytta.termer av
Thathersvägleddeteoriernyliberaladen härDet typen somavvar

1990-talet.undersvensk politikförvägledandevaritpolitik och som
ideologiskt lcnutitsocksåsåkapitalet har pådet humana sättTeorin om

dengrund förockså tillliggervärld.utbildningens Dettill synsättet
Vid den iscen-kunskapslyftet".utbildningssatsningen "Detsvenska stora
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sättande vuxenutbildningskonferensen i Stockholm våren 1996 domine-
rade detta ekonomerssynsätt och politikers inlägg. OECD:s svenske
forskningschef Jarl Bengtsson uttryckte det klarast i sitt inlägg hannär
sade vi står införatt när det kunskapslyftetstora måstenu vi göra oss av
med all överflödig och onödig kunskap.

Frågan blir vilken kunskap skall betraktas onödig. Densom storasom
satsningen utbildning inriktadär på naturvetenskapav och teknik. Den
kan utesluten. Kunskapslyftet inriktatär påanses gymnasiets kärnämnen.
Dessa kan också uteslutas, med undantaget religion, kravettsom var

Ärfrån kristdemokraterna. det humaniora, dvs. litteratur, konst och
filosofi avses Min tolkning dennasom är påatt utbildningegen syn
ligger Margret Thatchers.nära Det den i ekonomiskaär och påtermer
arbetsmarknaden direkt omsättningsbara kunskapen skall priorite-som
ras.

Traditionell bildning
förhärskandeDen motiveringen för utbildning fram till 1980-talets slut

blandning humanistiska och demokratiskavar en av Detargument.
rörde sådant personlighetsutveckling och medborgerligsom skolning.
Från och med den pedagogiska progressivismens uppkomst och genom-
brott i de svenska läroplanema från andra världskriget har detta domine-

utbildningens politik.rat Progressivismen i sina kL1nskapsteoretiskaär
pragmatiskrötter och framtidsinriktad. Men den har, i relation till

välfárdsstaten, varit knuten till medborgerliga och personlighets-
utvecklande funktioner. Dess mål lanserades via läroplaner och centralt
placerade på förutvarandeexperter Skolöverstyrelsen. Från och med
SÖ:s nedläggning och skolsystemets decentralisering finns ingen sam-
manhållen och centralt styrd utbildningspolitik.

betänkandetI Skola för bildning SOU 1992:94 lanserades ånyo
bildningsbegreppet. Ansvarig för försöket återinföra bildningatt i skol-
debatten pedagogen Donald Broady. hadeHan självvar varit en av
talesmännen för den pedagogiska progressivismen i radikal mening
under 1970-talet. Den radikala progressivismens talan fördes främst i
tidskriften Krut, Kritisk utbildningstidskrift. Broady redaktö-var en av

1984 publicerades dubbelnummerett bildning,rema. där hanom
radikaliserade bildningstanken i uppgörelse med pedagogikensen ame-
rikanisering och förvandling till "skoladministrationens hjälpreda.
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detta intebildningbehandlingeni ärförändringen attväsentligaDen av
skapa givnafrittförebilder,efterapa givna nytt, utanpå utan attgår attut

bildnings-grund för dettillartikel liggermål.och Dennaförebilder
för bildning.Skolain iskrevsbegrepp som

började jagpubliceradesbildningår KrutsSamma nummer omsom
bildningstraditionen. Jagförmighåll intresseraheltfrånsjälv annatett

samtidigtstuderadeochantal årfolkhögkollärarehade arbetat ettsom
förtillfällighetalltså ingen ämnetforskarnivå. attDetidéhistoria på var

folkbild-svenskatill denidéhistoriskablev deavhandling rötternamin
ningstraditionen.

analysbygger pådär jagväg,Bildningensblev bokenResultatet en
bildningsidealskildaantaloch urskiljerbildning ettbegreppet somav

skede.klassiskaunder dessfolkbildningensvenskaför denbärandevar
gick in ifolkbildningenårpublicerades 1991,Den nyensomsamma

ledande förlanseradesfolkbildningbegreppetfas, dåhistorisk som
verksamhet.studieförbundsochfolkhögskolors

under 1990-områdenoch kulturensutbildningensskett inomVad som
ochpååteretableratsharhumanismoch ett nyttbildningalltsåtalet attär

med detta. Detproblemdock mestafinnsannorlunda Det ettsätt. som
karaktär. Dethistoriskhaft ärharbildningutforskatsochskrivits enom

tillbakagripermångaomvandlingsskedeexpansivt attnaturligen så i ett
dessaMenorientering.finnaförtraditionerhistoriskaolikapå att nyen

migtid. Låttill vårföra taautomatisktgår inte övertraditioner att egen
låtaskolledare kanochfolkbildning. Lärareområdetexempel frånett

självavilken detradition idenskrivitsvadinspirerassig omsomav
de bild-överföraprogrammatisktdet går inte attsig. Menbefinner att
bakåt itvåhundra århundra ellerverkadeochningsideal synsätt som

tiden. .
Sverigebildningstraditionen. Ihela receptionengällersvaghetDenna av

mål-och i debildningför"Skoladet iavläsatydligtalldelesvikan
l990-talet. Vän-underhitintillsgjortsutvärderingaroch somprogram
traditionalistiskadenfinnsländer igentill andrablickendärtillvider ut

John MajorssalufördesDenmål ochuttaladtendens avprogram.som
aggressivttorgförsdenochrådgivare, änutbildningspolitiska avmer

stridenmångkulturelladenihumanisterkonservativaamerikanska om
förminoritetsgruppernaföreträdare för attstriderI USAutbildningen.

ochförfattarealltmedanläroplanerna,representerad ikultursin egen
denverken inödvändigade väster-katalogertjocka överforskare utger

tillShakespeare,ochPlaton, DanteVerk Homeros,kulturen.ländska av
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vår tids klassiker, räknasstora det allmänmänskli och dåsom någotärga
alla människor bör delsom ta av.

Dessa två alternativ framstår de dominerande det gällernärsom synen
på utbildning i och dess funktionstort i samhället. Det första alternativet,
teorin humankapitalet, kan endast uttalaom sig utbildningens eko-om
nomiska funktioner. Men utbildning, kunskap och lärande kan inte
reduceras till enbart ekonomi. Ingen kan förneka utbildning haratt en
ekonomisk funktion, reduceras den till bara detta, återstårmen inget att

vadsäga skall hända människornärom väl sittersom i sina bänkar och
investerar. Det andra alternativet, det traditionellt humanistiska, hänför
lösningen dagens problem till bildningstraditionav vuxit framen som
och verkat under andra förhållanden deän råder. Detta inteärsom nu
heller tillräckligt. Idealiseringen bildningstraditionen vanligt före-ärav
kommande. Detta leder lätt till tillbakablickande hållning inteen som
vågar dagens problem och blicka framåt.se Att förhålla sig till en
tradition på konstruktivtett betydersätt inte kopiera denatt eller nostal-
giskt betrakta den guldålder. Hur skallsom dåen svunnen vändaman
sig Det förekommer två existerande alternativ. Det reducerar alltena
till ekonomi och får därmed inget kunskapensatt säga och lärandetsom
väsentliga innebörder. Det andra förlägger uppmärksamheten bakåt i
tiden, till tradition. I den härresten artikeln skallen jag beskrivaav mitt

alternativ, såsomeget jag utförligt lagt fram det i min bok Bildningmer
i vår tid: bildningens möjligheter och villkorom i det moderna samhäl-
let.

Ett tredje alternativ

Bildning traditionär varifrån kan hämtaen stoff till formaman att ett
på lärande,synsätt kunskap och pedagogik. Bildning finns också rikligt

förekommande i moderna utläggningar kunskapens och för-naturom
hållandet mellan kunskap och människa. Dessa utläggningar också deär
delar kunskapstraditioner med lång historiaav bakom sig. En deen av
rikligast företrädda den tolkandeär kunskapstraditionen, kallad herme-
neutik, märkligt ordett betyder tolkningslära och slätt.som rätt En

den tidigareär nämnda pragmatismen,annan den betonar handling.som
I dessa skrifter kan utläsa samtliga komponenter hörman till godsom en
utbildning och därtill i mina överskriderögon och försom den pedago-
giska debatten vidare.
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bildningssynsätt9 Enligtlärandetssjälvamedbörja ettLåt natur.oss
kännertidigaredetutgångspunkt frånmednågotsiglär nytt manman

redan bekanta. Idetmed hjälpobekantadetoch förstårtill. Vi möter av
typiska fördetsedan längedetpedagogik har attvuxenutbildande sagts

deltagarnaspåundervisningenbyggerlära sig är attsätt att manvuxnas
för folk-signumbrukar dettaLikasåerfarenheter. etttidigare vara

börgod undervisningideal,pedagogik. Det attbildande ettanges som
såsällandock denundersökningar visar görFlertalet attdettaske på sätt.

praktiken.i
kunskapens,tolkandedentalarlärande vi härpåEnligt det synsätt om,
perception-iverkligheten,uppfattasjälva vårttolkandet i sättligger att

hänseendetdetbetyder ipedagogikGod attspråketsoch mannatur.ens
för deltagarnamöjlighet göradet finns attsåundervisningenbygger att

referensramtill denstoffdetoch knytatolkningar serverassomegna
kunskap.påälvamedharhar. Detta göratidigare att synenman

ellermedier,flödar iochliggerstoffgivetKunskap kan ett somsomses
påhuvudetin iförmedlassedanstoff skalllärobok. Dettaläsa istår att en

betygresultera iförpå ettsedan attoch ettdeltagarna prov,rapas upp
kursplanenha inhöstatblirresultatUtbildningens atteller i examen.en

kunskapdennasamtidigtAllahuvudet.tillfälligt i attläroboken veteller
kallasbrukarvadblirlärts in. Detdenfortlikaförsvinner somsom

medinförlivadbildande meningKunskap i ärpapegojkunskaper. per-
kunskap,till sinkunskapengjortdeltagarnabetydersonligheten. Det att

medvetande.den i sittinförlivatoch egetpå sitttolkat dende sättegetatt
handla.ochtänkaförbåde attanvändbar,den sätt attblirdetPå sättet ens

kunskapochVardag
vad deutifrånkunskapermänniskortolkarsammanhangvidareiSett ett

i vårakunskap,mängdvivardagenliv.vardagliga I möteri sittmöter en
föreningen.massmedia, iviahemmet,arbete, igöromål, vårti egetegna
vardagligavårkallaskunnaskullevadgrunden förläggerAllt detta som
detuttrycka ärvardagsliv sätt attlivsförståelse. annatDetta är ett som

lätt-ochnaturligtinvant,detförefallervardagenbekant. mestaIoss
sådantfaktisktoch leverlevabehöver ettmänniskorAllaförståeligt.

skulle intetillvaronunder,skulle vi gåfallvardagsliv. I varaannat
förbegriplig oss.

införstådd. Viinvand ochalltförblisidanandrakan åvardagenMen
får vi lättliktständigtsigalltOmoch slentrian. ärlätt i rutinerhamnar en
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bild världen fylld förutfattademed meningar allt liggerav om som
utanför Vår vardagssfär. blir begränsadeVi och fördomsfulla. Allaegen
människor bär fördomarpå deni meningen de utgångspunkten föräratt
vidare kunskap, det bekanta. För utvecklas och lära behöver viatt nytt
redskap för ifrågasätta de fördomar faktisktvi har, detatt ärsom oss
bekant. behöverVi och få möjligheter finna distans tillutmanas våraatt
alltför invanda uppfattningar. ledEtt godi pedagogik därförär atten
ifrågasätta de idéer hinder för lära något proble-utgör Föratt nytt.som

lärai något består då i vi redanvimet att nytt närmast inteatt tror att vet,
i vi inteatt vet.

distansera sig innebär fåAtt och annorlunda perspektivmötaatt nya
tillvaron. kanpå skeDet på många olika vidasteI mening händersätt.

det någotvi vi inte tidigare känner till, ellernär möter vi andranär möter
kulturer och andra historiska skeden. kanDet också åstadkommas

konsten och filosofin. Upptäckten något tidigare främ-genom av oss
mande och annorlunda kan fåi sin på undersöka vårtur att nyttoss egen
vardag och där upptäcka något God pedagogik i denna meningnytt.
innebär från,utgå knyta till och söka samband med detatt äran som
bekant och vardagligt, också distansera och föratt utmana, öppnamen
annorlunda perspektiv. Bildning brukar beskrivas i tennersom en resa,

utfárd och återkomst. innebärDet utgår från sig själv, bryterattav man
från självsig och sina invanda tolkningar för det främ-mötaattupp

mande och annorlunda. Hemkomsten införliva det med sinär att nya
tidigare bild och förståelse världen.av

finns utbreddDet på kunskap färdiga små paket kanen syn som man
lösa med utbildning, ungefär tillgår Kunskaput när posten.som man

hårdvaluta på marknad, utbildning liktydigt med lösa inattsom en
växlar banken.på Eller kunskap in i små lådor. Den påatt stoppa syn

och lärandekunskap härvi talar inbegriper det personliga. Tillom
och kansistsyvende inte skilja tolkningsin världen frånman av

tolkningen sig själv, älvuppfattning. hängerDe Kun-av ens samman.
skap innehas människor och utbyts mellan människor. kunska-För iav

tolkande ingår den behäftad med osäkerhet. tolkar,Vinatur ärattpens
tolkar vi rätt Tolkningar kan också villfarelser. Sättet attmen vara

komma tillrätta med detta föra dialog och kommunicera medär att
andra.
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Dialog

dialogenI jag min tolkning för andra. När jag detgör sätteranger egen
jag min tolkning på spel. Spelet och leken vanliga metaforer föräregen
tolkande kunskap och förståelsens I dialog finns den saknatur. en sann

skall diskuteras i och läggerNär tolkningsincentrum. utsom var en av
själva saken, utlämnar de den for prövning andras tolkningar. Igenom
undervisning betyder det lärare har sin tolkningatt ämnetman som av
eller saken. När jag delger andra min tolkning utlämnar jag den för
deltagarnas tolkningar. Vågar jag dialogi jag minutsätter egen
tolkning för ifrågasättande och kritik. Genom lyssna till andrasatt
tolkningar saken kan förändrajag min handlar lärandetsDetav egen. om
och kunskapens dialogiska Flertalet sysslar med kunskaps-natur. som
teori i avancerad form i dag delar sådan på kunskap,en syn som
dialogisk eller kommunicerbar.

Sedan finns det olika uppfattningar dialog. Grovt går det attom
urskilja uppfattning lägger tonvikten vid människornärvaronen som av
i dialog ansikte ansikte". läggerEnett gemensamt motrum, en annan
tonvikten vid distansen och behovet föra kommunikation överattav
långa avstånd i tid och dockDet insikten detär attrum. gemensamma
inte finns given sanning, absolut kunskap, fäst mänskligti etten en sann
medvetande. Kunskapen alltid kommunicerad språket ochär genom
prövbar dialogen. Vi uppfattar den komplexa verklighet levervigenom
i på olika kanDet vi för utveckla den kommunicerasätt. göra äratt att

alla mellan olika kulturer, kunskapsformer och uppfatt-över gränser -
ningar.

Traditioner

insiktEn ligger den tolkande kunskapssyneni vårär attannan som
förståelse verkligheten beroende de traditioner vi med.är växtav av upp
Redan från vår födelse på viss plats vid tidviss inpräglas vi i etten en
viss för hur verkligheten uppfattas. Uppfostran, skolningmönster och
utbildning går till del på införliva dessa traditioner ochistor ut att nya
uppväxande individer deti mänskliga släktet. kan ske på deDetta mest
olikartade Beroendet traditioner gäller också älva kunskapen.sätt. av
Såväl vetenskaplig konstnärlig kunskap kan studeras i framväxtsinsom
och i hur de förhåller sig till sina traditioner. samladeDe mänskliga
erfarenheterna, berättelser,i och föremål, brukar kallas föravsatta texter
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kulturarvet. Detta vida och vidlyftiga begrepp kan användas och tolkas
på mängd olika det härI sammanhanget fastasätt. vi på sidataren en av
det, nämligen det förflutnas förhållande till vår nutid och framtid.

tolkarVi med hjälp våra traditioner. Vid vissa tidpunkternuet iav
historien kan lägga tonvikt vid studiet hallstämplade tradi-storman av
tioner. Man blickar bakåt, de lärdomar kan dra det förflut-men man av

erfarenheter kopplas loss från våra erfarenheter här och Traditio-nas nu.
blir något för sig, studerande inte kan och inte heller skallnen som se

de problemavi befinner sig mittnyttan Så betraktar jagsom man uppe
de amerikanska och engelska ivrama för studier i det västerländska
klassiska kulturarvet.

härSå vill jag i stället det. tolkarVi verkligheten med traditioner,se
med det erfarenhetsutrymme finns i människans historia. I nuetsom
begränsas vi de horisonter vår möjliga förståelse våraav som anger av
problem här och Vi då hjälp erfarenheterna bakåt för bättretar attnu. av
förstå dem. tidI vår, dynamiska förändringar och häftigaen som av
omkastningar, finns stark inriktning på framtiden. Vi riktar helaen oss
tiden framåt, både individer och kollektiv, glömmer detsom men var
hela kommer ifrån och har utvecklats. får till följdDetta våraatt
horisonter och förhoppningar framtiden krymper. Men våramot även
tolkningar För bättre förstå verkligheten och handlanuet tunnas ut. attav

riktigtpå här och måste vi alltså hjälp erfarenheternasättett tanu, av
bakåt. erfarenhetsutrymmetNär vidgas, också fler horisonteröppnas

framtiden. kan betraktasNuet inte enbart tillstånd kris,imot ett utansom
framtidamöjligheter.också bärande på

Allsidig utveckling

Det motiverat bildningstankens återkomst i talet utbildning i ettsom om
flertal skrifter tanken allsidig utveckling. tanke förekom-är Dennaom

flertali varandra motsägande bedömningar vilken slagsettmer av
utbildning kunskapoch människor behöver för framtiden. alltidDetta är
vanskliga bedömningar ofta visar slå fel.sig huvudfrågaEn ärsom
allsidiga kunskaper kontra specialiserade kunskaper riktade mot ett
yrke. Med andra ord, skall utbildningen främst grundläggande kun-ge
skaper och bereda för fortsatt lärande, eller skall den direkt leda tillett ett
yrke Arbetsmarknaden efterfrågar båda. Specialiserad arbetskraft har

furmits behovdet under den industriella epoken. finns emeller-Nuutav
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tid tendens alltmer tala allsidigt utvecklad och flexibel arbets-atten om
kraft besitter egenskaper kreativitet, förmåga lösa problemattsom som
och samarbeta. ledDet i taylorsystemets tillbakagång,är vilketett
innebär organiseringen det industriella arbetet går frånatt ensidigtav
tempoarbete till gruppinriktade och flexibla arbetsuppgifter.mer

förekommer andraDet två för allsidig utveckling och bild-argument
ning. informationsöverflödetDet och det andra den hastigarörena
förändringen produktion och samhällsutveckling. Ifråga det för-av om

talet infonnationssamhälle förknippas med föreställningensta, attom
kunskapsöverflödet så ingen människa kan omfatta det.är stort att

behöver dockMan inte särskilt historiskt bevandrad för kunnaattvara
detta långt ifrån något under solen. historiska tidpunkte-är Deatt nyttse

för kunskapsmängden blir för för människanär sig instor att sättarna en
kan daterasi till boktiyckarkonsten. Nu används förargumentet att

tillgängligheten till information ökat ochi med data- och teletelcnik.
Utbildning blir fråga söka information traditio-att än attmer en om

förmedlanellt kunskaper. räcker dockDet tillbaka till 1960-taletsatt
teknikoptimistiska undervisningsteknologiska trend för stilla denatt
ivem smula. De optimistiska trodde faktiskt kundemest atten man
avskaffa läraren och låta TV-skännar sköta undervisningen.

andraDet hastigheten i produktion och samhälls-argumentet, att
förändringar ökar har kanske talar för sig. sambandDet iärmer som
med detta talet återkommande utbildning och livslångt lärandesom om
blir relevant. dockVi vid det här laget den har stabilmest vet att som en
kunskapsgrund stå på och besitter färdigheter i läsa, skriva ochatt att
räkna har utsikter klara dessa omställningar. liggerHäristörre att
utbildningssatsningar Kunskapslyftets väsentliga styrka, dennaenärsom
möjlighet kan komma fler människor till del. Bildning blir i detta
sammanhang allsidigt öka individensatt resurser.

Kompetens

Låt för stund smula uppmärksamhet vanligtägna ett annatoss en en
förekommande begrepp taleti utbildning, nämligen kompetens. Oftaom

det så begrepp kommer dominera sektorinomär att ett att en av
utbildning och lärande. Bildning för skolväsendet, folk-är reserverat
bildning för folkhögskolor och studieförbund och kompetens för arbets-
livet. kommerKompetens då mestadels förknippas med höjningatt en
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arbetskraftens ökade kompetens det gäller specialiserade yrkes-närav
kunskaper. förekommerDet å andra sidan definitioner betonarsom
allsidig utveckling och kopplar kompetens till bildning. kanDåsom man
tala fyra olika kompetenser, nämligen historisk, kommunikativ,om
kreativ och kritisk. °

den klassiskaI bildningstanken bildning lika med historisk kom-var
bildadAtt betydde då tradera ellerpetens. på tillägnaatt sättannatvara

densig historiska traditionen. Det då, påpekats frikopplatvar som ovan,
från individens erfarenheter. Meningen individengöraattegna var
oberoende det intresset, för hon skulle tjäna allmänintresset.attav egna
I stycket kulturarvet har jag givit mening det kulturellaom en annan

betydelse, vilket den historiska kompetensenarvets tillgör nödvän-en
dig beståndsdel modern utbildning.av

kommunikativaDen kompetensen har omtalats i anslutning till dialog.
baraMen tala kommunikation kan för sigatt tilltaget urvattnas tomom

teknokrati, den inte i samband med de andra kompetensema.sättsom
sitter därMan och trycker på lcnappar, för vilket syfte och medmen

vilket innehåll Man talar i vadgrupper, men om
kreativa kompetensenDen individens förmåga skaparör ochatt nytt

inte bara och kopiera gamlaöverta kan utbildningDen imönster. sigta
varjehanda uttryck. kanDet ske i form skrift, bild eller musik. Detav
finns goda exempel från det danskat.ex. experimentet med arbetsrotation

lägga skapandein för människoratt länge suttit medmoment som
enahanda arbetsuppgifter. frigörDet individerna för kunskapssö-eget
kande och ställningstaganden. Men också den kreativa kompeten-egna

kan för sig och isolerad från andra bli till ktnepandetagen ochettsen
knåpande. kreativAtt betyder också kunna finna oväntade ochattvara
överraskande lösningar på problem står inför. Det leder tillöverman
den fjärde kompetensen, den kritiska.

kritisk betyderAtt kunna tänka sig sakernas tillståndatt ettvara som
går det föreligger framförutöver våra här och På detögon sättetsom nu.
ligger det den kreativa fantasin Att tänka och handla annorlundanära. än
vad makten och de givna lösningamas talesmän föreskriver innefattar
dock också mod. enklasteDet gå i ledband och lydig.är Menatt var en
kritisk ståndpunkt kan också den för sig till gnälligttagen urvattnas en
förkastande hållning inte godkänner något de villkor före-som av som
ligger. lederDetta inte sällan till uppgivenhet och verklighetsflykt.
Verkligheten motsvarade inte mina drömmar. Det verklighetens fel.är

flyrMan in i det privata eller det esoteriska.

SOU1997;158 bildning, 37lärande och samhällsförändring



Bildning blir dettai sammanhang dessa fyra kompetenser samman-
och integrerade med varandra. god utbildning och konstruk-Entagna ett

tivt lärande kan inte någon dem.utanvara av

Människosyn

Människor blir föremål för utbildningssatsningar. läser policy-När man
dokument och utredningar föregår dessa satsningar, detärsom som om
dessa människor fanns.inte blir objekt för deDe mål andra ställersom

skall bli och så, du skall lyftas,Du du måste höja dina kunskaperupp.
färdigheter.och Sådana satsningar inte sin utgångspunkt därtarsom

männskor själva befinner sig dömda misslyckas. Eller så kan deär att
fortsätta släpa fram individerna till de färdiga mål står uppställdaatt som

det de blivit för påtagligt ellernågotattutan utsatta avsattsom mer
långvarigt resultat. bildningstankensEn väsentliga ingredienser är attav
kunskap och lärande förutsättningarsin utgångspunkt i de och villkortar
människor själva befinner sig, i alla avseenden. finna den punktAtt som

kunskapsprocessigång väsentlig inmängasätter är än att etten egen mer
färdigt gods huvudet deltagarna. Bildningvisst i på i detta hänseendeär

fri förutsätter frihet för individen få utvecklasatten process, som en
utifrån sina villkor. kallas förutsätter detta.Det motivation Viegna som

detta blir allt viktigare ingângsförutsättningamaatt sämre är.vet
Människor varit arbetslösa och dåligt skolan hari svårtpresterat attsom

meningen med utbildning. skall inte underskatta de pedagogiskaManse
svårigheter ligger i älva motivationsarbetet. talar delvis härJagsom av

erfarenhet och det många har den erfarenhetenär vuxenut-egen som av
bildning.

ocksåMen vi människor bemöts människor, dvs.vet att om som som
fullvärdiga individer och de successivt får beredas att ta egetom ansvar
och inte bara känna, också erfaradjupt delaktighet, så kanutan stora
saker ske. detta hänseende långt från alla storslagnaI vi teorier ochär
policydokument utbildningens välsignelser. handlarDet mötaattom om
människor och förstå deras villkor förutsättningar föroch lärande -
socialt, kulturellt och psykologiskt. pedagogikens konst harDenna
uttryckts så här:

pedagog åsyftarDen jag lever i värld individer,en av av
vilka allt emellanåt anförtrodd hans beskydd. Iären grupp

och dessa unika individer lär han känna anlaget tillvar en av
unik, denna enda existerandegång varjeHanen person. ser
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individ bärare speciellt uppdrag tillvaron,ett isom av
fullföljbart just den människan, och endastgenom genom
henne. Varje personligt visar sig för honomväsen såsom
inbegripet i aktualisering Han har lärt sigen process av .... ..förstå sig själv medhjälpareatt till de aktualiserandesom
krafterna. "
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Livslångt och Iivsvitt lärande

Stajfan Larsson

centraltEtt begrepp har fått förnyad aktualitet livslångt lärande.ärsom
Begreppet gammalt och har diskuteratsär förr I diskussionen om
begreppet livslångt lärande har urskiljts två dimensioner Den ena
handlar lärandet fyller hela livsspannet-att är frånom en process som

till Den andra dimensionen det livsvida lärandetvaggan graven. - -
inställningen lärandet inte skall omfatta sektor livet,att snävavser en av

omfatta livet dess fullai vidd. Innebörden dessai begrepputan står i
fokus för denna betraktelse.

Livsvitt lärande

I min stod allmänbildning högt.uppväxt En orsak mitt hemattvar
präglades folkbildning, det säkert också del tidsandan.av men var en av

allmänbildadEn människa det självklara idealet. innebarFör migvar
allmänbildning skulle orienterad alla slags företeelser.att man vara om
Dispyter vid middagsbordet kunde konsulteraavgöras attgenom
uppslagsboken. Respekt för kunskap och saklig argumentation ettvar
grundläggande värde. Som hyllning till kunskap detta idealär värt
respekt. hållerDet fortfarande. En sida detta ideal föreställ-nog av var
ningen skulle kunna så många fakta möjligt.att Vi känner igenman som
det i frågesportema, där minnesatleter allt Elvis ellervetsom om
Napoleon blir ryktbara. Kunskapssynen kan bakom dennasom anas
utveckling har kritiserats.

sådan kritikEn har varit samlandet fakta begränsat, halvtatt ärav som
ambition. detFör skall bli helt då faktaatt måste inatt sättasmenar man
i sammanhang delen in i helheten. Alla fakta blirett oanvänd-sättas-
bara, skall ställning till något då behövsnär överblick ochtaman -
sammanhang.

kritikEn kan formuleras det faktasamlande idealetmot ärannan som
det så bokligt och det bortser från praktiskt förvärvadatt säga äratt att

kunskap. Det gäller för övrigt andra bildningsideal. Vardags-även
kunskaper potatisodling eller konsten få ledsen människaatt attsom en
känna sig på bättre humör värderas inte lika högt.
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tredje kritikEn skulle kunna det räckerinte medtyp att attav vara
kunna saker människa full kunskap kan dettaär trotsen som av vara en-
ensidig människa. Allsidighet innehåller sinnlig aspekt. Blick-även en

upplevelse skiftningar, fárgemas spel ochinaturens rummetens av av
kroppens upplevelse musikens blir viktiga dimensioner hosrytmav en
allsidig människa.

bildDen successivt tecknas här bygger på humanistisk tradi-som en
där lärandetion, och studier siktar på befordra allsidigt utveckladatt en

människa själva verketI det detta min uppväxtrniljösvar nog som var
bildningsideal, fast det inte så tydligt för mig bam. allmän-Denvar som
bildade blir således den för vilket främmande;intet varken intellektu-är
ellt eller sinnligt, varken högt eller lågt, varken praktik eller teori. Detta

framståkan övermänskliga krav, det viktigtvision ärsom men som
för det kontrast detåt tala och skriva utbildningsätt attger om som
alltmer dominerar på den offentliga Föreställningen vad detarenan. om
hela går på utomordentligt betydelsefull eftersom den påverkar deärut
visioner lägger grunden till forma den faktiskt existerandeattsom
bildningen och utbildningen samhället. Indirekt bidrari detta till att
forma människan och hennes villkor. sedanAtt visionen den allsi-om
digt utvecklade människan inte fullt kan förverkligas mänskligt4.ärut

ambitiösaDetta ideal i vår tid tänkande där utbildningutmanas ettav
möjlighet till ekonomisk avkastning från arbetskraf-störreses som en

del offentligaTar den diskussionen och andraiten. man av press
dokument blir det tydligt sådan ekonomisk på utbildningensatt en syn
mening dominerar det andra årtusendet går slut.sitt Dennanär mot
kantring i på utbildning har skett under det decennietsenastesynen

och andra kunskap ellerDessa på meningen med studier fårsynsätt
betydelse de lägger grunden för beslut på såväl lokalt,stor attgenom

nationellt internationellt plan. också betydelsefullaDe är attsom genom
de kan för-givet-tagna studievardagen alla bär elleri mindrevara mer-
medvetet föreställningarpå vad studier grundläggandegår på. Deutom
frågorna lätt förlora sikte, utbildningar formas vardageniär näratt ur
och de konkreta detaljerna lätt träder i förgrunden. Medvetandet om
dessa övergripande perspektiv blir särskilt viktigt, formernär nya av
utbildningar utvecklas. det konkreta bestämsI nämligen vilka bildnings-
perspektiv kommer prägla framtidenvårt samhälle i därför ärattsom -

konkretaden utformningen intressant.ytterst
studier och utfominingenVuxnas dem handlar å sidan deav ena om

behov har och bär med sig i med vuxenutbildningen.mötetsom vuxna
Behoven relaterade till bara studera handlar ocksåinteär nuet, attmen -
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föreställning framtiden På utbildningspolitiskom en ärom en arena
problemet detsamma studiernas värde handlar inte bara nuet utanom-
också hur de relaterar sig till framtiden. högI utsträckning handlarom
utbildning framtiden den bidrar till forma framtidenattom genom-

prägla människor socialt och kunskapsmässigt.att Samhället formar
utbildningen, utbildningen påverkar samhällets framtid.även Pro-men
blemet med framtiden den svårfångad och spekulationerär att är denom
kan lätt bli pinsamma med facit i hand. högI utsträckning avspeglar
framtidsprognoser bilden samtiden. Icke desto mindre måste allaav som

med fonnandeti utbildningär arbeta med någon föreställning den.av av

Den motsägelsefulla framtiden

Skall söka sammanfatta bilden framtiden i samhällsdiagnosman av en
blir den motsägelsefull. kanMan teckna två tendenser, vilka slutsat-ur

framtiden skulle kunna dras. förhållerHur tillsig spän-ser om man
ningen mellan dessa olika bilder visar sig kanske avgörande för hållbar-
heten dei vuxenstudier formas beslut på olika nivåer.som nu genom

bildenDen fokuserar på arbete den vi känner hittills. Intetypena av
bottnarminst detta i nuvarande arbetslöshet och behovet lösa dennaatt

samhällskris. Med anledning detta inriktas utbildningspolitikenävenav
på detta förhållande och utbildningens förmåga skapa arbete bliratt
avgörande för utbildning uppfattas meningsfull. Detta sigtarom som
direkta uttryck utbildningar arbete prioriteras,attgenom som ger men
också indirekt föreställningar utbildning medelatt ett attgenom om som
utveckla näringslivets potential placerar sig centralt i diskussionen om
utbildningspolitiken. Detta förefaller åtföljas tendens från t.ex.av en
statsmakterna utbildningen bestämda håll sådantatt styra mot som-

nyttiga naturvetenskap, teknik,antar ämnen moderna språk.man vara -
Under detta finnes föreställning studier primärt moti-atten om vuxnas

ekonomiska skäl och denna framtid ekonomisk tävlanatt ärveras av en
mellan olika storrnakter7. planmässigEn satsning på kunskapernyttiga
framför allt för varuproduktion och tekniskt inriktade blirtjänster då

Inte minst stryks detta under företrädare förreceptet. näringslivet:av
Utbildning bör i första inriktas behovpå inom informationstek-rummet
nologi, elektronik och exportindustri. Fokus ligger på högskoleutbild-

karikatyrrnässigtningar. Lite kan fler ingenjörer framstårsäga attman
lösningen på framtidens problem.som
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alternativEn bild framtiden tecknas dem ett annatav av som anar
samhälle det samhälle levtvi i- de talar senmodemt ellerän ett ettom
postmodemt samhälle, har helt andra karaktärsdrag pekarHärsom

på mångfald formi många kulturer verkar vid sidanman av som av
varandra, lokala initiativ och verksamheter blir allt viktigare medanatt
central styrning blir alltmer komplicerad, design blir lika viktigtattmer

funktion produkter,i upplevelser och kultur fyller tiden ochattsom
alltmer grunden för den ekonomiska utvecklingen. Människorsutgör
verksamhet präglas sociala förmågor, vårdande, säljandemer av som
eller undervisande, producera Förändringar samhälletän attav varor. av

fortgår och kulturella och tekniska innovationerpåverkar delarstora av
mänskligheten snabbt och pardon. mellan arbete och fritidGränserutan

flytande.blir rörligt eller samhälle framstår flexibi-Ett rörigt därt.o.m.
litet sociala och kulturella kvalifikationer förgrunden.står isamt

förlängningen dessaI samhällsdiagnoser ligger olika slagsav
utbildningar det gäller framför allt innehåll, rimligtsvisnär ävenmen

Åfonn. sidan handlar det skall få bestämda kvalifika-attena om vuxna
helst de tekniska, naturvetenskapliga förefal-tioner, och språkliga vilka

ler viktiga i samhälle framtid stakas dess förmågaett ut attvara vars av
konkurrera tekniskt på världsmarknad. Med olika medel gäller det atten

Ålocka de studerande bestämd andra sidan handlar detväg.att ta en om
lokalt förankrat innehåll, kultur och estetik, för inte tala möjlighe-att om

för specifika kulturer utveckla sina traditioner eller möjlig-ter att egna
heten korsbefrukta varandra. blir vidare mänskliga relationerHäratt
viktiga både för arbete och samhällsvardag. Flexibiliteten leder till att
det går pekainte speciell yrkesgrupp det mångfaldenåratt ut en som-
måste gälla.

Svensk vuxenutbildningstradition förvånande utsträckningi riktär
varierad framför allt det gäller såväl innehåll former. Dettanär som
torde ha bakgrundsin i olika samhällssektorer utvecklat sinaatt egna
studieforrner. På harså verksamheter utvecklats där olika intressensätt
i samhället format utbildningar för med mycket olika innehåll,vuxna
former funktioner.och komvux,Via arbetsmarknadsutbildning, folk-
högskola, studiecirklar och personalutbildning har de ekonomiska och
statliga format utbildningar, liksom krafter i det civilastyrsystemen
samhället brist på enhetlighet kan uppfattas olikaDenna på sätt, men
det viktigt betänka i relation till framtidsperspektiven.är att

Hela problematiken kring mångfald, decentralisering, marknadsan-
passning har visat sig komplicerad och ofta paradoxal. Decentrali-vara
sering beslutsfattande på grund- och gymnasienivå har åtföljtst.ex.av
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starkt central kontroll innehåll deni engelska skolan. It.ex.av av som
land tycks införandet kvasimarknader på dessa områden hasamma av

lett till minskade skillnader formi och innehåll. I Sverige tycks en
kraftfull statlig politik på vuxenutbildningsområdet ha lett till storen
mångfald. sidaEn detta tycks såväl vuxenutbildning olikaattav vara av
former vuxenstuderande fått ekonomiska villkor gjort attsom som
verksamheten har fått betydande omfattning på gång deen samma som
lokalt fåttansvariga relativt frihet det gäller innehåll och former.närstor
Folkbildningsverksamheten det framträdande exempletutgör påmest

verksamhet, där relativ autonomi visavi statligt bidragstaten, trotsen en
till verksamheten, lett till mångfald i innehåll och funktion".stor

slutsats kan drasEn de specifika utformningarna och deär attsom
specifika materiella och ideologiska intressen fonnandetstyrsom av
verksamheten har betydelse för konsekvensen. Därför blir det centralt

granska den faktiska konsekvensen olika utformning: den reelltatt av
existerande verksamheten.

diskussion framtidensEn vuxenutbildning måste under alla förhål-om
landen beakta spänning mellan mycket olika samhällsdiagnoser och i
förlängningen framtidsscenarior. allvarligDet fråga där högmodär en -

före fall. Skallgår mångfalden befrämj eller skall vuxenstudier dirige-as
bestämd brännpunkt Skall lägga alla i korg ellermot äggras en man en

det klokare fördela dem på fleraär att
blir viktigtDet både begreppet livslångt och livsvitt lärande finnsatt

med tankarnai villkoren för lärande formas.när Begreppetvuxnas
livsvitt har bäring på vårt problem med den motsägelsefulla framtiden.

dimension handlarDenna just lärandet skall allsidigt.attsenare om vara
I Vår tid begreppet livslångt lärande fått förnyad aktualitetnär detär
viktigt det livsvida lärandet inte blir åsidosatt. självaI verket detatt är
särskilt viktigt utveckla diskussion kring detta den offentligaatt nären
diskussionen utbildning alltmer förs i ekonomiska med på-termerom
följd vidare blir marginaliserat. utbildningAtt har betydel-att synsättett

för det ekonomiska livet kan inte betvivlas. Problemet liggerser snarare
dennai aspekt blir överideologi utesluter alltatt Pâannat. etten som

konkret beslutsplan handlar det fonnandet studi-styrom vem som av
Är utbildningar uteslutande beställda för tillfredställa ekono-attema.

miska behov torde det livsvida perspektivet svårt hävda sig. Deatt
materiella perspektiven blir helt dominerande eller med språkbrukett

användes i debatt startade för lOO år sedan: Mag-änsom en som mer
frågan, dvs. de materiella behoven undantränger kulturfrågan. Man
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debatterade då det meningsfullt för arbetare kultur,sigär ägnaattom
innan de materiella behoven tillfredsställts. Behovet sådan debattav en
i vår tid påfallande.är

Livslångt lärande

andra dimensionenDen vi bör ha åtankei lärandet livslångt. Härär äratt
handlar det dimension där fokus ligger i hur lärandet årenöverom en
hos någon hänger ihop eller kanske ställningstagande förrättare: ett att
det borde hänga ihop. organiseradeUr studiers perspektiv handlar det
inte minst vad lärt i livet och hurinnan detta hanteras iom man
utbildningar. det handlarMen också på vad organiseradeom synen
studier kan ha för betydelse för livet och lärandet efter studierna. En
diskussion vuxenstudiers mening har därför mycket vinna påatt attom
börja med fundera kring det lärande sker i vardagen. Männi-att som
skors kunskap vilar inte bara på studier, den kunskappåävenutan

skapas vardagen.i Organiserade vuxenstudier måste i ljusetsom ses av
de kunskaper på så redan har. sidaEnsättsom vuxna annan av samma

vuxenstudier inte bara bör bygga på de kunskaper deärmynt att som
studerande redan har, studierna bör leda till utvecklatävenutan ett mer
vardagslärande. På detta kan sig Vuxenutbildningenssätt närmaman

när detmening, överordnade perspektivet livslångt lärande: deär att
organiserade studierna samspelar med lärandet i vardagen.

offentliga diskussionenDen utbildning oftaär snäv ävenom genom
den negligerar lärandet i vardagen utbildningspolitiken handlaratt -

ofta uteslutande verksamheten i skolor och utbildnings-andraom
institutioner. Ett perspektiv skulle den utbildningspolitiskaannat attvara
diskussionen skulle handla villkoren för lärande samhälletiäven om
generellt. sådantI perspektiv kommer vardagslärandets villkor ochett
innehåll fokus.i Detta innebär arbetslivet, massmedia och fritids-att
verksamheter kan granskas källor till lärande och verksamhe-som som

utformning har betydelse för befolkningens kunskaper ochter vars
färdigheter. Med denna bakgrund kan sedan diskuteraman vuxen-
utbildningens bidrag till helheten, dvs. folkets verkliga bildning.

Vad kan då detta vardagslärande få fråganvara För perspektiv påatt
behöver vi teoretisera smula, för det fyllig innebörd. Dettaatten ge en
underlättas den vetenskapliga diskussionen lärandet ochattav om
kunskapens varit livlig. har kommit från fleraInspirationen olikanatur
teoretiska perspektiv dessa har vardagslärandet fokus.I kommit i
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Inledningsvis bör vi då med alla fördomar lärandegöra oss av om som
organiserad aktivitet. ställetI bör vi tänka på vardagen dessien mest

grundläggande betydelse vi bara finns mitt i verkligheten.att Detta-
betyder vi upplever saker kring harvi mängdatt intryck. Detattoss en-

inte så mycket fråga avsiktlighet,är nödvändig delutanen om mera en
livet. fyllsDessutom dagarna med minnen, fantasier och drömmar.av

bestämda platsDen vi har tillvaroni präglar eftersom den förser vårtoss,
medvetande med det innehåll, det har. lärandeOm handlarsom om
förändring uppstår här förändring såtillvida vi upplevel-göratten nya

erfarenheter.ochser
Nästa i kan vi införa begreppetsteg resonemanget göra attgenom

tolkning. Våra upplevelser inte vid samling enskild-stannar att vara en
heter, hopade faktan, fogas in i vår gamla kunskap. kanManutansom

våra intryck får bestämda innebördersäga redanatt vi upplever dem.när
Inför människa upplever vi inte färger och former bestämdutanen en

Vår tolkning där från början. älvaI verket de försöktär vetperson. som
måla hur svårt det färger och formerporträtt eftersom vi har såär att se
betämda föreställningar hur människor barnteckningar de-ut:om ser

detta tydligt. Likaså "vet vi vad föremålen kring kanmonstrerar oss
användas till hänger på dess användning deltrots att väggen äryxan en-
i hur vi uppfattar denna Vi lägger till innebörderäven inte äryxa. som
närvarande i situationen. ständigaDetta tolkande sker vi nöd-utan att
vändigtvis har sådan avsikt det sker automatiskt. Det ären genom-
tolkningama vi känner den värld befinnervi Någonsom oss annan
tillvaro finns inte för viNär umgås med föremålen eller männis-oss.
korna kring upptäcker vi våra tolkningar inte elleratt stämmer attoss

kan saken på förstvi trodde. Då kan visätt änett annat säga attman se
det handlar lärande: vi har utvecklat tolkning. kanVi defineraom en ny
lärande förändringar tolkningar.som av

vardagen, allaI i möjliga situationer, uppstår på så lärande, därsätt ett
vi justerar eller bygger på de tolkningar redan har.vi viktig sidaEn av
detta perspektiv alltidvi har s.k. "förförståelse"är viatt när närmaren

situation, eller människa. förförståelseDenna formar delvistextoss en
resultatet. Vi inga oskrivna blad. Bakom ligger all vår erfarenhet,är oss

har format våra tolkningar och med dessa bagageti vimötersom
omvärlden. klartextI betyder detta allt det lärtvi via studier och i
vardagen. Eftersom detta ständigt pågående byggs våraär en process
tolkningar på i mellan förförståelsen och de erfarenhetermötet som
tvingar påsig oss.
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En central del vardagen vi alla de tolkningarmöter ärav som presen-
för via andra människor vi talar med, också i TV, iteras oss men

dagstidningen och i böcker läser. Oftavi finns flera olika tolkningar; vi
lever inte längre i avgränsad kultur, behärskas endaen som av en
världsbild.

avgörande frågaEn lärandeperspektiv blir då hur denna vardagur ser
befinnervi Vårt liv kan sådant våra intryck ochut attsom oss vara

tolkningar sällan förändras, eftersom de aldrig Arbete ochutmanas.
fritid kan så rutiniserad lärandet blir mycket begränsat. Dennaattvara
vardags plats, historiskt, geografiskt och socialt har utomordentlig stor
betydelse för de villkor för lärande vi lever under, eftersom vårtsom
lärande hög grad beror vilkai på utmaningar för. Detutsättssom
handlar dock samspel mellan de krav tillvaron ställer påettom som oss
och våra val söka vidare och söka kunskap. Under allaattegna oss upp
förhållanden tolkar vi världen olika beroende på vi har hamnat ivar
tillvaron. tid ochVar i våra liv utspelar sig får då avgöranderum
betydelse för vad upplevervi och hur vi tolkar vår omvärld och vad vi-
lär.

Motsvarande föraskan våra handlingar. Påresonemang om samma
handlingskompetensvår vi deltar i verksamhe-sätt växer attgenom nya

eller bara finnervi något. kan handlaDetsätt görater att attgenom nya
tänkt detta reflektionenvi dvs. blir medlet förändra.att ut att attom nya,

det också handlakan utveckla skicklighet blirMen attom en som
omedveten, rutiniserad slalomåkare inte kan reda varförutsom en som-

Ävendet går fortare förut. här delär vi redan existerandeän attgenom
färdigheterna från basen förutgår utvecklaatt nytt.

det medvetande ochSammantaget vårt våra handlingarär genom som
vi har relation till omvärlden. lever upplevd, uppfattad världVi ien en

handlar fenomenologervi kallar denna livsvärld. Lärandetsom
handlar förändringar livsvärld: tolkardenna vi någotattom av annor-
lunda eller handlar skickligare.

livslånga lärandet blir, lägger detta perspektiv,Det ständigtom man en
närvarande möjlighet- det sker inte bara organiserad formi utan var

helst. enskild människas lärande kan beskrivasEn inte på någotsom
fullständigt eftersom det för komplext och svårfångat: kanvi kansätt är
bara allmänt det. kanVi vardagslärandet oerhörtäranta attresonera om
viktigt. viktigt för det har omfattande konsekvenser:Det så Vissaär att

befinner förmånliga omständighetersig i lär sig praktiskt helatagetsom
tiden bara vad upplever. Andra harnytt, genom man som en annan
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verklighet kan föga kunskapvinna vardagen den kan beståav av en-
ständig upprepning. Vardagslärandet blir viktigt kvantitativaäven av
skäl: förhållande till den tid befinneri vi i vuxenstudier utgöross
vardagslivet väldig tidsrymd.en

då inte konstigt kunskapsklyftor mellanDet människor ständigtär att
breddas i vardagslivet har arbete bjuder ständigtettman som nya-

och läser tidningarutmaningar och böcker på fritiden drarman man
ifrån hardem arbeten bygger på ellerrutinersnart snävasom som som

Ännufritidenanvänder till tydligare blirinte utmaningar. detta närnya
kan förlänga kunskapdel sin med tillgång till teknologi, inte minsten

där kunskapdatorerna byggts in, så vi faktiskt harär apparat att
tillgång till vad vi lärtänmer oss.

central slutsats kan dra blir folketsEn resonemanget attman av
kunskap i hög grad avhängig samhällets kunskapsmässiga kvalitetär

uttrycket förlåts. massmedia har god kvalitet ochOm når mångaom en
denna kvalitet detmed så har betydelse för medborgarens kunska-stor

lokalsamhällena drar kulturella aktiviteterOm in många i har detper. en
betydelse för bildningen. Om del de arbeten människorstorstor en av

kunskapsmässi betyder förlever på utmaningar detta mycketstorager ga
kunskapen hos individerna. så arbetets krav i hög gradDet är ärt.o.m. att
avgörande för grundläggande färdigheter läsförståelse.så Mycketsom

detta handlar politiska beslut också andra initiativav om men som
utvecklar samhället. Vardagslärandets villkor borde del ivara en
utbildningspolitiken.

Vuxenstudiers mening

perspektiv här tecknats kan utgångspunkt förDet ett annatsom vara
slags Vardagslärandet kan isolerat fråninte organise-resonemang. ses
rad utbildning. älva verket samspelar utbildning och vardagslärandeI
utomordentligt starkt. individer har de bästa villkoren förDe som
vardagslärande har alltid fått dessa formellgoda villkor vianästan
utbildning. till arbetslivets sammanhang betyder allmänhetSer iman
högre utbildning arbetet varierat och det bjuder påär störreatt att

både kunskapsmässigtutmaningar och handlingsmässigt. På sättsamma
bättre utbildning bas för kulturella aktiviteter och användning avger en

massmedia fruktbart för lärandet. Avsaknad utbildning uteslu-ärsom av
ofta människor från arbetsliv innehåller goda villkor förter ett som
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lärande. På kort utbildningsätt möjlighetersämre drasamma ger att
massmedia kunskapskällanytta för inte tala utbildningav att attsom om

inte bara kunskaper också handlarutan utveckla intressen ochger attom
smak.

Formell utbildning och vardagslärandet samspelar alltså. Om man
funderar den rollöver vuxenstudier kan spela, kan vi fokusera påsom
denna punkt: hur organiserade studier påverkar vardagslärandet. Vi kan
också rikta blickarna på förhållande, nämligenett vardagslärandetsannat
resultat: De studerandes tolka och handlasätt vadatt skallär som
förändras för utbildningen kan lära deatt studerandesägas något. Vi kan
också dra slutsatsen vuxenstudier bäst behövs för dematt har dåligasom
villkor för vardagslärande. skulleMan kunna det handlarsäga att attom
bryta de mönster, vardagslärandet blirgör begränsat.att Utgångs-som
punkten för denna på vuxenstudiers mening humanistisktär ettsyn
perspektiv: lärandetAtt människans och inte bara systemensavser
behov.

På samhällsnivå blir det hela komplicerat. Utbildningssystemeten mer
bidrar också individer på olika karriärvägar,att sorteragenom som

Ävenleder till olika materiella villkor. vuxenstudier bidrar till klyftan,
eftersom de med högre utbildning överrepresenterade.är Det enbartär

på dem har kunskaperatt satsa sämst vuxenstudiergenom ärsom ettsom
j ämlikhetsprojekt. dettaI sammanhang skall dock inte detta fokusivara

fastmer fokuseras utbildningens betydelseutan kraft brytaattsom en
individers för lärande imönster vardagen.

Organisering vuxenutbildning bör alltså handla bryta deattav om
karaktäriserasmönster lärandet i vardagen blir föga dynamiskt.attsom av

Vad krävs då I sammanhang har jagett urskiljt fyraannat slags
konsekvenser verkningsfull utbildning, perspektivet livs-ärav en om
långt och livsvitt:

det förstaFör handlar det kunskaper, dvs. annorlunda tolk-om nya
ningar de går inän i studierna med. Genom studera ochattsom man
lära kan få kunskaper, det möjligt pågör att sättman nya ett nyttsom
tolka det träffar på. Genom den kunskap fått kan påman ettman man
djupare förstå detsätt i media:t.ex. budskaprapporterassom samma
kan tolkas på får fylligare ellerett sätt annorlundaannat innebörd.en
Man kan placera in budskapen i sammanhangstörre teorier ochav
fakta. Då sig möjligheternaöppnar bygga vidare i vardagen:att
ekonomisidoma i tidningen blir källa till bygga allt bättreatten
kunskaper efter studier i ekonomi eller datorns möjligheter kan utfors-
kas på arbetet efter studier datorer.om
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kan haStudierna avgörande betydelse de skaparäven atten genom
grund för annorlunda intressen. grundläggande förIntressen vilkaär
val och dänned för vilken livsvärld bygger Genomgörman man upp.

Välj på bygger kunskap via densättatt ett annatman er man upp en ny
möjligheter till kunskap finnsuppsjö i vardagen. Efter studi-av som

väljer läsa andra och andra saker ochgöraatt texter atterna man
kunskaper.därmed bygger i vardagen andra Studiemas verkanman

båda fallhandlar i dessa alltså inte bara lär något viktigt iattom man
kunskapen ochstudierna intressen dessutom leder tillutan att attnya

lär sig och i vardagen. har bästa fall växlatMan i in på ettman mer av
spår, där studierna förändrat livsvärlden så kunskaper växeratt ur
vardagen. verkligheten behöver nödvändigtvis ha änd-Den inteyttre

väsentligtpå något sätt.rats

Utbildningar leder dock ofta till förändringar. Framför alltyttre
brukar få förändrat arbetsliv, där arbetsuppgifterna ställerettman mer
krav på kunskap. det betyder också får möjlighetMen att attvuxna
använda de förmågor de har. blir villkoren för vardagslärandetDå
annorlunda får plats tillvaroniatt utmanargenom personen en ny som
gamla tolkningsmönster.

effekterna delta-de bäst belagda vuxenutbildningEn är attavav
bättre självförtroende. utbildningJu sämrerapporterar ettgarna man

förhållandehade vid desto upplevd effekt. till lär-Istörrestarten
betydelse,ande har detta naturliga skäl allmänstor attav en genom

för delta sammanhang. viktigtdärigenom sig inya Ettöppnar attman
på lärande just lärande i hög grad just deltagande isynsätt är äratt

självförtroende ofta uttryckaktiviteter. Brister i sig itar att man
undviker sammanhang; krymper livsvärld.sinattnya man

Värdet studier måste i det perspektivet hurstörreav vuxnas ses av
kunskaper och färdigheter samspelar med vardagslivet. sådantUr ett
perspektiv blir det viktigt odla Vuxenutbildning börintressen.att nya

mycket viktigt led helhet, där vardagslärandetsi störreettses som en
också Vuxenutbildningens bidrag till vardagslärandetbidrag inryms.

då fokus. återkomma till inledningen: kankommer i För antaatt attman
allsidighetallsidigt utvecklad människa lever i samhälle där dennaetten

det betyder människan bara kan utföra kompetenthar plats inteatt ett-
kan ställningarbete, kan myndig medborgare,även tautan vara en som

kärnan dentill viktiga frågor i livet och samhället. iDetta ärom
innebär dessutom samhället så kulturelltdemokratiska utopin. Det äratt
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rikt den sinnliga aspekten fåratt grogrund. Saknar samhället dessaen
kvaliteter Åblir utbildningen eller fonnalitet. andra sidan:en oas en
odlar inte utbildningen dessa kvaliteter samhället längden.iutarmas Det
livslånga lärandet måste både livslångt och livsvitt.vara

NOTER

Enligt1 Borgström 1988 användes begreppet redan 1929 Yeaxleeav
påtiteln bok och den valdes ibörjan 60-talet UNESCOsom fören av av

beteckna deras utbildningssyn.att

Rubenson, 1996.

Se Gustavsson, 1996.senast

Jfr. uttrycket intet mänskligt mig främmande Enl.är Holm 1976: efter
latin: homo humani nil alienum Terentius, Heautontimoru-puto.sum; a me

1,25; syftande förståelse för och medkänsla medmenos eg.
mänskliga svagheter efter grekiska Menanderytterst 216.

Oftedahl-Thelhaug 1990 analyserade tidigt detta skifte i utbildnings-
politikens retorik.

forskningsprojektIett har vi for detta begreppet bildningsprojekfanvänt
studierna har mening bottnaratt i historien och den samtidaen som-

situationen, avsikten riktar sig framtiden. Gustavssonatt motmen
Larsson, 1994.

Detta blir tydligt i skrivningen dåvarandet.ex. när regering lancerar extra
medel för utbildning arbetslösa, kunskapslyftets" föregångare. Prop.av
1992/932150 och Andersson m.fl.,1995.

Hargreaves 1996 skiljer mellan postmodemism filosofi och post-som
modemitet samhällstillstånd här används begreppet i densom senare-
betydelsen.

Habennas, 1991.

Whitty, 1997.

Se Larsson 1995 och Andersson, Laginder, Larsson Sundgren 1996

Assarsson Norling, 1995.

Furuland, 1996.

Resonemanget i fortsättningen denna artikel redovisas utförligt iav mer en
artikel i antologin Livslångt lärande Ellström, Gustavsson Larsson,
1996.
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har handlat fenomenologi, hermeneutik,Det situated cognition,om
aktivitetsteori pragmatisk och wittgensteiniansk filosofi. Se Larssonsamt
1996 för beskrivning.närmare

Elbro, Möller, Munk Nielsen, 1991
.

Utifrån icke-humanistiskt perspektiv människors utveckling inteärett ett
självständigt värde blir enbart viktigt det leder till problem för detutan om
värde överordnat människan: ekonomin eller fademes-statsnyttan,som anses
landet. konsekvens blirEn utbildning kortutbildade intet.ex. att av som ger
lika hög avkastning utbildning högutbildade kaninte motiveras. Detsom av
blir icke-humanistiskti perspektiv irrationellt. humanistiskt perspek-Iett ett

måste utgångspunkten ligga huruvidativ i lärandet befordrar människans
värdighet och hela utveckling.

HöghielmSe 1987 och Lundqvist 1989.

199Livsvärld begrepp används fenomenologer, ocksåär ett som av men av
Habermas 1991 med innebörden värld människor upplever ochav en som
handlar efter ochinom sina föreställningar sanning, tillegna normer om

frånskillnad handlandetsystemet", formar oberoende människornassom av
upplevda fömuft.eget

20 åtskillnad1989 väl här mellan roll yrkesmänniskaKant ochgör en som
privatmänniska: i den aspekten måste du ställning;tasenare vara myn-
dig: "Upplysning människans utträde hennes självförvållande omyndig-är ur

oförrnågan förstånd någonhet. Omyndighet bruk sittär göraatt utanav
ledning. .Självförvållad denna omyndighet orsaken till den-ärannans om

ligger på förstånd, påinte i brist i brist beslutsamhet och modutan attsamma
bruk det någon ledning. aude modSapere Havgöra görautan attav annans

bruk ditt förstånd lyder alltså valspråk.upplysningensegetav

antologin Livslångt lärande utvecklas djupare, också vidareI temat men
diskutera vilka kvaliteter vuxenutbildningen borde fokuseraattgenom som

for den skulle kunna fylla roll utbildning harsinatt som en som
konsekvenser vardagslärandetfor utanför och efter studierna: 1996.Larsson
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Arbetsmarknadens förändring,
livslångaarbetslöshet och det lärandet

Per-Olof hångT

vi lever i tid förändringarAtt hör till leda. handlarvi Detstoraen av om
hur teknik, informations- och kommunikationsteknologi på olika sätt,
och eller mindre dramatiskt, påverkar såväl arbetsliv vardags-mer som
liv. industriella ochDen postindustriella revolutionen flyttar obön-nya
hörligen fram sina positioner.

revolution sannoliktDen vi bara befinner börjani vidaär störreoss av
den revolution vårt samhälle genomgick då deän strömmamastora av

Årlandbygdens folk drog flyttlass tillsina städerna och industriarbetet.
cirka landets1860 80 arbetskraft bönder, medan 10procentvar av

arbetare. 70 år andelen bönder respektive arbetareprocent var senare var
lika nämligen 40 vardera. Under 1960-talets godastor, runt procent
ekonomiska år med strukturomvandling, familj ordbruk och arbetskraft-
sinvandring andelen bönder i 15 medan andelenprocent,var nere
arbetare utgjorde hälften arbetskraften. dag andelen industri-I utgörav
arbetare arbetskraften,18 och Sverige i den bemärkel-ärprocentca av

Årinte längre någon industrination. 20 0 beräknas andelen jordbru-lsen
kare arbetskraften2 och andelen arbetare 8utgöra procent procent.av
Frågor osökt ställer sig Vad de andra 90-procenten och vadär: görman
betyder förändringen för skola, utbildningssystem och det livslånga
lärandet

informationsteknologiskaDen revolutionen förutses få vittgående kon-
sekvenser för arbetsorganisation, arbetsinnehåll och krav på människors
kompetens och kvalifikationer. Informationsteknologin och informations-
ekonomin kommer på genomgripande helapåverka samhälletett sätt att
alltifrån övergripande strukturer till privatlivets innersta sfárer. Om-
strukturering, förändring och flexibilitet. har hörtVisst vi orden många
gånger, och kommer fåså höra längeatt än.

omställning det västerländskaDen industrisamhället befinner sig i
handlar i hög grad också det ekonomiska och finansiella systemetsom
globalisering. Kapital flödar nationalstatemas någraöver gränser, utan
egentliga restriktioner. Starka beroenden skapas mellan olika markna-
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der. Företag, organisationer och enskilda människor för beslututsätts
och händelseförlopp vilka de har inflytandesigöver eller kontroll.vare
Fler länder industrialiseras och konkurrenter uppenbarar sig, ochnya

visar sig ha bättre förmåga exploatera de teknologiskaatt senastesom
landvinningama vad vi älva har.än

För behålla sin relativa position dennai världsvida kapplöpning,att
måste varje nation, liksom varje enskilt företag visa sin förmåga att
införliva de teknologiska framstegen bättre de flesta andra. Varjeän
enskild människa måste ha förmåga och vilja till anpassning genom
flexibilitet och livslångt lärande; inte anpassning kapitulationgenom
och underkastelse, ständigt öka och förnya sin yrkesmäs-utan attgenom
siga och personliga kompetens. livslångaDet lärandet måste vara en
ständig följeslagare. Visst känns argumentationen igen. tiderMen i av
hög arbetslöshet och genomgripande samhällsförändringar får männis-
kor bliinte passiva åskådare; det gäller teknologiska, ekono-oavsett om
miska eller arbetsmarknadsmässi förändringar. Det inga gudomligaärga
eller ödesbestämda krafter påverkar våra liv, skapelserutansom av
människor.

Arbetslivet förändras

helaI den industrialiserade världen förändras arbetslivet på ettnu
djupgående Samtidigt börserna slår rekordsätt. på många håll isom
världen stiger arbetslösheten. historiskaDet sambandet mellan ekono-
misk tillväxt och antalet sysselsatta arbetskrafteni har brutits. Tillväxt i
ekonomin leder inte längre till ökad sysselsättning. Samtidigt som ar-
betslösheten i Europa stigit under de decennierna,två har densenaste
totala förmögenhetstillväxen varit 80 sammanlagdaDenprocent. sys-
selsättningen har under period endast medstigit 9 procentsamma

Globaliseringen kapitaletsoch rörelsefrihet nationsgränser ochöver
kontinenter medför ökad konkurrens och omvärldstryck på enskilda
företag till fortlöpande rationaliserings- och utvecklingsåtgärder. Det är
emellertid inte bara den tekniska utvecklingen drivfjäder iärsom
sammanhanget. Sannolikt tids- och kapitalrationaliseringär än mer
drivande förändringsfaktorer. Till detta kommer inslag downsizing2,av
dvs. reduktion kostnader personalminslcningar. människorDeav genom

blir fårkvar arbeta hårdare, intensivare längre.och Hård arbetsbe-som
lastning på grund bristande personaltillgång kan bli psykosocialtettav
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problem, vilket knappast befrämjar den lärande organisationen och det
livslånga lärandet.

Arbetet håller verkligen på förändras. Industrisamhället påatt är väg
försvinna den allt färrei sysselsattameningen inomatt industrinäratt

vilket inte innebär industrins betydelse för välfärd och välståndatt
reduceras. Snart de industrianställda exklusiv minoritet.är en

Med skämtsam träffsäkerhet ibland förr i tiden levdesäger attman
människorna landetpå och brukade sin jord. Sedan flyttade de till staden
och började arbeta på fabrik. leverNu vi på och åtnätet ägnar attoss
skicka Arbetet håller på bli prat", inforrnatikprofessomprat. att säger

ÄrDahlbomBo vid Göteborgs universitet och tillägger jag bonde,
tänker fabrikjag eller det bara snack gällerär som

framträdandeDen arbetsformen fabrikenpå deti moderna industri-
samhället antingen maskinpassning eller någon enklare formär av
monteringsarbete. Fabriken kräver byråkratisk organisation. Deten
ställs krav på arbetsdisciplin, lydnad och punktlighet. Det vad tyskaär
arbetslivsforskare kallar processoberoende kvalifikationer; sådana som
inte har så mycket med själva arbetsinnehållet fabrikenPågöra.att
håller strikt isär arbete fritid.och Om arbetet börjar klockan 06.32man
och slutar 15.12 så det det gäller. När arbetaren lämnarär jobbet påsom
fredag eftenniddag klockan har han15.12, så inte tillträde dit igen förrän
måndag klockan 06.32. Det inte arbetstid,är utgörmorgon som per
definition fritid. industrisamhälletI har skolan vikti funktionen g genom

disciplinera eleverna; komma hela och till skolan, räckaatt att rena upp
handen och på sin Arbete och skola förlagda till därförvänta tur etc. är
avsedda platser fastställdapå tider. Gränserna klara och tydliga.är

det framväxandeI IT-samhället luckras mellan arbete ochgränserna
fritid kanskeja, de till och med upplöses. Arbetstider inte denärupp;

framträdande styrfaktom; det arbetsuppgifterna att skickamest är prat.
IT-samhället portförbjuder inte från arbetsplatsen gälleross oss som
har jobb, bara för det råkar helg eller semestertid. har,Viatt var som en
god sade till förmig sedan, förmånen få arbetavän underett tag ävenatt
helgerna. Vill vi inte på arbetsplatsen, kan vi med bärbaravårtavara
dator med inbyggt modem och mobiltelefon till hemmets lugna vrå eller
till landetpå eller varhelst vi föredrar förlägga arbetet.stugan attnu

Människor kan underordna sig såväl andras avsikter. Påegna som
fabriken måste underordna andrassig avsikter; inte för vill,attman man

därför måste. IT-samhällets undersåtar måste under-utan att ävenman
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ordna sig sina avsikter och för sitt livslånga lärande.taegna ansvar
Kompetensutvecklingens grundläggande pedagogiska fundament är att
människor älva syftet med denf Så förutsätteräger också IT-samhället

eleverna skolan,i deltagarna i vuxenutbildningen,att studenterna på
universitet och högskolor, själva avsikten med sitt lärande,äger deatt
tolkar och begriper studiesituationens innebörd och de utbild-att attser
ningen kan berika deras liv både för stunden och livet;i lärande ärsenare

meningsskapande aktivitet. Den industrisamhället präglade skol-en av
innebär lärandet resultat Överförd kunskap.är Läraren talarattsynen av

och eleverna lyssnar. Läraren ställer frågor och eleverna besvarar dem.
IT-eleven liten mäste lära-sig-lära, självstor attsom genom- -
formulera frågorna och söka och själv avsikten med sittägasvaren,
lärande, sin utveckling och sin förnyelse kompetens.av

All knowledge aquisition based the question: WHYon
Learning conscious and only then that the questionsact,a
WHAT and HOW arise.5

Tanken vi själva skall formulera frågorna och problematiseraatt
verkligheten, det viktiga kunskap, innebär trendbrottsteget mot ettsom

100 års skollårande. Det människors frågor skallmot är öppnasom
verkligheten; verkligheten frågor och och deöppnas genom svar genom
begrepp den, bästai fall, begriplig. På så kan vi alltid läragör sättsom

ställa bättre frågor, bättre, tänka bättre och handla kunnig-att attoss se
Skall vi skolas för det livslånga lärandet i ochIT- Intemetsamhälletare.

behöver vi, hi gher order thinking skills, eller meta-kognitiva färdighe-
det svenska uttrycket lyder. Detta innebär:ter som

Att vilket faktaunderlag och vilkaavgöra och vilkaangreppssätt-
metoder krävs för lösa problemet.attsom
Att ytterligare infomiation behövs ochnär och hur kanveta var man-
skaffa fram dem.

hantera osäkraAtt situationer där det finnsinte tillgiven vägen-
målet.

utföraAtt komplexa uppgifter ställer krav på planering,mer som-
arbetsorganisation och helhetstänkande.

utanförAtt invanda forrutiner oväntade situationer ochmötaatt-
fånga tillfällen flykteni

I sina vitböcker diskuterar EU-kommissionen betydelsenävenen av
människor tillägnar sig metakognitiva färdigheter.attav
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...the ability the meaning of things, comprehendto andtograsp
make judgements, the first factor in adoptingto andeconomy

labour market change.

Den ekonomin har vi sedan länge lämnat bakom Medagrara oss.
kompetens- och kunskapssamhället sig också den industriellanärmar nu
ekonomins epok slut.sitt stället fårI vi kunskapsekonomi.en

Arbetslösheten

drygtInom EU ll arbetskraftenär lönearbete. Dettaprocent utanav
19 miljoner människor. Uppskattningsvisnästan hälftenmotsvarar ut-

långtidsarbetslösa, vilket betydergörs varit arbete underatt utanav man
minst 12 månader i Sverige räknas långtidsarbetslös efter 6man som
månader. politikersTrots högtidliga tal och vällovliga avsikter om
åtgärder skall halvera arbetslösheten, pekar utvecklingen isom snarare

riktning. De insatser hittills förgjorts denmotsatt högamötaattsom
arbetslösheten har visat sig helt otillräckliga. vilkaMen möjlighetervara
har egentligen det politiska etablissemanget med politiska medelatt

Ärskapa sysselsättning det ändå inte så sysselsättning uppkommeratt
då någon villig betala för behov tillgodoseddaär och tillfreds-att att
ställda Förutsättningen dels behov kommer till uttryckär antingenatt
det genuina mänskliga eller skapade behov,är dels det finnsattnu
någon med kompetens, förmåga och vilja tillgodoserätt dem. Detatt
föreligger två sidor: utbud och efterfrågan. Utbud och efterfrågan kan

slagstvå marknaderi otakt: The speed labour market.8 Påtwoses som
arbetsmarknad i omdaning försvinner efterfrågan på vissa ochen varor

tjänster, medan efterfrågan på andra uppstår. Frågan blir då hur arbets-
kraften förmår följa den successiva förändringenatt

verklighetenI arbetslösheten väsentligt högre vad framgårär än som
officielladen statistiken. Många, såväl äldre förtidspensio-av som yngre,
Andra låter bli söka arbete då de det utsiktslöst fåatt attneras. anser

något. Uppskattningsvis nio miljoner människor inom avstår frånEU att
söka arbete i övertygelsen det inte lönar sig. Ungdomar håller sigattom
kvar utbildningssystemetinom allt högre åldrarnai i brist påupp
alternativ sysselsättning. Invandrare och flyktingar många gångerär
chanslösa på den västeuropeiska arbetsmarknaden. Erfarenheten visar

invandrare, utbildningsnivå, har svårt jobb den fram-iatt oavsett att

59SOU 1997: 158 bildning, lärande och samhällsförändring



växande kunskapsekonomin. För invandrare finnsstora grupper av
överhuvudtaget inte någon arbetsmarknad. kanDet räcka medöppen

läggs derasså ansökningshandlingar sidan. Uppskattningsvisnamnet,
miljoner50 människor lever i underEuropa existensminimum Det

finns oändligt hav mänskliga behov tillfredsställelse.sökerett av som
borde väl skapaDetta sysselsättning

Arbetslösheten har ökat stadigt i Europa sedan början 1970-talet,av
med undantag för 1980-talets andra hälft. liksom bl.a.Sverige, Tysk-
land, utgjorde undantag. slutetMot 1980-talet den svenskaav var
arbetslösheten låg, och på sina håll höj des för arbetskrafts-rösterextremt
invandring. ligger utanför för denDet här artikeln analyseraattramen
orsakerna till den dramatiska förändringen på arbetsmarknanden bör-i

1990-talet, flera faktorerjan på samverkade.En tidigareattmen var man
försummat Varförinvestera. skulle investera i produktutveck-att man
ling och kompetens, då det gick surfa behagligt på devalveringsvågenatt
under antal glada 80-tals år; årtiondet då ñnansvalp blevett en ny
vokabulär svenska språket och då bankeri med självakting skulle växa

låna till vidlyftiga fastighetsspekulationer. Detatt utgenom pengar var
bara kraftig underinvestering teknologi och produktutveckling,inte ien
också kompetens.iutan

Underlåtenheten investera, antingen det handlar produktions-att om
produktutveckling, eller kompetens kvalifikatio-utrustning, tjänster och

straffar alltid längden.sig i ekonomi präglad snabba klipp,Enner, av
förlorar förmågan till långsiktighet och uthållighet. Redan under 1970-
talet började emellertid europeiska företag lönsamhet.i Inteatt tappa
bara de amerikanska och japanska drakama, deävenmot motutan nya
industrialiserade länderna; den sydost-asiatiska gerekonomin. Investe-

långsiktigaringar måste projekt. Under 1970-talet lades emellertidvara
också grunden till den underrninering välfärdsstaten, viav som nu
bevittnar, kostnadskrävande välfárdsrefonner.genom

ligger utanför mitt kompetensområde diskutera arbetslöshetensDet att
mekanismer och orsaker. förstå den effektMen sättett äratt som en av
de inbördes relationerna mellan storheter: l tillväxt i ekonomin, 2tre
förändring i sysselsättningen och 3 tillgång till arbetskraft. För att
illustrera sambanden utgår från EU-kommissionens beskrivningjag av
arbetslösheten under de ochinom EU 30 åren mellan 1960 1990.
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Tillväxt

Perioden från 1960 och till oljechocken 1973 den genomsnittligavar
årliga BNP-tillväxen 4,8 Det mycket godprocent. tillväxt,var en men
den motsvarades inte alls lika tillväxt vad gällerstor sysselsätt-av en
ningen, endast ökade med 0,3 i genomsnitt år.som procent Menper
eftersom tillgången till arbetskraft inte heller ökade med 0,3änmer

så innebar det inte något problem.procent, Arbetslösheten låg, ivar
genomsnitt 2,6 år. Under den därpå följandeprocent periodenper
mellan 1974 och 1985 halverades den årligaän genomsnittligamer
tillväxttakten till endast 2,0 sysselsättningen ökade likaprocent. blyg-

under den föregåendesamt perioden 0,3 procent, eftersomsom men
tillgången på arbetskraft med 0,7 Ökadesteg arbetslöshetenprocent,
dramatiskt till hela 10,8 1985. Under den tredje periodenprocent fram
till 1990 BNP med i genomsnittsteg 3,2 Tillgången på arbets-procent.
kraft låg kvar på 0,7 medan sysselsättningen ökadeprocent, med 1,3

årligen, vilket resulteradeprocent i arbetslösheten sjönk tillatt 8,3
år 1990. BNP-tillväxtenprocent såledesi sig inte någon lösningär på

problemet.
Om produktionen ökar behövs fler människor, produktivite-men om

ökar kan antalet anställdaten minskas. Inom industriell tillverkning går
dessa företeelser ofta hand i hand. Problemet med den industriella
ekonomiska tillväxten, på vilken nivå den ligger,oavsett den inteär att
skapar ökad sysselsättning.

Förändring i sysselsättningen
Då det gäller tjänster, antingen de privata eller offentligt finansierade,är
har produktionen inom många områden ökat. Så samtligagott som
ungdomar genomgår i dag gymnasieskolan, fler ungdomar vill in på
högskolan, i behov fortbildningär och kompetens, alltflervuxna av ny
äldre behöver vård och Vad däremot inte skettetc. i tillomsorg som
närrnelsevis lika hög grad, inom industrin, produktivitets-t.ex. ärsom
höjning. När jag pojke under 1950-talet gick till frisören detsom tog
ungefär halvtimma bli klippt, och det ungefär likaatt lång tid dag.itaren
Skall vi vårda våra åldrande anhöriga på utmärker godsättett som

och omtanke, så det inte möjligtär reducera tidsåtgången.attomsorg
Det förmodligen inte mycketär läraren i klassrummet ökarvunnet om
talhastigheten därmed inte alls det inte går förbättrasagt att under-att
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effektivitet och kvalitet, vilket det självklart gör. Med sjuk-visningens
förhåller det delvis annorlunda. Titthålskirurgin produktivi-vård sig ger

bl.a. lägre kostnader för sjukskrivning och sjukhus-tetsvinster genom
vistelse.

slår jobb, hävdar del, medan andra påstårTeknologin motsatsen.ut en
till det de högteknologiska branschernahänvisar justMan äratt som

skallökad förutsättning för teknologinskapar sysselsättning. En att
FoU-verksamhet. såsysselsättning den baseras på Detskapa ärär attny

industrin ökad sysselsättning.den svenska högteknologiska skapar Man
produktutveckling, alltallt fler till forskning, design ochrekryterar men

produktionen. enbart gammalfärre till den direkta Om ersätterman
fleroperationsmaskiner, robotar och FMSbeprövad teknologi med

till minskadSystem, så leder detta obönhörliFlexible Management gen
arbetslöshetkallar för teknologisksysselsättning. inom EUDetta man

skatte-strukturell arbetslöshet.till skillnad från cyklisk respektive Den
rationaliserasoffentliga verksamheten kan sällanfinansierade genom

utgifter och kostnaderstället minskar sinatekniska lösningar. I man
eventuellt kombinationpersonalreduktion, mindre verksamhet igenom

anspråk.avgifter för den vill tjänsterna imed ökade tasom

Tillgång arbetskrafttill

inriktning.arbetsmarknaden har entydigFörändringen inom EU enav
jordbruk,traditionella basnäringar industri,Antalet arbeten inom som

och obben blirskogsbruk blir allt färre, medan servicejoch änste-gruv-
bådadeJämförelser mellan USA och visarfler. Europa, Japan att

fler arbetstillfäl-skapat särskilt mångaindustriella konkurrenterna inte
ställetarbetslösheten itill den högre europeiskalen. Förklaringen anses

ochSärskilt jordbrukförlust gamla arbeten. inomstörrevara av
jobben år.försvinner cirka l0 varje Dettaindustri. EUInom procent av

likamed minstmiljoner arbetstillfällen, måste15 ersättasmotsvarar som
arbetslöshetenförunder loppet enda år intemånga ett attav- -

skall förvärras."ytterligare

ochbaseras skapande, spridandeekonomi påEn använ-som
betydelse i detkommer bli dominerandedande kunskap att avav

bakgrund kommerårhundradet, och sådanugoförsta mot enen
tekniskt know-konkurrensfaktorer vetenskap,rad dessaav

spelaarbetskraft, etc.välutbildad social konsensushow, att en
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avgörande roll då det gäller återhämtningatt tillväx-generera av
och ökningten sysselsättningenen av

Under decenniet 1995-2005 bedöms dagensatt tekno-merparten av
logi kommer bytas Hur skallatt vi kunnaut. överbrygga klyftan mellan

teknologi och gammal kunskap Och hur skallny vi kunna överbrygga
denna klyfta på arbetsmarknad där 80 arbetskraftenen procentca av
kommer verksamatt år 2005även Endast omkring 2vara procent ny
kompetens tillförs arbetsmarknaden varje år, de ungdomargenom som
lämnar utbildningssystemet och träder in i arbetslivet. Dessutom tyder
bedömningar inom EU och OECD på färre välutbildadeatt yngre
kommer på arbetsmarknadenut under de åren,närmaste samtidigt som
de äldre med lång arbetslivserfarenhet, med relativt låg utbildning,men
blir fler. skallHur den ekvationen lösas

Inom EU arbetsmarknadensgör bristande flexibilitet i högman grad
ansvarig för den strukturella arbetslösheten; bristande flexibiliteten som

kan spåras tillbaka till särskilda institutionella,man menar rättsliga och
kontraktsgrundande omständigheter i varje land. EU föreslår raden
prioriteringar åtgärder för skapa arbetstillfällen:attsom nya

under hela livet återkommande allmän utbildning och yrkesutbild--
ning

flexibilitetstörre i företagen, både internt och externt-
förväntningarstörre på decentralisering och initiativkraft-

minskning den relativa kostnaden för lågkvalificerat arbeteav-
grundlig genomgång sysselsättningspolitiska åtgärderen av-

insatser för tillfredsställa behov.att nya-

Med kunskap och kompetens erövras världen

Det med kunskapär och kompetens det svenska näringslivet skallsom
hävda sig i den allt hårdare internationella konkurrensen, vårasäger
politiker. Eller för citera statsministeratt Göran Persson: Sverige skall
konkurrera med hög kompetens, inte med låga löner. Idén detom
livslånga lärandet skall förverkligas." Den tidigare borgliga regeringen

inte den,sämre proklamerade Sverige skall fåvar att världenssom en av
bästa skolor. Trollfonnler och besvärj elser. Den officiella ideologin och
högtidstalens retoriska slagdängor skiftar sig färg eller skepnad.vare
Fast ibland vill verkligheten något då kommunernaannat, fickt.ex.som
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lokalhyror. Undergrundskolansde skulle marknadsanpassaför sig att
Är därdet integrundskolan åderlåtits på90-talet harhela sompengar.

lärandet skall grundläggastill det det livslångalusten och glädjen

utbildningensdenna studieslutsatser vi dragit i"De är attsom
sociala konsekvensernade ekonomiska ochkvalitet har största

ochvid universitetgrundskolan, mycketför individen i större än
viktigrundläggande nivådärför på dennahögskolor. Det attär

finnskompetensenbeslut fattas där den rätta

och dessakompetensdra dennaskall kunnai SverigeOm vi nytta av
Underhögproduktiva arbeten.får allt flerförutsätts vikvalifikationer att

metallindustriarbetare-från Svenskavisade utredning1980-talet en
lågtandelentillverkningsindustrinförbundet det inomatt snarare var

betydande andelrelativt ökade Enkvalificerade arbeten mest.settsom
vadunder de åren. Menbortrationaliseratsarbeten hardessa senasteav

ställethar fått ivi
stark, precisdagframstår iUtbildningsoptimismen motsomsom

spjutspetsskulle utbildningenl960-talet. Då motslutet vara enav
särskilt starkoch tilltrodenna optimismegentligenframtiden. Men är

Är vi ochframtidsvägenden enda möjligaså detidag det inte äratt ser,
såväl kortarbetslösheten påhögareducera denskall bidra till attsom

deltararbetslösa ikort siktlängre sikt. Påpå att somgenomsom
antaletutökaarbetslösa. Genomutbildning registrerasinte attsom

vuxenutbild-ochhögskoloruniversitet,utbildningsplatser inom annan
grad.motsvarandeiarbetslösheten reducerasskall denningen öppna

sig kunnaregeringenkonststyckebl.a. detta trorDet är somgenom
förhoppningsikt dettill På längrearbetslösheten år 2000.halvera är en

bidra tillskallkompetensförnyelseochutbildninginvesteringarna iatt
utvecklas tillskallSverigeoch sysselsättning.flexibilitetomställning,

ungdomsutbildning,hörnpelare;vilarkunskapssamhälle, på treett som
och livslångt lärande.kunskapslyft för vuxna

skäl sinolika ide"Kunskapslyftet till förär som avgrupper
grundläggandehögtill tillräckligtkommitungdom inte upp en

lärandet.livslångadelta i detutbildningsnivå för kunnaatt
informelltutsträckningarbetslivet består iLärandet i stor av

erfarenhetsutbyte iochArbetsrotationlärande arbetsplatsen.på
kunder/brukare/arbetsledare,arbetskamrater,samspel med

tillfälleanställdedenoch leverantörerklienter/patienter attger
kompetensvidga sin
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Informellt lärande huvudsaklig form och metod för introduktion,som
utbildning och lärande till traditionsstyrda organisationerär anpassat
med långsamma förändringar. Om vi håller fast vid föreställningen om
allt snabbare förändringar inom arbetslivet, framstår det nödvän-som
digt med andra insatser och åtgärder för främja lärandet, vadatt än som
hittills varit förhärskande. handlarDet då inte bara kompetens-om
utveckling, i lika hög grad förnya kompetens och skapautan att attom
förutsättningar och villkor för kontinuerligt lärande, för kunna mötaatt

situationer. Genom det livslånga lärandet skall människornya vara
ständigt anställningsbara, den EU-anpassade lyder.termensom nya
Individuell flexibilitet förutsätter barainte goda kunskaper förmågaoch
till ständigt lärande, också viljan lära och förändras. Påutan att en
arbetsmarknad i omstöpning och välfärdsstat utförsbacke,i framståren

den enda tryggheten flexibel betydelseni ha vilja ochatt attsom vara
förmåga till livslångt lärande. Men vad händer då människor förlorar
förmågan och/eller viljan

Från återkommande livslångtutbildning till
lärande

Återkommande utbildning EU-kommissionens prioriteradeär en av
åtgärder för skapa arbetstillfällen. Man såväl allmän-att nya avser

Återkommandeutbildning, dvs. kärnämnen,i yrkesutbildning. ut-som
bildning lanserades idé slutet 1960-talet för distributionmotsom en av

utbildning under människors livscykel, istället för endast koncen-attav
Återkommandeutbildningen till barn- och ungdomsåren. utbild-trera

ning för OECD vad Lifelong Education" för UNESCO ochvar var
Education förPermanent dåvarande EG.var

Recurrent education comprehensive educational strategya
for all post-compulsory post-basic education, the essentialor
characteristic of which the distribution of education theover

life-spantotal of the individual in recurring i.e. alter-ina way,
with othernation activities, principally with work, but also with

leisure and retirement.

inledande tillI Agenda 200018 fastslog utbildningsministemrapporten
i den tidigare borgerliga bl.a.regeringen måste tillförsäkrasatt vuxna

till kunskapskomplettering i motsvarandeprincip gymnasieskolansrätt
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kärnämnen, och och måste finansiella möjligheteratt självattvar en ges
skaffa sig ytterligare utbildning efter ungdomsutbildningen. Detta, me-
nade skulle kunna ske individuella och skattefria utbildnings-man, genom
konton.

I Sverige har den samhällsfmansierade vuxenutbildningen under se-
fåttår ökad tyngd på allmän inriktning och mindre yrkesinriktadpånare

utbildning. Detta visade sig bland i resultaten satsningen påannat av
utbildningsplatser för arbetslösa komvux,iextra regeringen ansla-som

git medel för sedan 1993. Satsningen har dels inneburit medelatt
indirekt förts från arbetsmarlcnadsutbildningen AMUöver till kom-

dels inom komvux i huvudsak expanderat ordinarie kurs-attvux, man
utbud allmänna ämnen.av

"Återkommande utbildning därför det allmänna mål till vilketär
de nationella utbildningsinstitutionema själva kan bidra. Svåra
val kommer behöva mellan öka volymen ellergöras,att att
kvaliteten på den högre utbildningen och forskningen, mellan
den högre utbildningen och yrkesutbildningen, mellansamt
traditionella kurser och sådana kombinerar studier ochsom
arbete s.k. sandwich-kurser. Men varje land bör sikta mot
avancerad yrkesutbildning tillgänglig för allaärsom

Tillgången till återkommande yrkesutbildning inom EUser man som
väsentlig förutsättning för människors och organisationers flexibili-en
Mot denna bakgrund framstår den minskade tillgången till yrkesin-tet.

riktad utbildning för i Sverige något oroande. Försök pågårvuxna som
visserligen på del håll i landet med kvalificerad yrkesutbildningen
vilken skall förena praktisk inriktning med teoretiska kunskaper, delvis
ha formen lärande i arbete och på arbetsplatsen integrera teorisamtav
och praktisk tillämpning i projekt och problembaserad inlärning. Upp-
fattningen minskningen yrkesinriktad utbildning besvärandeatt ärav
delas Kunskapslyftskommittén:av

"Det beklagligt den yrkesinriktade utbildningenär i komvuxatt
minskat i omfattning. finnsDär många möjligheter tillavsevärt
utveckling och många möjligheter till flexibilitet och kreativitet

det gäller utbildningsformer,när exempelvispröva iatt näranya
samarbete med det näringsliv finns i kommunerna. Yrkes-som
inriktad utbildning behöver inte skolförlagd. kanDet tvärtomvara
finnas mycket vinna med förlägga utbildningarna iatt att ute
arbetslivet. kräverDet planering och utläggning, detmer av men
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skall behövainte våldsamt betungande. angelägetDet är attvara
den yrkesinriktade utbildningen för lågutbildade ånyovuxna
utvecklas och förstärks i kommunerna. sker bästDetta på lokal
nivå.

Kunskapslyftskommittén inte bara för möjlighe-argumenterar vuxnas
till yrkesinriktad vuxenutbildning, för reformeringocksåter utan av

utbildningsforrner och undervisningsmetoder inom vuxenutbildningen.
arbetslöshetenOm och arbetsmarknadens förändring från industri- till

IT-samhälle skall länkas till idén det livslånga lärandet, måsteom
vuxenutbildningen refonnera sina pedagogiska former. Skall vuxenut-
bildningen kunna redskap i kampen arbetslösheten måsteett motvara
den kunna skrida Skall vuxenutbildningen kunna bidra tillöver gränser.
nyskapande arbetstillfällen, vilket from förhoppning hosärav en
såväl den svenska regeringen EU-kommissionen, deninom måstesom
befrämja rörlighet och flexibilitet. Olika vuxenutbildningsarrangörer

samverka och konkurreramåste på och gång, och därtillen samma
samverka med den lokala och regionala arbetsmarknaden hardär man
sin verksamhet. Vuxenutbildningens uppgift, liksom helaprimära
utbildningssystemets, öka människors generella förutsättningarär att
för lära jobbet, fritidenpå på och varhelst vi befinner Allatt oss.
utbildning måste led i och förberedelse för det livslångaettses som en
lärandet. All utbildning har således till uppgift lära-att-lära ochatt
främja förändringsberedskap förändringsbenägenhet.och

Livslångt lärande inte bara idé. Livslångt lärande filosofi,är ären en
leva och på livet, arbetet och fritiden. minstIntesätt sättett att ett att se

de arbetslösa, och kanske hoppet någonsin fågett att ettsom upp om
arbete, omfattas denna filosofimåste och denna livssyn. Det är sättettav

befrämja social rörlighet och mental flexibilitet; berikasättatt ett att
livet.

livslånga lärandet interaktivt aktivt tillägnandeDet kunskapär ett av-
livslångai lärandet individcentreratDetöppen ären process. man-

kunna reflekteramåste sina erfarenheter och lärande.sitt Detöver
livslånga lärandet processorienterat måste lära-sig-lära. Detär man-
livslånga lärandet kommunikativt det gäller kunna arbeta iär att-

tillsammans med andra människor. livslånga lärandet skerDet igrupper
fonnella utbildningssituationer, långt oftare alla deiägermen rum
informella situationer då livet pågår bäst. livslånga lärandetDet ärsom
kontextuellt det beroende sammanhang.sitt livslånga läran-Detär av-
det självstyrt vilja och förmåga harmin motivation, läraär äratt-
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avgörande betydelse. Men också den miljö där människor befinner sig,
spelar utomordentligt roll. Vad hjälper det människor verklistor om gen
vill och kan lära och förändras miljön tuktar till återhållsamhet ochom
initiativlöshet. Om det livslånga lärandet i kunskapsekonomin skall bli
den möjlighet till flexibilitet och trygghet många politiker, företa-som

och andra beslutsfattare hoppas på, måste människor leva ochgare
verka i miljö där de tillåts bruk kompetenssin ochgöra sinaen av
kvalifikationer.
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Nödvändiga basfärdigheter för vuxna

i kunskapssamhället
Albert T uzjnman

medSyftet denna artikel internationell överblickär att gängsege en av
identifiera och basfärdigheter. Frågan inled-sätt mätaatt vuxnas som
ställs färdigheterningsvis vilka betrakta nödvändigaär är attsom som

basfärdigheter för kunskapssamhället. Artikeln avslutas med be-en
skrivning problemen med allmänt utbredda och vedertagna mättekni-av
ker och den forskning krävs inom området basfärdigheter för attsom
kunna vidareutveckla vuxenpedagogiken.

basfärdigheterVilka behövs

Många de uppgifter, skolan fyllt under den industriellaav som eran,
kunskapssamhällekommer i aktuella. handlar dåDetäven ett att vara

utveckla nationell identitet, basfärdigheter läsa, skrivai ochatt attom en
räkna, omvärldskunskap och medborgaransvar lika väl vidaresom en
förståelse för samhällen nationsgränserna. Olika utbildnings-över
anordnare emellertid allt och anspråk för utveckla andraitas attmer mer

färdigheterväsentliga och personliga egenskaper egenskaper ärsom-
relevanta i livslångt lärande definierasvårare ochett attmer men

beskriva del i formellt lärande. Exempel på sådana nyaettsom en
egenskaper självförtroende, kritiskt tänkande fönnåga tänkaär samt att

och konstruktivt.kreativt Andra exempel förmåga arbeta själv-är att
ständigt och ändå kunna samarbeta med sina kollegor tävlaän attsnarare
med dem, hantera information och vidarei perspektivatt utövaett- -

demokratiskasina rättigheter och skyldigheter ha förståelse församt
andra samhällen och kulturer denän egna.

förvärva såväl allmänt tvärvetenskapligt kunnande,Att ett som som
skär läroplanernas ämnesspecifika och betonartvärs över gränser, som

förrelevans inlärning, kommer troligtvis bli allt viktigare.attsenare
gäller under förutsättning utbildningsmålen relationDetta i intesättsatt

till människan skaffabara skall sig kunskaper också till honatt utan att
skall lära för lära framföroch allt- bli motiverad för fortsattatt ett-
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lärande livet Fokus på älvinitierad och egenplanerad inlärningut.
förutsätter tonvikten vid lärande läggs på allmänna elleratt tvärgå-att
ende kunskaper och färdigheter utvecklas ekonomisktI osäkertett
klimat sådana kunskaper och färdigheter baraär inte ämneskunskaper
eller giftsspecifika kunskaper också sådana kunskaper kanutanupp som
definieras lära-för-att-lära, problemlösningsfönnåga, förmåga attsom
hitta och kunna analysera information, förmåga till kritiskt tänkande och
social kompetens.

Samhället liksom och regelverket i sig självt måste haram- en- -
och flexibel inställning till lärandeöppen i arbetslivet. Man måsteeget

formellt kunna värdera resultatetäven sådant lärande i betygettav
motsvarande. Så det förinte närvarande. Om utbildningsanordnarnaär
använder skolliknande mätinstrument med stark knytning till respektive
ämnesområde för fastställa prestationer eller de belönaratt vuxnas om-
kvalifikationer meningsfulla huvudsakligen för detär omodema,som
industriella samhällets krav på undervisning och för sysselsättning så-
kan det slutliga resultatet bli det förväntade: ojämlikt ochtvärtemot mer
stelbent på arbetsmarknaden, betygsfixering utbildningsväsendetimer

fleroch kriser denpå ekonomiska marknaden. Utmaningen går kort sagt
på hitta kompetensbaserat för värdering likaut att välett angreppssätt

för och regelverk, vilka skall framtidsorienteradesom ram- vara snarare
baserade på kvalifikationer från det allt föråldradeän snäva industri-mer

samhället. Svårigheten utarbeta lämplig begreppsapparat förklararatt en
intresset i många länder för använda allmänna begrepp kanatt som
tillämpas på mycket breda sysselsättnings- och industrikategorier.

flertal listorEtt sådana basfärdigheter haröver såvälpresenterats av
statsmakter, vetenskapli arbetsgrupper, affärs- och industrikommittéerga

enskilda forskare. flesta listornaDe inte enkla beskriv-är änannatsom
ningar mångfald kunskaper, färdigheter och egenskaper utanav en av -
tydliga definitioner eller underliggande teoretiska hurvisarramar som-
olika yrkesområden skulle kunna relateras till varandra. Vissa undantag
finns, bland i antal vilka härrör från fem kunskaps-annat ett rapporter,
projekt utarbetade i engelsktalande länder. I dessa användstre rapporter
olika begrepp för väldigt likartadeäven baskunskaper ochgrupper av
färdigheter:

Kämkunskaperl Core skills2
Nyckelkompetenser2 Key competencies3

3 Anställningsbarhet Employability skills4
4 Nödvändiga kunskaper Necessary skills5

Arbetslivsfärdigheter5 Work keys°
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femDessa projekt betonar vikten identifiera sådanagemensamt attav
grundläggande färdigheter stöder andra kimskaper, färdigheter ochsom
egenskaper exempelvis grundläggande färdighet förmåga atten som-
använda och tillämpa, inte bara känna till policy-rapport,I haren som
publicerats Australian Educational Council omsorgsfullav ges en mer
definition baskunskaper eller nyckelkompetenser", de kallasav som-

den australiensiskai kontexten:

Key competencies competencies essential for effectiveare
participation in the emerging of work and work organi-patterns

focussation. The the capacity apply knowledge and skillstoon
in integrated in work situations. Key competenciesan way are
generic in that they apply work generally rather than beingto
specific work in particular occupations industries. Thisto or
characteristic that the key competencies onlynotmeans are
essential for effective participation in work, but also essential
for effective participation in further education and adultin life

generallymore

Australian Educational Council föreslog också kriterier för attsex
identifiera nyckelkompetenser. Dessa måste

väsentliga för anställning,vara
allmängiltiga för olika arbeten och arbetsorganisationer,vara

individer för -i så utsträckning möjligt aktivtutrusta att stor som -
kunna delta i samhällsliv och i vuxenliv huvudöver taget,
medverka till människor kan och tillgodogöra sig sambandatt se
mellan kunskaper och färdigheter,
kunna läras in och

möjliga värdera.attvara
lovande beEn för identifiera nödvändiga färdigheter harattgreppsram

utarbetats SCANS Deras överlämnades till förreUSA:srapportav
arbetsmarknadsminister Robert Reich. hävdadeI sin kommis-rapport
sionen bestämt arbetsorganisationer ochatt typer sätt attnya av nya
organisera arbetet, exempelvis delegering lagarbete ochav ansvar, ny
teknik både kräver färdigheter och uppgradering existerandenya av nu
kompetensnivåer hos anställda inom mycket del den teknisktstoren av
industriella sektorns olika yrkesområden. SCAN fick uppgiftS i delsatt
söka beskriva de krav morgondagens arbetsplatser kan förväntassom
ställa, dels bedöma i vilken utsträckning amerikaner på in påvägunga
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arbetsmarknaden kan uppfylla dessa krav. Den mål- och resultatinriktade
arbetsplatsen karaktäriserades i SCANS ha högrapport attnya av- -
kunskapsnivå, ha höga löner och kräva höga prestationer. Höga prestatio-

betecknadesner med ord "ovillkorligen kopplade till yrkes-som
skicklighet, arbetskvalitet och nöjda kunder". nödvändiga kompe-Fem

definieradestenser SCANS del de krav morgondagensav som en av
arbetsplatser kan förväntas ställa:

Resurser; hur fördelarMan tid, lokalermaterial,vet man pengar,
och personal.

Arbetstagamas olika kunskaper och färdigheter; kanMan arbeta i
lag, lära andra, betjäna kunder, leda, förhandla och arbeta tillsam-

med människor från olika kulturer.mans

Information; kan hämta och värderaMan in data, ochupprätta
underhålla dokumentationssystem, tolka och kommunicera samt
använda datorer för framställa information.att

förstår4. System; Man sociala, organisatoriska och tekniska princi-
kan handledaMan kollegor och utfördatill uppgifter.rättaper.

kan utveckla eller förbättraMan system.

Teknologi. kanMan välja och verktyg, tekno-utrustning tillämpa
logi för specifika uppgifter underhålla, felsöka ochsamt reparera
utrustning.

Det beskrivna fem nödvändiga kompeten-är värt att notera att ovan
ser i viss utsträckning oberoende de lärsnonnaltär ämnen utav som
enligt den formella skolans läroplan. någon bemärkelseKompetens iär
"tvärgående"; den kan förvärvas många olika bero-och intesätt är
ende något bestämt utbildningsprogram. fem nödvändigaDessaav
kompetenser vilade enligt på tre-parts-basrapporten en av person-

kunskaperliga och färdigheter, vilka utvecklats i hemmet, lärts in i
skolan och länken mellan skola och arbetsplats:utgörsom

Baskunskaper; läsa, skriva, rälcna, tala och lyssna.-
Förmåga tänka logiskt; förmåga lära sig, diskutera och draatt att att-
slutsatser, tänka kreativt, fatta beslut och problem.lösaatt att att
Personlig förmåga; individuellt självkänsla och kunnaattansvar,-
fatta beslut, social kompetens och integritet.egna

personliga kunskaper och färdigheter definierasDessa tenderar att
färdigheter, vilka utvecklas det formella skolväsendet. läsa,Attsom av
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skriva, räkna, kommunicera och utveckla logiskt tänkande någotär som
sedan förväntas bli värderat i utbildningssystemet ochtestgenom
examinationer. deAv beskrivna grupperingarnatre personligaovan av
kunskaper och färdigheter den tredje denär personliga förmågan- -
svårast fastställa, känna igen och styrka.att Att lära allmänna värdenut
och etik svår ofta försummadär uppgift, speciellt i modernaen men
mångkulturella samhällen.

SCANS utförde i huvudsak analys de krav morgondagensen av
arbetsplatser kan förväntas ställa med utgångspunkt deni amerikanska
ekonomin helhet. Man fram uppsättning baskompetensertogsom en

skulle kunna tillämpas på praktiskt alla uppgifter påtagetsom en
arbetsplats. Få de hittills nämnda projekten har inkluderatav en
utvärderingsfas med syfte faktiskt det centrala karaktäris-att mäta
tiska de identifieradei färdigheterna. Den allmänna inställningen har i
stället varit lita på kunskaper, erfarenheter och personliga bedöm-att

utförtsningar professionella utbildare,experter,som av grupper av
affärsmän, vetenskapsmän och policyskaparc. Capelli och Rogovsky
genomförde studie amerikanska företag för undersökaatten av om
arbetsgivarna hade likartade uppfattningar betydelsen färdigheterom av
och kompetensområden och för få reda på deras uppfattning iatt om
vilken utsträckning vissa anställningsgrupper hade brister inom dessa
områden. fannMan anmärkningsvärd överensstämmelse i arbetsgi-en

uppfattning. Ytterligare empiriskt arbete krävs dock för kunnaattvarnas
olika hypoteser speciell hierarkipröva eller taxonomi beståendeom en

grundläggande färdigheter och yrkesspecifika kompetenser.av mer
Arbetsgivarna rangordnade förmågan arbeta med andra denatt som
viktigaste arbetsplatskompetensen. Därefter följde förmågan tänkaatt
självständigt och kunna kommunicera. När det gällde upplevdaatt
brister arbetsgivarna oförmåga hushålla med denattangav resurser som
viktigaste bristen, följd oförmåga arbeta tillsammans med andra.attav

USA pågårI forskningsarbete med uppgift utvecklaett attnu
bedömningsmallar innefattar inte bara färdigheter i läsa ochattsom
skriva utvecklade för International Adult Literacy Survey IALS- -

också SCAN hierarkiS grundläggande färdigheterutan och yrkes-av
specifika kompetenser. Denna bedömningsmall skall länkas inte bara
till National of Educational NAEPProgress drivssom-

forCenter Education Statistics sedan 1971 också tillutan ettav -
nationellt för mål och standards för utbildning och yrkensystem och till

mall för erkännande och certifiering färdigheter och kompeten-en av
ser.
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Jones sammanställeri framtagen för Statistics Canada ochrapporten
Human Resources Development Canada antal förteckningarett över
olika färdigheter har framtagits i Canada ochexpertgruppersom av
andra länder. beskriverHan grunddragen tänkt bedömningsmalli ochen
lägger fram förslag till hur skall kunna nödvändiga bas-ett mätaman
färdigheter. skulleDetta han kunna ske led i denettmenar som- -
föreslagna kanadensiska kartläggningen vilka kunskaper och färdig-av
heter krävs för kunna anställas Canadian ofSurvey Employabilityattsom
Skills. och deFör åtta områdena tillhandahåller defini-Jonesvar en av
tioner, operationalisering i beståndsdelar och nivåertermer samten av
tankar hur kan dem:mätaom man

Problemlösning
Läsning
RakningI
Skrivning
Muntlig kommunikation
Infonnationsteknologi
samarbetsförmåga
Livslångt lärande.l

Mätteknik Iägesbeskrivningen

International Standard Classification of Occupations ISCO baseratär
på föreställning kompetens "förmågan klara specielltatt etten av som av
arbetes uppgifter och åligganden.l4 "förmåga"Begreppet karaktärise-

dess krav på komplexitet och specialiseringsgrad. På grundras genom
uppkomna svårigheter det gäller fastställa de kompetensernär attav

krävs för specifikt arbete, och grundpå objektiva mått förett attsom av
arbetsuppgiftemas komplexitet finnsinte tillgängliga åtminstone inte-
internationellt- emellertid beroendeISCO-systemet Internationalär av
Standard Classification of Education ISCED för operationalise-sin

praktikenring. Det i ändå utbildningskriterierså i samverkanär att -
med beskrivning utbildningsprogrammets innehåll och längden av -

de enda operationella och den enda finnsmåttstock förutgör termer som
skall kunna fastställa yrkes plats hierarki.i gällerDettaatt ettman en -

längeså kompetens färdighet kan uppnåsän även om ses som en som-
oberoende utbildningsprogram. här exemplet visar,Det ävenattav om
färdigheter och kompetenser kunnande, människor skaffar sig påär som
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olikamånga och flexibla arbetsmarknader borde kunna identi-sätt, som
fiera och värdera oberoende utbildningsanordnamas olika utbild-av

så harningsprogram, i praktiken dessa utbildningsanordnare i många
länder behållit sitt monopol på beskriva kvalifikationer förnära attnog
arbetsmarknaden. Detta monopol visar på inslag stelbenthet påett av
arbetsmarknaden; det också orsakerna till marknaden miss-är atten av
lyckas med såväl högskoleförberedande utbildning yrkesutbild-som
ning.

Slutsatsen klar: Varken ISCO:s eller ISCED:s vilkaär system, an-
vänds allmänt i ländermånga och internationella organisationer,av
tillfredsställer sådana krav på fardighetsbedömning och värdering som
följeri kölvattnet på skiftet till kunskapssamhället. UNESCO, OECD
och EUROSTAT, den statistiska EU-kommissionen,i påbörjadegrenen

revidering1995 ISCED-systemet. huvudlinje arbetetEn i går påuten av
tillhandahålla bättre förankring mellan teoretisk utbildning ochatt en

yrkesutbildning för Frukten detta arbete ligger dock såänvuxna. av
framtiden.länge i kommerDet inte bara lång tid innan dennaatt ta

revidering ISCED avslutad och arbetet med kan påbörjas.ISCOärav
Internationella standardiseringar förutsätter med nödvändighet omfat-

förhandlingartande och kompromisser för de talrika olikhe-att rymma
finns det gäller vuxenutbildning olika länder.i därförnär Detter ärsom

nödvändigt komplettera och fördjupa de ansträngningar gjortsatt som
på det internationella planet med koncentrerat förett mer program
forskning och politiska analyser inom de enskilda länderna.

Nyckeln till problemet på frågan hur skall kunnaär svaret man
bedöma och basfárdigheter på tillförlitligt,säkert, tidsmässigtmäta ett
rimligt och kostnadseffektivt Bedömningama kan bli aktuellasätt. av
olika skäl, exempelvis för diagnostisering, urval och ansvarpositioner.

därför nödvändigtDet tydligt klargöra avsikten medär mätningar-att
na. kognitivaDen teori ligger till grund för användningensom av
statistiska modeller och teknik vid utförandet måste ocksåtesterav
klarläggas. Ytterligare besvärligt problem identifiering ochett rör

prestationsnivåer.nytta av
deltagande ländernaDe i IALS läs- och skrivkunnighetsprojekt har

redovisat sin inställning till mått och mätmetoder det gäller någranär
begreppsliga för mätmetoder nödvändiga färdigheter. Helt iramar av
överensstämmelse med denna inställning fastslog dessa länder också att
nödvändiga färdigheter eller basfärdigheter inte någonting denär som

eller den andre har eller har.inte Varje färdighet återfinns längs ettene
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kontinuum från väldigt låga till väldigt höga prestationer. Det tillär
exempel inte meningsfullt särskilja illiterata från litterata, dels därföratt

sådan uppdelning riskerar fastna föreställningeni allaatt att atten vuxna
har läs- och skrivfönnåga till viss grad, dels därför enskildatten en
brytpunkt kaninte skalan.på Också det skälet ökar svårighetensättas av

mängden kunnande nödvändigai färdighetsområden.mätaatt
har sedanMan mitten 1980-talet gjort framsteg det gällernärstoraav

utveckla syntetisk begreppsram med utgångspunkt kognitioni ochatt en
inlämingsteori. i bedömningsteknikerFramstegen och förfining sta-av
tistiska Verktyg har också varit påtagliga. Synpunkter på detta arbete och
på luckor existerar har lämnats författare Biggs, Linnännusom av som
m.fl., Murray, m.fl.Royer Stern och Tuijnman.9. alla fram-Trotssamt

till dags dato, återstår uppgiften genomföra befolkriings-steg ännu att en
undersökning med avseende på basfärdigheter.

Slutsatser

få igång det livslångaAtt lärandet viktigt inslag i politikär ett en som
syftar till underlätta övergången till kunskapssamhället. Vidgadeatt
möjligheter till utbildning och kompetensutveckling övergången tillgör
kunskapssamhället lätthanterligt för samhällen och enskilda indivi-mer
der. Marknadens misslyckande hinder på till kunskaps-är vägenett
samhället. informationBrist på olika slag till marknadensär rotenav
misslyckanden. Regeringarna har därför intresse stärkaett attav
vuxenutbildningens infrastruktur och kunskapsbas, så kan göraatt man
bättre investeringar och utbildningsval. fastställa,Att identifiera och
värdera nödvändiga färdigheter inhämtats utanför skolsystemen ärsom
också del i strategin för förbättra informationen. Mycket arbeteatten
har under det decenniet lagts forslcningsgiupper olikaisenaste ner av

Änländer på definiera begrepp och mätmetoder för basfärdigheter.att
längeså har emellertid framstegen otillräckliga förVarit tillfredsställaatt

behoven.
Forskningsarbete kring basfärdigheter måste starktettvuxnas ges

stöd. frågaEn forskarnasinte ansträngningar inom dettaärannan om
område behöver fokuseras bättre. Ett åstadkomma detta kansätt att vara

initiera internationell undersökning vilka basfárdigheterattgenom en av
individerna behöver för kunna fungera i arbete och i samhällsliv.att
Fördelarna med sådant storskaligt projekt troligtvis Detett är enonria.
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kan få till stånd samordningsätt mellan olikaett intressentersattvara
forskningsprogram, förbättra samarbetet mellan de grupper som nu
arbetar med likartade problem i olika länder, underlätta möjlighe-men

utveckla teori i tvärkulturell tappning och lägga fastterna att denen
betydelsenrelativa nödvändiga basfárdigheter i olika miljöer. Sistav

inte minst skulle sådant internationellt projekt produceraettmen nya
kunskaper och insikter, vilka nödvändiga för vuxenutbildningär en som
skall till kunskapssamhället.anpassas
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Demokrati och jämlikhet
i JohanssonInge

Demokratin det dyrbaraste viär äger.
påmåste den.Därför vi spara

elakdemokratingamla lustigheten påDen äratt en mensparaom
samhällsproblem.träffsäker bild allvarligtockså ganskasamtidigt ettav

idealvärderar demokratiskaantydan hur högt vi våraDen ger en om
leva till dem.också hur svårt det är att uppmen

0rd, vivärdeladdadedessa många positivtDemokrati är ett somav
betyder.på vad de Begrep-med tänkadagligen närmarerör utan attoss

vad detUppfattningarnaoch kontroversiellt.mångtydigtärpet vagt, om
samhäl-individer och iför, mellan olikaegentligen står varierar grupper

ideologiskapolitiska och premisserberoende på vilkalet, vanligtvis
emellertid kärna,finnssamhällsåskådning på. Detgrundar sin enman

fall ingenenighet eller i varjetycks råda allmändet somom,som
medbor-idén allaavstånd ifrån:funtad människanormalt öppet tar om

påverka samhäl-utveckling och likatill personliglika rätträtt attgares
alltså grundenDemokrati iangelägenheter.lets är engemensamma

har makthar makt ingenmaktdelning. Alla medborgareform merav -
demokratiskagrundstenen för våraämlikhetstankennågon J ärän annan.
alltidbekantverklighet inteideal ochideal. Men överens.stämmer som

Även kan glädja åt Sverigeinternationellt perspektivvi i attett ossom
demokratisktjämlikt,strävandenaganska långt ikommit ettmot sam-

Demokratins ideal en-fortfarande allvarliga brister.finns dethälle, är
Makt-konstaterade den svenskaförverkligat,ofullständigtdast

maktskillnademareellahuvudbetänkande 1990.utredningen i sitt De
ifråga inkomst,Olikhetermedborgargruppermellan olika är stora. om

det gällergenomslagyrkestillhörighet har ofta starktutbildning och när
präglasinflytande. Sverigehävda sin ochmöjligheterna rätt utövaattatt

skillnader.fortfarande socialastoraav
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Klassamhället alltjämtär realiteten

I historiskt perspektivett kan det gamla klassamhället kanske tyckas
antikverat. Världen har förändrats och många gamla kategoriseringar
har blivit inaktuella och föråldrade. Trots detta finns det alltjämt klartett
samband mellan de sociala skillnaderna i samhället och den traditionella
uppdelningen i arbetarklass och medelklass. Maktstrukturen ien en
arbetslivet har varit i oförändradstort åren och fungeratsett genom som

bromskloss för den demokratiska utvecklingen också inomen andra
delar samhällslivet. Arbetarnas underordnade ställning i produk-av
tionslivet de viktigasteär orsakerna till maktklyftoma i samhället.en av

detMen finns fler:

Kravet på j ämställdhet mellan kvinnor och har under demän senaste-
åren visserligen lett till betydande förändringar till kvinnornas för-
del, skillnaderna fortfarande mycketär och utvecklingenmen stora
har dessutom skapat former könssegregering både på arbets-nya av
marknaden och i politiken.

Segregeringen i del bostadsområden, främst i storstadsregio-en-
kännetecknas bristfälliga boendemiljöer, politisk passivi-nema, av

social isolering ochtet, vanmakt.

Invandrarna flerai avseendenär Deras förmågautsatt atten grupp.-
sig gällandegöra i sitt hemland ofta begränsad. Klyftanärnya

mellan deras formella rättigheter och deras faktiska möjligheter att
utnyttja dem många gångerär mycket djup.

Det finns med andra ord påtagligt samband mellanett social position
och politiskt deltagande. De bättre ställda aktiva lågavlönadeär änmera
och lågutbildade. De politiskt talföra oftast välutbildadeär i tjänste-män
mannayrken. Kvinnor, lågutbildade och anställda inom LO-kollektivet
deltar i allmänhet betydligt mindre i det politiska livet.

Hur allvarliga då klassklyftomaär i vårt land Vid internationellen
jämförelse kan konstatera den ekonomiska jämlikheten iatt Sverigeman
kommit ganska långt. Fram till början 1980-talet gick utvecklingenav

ökad utjämning, sedanmot stagnerade den och började gå imen motsatt
riktning. Maktutredningen, lämnade sin huvudrapport 1990, häv-som
dade emellertid då, Sverige inte kunde beskrivasatt två tredjedels-ettsom
samhällezz Bilden polariserat samhälleett med skarp klyftaav en
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tredjedel fattiga och tredjedelar välbeställda intemellan två stämmeren
ekonomiska krisen fördjupats,verkligheten. Sedan dess har denmed

välfärdssamhället har ned.arbetslösheten har ökat kraftigt och rustats
brasannolikt har under dessa år kommit styckeMed all vi närmareett

tredjedelssamhället. mycketskräckscenario vi kallar två Hurdet är
bedöma.svårt att

och arbetslivDemokrati

demokratiska samhället fanns ocksåradikala visioner dettidigaI om
skulle fungera demokrati Arbetetarbetslivettanken äratt en avsom en

faktorerna människas tillvaro, detallra viktigaste ide upptar enen
möjligheterbetydelse för hennesväsentlig del hennes tid och har storav

de anställda skulle haoch påverka livssituation.forma sin Att ettatt
arbetsvillkor därförarbete och ansågsinflytande sitt sinareellt över eget

betraktades ocksåsjälvklarhet. Demokratin arbeteti somensom
demokratiskamedborgarskap. Samhälletstill aktivtinkörsporten ett

och abstrakta för mångaoch politiska liv känns ofta avlägsnafunktioner
arbetsvillkor och påtagligamänniskor, medan deras arbete och näraär -

skulle demokrati,lever och verkar dag. arbeteti varj Inågot man e
vardagen och därmedmedinflytande och medansvar del avvara en

med de demokra-till den kunskap och förtrogenhetlägga grundenockså
för aktivtarbetsformer och beslutsprocesser, krävstiska ett engage-som

arbete.politiskt och samhälleligtimang
enligt gamlafortsatte fungerablev det inte. ArbetslivetsåMen att

den demokratiska utveck-opåverkatauktoritära imönster, stort sett av
demokratisktFörsök från de anställdas sida skapalingen. att ett mera

fram-konsekvent ochhar alltid motarbetats arbetsgivarnaarbetsliv av -
produktions-har den gamla auktoritäragångsrikt. på årFörst senare

Gamla tayloristiskaockså arbetsgivareordningen börjat ifrågasättas av
produk-börjatoch löpande bandsmodeller harrutiner ersättas av ennu

och målstyming.bygger decentralisering Företagtionsordning påsom
fårarbetslag,självständiga enheter och dessa idelas i ettsomupp

Medinflytande ocharbetsuppgifter.betydande inflytande sinaöver egna
lönsamhet ocheffektivitet ochhar plötsligt blivit kriterier påmedansvar

företagskretsar.därmed salongsfahiga också i
förbättra de anställdas arbetssitua-produktionsordning kanDenna nya

detomväxlande ochbli intressant,många Arbetet kanpåtion sätt. mera
stimuleratrygghet, och på siktsjälvförtroende ochkan känslaen avge
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till bredare socialtett i samhället. kanDet också främja ochengagemang
vidareutveckla yrkeskunnandet och skapa förutsättningar för trivsel och
gemenskap i arbetet. Medaljens baksida ökad risk för arbetsmark-är att
naden så småningom skiktas i A, B och C-lag. Det finns risk för ökad
utslagning arbetare inte håller måttet, också för ochsämreav som men

osäkra arbetsvillkor för kvinnor, handikappade och invandrareFmera
Den produktionsordningen sig inte heller för demo-utgernya att vara
kratisk i egentlig mening. Avsikten inte de anställdaär skall fåatt
inflytande företaget, baraöver inflytande och for det arbets-ansvar egna
laget, för detta konkurrensi med andraatt arbetslag skall uppnå största
möjliga produktivitet.

Kvinnor och män

bristandeDen jämlikheten mellan kvinnor och har sedan långmän tid
tillbaka varit de uppmärksammade och kritiserademest orättvi-en av

i vårt samhälle. Det svårt finna trovärdigär förklaring tillatt detsorna en
hårdnackade motståndet kvinnornas fullt legitima krav på levnads-mot
betingelser, likvärdiga medär ErlanderTage harmännens. gångsom en

historiavår inte känner tillsagt, att något exempel på privilegieradatt en
människa frivilligt avstått från sina privilegier. vårI västerländska
kultur har alltid varit den privilegierade. Förklaringen kanskeärmannen
bara den, känt sina positioneratt männen i samhället och arbetslivet
hotade, kvinnorna ställt kravnär på sociala och ekonomiskasamma

och möjligheterstatus till och utvecklingväxtsamma männen.som
Under år har kvinnorna emellertid gjort viktiga framsteg i kam-senare

för jämställdhet mellan könenf dag harI kvinnorna 41pen procent av
platserna deni svenska riksdagen, vilket den högsta andelen i någonär
västerländsk demokrati. På talmansstolen sitter kvinna, riksda-en sex av

utskott har kvinnor ordförande och i regeringen har statsråds-gens som
delats lika mellan kvinnorposterna och män.

Könsrollsmönstret finns emellertid fortfarande kvar. Kvinnor tilldelas
politiska uppdrag inom områden hävd betraktas kvinnliga,som av som
till exempel vård, och kultur, medan lägger beslag påmännenomsorg

och prestigefyllda uppgiftertyngre ekonomi, samhällsplanering.mera -
Kvinnor har mestadels också fått det politiska förta ansvaret
jämställdhetsfrågan, den skulle angelägenhet bara försom om vara en
kvinnor. Självklart skall den fråga också för Jämställdhets-män.vara en
ideologins första budord lyder: kvinnor och tillsammansmän
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och opinionsbildningen jämställdhetsfrågan hardebattenMen om
mestadels fokuserats på kampen topptjänstema i samhället,om som

och regeringsledamöter, landshövdingar, biskopar, general-riksdags-
institutionschefer, professorer och lilmande. får lättdirektörer, Man en

det dessa nivåer och bara där, jämställdhetenkänsla påär äratt somav
Försöken skapa jämställdhet arbetslivet: industrin,problem. iatt uteett

och tenderarhandeln, den offentliga sektorn, tycks ha stannat attnuupp
alltjämtLöneskillnadema mellan och kvinnor härtillbaka.gå män är

ökat ytterligare under år. Arbetsmarknadenmycket och harstora senare
traditionella respektive kvinno-förr uppdelad efter gamlaliksomär mans-

använder fortfarande iOch de förvärvsarbetande kvinnornayrken. ge-
lång tid till hushållsarbetenomsnitt gånger så männen.tre som

rättviseutredning LO-kvinnoma oftarekonstaterarLO:s än män-att
leder ofta till ohälsa ochlågbetalda yrken. Arbetetarbetar inen

har mindre frihetbland dem blandutslagningen Destörre än männen.är
facket. LO-kvinnomaoch har också mindre till iarbetet dei sägaatt om

fört derastill tals. klassfrågan dethaft svårt komma Ihar är män,att som
medelklass-de välutbildadeoch könsfrågan hartalan i representerats av

Jämställdhetsfrågande fått företräda sig själva.Sällan harkvinnor. är
ifrån lösning.fortfarande långt sin

svenskarnaDe nya

möjlighe-fart allvar det främst1960-talet invandringen påPå när tog var
tillfolk från andra länder söka sigfå arbete, lockade attatt ettterna som

arbetskraft besvä-gick på högvarv och bristen påSverige. Industrin var
för rekryteraSvenska företag gjorde ansträngningarrande stora attstor.

från de nordiska ländernaandra länder första handarbetskraft från i-
Invandringenfrån andra delarganska också Europa.snart varavmen

produktionskapacite-värdefullt tillskott till den svenskaden gången ett
ekonomiska dagvälståndsutveckling och Itill för landets växt.ten, gagn

söker sigarbetskraftsinvandringen upphört. det flyktingarNuhar är som
ochrädda undan nöd, krigland, och de kommer för sigtill vårt att terror,

länder.från utomeuropeiskahuvudsakligenförföljelse. kommerDe
uppehållstillståndbeviljatsharSedan 1983 160 000änmer personer

frånförvandlatsflyktingar har på några decennierSverige ettsom
alltmångkulturellt samhälle medpluralistiskt,homogent tillrelativt ett

och vidgade intematio-kulturell förnyelseinnebär stimulans,vad det av
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nella perspektiv, också sociala problem, segregering, ökadmen av
brottslighet, social och främlingsfientlighet.oro

Målet för svensk invandringspolitik integrering.är Invandrare skall
möjlighet in och finnaatt växa sig tillrätta detiges svenska samhället

för den skull behövautan att avkall på sin kultur och etniskage egen
Vårasärart. ansträngningar leva till målen föratt vår invandringspo-upp

litik har emellertid inte varit särskilt framgångsrika. Invandrarnas be-
dörrming sina möjligheter påverka sin levnadssituationatt liggerav egen
genomgående lägre för övrigaän svenskars. De känner sig politisk
utanförstående, har intresse för politik, känner sig inte hemma isvagare
svenska folkrörelser och organisationer.

Invandrare haft uppehållstillstånd i år harpermanentsom tre rätt att
delta i kommunala val. Deltagandet emellertid lågtär och vad värre är,
det har minskat kraftigt sedan infördes.rätten Vid valet 1976, som var
det första med för invandrare,rösträtt deltagandet 60 Vidprocent.var
valet 1991 hade det minskat till 41 Vi inte i dag varförprocent. vet
invandrarnas politiska så Uppenbarligenär har desvagt.engagemang

inteännu integrerats i det svenska samhället. I Demokrati-som grupp
rådets "Demokrati dialograpport konstateras "invandramaattsom

kämgrupp blandutgör de politiskt fattiga i Sverige". 76en

Utbildningen och det sociala kapitalet
Kunskap makt, förklaradeär den engelske filosofen och statsmannen
Francis Bacon redan i början 1600-talet. Han avsåg då inte makt iav
politisk mening makt nationer och människor.att styra Det naturenvar-
och hannaturens intresserad Med kunskap kunderesurser var av. man
utforska på dess rikedomarnaturen, ta och utnyttja dem förvara att
skapa bättre levnadsbetingelser för människorna. Men makt har framför
allt kommit betyda och förmågaatt rätt och ledaatt nationer,styra
samhällen och företag, och för den enskilda människan hävda sinatt- -

och påverkarätt samhällsutvecklingen. Att kunskap och utbildning är
till makt och inflytandevägen de bäst belagdaär sambandenett iav

internationell politisk sociologi. Det politiska deltagandet står i direkt
samband med nivån på människas medborgerliga Utbild-en resurser.
ning de viktigasteär förutsättningarna deti sammanhanget.en av

Men kunskaper och utbildning ojämnt fördelade.är Skillnaderna är
särskilt i fråga sådant politisktstora deltagande, ställer krav påom som
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individuella initiativ. De politiskt talföra oftast högutbildade iär män
änstemannayrken. Kvinnor, lågutbildade och arbetare med rutinmässi ga

arbetsuppgifter deltar betydligt mindre i det politiska livet. råderDet en
oerhörd spännvidd mellan å sidan de högutbildade tjänstemännensena
förmåga sig gällande verbalt ochgöra å andra sidanatt de medelålders
och äldre kvinnornas främlingskänsla inför det politiska livet, konstate-

Maktutredningen. Klyftan fördjupas och på grundpermanentasrar av
bristande självförtroende hos de lågutbildade. Tror sig inte attman om
kunna, så sig, drar sig undan, blir passiv.anpassar man

Vanligen tänker sig det de fattiga, de lågavlönade ochärattman nog
lågutbildade klagar och missnöjda med sin lott i och förär sigsom en
logisk slutsats. Men så det inte. Tvärtom, missnöjet finns hosär de
välutbildade. Missnöje fonn social brukarenergi,är sägaen av man en-
betingelse för handlandet. "De krav alstras missnöjet med sinsom ur
situation själva bränslet i det sociala livet.är samhälleEtt missnöjeutan

statiskt samhälle. Otillfredsställda krav samhälles dyna-ett är ettvore
element.miska 40 hävdar MaktutredningenDet och det är natur-

ligtvis riktigt. fråganMen inte just dessa dynamiska krafter allt förär om
ofta bidrar till öka klyftorna. Den avgörande frågan nämligen vadatt är
de missnöjda missnöjd med: det bristenär på j ämlikhet i samhälletärom

dvs. de missgynnades levnadsvillkor eller det de missnöjdas.ärom- -
tredjedelEn befolkningen har folk- eller grundskola högstaav som

utbildningsnivå. Ytterligare tredjedel har högst tvåårig gymnasie-en en
utbildning. fjärdedelEn befolkningen nådde inte till gmndskole-av upp
nivå läsförståelse.i Läsförståelsen lägst bland invandrare och äldrevar
människor. finnsDet också andra data intressanta iärsom samman-
hanget. Så har exempelvis från socialgrupp I i genomsnittpersoner
flera längreårs utbildning motsvarande från socialgruppän III. Igrupp
den eftergymnasiala utbildningen de högre klassernas barn kraftigtär
överrepresenterade, håller studieförutsättningamaäven kon-om man

Förklaringen till studiebegåvade barn socialgruppstanta. iatt III såur
liten utsträckning söker sig till högre utbildning får antagligen sökas i
deras hem- och uppväxtmiljö. börMan alltså välja föräldrarsina med

Utbildning viktigt instrument för skapaär medborgerligaett attomsorg.
möjligheterna använda sig det inte lika för allaatt ärresurser, men av

medborgare.
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Föreningslivet skola för demokrati och-
allmänanda

Sverige karaktäriseras ibland folkrörelsedemolqati. Begreppetsom en
har historisk förklaring. riksdagen detNär 1918 avgörandetogen
beslutet införa demokratiskt styrelseskick landet, hadei de s.k.att ett
sociala folkrörelsema redan varit i verksamhet några decennier och
hunnit befästa ställningsin dynamisk kraft svenskt samhällsliv.isom
Frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen samlade slu-i

förra århundradet de människor, cirka 80tet stora procentav grupper av
den befolkningen, saknade medborgerliga rättighe-ännuav vuxna som

bildade fungerandeDe demokratiskt organisationer, ladeter. egna,
grunden till socialt trygghetsnät kollektivt förett att tagenom ansvar
sjukkassor, arbetslöshetskassor begravningskassoroch och ko-starta

handelsföreningar föroperativa livsmedelsprisema och hjälpaatt pressa
medlemmarna klara ekonomiska problem.sinaatt upp

Folkrörelseorganisationema byggde samlingslokaler andra möj-när
ligheter stod tillinte buds för deras mötesliv och kultur. utveckladeDe

fn och självständig bildningsverksamhet med bibliotek, föreläs-en egen
och studiecirklar.ningar Folkrörelserna skapade med andra ord ett eget

demokratiskt fungerande samhälle, mitt i fönnyndarstaten Sverige, flera
decennier innan det demokratiska styrelseskicket infördes vårt land.i
Som förberedelse och skolning för den politiska demokratins genom-
brott och utveckling kan denna epok knappast överskattas. Folkrörelsernas

blev förorganisationer mötesplatser breda medborgargrupper i landet.
fick människor tillfälle deltaDär i demokratisk dialog samhäl-att en om

let och levnadsvillkor:sina där kunde de skaffa sig kunskaper ochom
där stärktes deras självförtroende och beredskap för föratt ta ansvar

angelägenheter, förockså solidariteten ochgemensamma men samman-
hållningen kring idéer och värderingar allt detgemensamma som nu-
brukar kallas socialt kapital. decennier 1900-talet beräknasin påEtt par

fjärde svensk medlem de follqörel-i någon tre storavar vuxen vara av
Sema. Med tiden det fram rik och varierande flora frivilligaväxte en av

ochorganisationer sammanslutningar fackliga och politiska organisa--
tioner, fritidstöreningarintresseorganisationer, och aktionsgruppen dvs.
allt det Sverige karaktären folkrörelsedemokrati. dagI ärsom gav av
praktiskt varje svensk medlem förening elleri åtminstone någontaget
sammanslutning.

har längeDet varit utbredd uppfattning organisationsmedlemskapatten
föreningsengagemangoch främst de socialgruppemalägre igynnar
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samhället- uppfattning också haft stöd i den samhällsvetenskap-en som
liga forskningen. Maktutredningen visade emellertid sina studiergenom

detta endast delvis riktigt.att Det i viktigtär fall,stämmer ettnumera
nämligen för fackföreningsrörelsen. Där andelen organiserade likaär

bland arbetare bland tjänstemän. Andrastor organisationer harsom
emellertid de flestai fall socialt snedvriden medlemssammansättning.en
Kulturorganisationer, friluftsorganisationer, humana hjälporganisatio-

aktieägarorganisationer, ordenssällskap, föräldraföreningar, boende-ner,
organisationer och idrottsorganisationer hämtar alla proportionellt fler
medlemmar från medelklassen från arbetarklassen. Andelenän som

helt föreningslösaantingen eller endast medär i någon enda förening är
dubbelt så i arbetarklassen i medelklassen. Sammantagetstor ärsom
organisationsresursema klart bland högre socialgrupper blandstörre än
lägre.

undersökningarNyare visar också medborgarnas känsla samhö-att av
righet med de frivilliga organisationerna relativt och i avtagande.är svag
Många känner samhörighet med idrottsrörelsen, miljörörelsen, humani-

hjälporganisationer och fredsrörelsen.tära De gamla folkrörelseorgani-
sationema och del sammanslutningar från 60- och 70-talen ären nyare
däremot relativt förankrade bland medborgarna. Tesen detsvagt om
jämlika Folkrörelsesverige har begränsad räckvidd, konstaterar Makt-
utredningen:

Det på del i och för sig viktigastämmer organisationstyper,en
däribland fackföreningsrörelsen: Men beskrivning helasom av
organisationsväsendets sociala underlag denna bild missvis-är
ande. Organisationsmedlemskapet viktig kollektivär typen av

Tillgången till denna klart bland högreär störreresurs. resurs
socialgrupper bland lägre.s. 176.än

Det något ödets ironi, det folkliga föreningslivetär vidattav en -
sekelskiftet arbetarklassens kultur domineras medel-en egen nu av-
klassen. Arbetama vanligtvis inte med.är

Kultur politisksom resurs

Kultur och bildning enligt den franske sociologenär, Pierre Bourdieu,
inte bara oskyldiga glädjeämnen, alla lika bramår ägnaattsom av oss
åt. älva verketI den respekterade och före givet universella kulturenär
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inte bara allt universell, också de viktigaste instru-änannat utan ett av
de högre samhällsklassema kämpar för hållanär sina ställ-menten att

ningar de lägre.gentemot
Bourdieu har granskat kulturlivet i Frankrike. slutsatserHans inteär

vidare representativa för land.vårt Visserligen liksomSverigeutan är
Frankrike västerländsk kultur, det finns ändå betydande skillna-en men
der. välkändEn i Sverige och i svenskt kulturliv väl bevandradannan
fransk vetenskapsman Jean-Francois Battail inte kanattmenar man- -
undgå märka skillnaderna mellan Frankrike, republik däratt en
intelligentian tenderar återuppliva adelsstånd, och Sverige,att ett en
konstitutionell monarki, bättre desig Strindberg prisadenärmarsom av
republikanska idealen:

För den utomstående betraktaren blottas inga ytterligheter,
klyftaingen dramatisk mellan folkkultur och intellektuellamera

yttringar. Skrapar på upptäcker överensstämmel-ytanman man
mellan det lärda och folkliga, vissa dragsen gemensamma som

svenskheten kan spåras lika väl hos Linné ellergör att
hos Karl-ErikBroström Forsslund eller Vilhelm Moberg.som

126

det finnsMen betydande skillnader mellan franskt ochäven om
svenskt kulturliv, finns det skäl fundera i vilken utsträckningöveratt
Bourdieus respektlösa analyser också giltiga i vårt land. kultur harAttär

politisk och selekterande funktion också nämligeni Sverigeen ger
mil. tydliga belägg för.Peterson

det häri sammanhanget vilket samband det kan finnasIntressant är
mellan olika slag kultur- och fritidssysselsättningar och medborgar-av
skapets dimensioner, dvs. medborgarnas möjligheter påverka sinatt

livssituation och samhällets framtid. Utredningens undersökningaregen
mycket klart utslag: "De aspekter på medborgarskapet harettgav som
med personliga initiativ, politisk kommunikation och politisktgöraatt

deltagande har genomgående och starkt samband med kulturliv ochett
bildningsverksamhet. 245.

betyder emellertid inte människor med andraDet intressen änatt
kultur i traditionell mening skulle politiskt ointresserade ochmera vara
passiva. Utelivets och den aktiva idrottens människor har hög adminis-
trativ kompetens och försöker aktivt hävda de tyckssina intressen, men
sakna djupare känsla för solidaritet samhällets etablerademed partieren
och organisationer.
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finns alltsåDet positivt samband mellan olika slagett fritidsintres-av
och medborgerligt detMen finns ocksåsen motsatsen.engagemang.

Förströelser bingo och veckotidningsläsning, visar negativt utslag.som
De aktiva på det området låg undermest genomsnittet i fråga om
administrativ kompetens, politiskt intresse, politiskt deltagande och
föreningsengagemang.

De känner sig maktlösa medborgare allmänhet.än i Denmer
masskultur här aktuell,typ sammanhängerär med poli-av som

tisk apati och vanmakt 247.

Kulturellt intresserade och engagerade människor politiskt intresse-är
rade och verksamma. Sambandet särskilt starkt i frågaär initiativ förom

påverka administrativ kompetens, politiskaatt kontakter, politiska-
manifestationer, intresse för politik och föreningsmedlemskap. Peterson
m.fl. konstaterar lakoniskt: "Det politiska livet uppbärs utsträck-i stor

den bildadening medelklassen. " 245av

Studiecirkeln mötesplats för gemenskap och-
demokratisk dialog

Studiecirkeln enligt den statliga utvärderingenär folkbildningenav
SUFO, den form vuxenstudier, samlar det antaletstörstaav som
deltagare. årligaDet antalet cirkeldeltagande svenskar har uppskattats
till mellan och1,2 1,3 miljoner, utredningen misstänker beräk-attmen
ningen ligger i underkant. 75 svenskarna i åldern 18-75 årprocent av
har någon gång deltagit i studiecirkel och 40 harnärmare procenten
deltagit i minst studiecirkel under den treårsperioden.senasteen

Studiecirkeln har sina i de sociala rörelser,rötter framväxtesom
under decennierna kring sekelskiftet. Men medan dessa traditionella
medborgarsammanslutningama folkrörelseorganisationer, politiska

ochpartier andra idébärande sammanslutningar förlorat mycket sittav
folkliga Ök-stöd, har studiecirkelverksamheten gått kraftigt framåt.
ningen under 60- och 70-talen.störst Trots samhällsstödet bantatsattVar
kraftigt sedan dess, har verksamheten fortfarande starka ställ-samma
ning under dessa år.som

Studiecirklar och studieförbund har speciell plats i den svenskaen
demokratin, hävdar Demokratirådet i sin De möjlighetrapport. ger en
för medborgare från olika samhällsgrupper sammanträffa och påatt är
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det hela viktiga för stärka medborgarnas samhällsanda. Huvud-taget att
samhällsfrågorstudiecirklama andra ochdelen åtägnas ämnen änav

estetiskt orienterade cirklar viktiga förpolitik, exempelvisäven ärmen
mötesplatser,stärka det sociala kapitalet. Studiecirklama påäratt som

underlättar den demokratiska dialogen.sitt speciella sätt
skiljer flera olika avseenden från andraStudiecirklama sig i typer av

finns glesbygder där andra former mötesplatsersocial iDesamvaro. av
deltar. åldersgrupp framstårsaknas. Alla åldersgrupper Ingen sär-som

med begränsadskilt dominerande. cirklama deltar också medborgareI
från dennautbildningsbakgrund. fjärde deltagare kommerNästan var

samhälletsrepresenterad i det civilaär svagt sam-grupp, som annars
studiecirklarna socialamanslutningar. Andelen söker sig till avsom

andragemenskap och meningsfull medskäl, dvs. söker män-samvaro
vilket ytterligaresärskilt hög bland de äldre medborgarna,niskor, ärär

har emellertidtecken för svensk demokrati. Studiecirklamapositivtett
exempelvis arbets-marginaliserade samhällsgruppersvårt nå vissaatt

invandrare.lösa och
samhällets på vuxenutbildningFörhoppningarna satsningarattom

utbildningsklyftoma har infriats,skall bidra till inteutjämningen av
det gamla vanliga.slutbetänkande.konstaterar SUFO i sitt Mönstret är

högrevälutbildade, ofta eftergymnasialt utbildade,deDet äns-är samt
hand söker tillpå mellannivå, i första sigoch tjänstemäntemän som

klart under-vuxenutbildningen. och arbetaretjänstemänLägre är
skillnadernadet också studiecirklama,representerade. Så i ävenär om

Studiecirklama harolika betydligt mindre där.mellan de ärgrupperna
har kort utbildning,relativt bra med rekrytera demlyckats att som

vuxenutbildningenkonstaterar samtidigt varkenhävdar SUFO, "attmen
utbildningsklyftornaeller studiecirklarna bidrar till iutjämnai stort att

fortsätter vidgas.samhället. Bilden tycks de "attattvara snarare
18.1

skullefinna utbildningspolitiska åtgärdersvårt någraDet är att som
vuxenutbildningen. Någon generell åt-kunna bredda rekryteringen till

Uppsökandekan dem utanför finns knappast.gärd nå stårsom som
rimlig metod,verksamhet och riktade aktioner sannolikt ävenär en mer

utred-komplicerad, dyr och tidskrävande, konstaterarden kan varaom
FÖVUX-reformer. 22hänvisar till 70-taletsningen och

FÖVUX syftade tillstatlig försöksverksamhet att genomvar en som
och kulturellt efter-riktade åtgärder rekrytera lågutbildadeolika slag av

studiecirkel-första hand, formtill vuxenutbildning, i isatta avgrupper
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arbete. Idéerna kom från LOVUX, LO:s utredning Fackföreningsrö-
relsen och vuxenutbildningen Försöken ledde så småningom till att
väsentliga delar dessa riktade åtgärder pennanentades. Verksamhe-av

påtagliga resultat. Flera forskare,ten bl.a. Lars-Erik Olofsson ochgav
Kjell Rubenson, visade i sina undersökningar satsningama välatt mot-
svarade förväntningarna, de statliga insatsernatrots förhållande-att var

FÖVUX-reformenblygsamma."vis Men skrotades helt den ekono-när
miska krisen drog in landet. Det förhålleröver sig tydligen med jämlik-
heten med den dyrbara demokratin, vi måste på den.som spara

dagI studieförbunden inneär i period radikal förändring.en av
Samhällsstödet har skurits ned med i runda tal halv miljard sedanen
mitten 80-talet, och förbunden måste börja sig efter andraav nu se om
inkomstkällor. Några förbunden har sig till den situatio-anpassatav nya

på uppdragsutbildning,att satsa I övrigt blir de ochnen genom mer mer
hänvisade till arbeta på marknadensatt villkor. Tendensen högreatt
tjänstemän och tjänstemän på mellannivå dominerar bland cirkel-
deltagarna förstärks ytterligare. Studiecirklarnas traditionella roll som
de breda medborgargmppemas och de kulturellt och utbildningsmässigt
eftersatta människornas studiemöj lighet allvarligt hotad.är

Medborgarskapets innebörd och möjligheter
Kärt barn har många Medborgerliga social kompetens,namn. resurser,
socialt kapital, kulturellt kapital med skiftningarär ismärre ochnyanser
betoning sak. handlarDe alla människans förmåga hävdasamma attom
sin påverka sina livsvillkorrätt, och kunna fungera i demokra-ettegen
tiskt samhälle. För kunna hävda sin måsteatt ha kunskaperrätt ochman
färdigheter. Man måste det finns möjligheterveta påverka,att att veta

skall vända sig till och hur skall lägga framveta sin sak.vem man man
Maktutredningen kallar det administrativ kompetens". kanDet sigröra

överklaga myndighetsbeslut, skrivaatt ett insändare i tidningen, talaom
vid och sammankomster,möten delta i diskussioner, kontakt medta

med förtroendevalda, myndigheter och inflytelserikapressen, personer,
skapa opinion.

Medborgarskapet alltså inte bara frågaär politik. Deten om avser
också medborgaren konsument, förälder till barn på dagis ochsom som

skolan,i det gäller kontakter med vårdinstitutioner och sociala myndig-
heter, med banker och kreditinstitut, rättsliga kort alla desagtorgan -
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hamnar medborgare det modernavardagssituationer vi i isom som
och olika beroende medborgerligasamhället vi på Mensätt ärsom av.

bara kunskaper och färdigheter. handlar ocksåinte Detärresurser om
medvetenhet, självförtroende, mod och förmåga initiativ, förmågaatt ta

värdera och ifrågasätta. spelar de sociala klyf-kritiskt granska, Häratt
avgörande roll. utbildade i tjänstemannayrken harHögt mäntorna en

för gällande. Kvinnor, lågutbildade, arbetare ochlättast siggöraatt
förframför invandrare och arbetslösa ungdomar har svårastallt att

för åsikter.hävda och vinna gehör sinasin rätt
har alltså starktOlikhetema i fråga medborgerliga ett sam-resurser

och kulturengagemangutbildning, organisationserfarenheterband med
förhållanden arbetslivet. Politiskt starka,och det förstärks ojämlika iav

allmänhetsjälvständiga och aktiva människor, iär personer,samma som
myndigheter ochoch ledande positioner i företag,har självständiga

arbeten harhar osjälvständiga, rutinmässigaorganisationer. De som
arbetslivetbristfälliga medborgerliga Vanmakten ioftast också resurser.

politiska livet. förstärker känslaninnebär också vanmakt i det Passivitet
spiraloch utvecklas till vanmaktens negativamaktlöshet manenav -
bråkar inte.tillbaka, håller sigbort drar sigvill inte sig,göra tyst,man

kanödesbestämd utveckling. Historieninte någongivetvisDetta är
passivitet ochexempel hur sådanamånga påVisa mönster avupp

motstånd med radikalaförvandlats till aktivtvanmakt brutits ochupp
framför allt deföljd.förändringar samhällsstrukturen Meni är ensom

politiken och samhällsut-på medborgerligt deltagandebekräftelse iatt
personlighetsegenskaperförsta handvecklingen inte i avgörs utan avav

organisation.samhällets

åskådarsportDemokrati som

denna gamladag. BakomDemokratin måste på varjeerövras nytt
ända sedan sluteterfarenheterna den maktkampsanning finns avsomav

Frågan hurdemokratiseringssträvandena i spåren.1700-talet följt om
formertill ochideal skall tolkas och omvandlas principerdemokratins

ochallvarliga konfliktermedborgerligt inflytande har ofta utlöstför
ideal har oftaFörespråkare för demokratinsdjupa intressemotsättningar.
kontakt medoch drömmarebetraktats blåögda idealister utansom

förlorathar demokratibegreppetUnder dennaverkligheten. process
mänskligoch förursprungliga karaktär idealmycket sin normavav
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samlevnad. Demokratins "kritiska funktion dynamisk kraft ochsom
vägledning för politiska reformer, har urholkats. Idealbilden har trängts
tillbaka en realistisk och verklighetsnära" politik. den svenskaIav mera
demokratidebatten har det funnits stark tendens identifiera demo-atten
kratins princip med de förhandenvarande institutionerna, konstaterar
Maktutredningen." Medel har blivit mål, mål har blivit medel.

förändringar under deDe decennierna präglat de svenskasenastesom
kommunerna kan exempel dennapå utveckling. börjanI 50-ses som av

fannstalet det kommuner2 500 i vårt land. Under loppet ettav par
decennier reducerades antalet sammanslagningar till 284. Anta-genom
let medborgare med kommunala uppdrag minskade under tiden 1950-

från till och1988 225 000 40 000 antalet ledamöter kommunfullmäk-i
fråntige 40 000 till 1970-talets kommunindelningsreforrner14 000.

innebar det slutgiltiga från direktdemokrati funktions-tillsteget ett
uppdelat representativt Politikerrollen professionaliserades. Densystem.
kommunala förvaltningen utvecklades till och mäktig byråkrati.storen
Politiska beslutsprocesser effektiviserades. Administrationen blev mera
rationell och professionell. refonnema innebar samtidigtMen att av-
ståndet mellan medborgare och kommunledning ökade. Tjänstemännen

kontakterna med allmänheten. helt elitstrukturEnöver växtetog ny
fram i relationsnät tidigare präglats närhet och personligaett som av
kontakter. inte förr möjligt träffa kommunfullmäktigesDet attvar som
ordförande jobbetpå eller hemma i köket för pratstund koppöveren en
kaffe. viktig stimulans till politiska ochEn samhälleliga kontakter mel-
lan väljare och valda gick förlorad. Inforrnella, avspända samtal ersattes

opersonliga, strikt formella uppvaktningar.av
fanns naturligtvis utbredd misstänksamhet och motståndDet etten

dessa storskaliga förändringar, främst för de skulle kommamot att att
försvaga demokratin och det medborgerliga inflytandet, utveck-men
lingen gick obönhörligen vidare. kommunala förtroendeupp-Antalet

fortsattedrag minska och hade vid 90-talets början sjunkit till 25 000.att
övergickMakten allt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.mer

blev allt vanligare fullmäktigesammanträden inställdesDet på grundatt
brist på ärenden. Flertalet de kommunala nämnderna avskaffadesav av

och beställamämnd. Verksamhet privatiserades ochersattes av en
bolagiserades med påföljd allt fler beslut fattades slutnaiatt sammanträ-
desrum och bakom lykta dörrar möjlighet till medborgerlig insynutan
och långt mindre till medborgerligt inflytande. Demokratin har ochmer

blivit åskådarsport med alltmer blaserad och cynisk publik,mer en en
skriver Demokratirådet i sin rapport:
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"Politikens professionalisering har medfört dagens svenskaatt
kommuner knappast kan betecknas för samhälleligtsom organ
självstyrelse." 126.

"Politik i dag aktivitetär sköts professionella ställfö-en som av
reträdare, främst kommunicerar med folket via massmedi-som

Demokratin kan bara vitaliseras publiken kommerema. om ner
från läktama. 133

Så småningom har kommunpolitikema emellertid blivit medvetna om
de har förlorat kontakten medatt sina väljare och medborgarnasatt

möjligheter till inflytande mellan valen praktiskt har upphört. Mantaget
har därför börjat experimentera med olika former kommundels-av
nämnder och stadsdelsnämnder. Försöken har hittills inte varit särskilt
framgångsrika. harDe haft vissa administrativa fördelar, ingen-men
ting tyder på medborgarna känt sig delaktiga kommunensatt imera
angelägenheter. Det knappast överraskande, eftersomär de inte själva
fått sina i nämnderna.utse Hittills har dessa förändringarrepresentanter
uppenbarligen inte varit tillräckligt långtgående för tillfredsställaatt
medborgarnas krav på insyn och inflytande.

Vägar till folkstyre

Vardagsmakt och egenmakt begreppär diskuterats flitigt påett par som
tid. Man kan dem tidens tecken ellerett protestsenare rentse som en-

revolt institutionell byråkrati och maktfullkomlighet.mot Vadav som
exakt döljer sig bakom dessa begrepp inte alldeles klart. Somärmera

exempel har föräldrastyre på dagis ochnämnts elev- och föräldra-
inflytande skolan.i VardagsmaktMen kan naturligtvis betydligtges en
vidare innebörd exempelvis människors möjligheter självaattsom-
påverka och för angelägenheterta i detansvar gemensamma egna
"närsamhället och då inte skola och dagisbara också boende-utan-
miljö, ungdomsverksamhet, vård, trafikkultur, och andra näraliggande
samhällsfunktioner. Konkret innebär det kommunen delegerar vissaatt
uppgifter till institutionsstyrelser eller nämnder där förrepresentanter
berörda får för den löpande verksamheten. kanDetansvaretgrupper
också handla överlämna sådana angelägenheteratt tillom gemensamma
ideella föreningar och till kooperativ privata vinstintressen. Manutan
måste emellertid medveten det då inte fråga demokra-att ärvara om om
tisering i egentlig mening, delegering administrativavissautan om av
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verkställandeoch funktioner, s.k. brukar- och konsumentinflytande.
Brukarinflytande detsammainte folkstyre. Demokratisering hand-är som

medborgarinflytande,lar inte konsumentinflytande.om
innebär emellertid inte dessa formerDet vardagsmakf skulleatt av

sakna betydelse för det demokratiska klimatet landet. fylleri De utan
tvivel viktig pedagogisk funktion. Fler människor aktivtien engageras
samhälleligt arbete. får kunskaper och erfarenheter, frågaDe it.ex. om
demokratins arbetsformer och beslutsprocesser, initiativ, dis-att taom
kutera och för sina åsikter. stärker självförtroendet,Detargumentera
och mycket talar också för det kan stimulera förintressetatt mera
övergripande samhällsfrågor och för politiskt arbete i allmänhet.

förmodligen krävs det betydligtMen långtgående reformer förmera
skapa förutsättningar för folkstyre egentligi mening. Dagens kom-att

befinner ifrånsig långt idealet för lokal förvaltning, baserad påmuner en
den medborgerliga självstyrelsens skriver Demokratirådetprinciper, i

rapport.sin Kommunalpolitiken domineras allt och allt för mycketmer
yrkespolitiker. vända utvecklingen riktningFör i positiv måsteattav

antalet kommunala förtroendeuppdrag ökas dramatiskt:

"Vår tanke införa i storleksordningen 150 000är att nya
förtroendeposter. Skolor, daghem, vårdinrättningar och andra
kommunala institutioner skulle kunna direktvalda ñitids-styras av
politiker.

Med rimlig på dessa skulleomsättning poster uppemoten
hälften alla kommunmedlemmar under livnågon gång sittav
innehaft förtroendeuppdrag. vanlige medborgaren skulleDenett
därmed ha fått direkt erfarenhet vad det innebär skötaatten av

betydelsefull samhällsuppgift inför väljare.med sinaen ansvar
sådan dramatiskEn breddning de kommunala uppdragenav

skulle kunna bidra till bryta politikens segregering. Kvinnor,att
invandrare och ungdomar skulle kunna lättare sig överatt ta
maktens tröskel. Klyftan mellan väljare och valda skulle över-
bryggas det normala har någraåtminstoneattvore envar-
politiker i den bekantskapskretsen." ff.67egna

Tankarna bakom begreppen Demokratirådetsvardagsmakt och motiv
för mycket kraftig ökning antalet fritidspolitiker blir till visionen av en

fungerande folkstyre och demokratiskt samhällsklimat. Klyftanettom
mellan väljare och valda minskar. får viktigapolitiska partiernaDe nya
arbetsuppgifter. för samhällsfrågor ökar. lokalaIntresset De parti-
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organisationerna blir på för politisk idédebatt och mellan-nytt centra
valsdemokrati. Frivilliga organisationer vitaliseras. Förståelsen för de-
mokratins arbetsformer breddas och fördjupas. Kommunalpolitiken blir

angelägenhet för hela folket.en
Men visioner luftiga och osäkra. Realistiskt och rationelltär tänkande

människor naturligtvis vi måste tillsäger verkligheten.att anpassa oss
egentligen bordeFast det väl Verkligheten skulletvärtom.vara anpassa

till våra visioner bättre och mänskligare samhälle.ettom
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Vad lever för Om jämställdhet som

frihet eller begränsning
Eva Gannerud Inga Wernersson

Ekonomisk kris, arbetslöshet, ökad global konkurrens och systern-
förändring några de förhållandeär sin prägel på 1990-taletsätterav som
och kräver insatser inom utbildningens område. Det blir allt svårare att
hävda sina intressen för den inte har utbildning den obligato-utöversom
riska. Under drygt och halvt sekel har vårt svenska förett helaett systern
folkets utbildning byggts och byggts flertal gånger efterettupp om

formatsritningar olika ideologier och olika realiteter. Utbild-som av
ningens lika eller olika innehåll och funktion till kvinnor och hör tillmän
de frågor funnits med hela tiden, dock ofta stå i Deutan att centrum.som

decennierna har utbildning oftasenaste ökadvägsetts motsom en
jämställdhet i samhället. Nedan hävdar vi efter jämställdhet iatt strävan
huvudsak och för det inneburit anpassning kvinnor tillmesta mänsen av
värld och marginalisering den kvinnliga erfarenheten". Arbetsli-en av

och "det offentliga har alltmer kommit domineravet människors livatt
åtminstone förefaller det ofta så i debatter den önskvärda inrikt-om-

ningen politiskapå åtgärder inom bl.a. utbildningens område. Det be-
talda arbetet ställs fritid i diskussioner arbetstidensmot t.ex. om
längd, medan det obetalda arbetet blivit allt osynligt. dennaMotmera
bakgrund diskuterar vi nedan olika tolkningar vad jämställdhet mel-av
lan könen bör och exempel hurpå samhället och olika delarvara ger av
utbildningssystemet alltmer manligi riktning. Vi ställer ocksåstyrts
frågan denna utveckling den önskvärda för samhälletsär mestom
utveckling och individens livskvalitet.

Vi använder ibland begreppet "genus eller genusstruktur. Från och
med 80-talet har detta begrepp kommit användas alltmer frekvent föratt

markera det sociala och strukturella till kvinnorsatt ochursprunget
olika villkor.mäns
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Vad ärjämställdhet

Jämställdhet har diskuterats livligt under flera decennier och for närva-
rande förefaller det få deni offentliga debatten ifrågasätter attvara som
kvinnors och lika rättigheter och möjligheter legitimtmäns är ett sam-
hällsmål. detta detTrots inte självklart vad jämställdhet innebär ochär
hur det jämställda samhället bör detta sammanhangI skall någraut.se
olika på de jämställdhetsmålen ställassätt varandraatt yttersta motse
och relateras till utbildning. olikaDe inte har oftasynsätten är utannya
diskuterats i såväl jämställdhets- jämlikhetsdebatten. Två principersom
ställs varandra, å sidan möjligheten nå goda positioner inommot attena

given struktur, å andra sidan friheten skapa sin struktur.atten egen
förstaDet beskriva jämställdhetens mål så vi gjordesättet är att är som

inledningen:i Kvinnor och skall ha lika rättigheter och möjligheter.män
Problemet bara det allsinte självklart vilka de centrala rättighe-är att är

och möjligheterna existerandeDen samhällsordningen och dessterna är.
genusstrukturer har betydelse för vilka mål och positioner som anses
eftersträvansvärda. Kvinnors till betalt arbete harrätt ett eget t.ex.
betonats lika del barnens fostran.iän mäns Detta virätt att tamer ser

uttryck för det betalda arbetet värderas högre arbetetett att än attsom
fostra barnen. Låt detta exempel utgångspunkt för diskus-taoss som en
sion problemen med equality of opportunity".om

1960-talets könsrollsdebattI betonades kvinnors och lika starkamäns
förändradeintresse attityder och rollmönster. till det ondaRotenav

förlades till föråldrat samhällsmönster, utvecklat ochi tillett anpassat en
försvunnen produktionsordning. och kvinnorsMäns villkor familj,i
arbetsliv och samhälle ansågs lika viktiga förändra. Uratt programmet
för grupp 222", på 60-talet viktigt nätverk för diskussionettsom var

könsrollsfrågor och påverkade jämställdhetspolitiken, kan föl-av som
jande citeras:

Vi motståndare till alla former könsdiskriminering. Fullär av
jämställdhet bör råda könen.mellan Individens möjligheter till
utbildning, hem- och förvärvsarbete och personlig utveckling i
övrigt måste bli oberoende könstillhörighet. detta syfteFörav
måste de traditionella könsrollema ändras, så hem och familjatt
blir i lika hög grad och kvinnans angelägenhet, och såmannens

försörjning och samhällsansvar blir i mån ochatt mänssamma
kvinnors uppgift. Vi kommuner, utbildningsväsen,att stat,anser
näringsliv, organisationer och massmedia bör arbeta för dessa
mål.
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Bland de reformer arbetade för fanns utbyggnad bamtillsyn,man av
familjevänligare arbetstider för båda könen och bostadsplanering för

former hemservice. Både tidigare och har betoningen förnya av senare
det legat på kvinnors situation och kvinnors intresse, ochmesta jäm-
ställdhet har och definierats "kvinnoproblem". Dettaettmer mer som
kan uttryck för motstånd grundläggande föränd-ett motses som mer
ringar.

kommerHur då detta sig förklaringenDen handlar makt.gängse om
har haft denMån delen makten och jämställdhet handlarstörsta av om

kvinnor sin del därav.rättmätiga Ser makten i sigatt tar man som
könsneutral behöver den inte problematiseras. kvinnornaNär har tagit

del dennasin neutrala makt kan de använda den för sina syftenav egna
och delta likapå villkor i forrnandet samhället. Om kvinnor utgörav en

har intressen och värderingar kan dessa värde-grupp som gemensamma
fåringar och feminisering samhället kan ske. Omutrymmemer en av

å andra sidan kvinnor har olika intressen makten individuell ochär
förändringareventuella kan kanske inte förstås effekter maktha-som av

könstillhörighet.varnas
Betoningen jämställdhet primärt kvinnointresse kan emel-ettav som

lertid, paradoxalt ha sin grund i sin maktpositionmänattnog, genom
bestämmer vad viktigt och värdefullt; har tolkningsföre-är män ettsom
träde. Jämställdhet definieras lika möjligheter deni existerandesom
manliga strukturen. sådan jämställdhetEn innebär inte rättvisa i ett
könsblint/könsneutralt samhälle, leder till förändring kvin-utan en av

livsstil på villkor, och med manligt förebild.mäns mönsterettnors som
livsmönsterMännens generell könsneutral Ettses som en norm. exem-

pel generellpå kan grundad manligai struktureren norm som ses som
skall tillDu varje pris uppåt kommaAtt så högt möjligtär: isträva som

den sociala och ekonomiska hierarkin blir mål för alla och inte baraett
flerabland medel för liv.ett ett gott

Formella hinder för individen forma liv,sitt såsom lagar ochatt
bestämmelser, kan förändras politiska beslut och därmedgenom ge
formellt lika möjligheter alla. Informella stynnekanismer såsom vär-
deringar, förebilder, bemötanden, mellanmänskliga reaktioner och/eller
sanktioner spelar avgörande roll för det individuella valet. Ien en
samhällsforrn där den dominerande ideologin manligt präglad harär
"det manliga högre värde. innebär ökningDetta denett att en av
individuella jämställdheten kan leda till ökning den strukturellaen av
manliga dominansen. stället för förändringI traditionellaav genus-
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strukturer kan konsekvensen bli traditionella,att stereotypa mönster
finns kvar, framstår följd individens fria val Kvinnormen nu som en av
åläggs inte uppgifter med lägre statusvärde, förefaller välja demutan
frivilligt. Enskilda kvinnor får tillträde till värld, samtidigtmännens men
försvagas kvinnokulturen och allt färre individer de erfarenhetergör

vilkapå denna vilar. Uttryckt i 60-talstermer harså hem och familj i
mindre grad blivit angelägenhet, vad försörjning ochänmannens sam-

Ärhällsansvar blivit kvinnors uppgift. fråga dåEn måste ställas är:som
detta önskvärd utveckling eller går något väsentligt förloraten

Jämställdhet equality of opportunity innebär betoning indi-som av
videns möjligheter uppåt inom den existerande samhällsordning-strävaatt

Ingen kan väl förneka det, för både kvinnor ochatt män, ärens ram.
bättre rik friskoch fattig och sjuk. Under antagandeatt än attvara
det finns samband mellan utbildningsnivå och liv så tordeett påett gott
motsvarande högre utbildning, innehållsrikaresätt ochetten som ger
bättre betalt arbete absolut bättre för båda könen låg utbildning,änvara

denna förknippad med låg lön och trista arbetsuppgifter.är Menom -
leder detta nödvändigtvis till ökad jämställdhet Och vad detär som
innefattas begreppi högre utbildning och "innehållsrikaresom ar-
bete

Utbildningens inriktning och innehåll alltså intresse jämställd-är av ur
hetsperspektiv. Under långt tid har det funnits stark betoningen av
utbildning, helst teknisk eller naturvetenskaplig, för industrinsmötaatt
och näringslivets behov. Mycket har också påsatsats över-attresurser

flickor och kvinnor de skall välja utbildningtyga attunga om
otraditionellf. Sådana kampanjer beskrivs jämställdhetsbefräm-som
jande. Samtidigt har lång rad andra kompetenser, där kvinnor tradi-en
tionellt dominerat, betraktasinte värdefulla på utbild-att satsasom nog
ningsmässigt. Inte heller har i lika hög grad utformat kampanjerman

syftar till få pojkar välja otraditionellt. uttryckDeatt att strävansom som
efter equality of fåttopportunity" under 80- och 90-talen leder till att

frestas till travesti på Orwells berömda från Animalsentensman en
farm: All human equals but equal than others.are men are more

Ett arbeta för de olika livsmönstren betraktassätt ärannat att att som
olika lika värda", dvs. det "kvinnliga" värderas lika högt ochattmen
får lika samhällsinflytande det manliga. Dettatungt sätt attsom
definiera målet leder dock också till problem. går detHur medt.ex.
individens frihet, välja livsstil och kunna bestämmarätt att att vem man
vill vara lyfts framNär och det kvinnliga beskrivs någotsärart som

106 demokrati, mångfaldjämställdhet och SOU 1997:158



radikalt annorlunda det "manliga" finns risk förän den enskildaatt
kvinnan eller den enskilde låsesåter i könsroller.stereotypamannen

Ytterligare på jämställdhetsmåletsätt detett i första handatt är attse
handlar individens frihet och välja livsstil och definierarätt sigatt attom

älv. Varken kön eller andra karaktäristika etnisk eller socialt.ex.som
bakgrund skall för den enskilda människanssätta val livsstil.gränser av

förutsätterDetta det i samhälletsynsätt finns värderingsmönsteratt som
föränderliga, mångfacetterade och likvärdiga.är effektEn sådantettav

samhälle genusstrukturen upplöses ellerär åtminstone försvagasatt
både med avseende på maktförhållanden och rollfördelning. indivi-Den
duella könstillhörigheten skulle då inte bli lika avgörande för hur män-
niskans levnad utformas. Värderingen olika verksamheter och livs-av
stilar skulle därmed inte heller förknippade med kvinnligtvara res-
pektive "manligt". skulleDetta kunna innebära utveckling köns-moten
neutralt och mindre hierarkiskt samhälle kanske i djupare meningett-
jämställt samhälle

sådant jämställdhetsmålEtt innebär alltså grundläggande förändringar
samhällets strukturer, förändringar leder till den maskulinaattav som

dominansen och tollcningsföreträdet i samhället mångfaldersätts av en
alternativa värderings- och livsmönster. finns förståsDet kostnader och
problem med detta innehåll i jämställdhet.även Blir värderings-t.ex.
och livsmönster utvecklas på andra grunder kön mindreän stereo-som

Äroch begränsande Eller: det ellertypa utopi skräckscenarioetten
med individer sig själva och helt saknar identifikationär medsom nog
sociala kategorier

Vad kunskapär

detektivromanenI "Gycklarens nådatid Ellis Peters utspelar sigav
handlingen på medeltiden. Mordgåtan inträffar i familj, där deten

konfliktuppstår mellan den nyligen ingifta sonhustrun och denen vuxna
hemmadottem, ansvarig för hushållet.är Susanna, dottern huset,isom
har sedan länge varit husmodem i hemmet, nycklarna hennes,var-
förråden handkammareni hennes, det hon lugn och kompe-var var som

hushållets stöttepelare. Efter bitter maktkamptent tvis-avgörsvar en
den gamla farrnodem. denHon hustrunten honrätt, ävenav ger unga om

inte lika kompetentännu är Susanna, och denna tvingas lämnaattsom
ifrån sig nycklarna, symbolen för den husli makten. Fannodern avslu-ga
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beslut med orden krävs mycketsitt "Det möda och kunskap förtar att
sköta hushåll.ett

Episoden illustrerar den viktiga position, innebärande både ekono-
miskt makt och kontroll hushållsförestånda-överansvar, resurser, som

hade under denna tid. fästes vid kvalitet och kompe-rinnan Hög prioritet
utförandet hushållsarbetets alla olikai Kvinnornatens moment.av

skolades redan tidigt omsorgsfullt detta arbete eftersom dennain i
mångsidiga kunskap lång tid utveckla.tog att

det begynnande industrisamhället ingick målinriktad skolning förI en
uppgiften god moder och maka denrepresentativ iävensom unga

fonnades de-medelklassflickans fostran. flickskolan underNär senare
l800-talet° ställdes krav kvinnokunskaper.len på nyttiga Dessaav

naturvetenskapligainnefattade så småningom såväl medborgerliga som
huslig ekonomikunskaper. Vardagslivets kemi, biologi med hälsolära,

exempel kunskaper viktiga för hennes arbete förpå ansågsär som
och familjens bästa, och historiska kunskaper och litterärhemmets

för de blivande mödrarna skulle kunna fostra sinabildning vikti attvar
Även kunskaperna för den kvinna,nyttiga ävensöner. som varom var

första hand bordeförsörja själv, framgår tydligt, de isig atttvungen att
arbetsmarlmaden.få tillämpning hemmets och inte påsin inom väggar

där det förkan relation till 1990-talets pigdebatfDetta isättas tas
klararhelst erfarenhet eller utbildninggivet sig attatt utanvem som vare

arbetsuppgifter finns hemmiljön. kanutföra de i Detta ettses somsom
utplåninguttryck för nedvärdering och marginalisering eller rent aven

erfarenhe-kunskapsområden del "kvinnorsde utgjort storav som en av
erfarenheterhar också fört med sig dessa inteter. Detta att ses som

värdefulla kunskaper det krävs fakta-eller i den meningen attens
tänkande, planering, uppmärksamhet, bedömning och be-kunskaper,

Är detslutsfattande för genomföra dem med effektivitet och kvalitet.att
blivit för-så kvinnans traditionella verksamhet och kompetens såatt

den be-knippad med hennes underordning ointressantatt attses som
vara

utbildningenMaskulinisering av

försökerjämställdhetenshar vi hävdat kampanjer iOvan att namnsom
yrkenförmå flickor välja mansdominerade utbildningar och är ettatt

för samhället. situationen i övrigtuttryck maskulinisering Hur ären av
Ärjämställdhetsperspektivutbildningssystemet dag sedd fråninom i
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kvinnliga kunskapsområden" på marginaliseras och utplånasväg att
inom såväl det formella informella utbildningsvägar harVi valtsom
några illustrativa exempel på så kanske fallet. Exemplen kommeratt är
från olika delar utbildningssystemet, och det slående hur genomgå-ärav
ende sådan tendens verkar finnsDen redan förskolan.ien vara.

Vallberg Roth jämför hur könsrelaterade frågor har behandlats för-i
skolepedagogiska historiskt perspektiv. Hontexter, ett att ettur menar
särartstänkande tidigare tydligt och exemplifierar bl.a. med handbo-var
ken Bamträdgården, skriven Sandels och Moberg 1947. be-Därav
skrivs barnen kraftfulla byggare och själfulla husmödrar, ochsom
det då kallades husliga sysslor utvecklades innehålls-ett egetsom som
område i helt kapitel handboken.i I moderna harett särarts-texter
tänkandet med könsneutralt uttryckssätt. Lära förskolan,I iersatts ett

Socialstyrelsenutgiven allmänna råd det1990, husliga innehåll-ärsom
sområdet försvunnet. Snickarrum, lekhall ochnästan målarrum ock kök

beskrivningi innemiljön. Dockvrån finns kvarnämns inämnsav men
samband med utvecklandet matematiska begrepp, och relations- ochav

berörs inte alls. Vård har blivitnästan naturvård. Vall-omsorgsteman
berg Roth detta kan tolkas traditionellt kvinnligaatt attmenar som
innehållsområden maskuliniseras, framställning i natur-genom en en

kontext.orienterad
den läroplan för grundskolanI fastställdes 1969, LGR hade69,som

jämställdhetsfrågoma framträdande plats. Skolan skulle förberedaen
flickorbåde och pojkar på vuxenliv innehöll roller i hem,ett som samma

arbete och samhälle. Ett barnkunskap, blev obligatoriskt förämne,nytt
eleveralla på högstadiet. grundskolansI läroplan LPO har1994nya

barnkunskap försvunnit timplanerna för högstadiet,ämnet och andraur
praktiska, hushållsrelaterade fått minskat under helaämnen utrymme
skoltiden. Utrymmet för estetiska liksom för Idrott och hälsaämnen
har likaså skurits Detta kunskaper barns utveckling ochtrots attner. om
behov, konsumentkunskap, kunskaper i näringslära och matlagning

hälsokunskap borde viktiga grundkunskaper, inte bara församt ses som
den privata sfären också för delar arbetsmarknaden, förutan stora av
yrken inom vård, skola och för storkök och ochrestaurangomsorg,
kanske för arbeten inom livsmedelsindustrin,även ofta yrkesområden
med kvinnlig dominans. Att alla ungdomar får möjlighet förvärvaatt
kunskaper inom dessa områden kan också impulserett sätt attses som ge

mindre könssegregerat yrkesval. Istället har naturvetenskapligamot ett
tekniskaoch fåttämnen större utrymme.
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I gymnasieskolan har kraftigt på utökning tekniska ochsatsatman av
naturvetenskapliga utbildningar. dettaI sammanhang har starka på-
tryckningar riktats flickor välja sådana pojkdominerademot att - -
utbildningar harMan riktat kompensatoriska åtgärder flickort.ex. mot
för undanröja brister dåligt självförtroende eller bristandeatt erfa-som
renhet tekniska ting°. dessa försökI påverka flickor har den högreattav
värderingen mansdominerade verksamheter ofta gjorts mycket tyd-av
liga. kan exemplifieras"Detta med föraktfulla uttalanden flickor påav
tekniskt andra flickors val barn- fritidsprogrammet.ochprogram om av

sambandI med utvärdering lokalt jämställdhetsarbete sade t.ex.en av en
flicka valet barn- och fritidsprogrammet: Det raka tillär vägenom av
ingenting Det troligt detta också användsär att synsätt argumentsom
för rekrytera flickor till tekniska/naturvetenskapliga utbildningar.att

bör framhållasDet också använder andra handlaratt argumentman som
kvinnors specifika erfarenheter behövs.attom

På liknande förhåller det sig inom högre utbildning därsätt områden
lärarutbildning, hushållsvetenskap och vårdvetenskap samtligasom -

starkt kvinnodominerade inte eller organisatoriska möj-ges resurser-
ligheter bygga forskning och forskarutbildning motsvarande dematt ut

finns inom tekniska, medicinska eller ekonomiska discipliner.t.ex.som
kanDetta exempel kunskapenpå inom kvinnodomineradeattses som

verksamheter tillmäts lägre värde också inom universitetsvärlden. Kvin-
kunskap kvinnligainom områden har ofta intuitiv ochsettsnors som

"naturli g, och liksominte, kunskap, förvärvad utbildningannan genom
och personlig erfarenhet.

Även inom bildningsverksamhet vid sidan det formella utbildnings-av
finns liknande tendenser och Louise Walden harsystemet synsätt.

studerat praktisk-estetisk verksamhet hos studieförbund, ochett par
särskilt intresserat försig hur den textila studiecirkeln har uppfattats och
behandlats. Hon det råder ömsesidig bristande förståelseattmenar en
mellan studieförbunden och de textila cirklama. Cirklarna uppfattas

någon form tidsfördriv, medan de själva verketi förmedlar ettsom av
kulturarv, byggt på mångsidig kunskap och praktisk skicklighet. Textilt
hantverk och har länge varit- legitimt därområde kvinnor funnitär ett-

där de kunnat förena teknisk och praktiskt begåvning medutrymmeen
estetik och kvinnlig samvaro.

Tekniken och matematiken, räkningen och mekaniken, geo-
metrin och spatialseendet benämndes naturligtvis inte så. Det
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ingick helt enkelt i hantverkskunskapen. Jag med attvar om en
kvinna snabbt räknade i mina mycket kompliceradut ögonen

för halvtimmevävnota under kaffestunden,att ien senare,
förbigående jag kan inte räkna.säga

De textila studiecirklama har enligt Louise Waldén ingen hög istatus
studieförbunden, och tiders officiella folkbildningentextersenare om
saknas problematisering kunskapsbegreppet liksom manliga/en av av
kvinnliga perspektiv. Politiker talar hobbycirklar, studieförbundenom
drar på utbudet textila cirklar och hantverkscirklar, tillattner av menar
skillnad från andra cirklar, skall självbärande. finnstyper Detav vara

förrisk kulturarv förlorat.gåratt ett

Vilka konsekvenser skulle de olika
jämställdhetsmodellerna kunna leda till

de realiseras fullt utom

Det har inte funnits särskilt på krav på grundläggandestort gensvar
strukturella förändringar samhället led skapa jämställdhet.ett attav som

framförDet allt den form jämställdhet,är efter likasträvarav som
möjligheter inom det existerande samhällets accepterad iärram som nu

Ävendet offentliga samtalet. kvinnors livsfonner och levnadsbanorom
förändrats i utsträckning under de decennierna,stor såsenaste ser

livsöden ungefär likadanamännens under femtiotalet. Motstån-ut som
det förändra dessa har varit, ochmot att är, stort.

Frågan emellertid vilket dessa förhållningssättär är mestav som
Ärför såväl kvinnor. det så för såvälgynnsamt män mänattsom som

kvinnor leder detta på jämställdhet till möjlighetersätt ochatt sämrese
ökad konkurrens Om samhället, utbildningen, värderingsmönstxen
maskuliniseras, och kvinnors krav och önskemål och liknarmer mer

så mångfalden i möjligheternamäns, snävas in. Allt fler människor
konkurrerar på tävlingsbana och konkurrensen hårdnar, ochsamma
därmed blir risken slås från för den enskildeatt ut störrearenan mannen.

kvinnor blirFör situationen snarlik. Genom kvinnliga kunskapsom-att
råden marginaliseras eller utplånas, försvinner del de möjlig-storen av
heter tidigare stått för dem, och de hänvisas till konkurreraöppna attsom
med på marknad.männen Argument byggersnävare på rädslaen som
för ökad konkurrens arbetstillfällena har tidigt funnits med i mot-om
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ståndet denna form ämställdhet.j Kvinnors deltagandemot och infly-av
tande har på yrkesbanor varit parallella tillaccepterats männens,som

motarbetats de krävde tillträde till yrkennär männen.men samma som
exempelEtt den långa och hårda striden kvinnorsär inneharätt attom

lärartj på läroverken under början nittonhundratalet.änster av
detMed andra på jämställdhet förändras levnadsmönstrensättet att se

för såväl kvinnor genusstrukturen försvagas,När såväl imän.som
avseende arbetsfördelningenpå mellan könen det asymmetriskasom
maktförhållandet, utvecklas många alternativa möjligheter för individer

skapa sina livsöden; bredden möjligheternai stället föriatt växeregna
Olikain. kunskaper och kompetensersnävas likaatt typer av ses som

viktiga för samhälle skall kunna utvecklas. Samhälletsatt ett gott sats-
ningar på utbildning inkluderar då utveckling kunskap och kompe-av

på många delområden, med den nuvarande genusstrukturentens av som
förbises eller undervärderas. Samtidigt det uppenbart, dessaär att
kunskaps- och arbetsområden alltid kommer nödvändiga i varjeatt vara
samhälle, produktionens organisering, de villko-oavsett även yttreom

förändras i det hemmet eller i betalt arbete, i privat, koopera-ren egna-
tiv eller offentlig regi.

Slutsatser

rubrikI vår ställer vi frågan "Vad lever för harvi Vi valt denna rubrik
markering målet för all organisering samhället, inklu-attsom en av av

sive dess utbildningssystem, måste liv för medborgarna. Iett gottvara
den tid vi lever har lönsamhet och konkurrens och andra "ekono-nu
mistiska begrepp kommit alltmer förgrunden.i Materiella ärresurser
givetvis väsentliga medel för liv, alltförtycks i högett gottsom men

förvandlatsgrad ha till mål i sig. kommerDärigenom andra värden i
livet bakgrunden.i Utbildningsinsatser olika slag motiveras följ aktli-av

oftast med den effekt de kan ha på vår nationella konkurrenskraft,gen
med personlig utveckling och tillfredsställelse, eller med denänsnarare

effekt de kan ha på arbetet inom områden "lönsamma"inte är t.ex.som -
vård och tidsanda får också konsekvenserDenna för vilkenomsorg.
innebörd lägger i jämställdhetsbegreppet. slutsats drarDen vi är attman
genusstrukturen i många förändratsavseenden i riktning ökadmot
j ämställdhet. Förändringen dock inte i alla stycken oproblematisk.är

Vi har hävdat jämställdhetsdiskussionen förytligats denatt attgenom
deunder decennierna och kommit problematiserasenaste attmer mer

H2 demokrati, jämställdhet mångfaldoch SOU 1997:158



deltagande olika sammanhangenbart kvinnors situation. Kvinnors i -
beslutsfattande församlingardet må inom teknisk utbildning ellervara -

nödvändigofta dominerat debatten. Att med" givetvishar är envara
tillräckligt, de grund-för kunna påverka, ochförutsättning inteatt men

strukturerna har förändrats i riktning "kvinn-läggande sociala inte mot
deltagande har det detvärden. ökade gjort svårtliga Kvinnors att attse

samhället.perspektiv handlar "maskulinisering"vissa avom enur
uteslutande manlig sfär, inhar gått in i det gångKvinnor som en var en

har motsvarande påverkatsdet offentliga livet. liv inte påi Mäns sätt
Därför blir det alltvidgade erfarenheter kvinnliga områden.avgenom

kunskapeller har erfarenheter, ochfärre individer kvinnor män som--
Samtidigtdär kvinnor tradition verkat.inom områdenkompetens av

förbättrats har kvinnors kunskaps-individuella kvinnors positionsom
enbart ökadeller försvunnit. innebär inteområden försvagats Detta en

vilket välkommenför individen utforma sitt liv, varitfrihet att en
inskränkning för alla.utveckling, utan snarare en

liv dethar alltmer våra påoffentliga livets värderingar övertagitDet av
detta maskulinise-bekostnad. Vi har beskrivitprivata livets som enovan

och livsvillkordvs. förändring värderingarring mänsgynnatsomen av
Innebörden i dettaförringat kvinnors erfarenheter och värderingar.och

Eftersom det offentliga livet idock klargöras tydligare.behöver ett
uteslutande manlig värld framstår detskedetidigare nästan somvar en

motsvarandedess värderingar maskulina. Påmanligt och sätt varsom
fannshela verksamhet här.kvinnligt eftersom kvinnorsdet privata livet

föreställningar ochmaktfördelning efter kön följdenna arbets- ochUr er
manligt.kvinnligt och vadpraktiker beskriver vad ärärsom somsom

detta sammanhang,och manligt åtminstone iKvinnligt är, mer en
innebär blandorsak till arbetsfördelningen.följd Detta annat attänav en

könet delängre finns individer någotderadet inte görnär somav
betecknas "kvinn-erfarenheter och utvecklar de kompetenser somsom

"kvinnliga"försvinna. detkommer detta kvinnliga Omliga så att
Viförtiyckande ok detta givetvis inget sörjaenbart varit över.är attett

och hållet fallet.peka kanske heltdock sökt på så intehar ärattovan
handgripliga kompetensermycket deKanske det till och med såär att av

ofta beskrivitsfanns husmodern ochoch värderingar hos somsomsom
kvinnokraft, redan haroch definitivt förspilldomodemt, smått löjligt
hushållning smått ochmilj kräver iförnyad aktualitet.fått Hoten önmot

tidlängreunderden höga arbetslöshetenOm permanentasstort. ges
både detobetalda arbetet-för utveckling det privata,utrymme en av
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kvinnliga" och det manliga". läggaAtt alla i enda korg flätadägg en
ekonomi, industri och teknologi kan kanske kommaav Visa sigatt

ödesdigert.
Ett kunskapslyft borde alltså inte enbart handla människor skallattom

formas för öka vår internationella ekonomiskaatt konkurrenskraft, utan
i minst lika hög grad inriktas öka individens möjlighetermot att påatt ett
rikt och kompetent hantera alla delarsätt sitt liv, sin privataävenav
värld, och därmed utveckla högre livskvalitet.
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mångkulturella samhälletDet

Charles Westin

kulturell pluralism ochallt oftare begrepp mångetnicitet,Vi möter som
och framtidsutblickar.mångkultur samband med samhällsanalyser Ii

med förklaringar till krig ochsammanhang förknippas mångkulturvissa
samband medhåll världen. figurerar exempelvis ikris på olika i Det

konflikterna Vifinna hållbara lösningar på i Bosnien.svårigheterna att
förhållanden dagensockså beskrivningar i Sverige.det imöter av
mångkulturellt samhälle, fram-har blivit mångetniskt ochSverige ett

hålls det.
födda ibefolkning består dag cirka 900 000i 7Sveriges av personer

defödda utrikesl. Omkring 500 000och cirka 900 000Sverige senareav
födda knapptde utrikessvenskt medborgarskap. 900 000har Av är en

flesta från Finland. Omkringnordiska länderna, detredjedel från de
födda utanför Norden. 100 000i Europa Mer000300 änärpersoner

delseuropeiska invandrarna bestårfrån f.d. Jugoslavien.kommer De
arbetskraftsinvandringenstill underkom Sverigede somgrupperav

sedan 1940-taletflyktingar sökt skydd i Sverigedagar, dels de somav
och f.d.Tjeckoslovakien, Polen, Rumänienfrån Baltikum, Ungern,

fötts utomeuropeiskahar iJugoslavien. Något 300 000än personermer
harenskilda sändarlandet,detländer. Iran största storaär gruppermen

Turkiet och Chile.Irak, Libanon,också iursprung
kulturell, religiös,befolkningeninvandradeDen representerar storen

från välutbil-utbildningsmässig heterogenitetsocial och inte minst -
ställer kravanalfabeter. heterogenitetakademiker tilldade Denna stora

måste fåeftersattautbildningssystemet. Utbildningsmässigtpå grupper
framför allträttviseskältill grundutbildning, inte barachans utanaven

arbetsmarknaden. Blandklara påför de skall ha möjlighet sigattatt en
utbildnings-framför allt kvinnorinvandrargrupper detmånga ärär som

utländskahandlar deteftersatta. På nivåmässigt attom exa-annanen
skall giltighet i Sverige. Förlämplig kompletteringmina ägagenom

utbildning detcentralt få god iinvandrare det heltsamtliga är attvuxna
Eftersomoch villkor.språket efter skilda förutsättningarsvenska sina

vuxenutbildningen myckethar därfördet handlar enom vuxna personer
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roll spela. finnsHärstor mycketatt det gällergöra utvecklaatt när att
pedagogiken.

Elsie Franzén visar i doktorsavhandlingsin från 19902 att vuxenut-
bildningen på l980-tal inte hadesent antagit denna utmaning. Läro-
medlen inte anpassade efter människors intressen, livserfaren-var vuxna
heter och kunskaper. Till del användes läromedelstor utvecklats försom
den svenska grundskolans behov. Många lärare såg sin uppgift attsom
förmedla abstrakt kunskap t.ex. grammatik relatera den peda-utan att
gogiska uppgiften till frågan motivationen lära hosattom vuxna perso-

saknat anknytningnämnare till utbildningstradition. Förner som en
åtskilliga invandrat till Sverige frånvuxna utomeuro-personer som
peiska kulturer kan det förnedrande placeras på skolbänken.attvara
Stolthet och yrkesidentitet knutna till andra slagsär prestationer. När
läromedel och lärarattityder dessutom innebär infantilisering bliren
undervisningsresultaten inte särskilt lysande. Franzén visar det knap-att

de framståendeär och hängivnapast pedagogernamest anlitassom som
lärare inom grundvux för invandrare numera grundläggande vuxenut-
bildning, lärare inte lyckatsutan så väl yrkesmässigt inomsnarare som
ungdomsundervisningen. Karriärmöjlighetema inom grundvux för in-
vandrare obefintliga och arbetstillfredsställelsenär närmast liten.

Den förödande kritiken i Franzéns studiemest för de kursdelta-är att
arbetsmarknadsskäl anvisats plats inom grundvux förgare som av

invandrare tycks ingen utgång eller fortsättning finnas. När man genom-
gått kurs börjar på på kurs. finnsnytt, t.o.m. Deten man om samma
ingen given in till arbetsmarknadenväg inte heller till någonmen
fortsättning inom utbildningssystemet. I detta slcräckscenario fungerar
grundvux för invandrare slags slutförvaring intesom en av personer som

in. Jag det har blivit fel därförtror modeller föratt attpassar vuxenut-
bildning utvecklats i svensk kontext okritiskt tagits ochöversom en
tillämpats i sammanhang där helt andra förutsättningarett råder. Kurs-
anordnama har inte förstått invandringens eller mångkulturalitetens
villkor. Här finns alltså pedagogiska uppgifter.stora

86

Modern invandring till Sverige kan delas fyrain i stadier:

Flyktinginvandring under krigsåren och åren efter krigetnärmast
1940-47.
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och Sydeuropa 1948-1972.Arbetskraftsinvandring från Finland

från tredje världen 1973-1989.Flyktinginvandring

sedanflyktinginvandring från tredje världen 1990Minskad men
flyktingar fråntillströmning Bosnien-tillfälligtvis stor av

och Balkan.Hercegovina

världskri-började med andrainvandringen till SverigemodernaDen
Efter kriget Sverigefrån grannländer och Baltikum.flyktingar toggets

förintelselägren. Under åter-tiotusentals överlevande frånemot
inledningsvisefter kriget hade Sverigeuppbyggnaden Europa storenav

Under 25-ha fått behålla intakt produktionsapparat.fördel att enenav
expanderade svensk industriihållande högkonj unkturårig närmast oav-

kvin-landetarbetskraft kunde inte täckas inomBehovetbrutet. trotsav
hade flyktingarberedskapsåreninträde arbetsmarknaden. Underpånors

inkallade. Erfaren-svenskar lågindustrin eftersom mångaarbetat inom
utländsknaturligt rekryteraDärför föll det siggoda.heterna attvar

behov uppstod.arbetskraft när
arbetskraftdel behovetinvandringen täcktefinskaDen stor avaven

Även arbetskraft.rekryteradesl960-talen. från Sydeuropaochpå 1950-
inleddesUngefär samtidigthejdades denna invandring.1972Först en

flyk-antaletfrån tredje världen. Till börjanflyktinginvandring varen
mellan invandrareetablerades familj enätverkefterhandlitettingar men

lockade tillskilda sändarländer. Nyanländaoch deras familj iSverigei er
minoritetsgemenskap detför iblandlandsmänsig annat att trygga en

skäl förlängre accepteradeslandet. Eftersom arbete inte uppe-somnya
flyktingskäl ochkunde åberopablev dethållstillstånd personer som

de svenskaUnder år vägleddeskom. mångafamiljeanlmytning som
allmänhet god-inställning.invandringsmyndighetema Igenerösav en

uppehållstillstånd.grund förhumanitära skältogs som
idenna invandring vuxithade emellertidVid slutet 1980-taletav

begräns-föranlåten införaomfattning fannsådan regeringen sig attatt
År längres.k. flyktingar intebeslutades de facto1989ningar. att accep-

uppehållstill-grund förräckte längreterades. Humanitära skäl inte som
Årtalet de ändrademed tanke påvattendelarestånd. 1989 ävenutgör en

Öst- fall.efter Berlinmurensmaktförhållandena och Centraleuropai
grusadesfredligtdemokratiskt och EuropaFörhoppningen öppet,ettom
tillJugoslavien leddedåvarandekonflikterna i öppettyvärr snart somav

Bosnien-Hercegovinaspreds tillmellan Serbien och Kroatien. Krigetkrig
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med dynamik och förödande konsekvenser. Flyktingströmmamaegen
från Bosnien deär istörsta Europa sedan andra världskriget. Dels på
grund ryktet Sveriges generositet flyktingar, dels på grundav motom av
de nätverk redan etablerats mellan jugoslaver i Sverige och derassom
familjer f.d.i Jugoslavien, fann många asylsökande till Sverige.vägen
Bara Tyskland har tagit flera Bosnien-flyktingar.emot Den till-stora
strömningen asylsökande ledde till ytterligare inskränkningarav av
asylrätten, bland kravet på visum för inresandeannat från Bosnien-
Hercegovina.

Invandring stark samhällslcraft.är driverDen på social och kulturellen
förändring. Invandring aktualiserar frågan samhällelig integration.om
Inom invandrarpolitiken och bland debattörer har det blivitnärmast en
till intet förpliktigande deklaration tala invandrare behöveratt attom
eller måste integreras i samhället. Assimilation korn få negativatt en
klang i debatten på l960-talet. Det sågs uttrycka bristnärmast påen
respekt för invandrares identiteter och kulturella bakgrunder. detI
sammanhanget lanserades begreppet integration humanare alter-ettsom
nativ. huvuddragI uppfattades integration fråga invandraressom en om
deltagande och delaktighet i samhällslivet på arbetsplatser, inom-
utbildningen, i det politiska livet och på andra centrala arenor.

Sedan dess har ständig fråga varit hur invandrare bör och kanen
integreras i samhället. Egentligen dock frågan felställd.är berorDet på
oklarhet innebörden begreppet integration. Alla de klassiskaom storaav
sociologema sysslade med frågan samhällets integration. En floraom av
begrepp vittnar dessa ansträngningar: Borgarklass och arbetarklassom
Marx, Gemeinschaft och Gesellschaft Tönnies, organisk och meka-
nisk solidaritet Durkheim, formell och informell organisation Weber.
Det centrala integrationär att är systemegenskap. Samhället ären mer
eller mindre integrerat. Däremot kan individen inte integrerad.vara
Känneteclcnande för integrerat samhälle förekomstenett är vissaav
övergripande mål och strävanden vilka det i princip råder konsensus.om

kanDet handla förhållandett.ex. till andra makter neutralitetspoli-om
tik, politiskt demokrati, former försystem samhällsförändring refor-
mism och så vidare.

Invandring innebär injektion människor och inteen av grupper som
automatiskt eller självklart delar alla de övergripande samhällsmålen -
främst kanske därför de inte helt klart känner tillatt innebörden dem.av
Och den mottagande befolkningen känner inte självklart till olika invand-

Det i viss mån kunskapsfråga,är barainte det.rargrupper. en men
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Invandring aktiverar djupt liggande föreställningar denstereotypa om
Invandringandre. människor med religion och kulturellaav annan

kan starktvärderingar vitaliserande. Historien visar hur kulturellvara
ochförändring nydaning uppstår i situationer där samhällelig integra-

tion ställs på Kontinuerlig invandring kan alltså medföra positivaprov.
impulser.

den måste med nödvändighet också påverka samhälletMen i en
desintegrerande riktning. Till detta finns flera förklaringar. En är att
relationen mellan invandrade och infödda inte symmetrisk. Denär mest
centrala skillnaden den invandrade initialtinte harär att personen
medborgarskap invandringslandet med allt betyder ifrågai vad det om

deltagande,politisk och påverkansmöjligheter. Irösträtt änmer en
medborgarskapet frånbemärkelse exklusivt. Många har början inteär

till landets språk eller kännedomtillgång hur saker och ting går till,om
kontakter medexempelvis i myndigheter, arbetsgivare, organisationer

skolor. sällan drabbas invandrade dislqiminering,och Inte personer av
förödmjukande behandling och social exkludering. flera avseendenI

invandraren ställning samhället den infodde.har i Varjesämre änen
ojämlikhet samhället kan betecknas frågaform i asymmetri isom enav

och humankapital.maktom
finns emellertid Invandraren får delasymmetri.Det även en annan av

det mottagande samhället, helt eller delvis, stadigvarande eller mera
tillfálligtvis. Efter stipulerat antal år söka medborgar-gives rättett att
skap det landet. Efter någon tid, det varierar förstås individuellt,i nya
behärskar han i allmänhet språket tillräckligt väl för fungera iatt sam-

skaffarhället, och med tiden han sig kunskap relevanta samhällsför-om
Uteslutningsprocesser diskriminering kan han däremothållanden. som

Efter hand får differentieradknappast påverka själv. han alltmeren
kunskap det mottagande samhället. Befolkningen det mottagandeiom
samhället har emellertid motsvarande tillträde till invandrarensinget
ursprungssamhälle obalans kanoch ursprungskultur. inte iDenna grun-
den ändras, dess konsekvenser kan mildras utbildning.men genom

samhällets vänderUtbildningsinsatser i det mångkulturella signamn
emellertid praktiskt uteslutande till invandrarna enlighet meditaget
föreställningen det invandrarna behöver integreras inteäratt som -

samhälletssamhället. rimligt perspektiv det mångkulturellaDet iär av
framväxt och konsolidering livslångt lärande attatt en processse som

alla individers mångkulturella omvandlastärka kompetens att extern-
kompetens, transformera hinder för männis-segregering till intern att
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kors möjligheter förverkliga planer och idéeratt till tillgångar föregna
samhället.

86

Mångkulturalitet har formulerats strategi samhälletsmötaattsom en
behov integration. Frågan måste därför ställas vad vi medav menar
mångkulturellt samhälle.

oklarhetEn med begreppet mångkulturalitet det ibland användsär att
deskriptivt beskrivning samhällets tillstånd medan det i andrasom en av
sammanhang används nonnativt med inriktning på samlevnadsregler

måste gälla i kulturellt blandat samhälle. Oftaett används begreppetsom
både desknptivt och nonnativt samtidigt den avsedda innebör-utan att
den Mångkulturalism betecknar alltså både tillstånd hosanges. ett sam-
hället respektive mål för samhällsutvecklingen.

Grunden för vår förståelse begreppet mångkultur måste sökas iav
begreppet kultur, begrepp har flertalett betydelser ochettsom
användningar. Jag skall inte räkna dem. En nämnare ärupp gemensam
dock odling lika väl människan,naturen marken lika välav som av av-

tanken. Enligt rådande uppfattning inom antropologin stårsom av en
kultur för på vilka vardagligt livsätt organiseras. Språk, kate goriseringar,

traditioner, riter, självförståelsemyter, och relationer delas ochsom
upprätthålls kollektiv alla inslag i kultur.ett är väsentligEn bestäm-av
ning deni antropologiska definitionen kultur grundläggandeär som
perspektiv och förståelseform.

Kulturer har utbredning tidi och De utvecklas förändrasoch överrum.
tid. Samtidigt existerande kulturer påverkar varandra. klassiskaDen
kulturantropologin har givit begrepp diffusion, ackulturationoss som
och assimilation. Deskriptivt betyder mångkultur helt enkelt samexis-

flera kulturer tiden,itens och dessutom -och det viktigt inomärav -
för någon politiskt eller administrativt avgränsad territoriellramen en-

het. Det sista villkoret centralt eftersom maktdimensionär därigenomen
introduceras. I mångkulturellt samhälle konkurrerar fleraett perspektiv
och förståelsefonner med förbindelsevarandra. De står i med varandra,
lånar drag varandra, utvecklas varandra.även motav men

mångkulturelltEtt samhälle låter sig inte oproblematiskt förenas med
nationalstaten övergripande mål. Med viss förenkling kansom en
nationalstaten syfta till hantera politisksägas mångfald demokratiatt
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inom för kulturell och nationell enhetlighet. alternativEn styr-ramen
form har haft och alltjämt har sina förespråkare på olika håll isom

hanteravärlden kulturell och etnisk mångfaldär inom föratt ramen en
enhetlighetpolitisk enpartisystem. Det betecknande denär näratt

kommunistiska diktaturen försvagades f.d.i Jugoslavien, Kaukasus och
på andra håll i det forna Sovjetblocket blossade etniska och nationella
stridigheter upp.

den globaliseradeI världen marknaden synnerligen viktigutgör en
aktör. marknaden fungerarFör långt driven kulturell och nationellen
enhetlighet begränsande, lika mycket politiskanästan enpartisys-som

Varje form påtvingad enhetlighet och förtem. gränser,av genererar
marknaden administrativa och politiska oftast hinderutgör gränser som
skapar kostnader. Långt gången kulturell och nationell enhetlighet utgör

grogrund för diskriminering. upprätthålla diskrimineringAtt ären en
kostnad för samhället. Marknaden fungerar bäst där mångfald frodas.

Filosofen Heller 19963Agnes urskiljer slags mångkulturella itre
den deskriptiva meningen samhällen:

traditionella modellen.Den Etniska och kulturella levergrupper-
separerade från varandra inom territorium.nära Imen samma

omfång kan området ifråga sträcka frånsig regioner till byar eller
kvarter inom byar och städer. Mångkultur enligt den härt.o.m.

Östeuropa,modellen råder delari Asien och Afrika.stora av
Etnisk och kulturell mångfald har uppstått folkomflyttningar,genom
ofta till följd krig, ockupation, gränsförändringar och kolonisa-av

förhållandevistion långt tillbaka i tiden.

världen.Den handlarDet uppståttstaternya om som genom-
interkontinental massinvandring. Ursprungsbefolkningar har trängts
undan och decimerats. Exempel USA, Canada, Australien,är

m.fl.Argentina

västeuropeiska modellen.Den Mångkulturella miljöer har upp--
stått till följd tiders invandring till formatsstaterav senare som
historiskt dominerande nationell Sverige ettav en grupp. ses som
typiskt exempel på nationalstat berikats med mångkulturellaen som

Äktamiljöer invandring. nationalstater i den bety-strängagenom
delsen starkt monokulturella samhällen finns knappast utanförav

och där finns åtskilliga frånVästeuropa, undantag modellen,även
till exempel Belgien, Finland, Schweiz och Spanien.
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Villkor och förutsättningar skiljer sig frågai vilken dennivåom
mångkulturella praktiken utspelas och hur den hanteras politiskt. Till
exempel Schweizi definieras den historiskt givna mångspråkigheten
kantonsvis. Varje enskild kanton i sig historisktingen givenrymmer
mångkulturalitet. Exemplet Schweiz kontrasterar förhållanden denimot
bosniska småstaden där serber, kroater och muslimer åtminstone före
kriget hade sina särskilda kvarter.

Enligt den traditionella modellen återfinns mångkulturaliteten på en
mellannivå i det samhälleliga manifesterasFrämst den irummet. seg-
regerade byar och småstäder. Kriget i Bosnien-Hercegovina har visat
den traditionella modellens sårbarhet totalitära regimer stöder sig pånär
populistisk nationalism. Risken för etnisk rensning i mång-är störst en
kulturell modell traditionellt snitt där kollektiva identiteter starktärav
förankrade jorden.i

Agnes Heller kritisk den amerikanska modellen.är Det mång-mot
kulturella USA, hävdar hon, blir liktydigt med minstaen gemensamma

den amerikanska konsumtions- ochnämnare mediakulturen, vilken-
enligt Heller leder till kulturens förflackning och utamuning. Förutsätt-
ningarna för dynamisk mångkulturell utveckling i Canadaär störreen
och Australien. Båda har övergivit den tidigare invandringspoliti-stater
ken utestängde migranter från icke-europeiska länder, och antagitsom

politik syfte främja uppbyggnaden mångkulturelltär att etten vars av
samhälle. Målet uppblandning. Den mångkulturellt kompetente indi-är
viden blir i likhet med den flerspråkige behärskar skildaen person som
kulturella koder. Om vi tänker samhälle där mångkulturalitetenettoss
har flyttats in i individen upphör den existera desintegrations-att ettsom
problem yttervärlden.i har blivit kompetens.Den Slutresultatet kan bli
kulturell förändring, kulturell utveckling, nyskapande perspektiv och

Ålundförståelsefonner. I nyutkommen bok skildrar Aleksandra huren
ungdomskulturer utvecklas i Stockholms segregerade bostadsområ-nya

den. slutresultatetMen satsningen på mångkulturalitet kan också bliav
assimilation och minoritetskulturers undergång. mångkulturellaDet sam-
hället i västerländsk modell kan med andra ord assimilations-ses som en
mekanism den kombineras med invandringsstopp.när

västeuropeiskaDen mångkulturaliteten sentida företeelse, delsär en
därför nationalstaten historiskt dels därför den uppkommitäratt attung,

sentida invandring i spåren kommunikationemas globalise-genom av
denring. I europeiska diskursen tilldelas mångkulturalitet ofta en nor-

innebörd.mativ Avgörande för mångkulturellt samhälleett västeuro-av
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peiskt snitt demokrati, rättvisa, jämlikhetär och lika möjligheter. denI
traditionella modellen för mångkulturalism förhållandena deär snarare
omvända. utgårDär mångkulturalism från territoriell segregering, och i

följspåren därav olikhet, patriarkat och tillsloivna roller. behöverDener
inte intolerant, formöppet varje segregering hyser latentavara men av
konfliktmöjlighetenVi inte dom bättre.vi Underär normalaärsom -
förhållanden råder ingen eller mycket liten geografisk mobilitet. Följ-
aktligen också social mobilitet liten.är

viktigasteDet måttet på uppblandning i mångkulturellt samhälleett är
exogami, giftermål eller parbildning moderntIöver gruppgränser. ett
västerländskt samhälle där parbildning de båda kontrahenternasär en-
sak finns ingen formell begränsning människors möjligheter giftaattav

utanförsig den etniska eller kulturella Förekomstenegna gruppen. av
bostadssegregering minskar naturligtvis sannolikheten för-att exogama
hållanden skall komma till stånd behöver i sig inte avgörandemen vara
hinder. denInom moderna mångkulturaliteten negativa attityderutgör
och xenofobi främlingsfientlighet hinder för exogami, inte traditio-
nella regler.

Nathan Glaser5 bland ättlingar till europeiska invandrareatt iuppger
giftennålsfrekvensenUSA utanför den etniskaär föttsgrupp man

inom 70 traditionelltInomnärmare segmenterade samhällenprocent. är
den mycket lägre. På den bosniska landsbygdenavsevärt den detiär

obefintlig. Glaser emellertidnärmaste inom giftennåls-USAnoterar att är
frekvensen mellan afroamerikaner och ättlingar till europeiska invand-

bara några Exogami bland Spansktalande invandrare frånprocent.rare
Latinamerika ovanlig. Bland invandrare medär asiatiskt denärursprung

ovanlig. dessaOm trender består kommer allt tydligareytterst en seg-
detmentering amerikanska samhället ske efter rasatt stereotypaav

kategoriseringar.

åö

mångkulturDagens i Sverige hör med modernisering ochsamman
globalisering. detI moderna projektet gränsöverskridande kommuni-är
kationer centralt inslag. idéer, föreställningarVaror, och människorett

sig aldrig förr. Satellitbaseraderör över gränser TV-sändningar ochsom
förmedlarInternet bilder hela världen och till hela världen.över Främst

skildras västerländska förhållanden och Kommunikationernassynsätt.

SOU 1997:158 demokrati, mångfaldjämställdhet och l23



utveckling det möjligt från vilkensig plats helst på jordengör att ta som
till vilken plats inom loppet högst dagnågra dagar. I bor iannan av

hela jordens befollmingprincip nästgårds.
Mångkulturalitet inom det moderna projektet handlar kontakterom

mellan olika kulturer skala förekommit.i aldrig tidigare Interna-en som
tionalisering och globalisering innebär den moderna mångkultura-att
liteten inte självklart låter sig inpassas inom de historiskt givna stats-

nationalstatens breddar.Den Ekonomiska,gränsema. svämmar över
sociala och personliga nätverk bygger flera samhällen. Allt flersamman
får dubbelt medborgarskap.

ofta framförd uppfattning fore efterkrigstidensEn Sverigeär att
arbetskraftsinvandring etniskt och kulturellt homogent. dockDet ärvar

modifikationer.sanning med Somliga regionala dialekter gutniskanen -
exempel så särpräglade de kan klassificerasär ärett attpass som egna-

språk. Etableringen svenskt riksspråk relativt företeelse.ett ärav en sen
framUnder hundra år till utgjorde nuvarande Finland1809änmer sex

rikets östradel. Påstår Sverige historiskt har varit etniskt ochatt settman
kulturellt homogent hävdar Kalevala svensk kulturyttring.ärattman en

bortser från cirka tredjedel allmogen finsktalande.Man att en varav
Talar lång svensk kulturell och etnisk enhetlighet bortserman om en

också från från betydelse och från detHansansnärvaro,man samemas
faktum införlivade underSverige danska och norska landskap 1600-att
talet. Lunds grundades led effektivuniversitet 1682 iettsom en
försvenslcningsprocess. Möjligen kan efter uppfattasSverige 1809 som

eller mindre etniskt förbiserhomogent. Då emellertid attmer man
och bildade religiöst hänseendeSverige Norge union 1814-1905. harI

dock Sverige varit enhetligt under lång tid. Framför allt har maktut-
övningen alltid varit starkt centralistisk. Talet homogenitet hämtarom
också näring det förhållandet Sverige aldrig har lytt under ellerattur
ockuperats främmande makt.av

Vad historien vittnar egentligen etnisk och kulturell enhet-inteärom
lighet regionala kulturskillnader inom gränserutan att statenssnarare

har fått särskilt genomslag den nationellainte i politiken. Segreger-stort
marginalisering oching, assimilation har inslag i denna politikvarit

Ändalångt innan nationalism fonnulerades ideologi. i vårinsom egen
tid har de tornedalsfinska och samiska konsekventminoritetema utsatts
för hård och obevekli statligt sanktionerad diskriminering. Taleten g om
historisk enhetlighet kulturell bemärkelse har förväxlats,i jag, medtror
centralism och maktkoncentration. nutida föreställningenDen om en
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historisk svensk homogenitet bottnar i dagens kulturella ochatt etniska
mångfald har andra uppkomstbetingelser gårdagensån invandring i-
stället för territoriell inkorporering.

Varje invandringssamhälle ställs inför uppgiften hantera den olik-att
het manifesteras deti offentliga på arbetsplatser och irummet,som
skolor invandring talar språk, hargenom annatav personer som annan
kulturell identitet, och fenotypiskt°även utseende. Språkligaannat och
kulturella skillnader kan försvinna assimilation någraövergenom gene-
rationer, och tidigare fenotypiska skillnader i Sverige inte större änvar

de försvann efteräven någon tid.att En strategi hanteraattannan
skillnad segregering,är alltså extemalisering skillnader.genom en av
Segregering kan tvingas på etnisk eller kulturell minoriteten genom
direkta tvångsåtgärder eller indirekt marknadskraftemas spel igenom

samhälle där etnocentriska och främlingsfientligaett attityder florerar.
Men Segregering kan också älvvald från minoritetens sida ettvara som

hantera de påfrestningarsätt skillnadenatt kan betyda för den. Ensom
internalisering skillnader kan möjligen förekomma formisägasav av
marginalisering. Det handlar inte kollektiv individerutanom snarare om

varken har tillgång till ursprungskulturens trygghet och nätverksom
heller inte har kunnat inlemma sig i majoritetskulturen. Margina-men

lisering har visst släktskap med det begrepp på språkområdet som
debatterades intensivt för tjugo år sedan, nämligen halvspråkighet.

I Sverige uppmärksammades inte invandringsfrågorna förrän vid mit-
l960-talet. Då hade redanten invandringen pågått i tjugo år.nämnareav

Någon specifik invandrarpolitik fanns inte. oreflekteradeDen meningen
folk skulle sedenta dit de kom.att Det handlade kortvar sagt attom

assimilera sig. Begreppet invandrare infördes vid denna tid. Det ersatte
ordet utlänning då hade negativ klang. fördeDet tanken tillsom en
utanförskap, och utböling. Ordetutgrupp invandrare hade denpå tiden

neutral klang. Man kunde tänka på innanförskap och ingrupp. Invand-en
rarutredningen föreslog 1974 omvälvande politik. Den sammanfatta-en
des i mål: jämlikhet, valfrihettermer ochtre samverkan. ämlikhetJ ärav
det övergripande målet. Det handlar icke-diskriminerande politik.om en
Invandrare skall tillerkännas rättigheter och skyldighetersamma som
svenskar på alla samhällsområden. Bara i fråga rikets säkerhet,om
försvaret och liknande kan vissa inskränkningar förekomma. För att
säkra jämlikhet behövs vissa särskilda insatser utbildning i svenskasom
och grundläggande samhällskunskap, tillgång till tolkservice isamt
samband med myndighetskontakter, inom sjuk- och hälsovården, och
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andra sektorer olika individens integritet.inom vissa på sätt rörsom
individuellt får utformaValfrihet målet invandrade sinrör att personer

ursprungskulturs identitet.identitet svensk eller behålla sinsom
inte frågaValfrihetsmålet syftar inte på kollektiva rättigheter. Det är om

subkulturer. handlar individens rättigheter.forma särskilda Detatt om
hand-jämlikhet huvudsak skall med generell politik,Medan i uppnås

exempel hemspråksundervis-valfrihet riktade åtgärder tilllar somom
måletföräldrar. Innebördenför skolbarn med utrikes föddaning av

har tolkatssamverkan har något svårare förstå.varit Detatt ensom
Stöd till uppbygg-andra målen politikområdet.tillämpning de två påav

liksom inaden invandrargruppers organisationer, röstarätten attav
bofasta utländska medbor-kommunfullmäktige- och landstingsval för

invandrarpolitiskasådana tillämpningar. svenskaexempel på Denärgare
svenskarinvandrare har rättighetermodellen handlar alltså att somom

redan tidigtoch utbildning. Sverige hadearbetsliv, socialpolitikinom
fördes flera andragästarbetarpolitikavstånd från dentagit som av
Schweiz och Belgien.invandringsländer Tyskland,västeuropeiska som

förebild. svaghetmodell DessUtomlands har denna ärsetts som en
beroendeallt föremellertid den i vissa avseenden varitatt av resurser

kan vi i dag konstateraden offentliga sektorn. Tyvärrfrån att stora
offentligafungera bättre tider då denbehövs för få den iinsatser attatt

utgifter och då nationalistiska strömningarbanta sinasektorn tvingas
förskjutit det politiska mittfältetmissnöjespartier harfångats upp avsom

chauvinistiska hållet.detåt mera
mångkulturalism infördes Canadasyftande till någotPolitik avsenare

unikainvandring.uppbyggts Detoch Australien stater som genom-
fonnaexemplet nationalstat sökt mång-svenskamed det är att enen

invandrare samhällsgemenskapen.inlemma ikulturell politik for sinaatt
Vägvalet. Socialdemo-svenskakan finnas flera förklaringar till detDet

Under kriget detlandet l930-talet.kraterna hade sedanstyrt var sam-
socialdemokraterna idärefter regeradelingsregering och under tiden

Välfärdssamhällets framväxtbondeförbundet.koalition med dåvarande
hade det statsbä-socialdemokratiskt verk.dock alltigenom Härettvar

väsentligtsamhälletfunnitrande partiet integrera attväg att genomen
klassamhällets skadeverkningar.reducera

samhällsom-politik förflera dennafanns givetvis hörnstenar iDet
denrimligt gissavandling. Utbildningspolitiken Det attär attvar en.

dennaförlängning inte-handladesvenska mångkulturalismen avenom
den påtillämpninggrationspolitik, eller så vill, nyttettavenom man
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område. socialdemokraternaFör representerade arbetskraftsinvandrama
på 1970-talet icke oväsentli del arbetarklassen, och kunde påen g av man
ganska goda grunder utgå från invandrarnaatt utgjordemerparten av
stödtrupper till socialdemolqatema. Det delvis denna bakgrundär mot

för utländskarätten medborgare varit bosatta isom permanentsom
Sverige under visst antal år vid kommunalval,ett röstaatt desamt
jämförelsevis villkoren erhållagenerösa svenskt medborgarskapatt
måste Samtidigt förklarar detta det oerhört starka motståndet hosses.
socialdemokraterna olika invandrademot önskemål inrättaattgruppers
minoritetsskolor.

Skolpolitiken kan indikatorsägas på hurutgöra långt understatenen
socialdemokratisk ledning har bereddvarit i verkligen utvecklaatt att

dynamisk mångkulturalism. Ett mångkulturellt samhälle ställeren stora
och krav på skolan. skolansI roll finns inbyggd motsättningnya en
mellan uppdraget fostra barn till landets värde-att och nonrrsystem
integrera samhället enhetsskola och utveckla den mång-attgenom
kulturella potentialen pluralistisk skolpolitik. För socialdemolcratema

det fullt möjligt utveckla mångkulturalism inomatt för denvar ramen
allmänna grundskolan, de kunde inte generell möjlighetmen som en
godta privata minoritetsskolor med vissa få undantag på etnisk, reli-
giös, språklig eller grund.annan

85

Den moderna samhällsutvecklingen uttryck för trender och tenden-ger
går varandra Ådärigenommot också stärker varandra.ser som men som

sidan marknaden globalt. På handelns, företagsamhetens,ena opererar
forskningens och utbildningens områden finns starka intressen attav
befrämja internationaliseringsprocesser. Ett de kravsätt att möta som
den ekonomiska, teknologiska och miljömässiga utvecklingen ställer är
intemationalism. Vissa frågor sådan deär endast kan lösasart attav

samordnade internationella satsningar exempelvis miljöförstö-genom -
ring, ekonomisk utveckling i den fattiga delen världen, befolknings-av
utvecklingen, den globala resursfördelningen, energiförsörjningen och
flyktingfrågoma.

heltEn samtidigt pågående utveckling nations-ärannan men
uppbyggandeprocesser långt ifrån avslutade Afrika,iär delarstorasom

Asien, inom det forna Sovjetblocket och på Balkan. flykting-FN:sav
kommissariat räknar med det i dag finns cirka 27 miljoneratt flyktingar
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tvångsförflyttadevärlden, och lika fördrivna och inomi minst många
offer förflesta flyktingar dagden allra iDe ärgränser.statensegna

utspelas mellankonflikterinbördeskrig och etnisk rensning. Dessa som
bakgrund nations-olika folkgrupper inom måstestaten mot avses

stark politiskNationalism har frambyggandeprocesser. vuxit som en
Även har nationalistiskaforna Sovjetblocket. ikraft i det Västeuropa

ivalframgångar. Nynazistiskapartier vunnit växer ävenstora grupper
val till kommun-flera håll landet haft framgångar iSverige och har på i

diskuterasutvecklingen låter alltså ifullmäktige. politiska sigDen
nationalism.intemationalismspänningentermer av -

mellanfinns motsvarande spänningdet kulturella områdetPå en
fundamentalismfundamentalism.mångkulturalism och Begreppet myn-

bibelsynbokstavstrognaför beteckna dentades ursprungligen att som
AbortmotståndNordamerika.protestantiska sekter ipredikas vissa ärav

revolutionen har begreppetden islamska i Irancentralt inslag. Sedanett
kommit för-allmänna medvetandet alltmerafundamentalism i det att

Salman RushdieDödsdomenknippas med muslimsk extremism. mot
tillförhållningssättför fundamentalism. I sittsinnebildenstår som
påjudiska bosättareIsrael och Palestina uppvisarfredsprocessen mellan

religioner tycks kunnafundamentalistiska drag. AllaVästbanken klart
Kännetecknandefundamentalistisk orientering.meduppvisa grupper

levnadsreglerföreskriverrörelser deför sådana sägsär att som vara
ochstarkt auktoritäraskrifterna. Rörelsernauttryckta de heligai är

religiösemellertidpatriarkaliska. Fundamentalism änär extremmer en
den statsbärande.klart politiska drag. Iranhar samtidigt Irörelse. Den är

medkulturyttringar hörmotarbetafrämsta målDess är att sammansom
bakgrund finns det all anledningdennamoderna samhällslivet. Motdet

fundamentalistiska familjen.till dennynazistiska rörelserräknaatt
föreställningenför olika slags fundamentalismerGemensamt är om

rassynpunktoch vill skaparenhet. Rasister nynazister rentett sam-ur
hälle.

samhällsutvecklingen ställeroch bemöta de här tendensema iAtt möta
samhällsutvecklingen gårindividen.krav på anpassning hosstora nu-

tid huvud-fram till vårförändring harväldigt fort. Kulturell egenmera
ålderskohorterförklarats tillkomstensakligen somnyagenom av

ålders-samhällsförhållanden. Varjeförändradesocialiserats under gradvis
grundvärderingar. Dettahållit fast vid sinakohort har dock i huvudsak

denvaraktighet. Imentaliteters långaförklarar kontinuiteter och mo-
mellan deemellertid skillnadernasamhällsutvecklingenderna storaär
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förhållanden under vilka olika kohorter socialiseras. Livslångt lärande
såvitt förstårjag centralt vi vill intemationalism och mångkult-är om

uralism tillmötes. heltDet nödvändigt inslag i motståndetär ett mot
odemokratiska reaktioner på den moderna samhällsutvecklingen i ter-

extremnationalism och fundamentalism.mer av
Vuxenutbildningen har central roll spela det gäller skapanäratt atten

förförutsättningar jämlikhet. Invandrarbefolkningen utbildningsmäs-är
mycketsigt heterogen. handlarDet förse dem har varitattom som

utestängda från utbildning, mycket ofta kvinnor, med grundkompetens
för klara det modernasig i samhället läsa, skriva, räkna ochatt att-
grundläggande kunskaper deti svenska språket. Samtidigt gäller det att
finna former för hur examina och kvalifikationer från andra länder på ett

rättvisande ska kunna ekvivaleras och lämpliga tilläggs-sättmera genom
kurser i Sverige meriterande och kvalificerande denpå svenskavara
arbets- och utbildningsmarknaden. grundläggandeDetta rättvise-är ett

idén livslångtkrav. När lärande slår igenom och naturligtettom ses som
allainslag i människors liv, kan vuxenutbildning specialdestine-ärsom

rad för invandrare få mening och inte fungera stigmatiserandestörre
den har haft tendensviss göra.attsom en

Utbildningen i mångkulturellt samhälle omfattamåste samtligaett
medlemmar samhället. Mångkulturell kompetens något gällerärav som

Hittills har uppfattningenalla. varit invandrare behöver integreras iatt
samhället, bland utbildningssatsningar. uppnåFörannat attgenom sam-
hällelig integration det centralt också den etniskt svenska befolk-är att

helt dominerandeningen, den majoriteten, livslångt lärandegenom
förbereds för det oundvikliga mångkulturella samhällslivet.

Problemen med den svenska mångkulturella modellen från 1970-
talets mitt den ensidigt koncentrerade sig på integrationattvar av
invandrare. Jag mångkulturalismen värd på. Enatt är att satsaanser
mångkulturalism förenad med respekt för människors identiteter, jäm-
likhet och samexistens den enda anständiga framtidsvisionen förär ett
invandringssamhälle. fordrar emellertid den svenska sidanDetta att
också med diskussionen. föri Vilka visioner har vi svensk kulturtas
Vad kan mångkulturalismen Sverige Vilka kompetenser vill vige
stärka skall hanteraHur vi spänningar och motsättningar uppstår isom

mångkulturellt samhälleett
Vuxenutbildningens roll i mångkulturellt samhälle kan inteett vara

kunskapsförrnedlandeensidigt den traditionella deti meningen. När
gäller människor utbildningssituation det också feli givetvisärvuxna en
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tala fostrande, socialiserande elleratt resocialiserande mål. Snarareom
handlar vuxenutbildningen deti mångkulturella samhällets tjänst attom
aktivera och reaktivera potentialer människor har. Vuxenut-som vuxna
bildningen kan fungera mötesplats där förståelse och respekt försom en
olikhet främjas. Detta ställer krav på utbildaren. Jagstora vitror att
behöver tänka på vuxenutbildningens uppgifter i vidgattermer ettav
medborgarskapsbegrepp med allt vad detta innebär frågai respektom
för olikhet och ömsesidighet, samspel och delaktighet i samhälls-

Ett mångkulturellt samhälle måste baseras på organisk soli-processen.
daritet för anknyta till Durkheims terminologi.att

Frågorna många och vi harär inte på dem sakEn dockän. ärsvar
säker. alla modellerI där vi beredda ochär målen förprövaatt ompröva
svensk mångkulturalitet måste livslångt lärande helt centraltettvara
inslag.

NOTER

Befolkningsstatistik 1995. Folkmängden efter kön, ålder och medborgar-
skap Statistiska centralbyrån, Stockholm.m.m.

2 Franzén, 1990.

3 Heller, 1996.

Ålund,4 1997.

5 Glaser, 1996.

6 individensFenotyp, egenskaper, de arvsanlag förverkligats eller blivitsom
utvecklade i till individens totala anlagsuppsättningmotsats genotypen
vilken innehåller anlag kan förverkligas först hos avkomman.som
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Hur passar
den svenska kunskapsdebattens idéer

lågutbildade invandrare
påAtt kunskap utbildningochse

sociokultureilt perspektivettur

CarlsonMarie

kunskapssamhälleleva i vårt svenska innebär oftaAtt ett attsom- -
på självklart måste kunna hantera högteknologisksättettman en

Informationskriñspråklighet. och kunskap får i ökande omfattningman
söka efter skriftliga böcker, tidskrifter, infobladsjälv i källor, Attetc.

sikta hög utbildning många viktigt, både individ-mot en ses av som ur
samhällsperspektiv. i lever dag människoroch Men Sverige i många

miljöer där läs- och skrivkunnighet harhar sitt i varitursprungsom
mindre utbredd. Följaktligen kan deras på kunskap och kunskaps-syn
överföring också annorlunda. samhällen där kimskapsinhämtningIvara

det talade språket, kanske lika ofta vardags-sker mer genom genom
skolbänken, mellan människor viktiga.på Inteumgänge är mötensom

kan kunskapsstilar och praktiker läsande och slqivande, både iminst av
skilja markant frånutanför skolmiljö, sig praktiker i högteknologi-och

industrisamhällen.ska
från sådana kunskapsmiljöer följandemänniskor artikelDet är som

uppmärksamma, alltså deltagare frånkommer kulturkretsar medatt en
annorlunda utbildningstradition det svenska samhällets.sällaninte än

allmänt föreligger invandrarforskning fådet svenskRent inom ytterst
utbildnings- eller språkstudier, där djupgående och lctitisktpå ettman
granskande uppmärksammar också sociala och kulturella perspek-sätt

bristsärskilt gäller detta vuxenundervisningenJ påpekadestiv En som-
Christinaredan i början 80-talet den amerikanske lingvisten Bratt-av av

Paulston i för Skolöverstyrelsen 1983. Bratt-Trots attrapporten
framhöll hon vik-Paulstons grundläggande perspektiv lingvistiskt,var

söka kunskap med hjälp andra disciplineri språkstudier ävenattten avav
pedagogik, antropologi för kunna fåsociologi ocht.ex. att en mersom

språkinlärning ibidzl l.och nyanserad förståelsesammansatt av
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Mötet med det svenska utbildningssystemet ett-
statusbyte nedåt

Att migration inlemmas i svenskt utbildningssystem, därettgenom en
kunskapssynviss liksom bruk läsande och skrivande för givna,tasav

kan inte helt förvånande något problematiskt. lågutbildadeFörvara
migranter innebär med det svenska kunskapssystemetmötet ofta till-
kortakommanden. Det sociala och kulturella bagage som man som
invandrare bär med sig sällan till deti svenska undervisnings-tas vara
systemet.

Resan till Sverige innebär således i många fall statusbyte nedåt vadett
gäller kompetens. detI gamla hemlandet kunde det så denattvara
formellt lågutbildade migranten hade hög praktisk ochstatus genom en
social kompetens I Sverige däremot kunskapssystemväntar därett
kunskap från formella utbildningar värderas högre. Följaktligenmer
kommer den lågutbildade invandraren betraktas iatt som en person
avsaknad antal önskvärda egenskaper, vilkaett svensk för-av genom

skall till frågai dominerar i olikasynsättettsorg ges personen som-
skoldokument. Denna inställning förekommer i skildaäven samman-
hang där diskuterar utbildning för invandrare, inte minst då också iman
det betänkande förra året skrevs Kunskapslyftskommittén, "Ensom av

för kunskapslyftstrategi och livslångt lärande SOU 1996: 27.
Vilken skrivning och vilka begreppgörs används i aktuellsom som

debatt enligt min mening viktigaär uppmärksamma på så kanatt sätt-
tydliggöra vilket eller vilka rådandesynsätt Inte minstärman som

angeläget detta med tanke på kommandeär diskussioner Enom ny
vuxenutbildning år 2002. Generellt vill i det svenskasett man
utbildningssystemet utifrån i grunden västerländsk idétradition skapaen
"en kritiskt reflekterande individ och tillika duglig samhällsmedlem.
Liknande uppfattningar finner också i de direktiv riktats tillman som
Kunskapslyftskommittén då det gäller pedagogisk utveckling och nya
krav ställa på vuxenutbildningen Dir.att 1995: 67. En skrivning som
följer vårt utbildningssystems och värderingar, där vi så tydligtnormer
ställer individen i individ bör hålla sig kritisktcentrum; reflekte-en som
rande och deltaga individuellt och samhälleligt på för aktivtett sätt.oss
Mot detta har jag i tidigare arbetensynsätt ställt annorlunda kognitivtett
ideal med exempel hämtade från turkisk traditionell bygemenskapen
Carlson 1995.
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Olika kunskapsstilar olika ideal-

den turkiskaFör kunde till exempel minnesteknisk kunskapgruppen
innebära hög på så repetitiv utantillinläming i avsaknadsättstatus att en

kritik och kommentarer prioriterades, vilken också ofta underströksav
med tämligen auktoritär disciplin. viktigasteDen boken lästeen man ur

och tillKoranen vardags användes läsande och skrivande inte ivar
omfattning.någon Bruket läsa och skriva ofta valstörre att är ettsnarare

flerabland för uppnå kommunicerande mål. Förmodligen finneratt ett
i den turkiska bygemenskapen betydligt mindre sammanhäng-ettman

ande bruk litteralitet5 jämfört med vårt samhälle.egetav
Nyheter i det turkiska bylivet förmedlas för det hörsä-mesta genom

och kvinnor får delvisMän olika slag information, då de till storagen. av
delar lever i starkt åtskilda sfärer. har kontaktMännen med ytter-mer
världen deltagande utanför hushållet och bysamfållig-störreettgenom
heten. träffas regelbundetDe på tehus och caféer och alltid det någonär

läser tidningar eller har fått brev eller nyheter utifrån. Informationsom
från den världen når kvinnorna via Kvinnornasstora männen. egna

förstanyheter i hand familjerelationer; händelser giftermål ochrör som
barnatödslar, händelser framför allt ligger den erfarenhe-närasom egna

få brev bynAtt i kollektiv händelse. brev läsesEttärten. stor, snarasten
tillsammans många gånger, det blir slags upprepning. Till slut kanett

den inte läs- och slcrivkunnig läsa brevet högt tillsammansäven ärsom
med de andra och förmedlapå så nyheten vidare.sätt

Byborna olika rollerintar inför skilda aktiviteter. sällan frågaDet är
göromål, där individer handlar enskilt, olika nätverk aktiveras.utanom

Förmågan läsa och skriva och andra färdigheter kan dettapå bliatt sätt
ömsesidiga delar utbytesprocessi och därmed behöver inte allaen
individer bli skickliga vad gäller färdighet.varje älv kan,Det inteman

bytagår till sig från någonatt annan.

Mångsidigt bruk ocksåläsande och skrivande iav
vårt samhälleeget

mångsidigt bruk litteralitetEtt tematik behandlas påär ettav en som
intressant i antologin 1991,Writing där mångasätt in community ges
exempel på hur förmågan läsa och skriva kan användas i dagligtatt
samhällsliv och detta faktiskt också högteknologiska samhällen:i
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A without highly developed literacy skillsperson getmay
down all of the literacy tasks required of him her inor
modern urban America by thepassing tasks of filling out
fonns, writing letters, and the like another member oftoon
the community in exchange for, skills mendingatsay, car
engines managing arrangements. Streettransportor
Street 1991:148

Viktigt det inom nätverkatt är inte alls förknippatnotera att medett är
skam inte behärskar läs- och skrivfárdigheter; det inteärom man mer
anmärkningsvärt någon inte kan lagaän ibid.att Välmotorerannan
inlemmad i bra fungerande nätverk, kanett ordna hyggligman en
livssituation de färdigheter eftersträvas skolansutan i världsom

det gällerNär läsande och skrivande kan alltså konstatera attman
denna förmåga används på många skilda och framför allt littera-sätt att
liteten i vardaglig tillämpning mycket mindre enhetligär vadän man
vanligen tänker frånsig skolans värld faktum alltsåt.ex. ett ävensom-
gäller vårt samhälle Inte minst har socialantropologiskaeget närstudier

hurvisat på läs- och slcrivkunnighet överlag ingår i komplex ochen
mångförgrenad social miljö se Barton Ivanic 1991, Blocht.ex. 1989,
Heath 1983, Kulick Stroud 1993, Street 1993, 1995.

Om använder läsande och skrivande många skilda sätt ärman nu
det högst troligt också på denna förmåga varierar världenatt över.synen

vi svenskaNär i utbildningsdiskussioner talar läsförståelset.ex.om
centralt kunskapmått på det möjligt dettaett måttär egentligenattsom

diskutabelt slagsär generell måttstock också för lågutbildadesom en
invandrare med icke-europeisk bakgrund. det tidigareI nämnda betän-
kandet En för kunskapslyftstrategi och livslångt lärande ingår just
läsförståelse värde relaterar kunskap till ochettsom man man anger

denna förmåga haratt enligt skalor med fem färdighetsnivâertestats tre
SOU 1996:27, 67-68. Författarna jämför testningen läsförståelses. av
med material från sju länder: Kanada, Nederländerna,ett Polen, Sverige,
Schweiz, Tyskland och USA ibid: 9.35-3 Att utformat enligtärtestet

specifik västerländsk kunskapsmodell och i specifik västerländsken en
kontext, berörs inte. Inom västerländsk läsforslcning har emellertidman
återkommande påpekat de skoltest allmänt används inte kanatt som
betraktas kultumeutrala. Kritik har riktats från många håll mot attsom

tenderar läs- och skrivkunnighetatt teknikautonomman se som en
frikopplad från den sociokulturella miljön. I internationella samman-

134 demokrati, jämställdhet mångfaldoch SOU 1997; 158



har dethang under decennier pågått livaktig forskningsenare en om
litteralitet och kunskap med hänsyn till den sociokulturella kontextentagen

och utanföri utbildningsinstitutioner. Inom antal disciplinerett t.ex.som
pedagogik, sociolingvistik, kultursociologi och socialantropologi har

alltmer kommit intaga kritisk inställning till tidigare ellerattman en mer
mindre evolutionistiska inriktat på kognitivt mätbara konse-synsätt
kvenser läs- och skrivkunnighet. stället har utifrånI tvär-ettav man
kulturellt perspektiv ökadi utsträckning kommit betrakta litteralitetatt

socialt och kulturellt konstruerade praktiker, där aktörer olikasom av
slag bl.a. Cook-Gumperz 1986, Bourdieu 1984, 1991, Streetagerar
1984, 1993, 1995. Enligt detta kan således språkundervisningsynsätt
liksom läsande och skrivande inte betraktas någon neutral tekniksom
avskild från värderingar och attityder uppfattningar språknormer, om-
och lärande vilar alltid på kulturbunden social konstruktion. Som vien

konstateradetidigare hörde kunskap i den turkiska bysamfälligheten på
intrikat med kollektivet med individen ochsättett änsamman snarare

eftersom individen så ofta och alltmer betonas i svensk kunskaps-nu
förtjänardebatt detta begrepp särskilt avsnitt.ett

Individen, kollektivet och det kritiska tänkandet...

allmänt kanRent vår starka individfokusering tyckssäga attman vara
främmandeganska för den turkiska inställning jaggruppen; en som

också förra hösten då jag inom för mitt pågående projektmötte ramen
genomförde mindre intervjustudie på några vuxenutbildningscentra ien
Istanbul. Fokus i intervjuerna inriktat på uppfattningar och strategiervar

kunskap och bådekring utbildare och kursdeltagare intervjuades. Inter-
genomfördes tillsammans med forskarstuderandetvå från peda-uema

gogiska institutionen på Bogaziçi-universitetet. Samtliga kursdeltagare i
intervjuerna lågutbildade kvinnor inflyttade från landsbygden. Detvar
visade sig genomgående dessa kvinnor tycktes ha litenatt attvana
reflektera den studiesituationen eller vadöver kundeöver t.ex.egna som

detviktig kunskap utanför omedelbara livsrummet.anses som egna
Samtliga också på självklart det lärarennästan sättett attangav var som

i kurs för skulle bestämma vad relevant kunskapäven en vuxna som var
dennaoch hur kunskap skulle tillägnas. heller verkadeInte kvinnorna

vid sig och reflektera individuellt, de tycktes benägnaatt yttravana mer
söka stöd hos varandra. En mina komassistenter självatt attav

135SOU 1997 ;1158 mångfalddemokrati, jämställdhet och



kommentera varför kvinnorna i vissa avseenden inte alltid hade så
många synpunkter, bl uttryckte hon funderingarsina så här: "Elevera
tänker inte kreativt i Turkiet. Om du individuellt i klass,svarar en
betraktas du outsider° du inte på denär vägen".som en gemensamma-

Studenten funderade här i kreativt tänkande och menadetermer av
deti turkiska klassrummet inteatt till självständigtuppmuntras ettman

förhållningssätt eller kritisk reflektion. Vad egentligen medsom avses
tänka kreativt kan förstås diskuteras, det finnsatt olika kognitivaattmen

stilar beakta tycks tydligt. Enkelt uttryckt kanatt desäga attvara man
forna landsbygdskvinnorna också dennai storstadsmiljö tycktes hysa en
stark tilltro till fixerad skriven kunskap möjlig lära sig utantill.atten

och skrivkunnighetLäs- såg inte heller förstai hand lcritisktettman som
och användbart redskap i läroprocess. Det muntliga kunnandet ochen en
repetitiv inlämingsfönnåga kom framhävas kvinnorna beskrevatt när
lärande. För del blev det tydligt under intervjuerna uttaladattegen en
distinktion mellan individ och kollektiv uppfattanärmast är att ettsom
tankegods från den idétraditionen.egna

Att västerländskt individbegrepp kangängse sig främmandeett förte
många människor i traditionell landsbygdsmiljö haruppvuxna man
sedan länge också uppmärksammat socialantropologiskai studier. Så
har antropologen Le Vine och sociologen White diskuteratt.ex. begrep-

identitet och identitetsuppfattningar inom skilda kulturkretsarpet i Hu-
Conditions: the cultural basis of educational developments. Dessaman

forskare vi västerlänningar ofta misstar vi uppfat-t.ex. att närmenar oss
konstruktionen identitet frågatar individuellt valettav en som en om

det inte så bybor vanligtvis föreställerär sig sin identitets-agrara-
utveckling Le Vine White 1986: 36-43. Enligt Le Vine White
begår vi våra misstag på grund vi tillskriver andra våraattav egna
uppfattningar och inte älva kan tänka i alternativ. I samhälleett agrart

de vanligaste avsikterna med beskrivaär just placeraatt atten person
hans eller hennes position i förhållande till andra i det lokala samhället -
det alltså social identitet förhållandeär i till andra det viktiga,ären som
inte individcentrerad privat uppfattning ibid: 38.en

Antropologiska fältarbetare har också länge mångarapporterat att
icke-västerländska folk inte skarp åtskillnad mellan individengör ochen

vi i västvärlden. kvinnaNär blir tillfrågadt.ex.gruppen som en ung om
åsikt,sin kan hon ofta referera till någon inom släkten.annan person

inställningDenna kan j ämföras med idealevår kursdeltagare i kunskaps-
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samhället, skall kritisk, aktiv och självständig. Ien person som vara
traditionellt kontexter det också vanligt moral och intelli-är attagrara

blandas konceptuellt. intelligentAtt innebär framförsammangens vara
allt uppför enligtsig rådande moraliska i förhållande tillatt man normer
alla andra i den gemenskap skulle uppfattasingår Att emotsom man

förryckt,blivit eftersom intelligentingen människasom om man vuxen
handlar sådantpå ibid.sättett

Sociala identiteter hos folk konstrueradesålunda påagrara synes vara
tycks svårfångat utpräglatmed individualiseradsättett som vara en

psykologisk terminologi. Social identitet baseras påsnarare personens
placering i nätverk sociala band personligapå kvaliteteränett av
definierade oberoende förbindelser. För erhålla hög iatt statusav
vuxenlivet det viktigare leva i överensstämmelse med socialaär att

bygemenskapenkonventioner i utmärka individuelltsig medän att
färdighet.någon tillägnad sociala karriären hör också medDen samman

ålder och kön gammal går före fore kvinna.och Menung man-
åldrandet i sig inte hög måste visa sinstatus,garanterar utan man
mognad enligt de lokala måtten. Vad rälcnas här för det förstaärsom en
reproducerande kapacitet, moraliskockså liksom ekonomiskmen en en

finnsmognad ibid: 41. alltså mängd värderingarHär centrala atten
följa vilka tillsammans skapar till delar annorlunda känslastoraen av-

eftersträvavad viktigt i livet jämför med västvärlden.är attsom om man
således alls säkert från icke-europeiskDet inte migrantär att en en

landsbygdsmiljö första hand formaliseradi önskar prioriterar utbild-en
med tanke på de gäller för reproduktionning och moralisknormer som

och ekonomisk mognad". Vad beträffar landsbygdsturkar kommitsom
forskarentill från kulutrakten har Ingrid Lundberg påpekatSverige att

hörttill utvandring med möjlighetmotiveringen tillsnarast samman
arbete med utbildning. flera fallStudier hemlandet har i valts bort tilliän
fönnån for emigration och materiella ambitioner Lundberg: 1991:
124f, l32f. Sociologen göteborgsstudieEyrumlu har iReza en av
turkiska ungdomars fortfarandeskolgång visat Turkietpå utgöratt
källan till rådande värderingar. Eyrumlu fann studier denutövert.ex. att
obligatoriska skolgången värderades särskilt högt:inte

flestaDe eleverna i årskurs åtta eller ansåg dennio ägeratt som
affarsrörelse, eller har möjlighet det, inte behövergöraatten egen

förstudera vidare dem räcker den obligatoriska utbildningen-
för klara jobbet. Föräldrar och bekräftar den inställ-att vuxna
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ningen. heterDet Den har saknar utbildningatt som pengar men
klarar sig, aldrig den har utbildning saknar pengar."men som men
Eyrumlu 1992: 28

det gällerNär progression social identitet i landsbygdsmiljöer skerav
denna sålunda ofta längs utstakad i förgrenatväg tättetten gemensam
socialt nätverk med reproduktion, moralisk och ekonomisk framgång

centrala värden. Den turkiske studenten i min intervjustudie hänvi-som
sade till klassrumssituation hon talade tänka lcreativtnär atten om
och eventuellt lämna den vägen och jag uppfattadegemensamma som
det tycktes hon framför allt olika kognitiva stilar lär sig iavse som man

undervisningssituation. kanskeMen det lika mycket kundeen vara en
fråga traditionellt tänkande bestämt socialaett positioner, åtmins-om av

för de lågutbildade med förflutet på landsbygden.tone ett
Om det så den enskilde individen kanär uppfattas på radikaltattnu

olika borde det vikt också densätt på svenska utbildnings-attvara av-
för invandrare problematisera själva individbegreppet, sär-arenan mer

skilt i med lågutbildade människor frånmöte icke-europeiska länder.
problematiseringDenna borde framståinte mindre angelägen medsom

tanke på vi också inom svenskundervisning for invandrareatt under
år alltmer kommit betona kursdeltagares föratt egetsenare ansvar

studievanor och studieuppläggning. Med allt detta individ-sagt om
kollektiv vill jag också påpeka, för undvika eventuella missförstånd,att

jag enskildainteatt inom migrantgruppen skulleattnu menar personer
avstå från enskilda val i sina livssituationer. Enskilda val förekommer
självklart också här, med andra referenspunkter i utpräglatän ettmen
individualistiskt inriktat samhälle.

Övertro på utbildning och det västerländska

bildningsarvet
Eftersom det ofta framhålles levervi i mångkulturellt landatt ettnumera
borde det också dags fokusera olika på och hanteraatt sätt attvara se
kunskap. Som etnologen Annick Sjögren påpekar i antologin braEn
svenska Om språk, kultur och makt, det likainte självklart för denär-

invandraren det i svensk utbildningsdiskussionär attvuxne som man
måste studera för lära sig språk Sjögren 1996:27.att För mångaett nytt

upplever den kunskapssituationen hör skollärandet barndomensom nya
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till och de akademiska studierna ungdomen, medan vuxenåldem medför
Ävenprivilegiet inte behöva underordna sig undervisning. flerta-att om

let informanter i Sjögrens studie har bedömt utbudet undervisnings-av
möjligheter i Sverige mycket har ändå många upplevtgeneröst,som
svårigheter sig till den svenska vuxenutbildningstraditionenatt anpassa
ibid.

bör ocksåDet påpekas så fåinte Sveriges samhällsmedlem-att av nya
kanske har varit vid i sina tidigare liv ha behärskatrent attmar av vana

flera språk parallellt. Det må så varje språk inte behärskats tillattvara
fullo, språkkompetensen har ändå fungerat för ändamålet. Mångamen
människor alltså vid använda olika språk för skilda funktio-är attvana

och språktillägnandet har oftast skett utanför formaliseradner en
utbildningsinstitution. I Sverige migranter undervisningsformenmöter
sfi, svenska för invandrare; undervisningsform syftar till atten som
deltagarna skall uppnå viss "nivå" eller betyg i sina språkkunskaper.en

kanHär uppmärksamma skilda uppfattningar vadvärt att attvara om
kan tillfredsställande svenska också speglar skillnadsom vara en som

forskare funnit mellan kalladeså kommunikativa språk och akade-ett
miskt skolspråk se Cummins 1996. Vad för migrantent.ex. t.ex.som

funktionelltkan språk, kan i skolans värld dömasett utvara som en
bristfälli variant maj oritetsspråkets akademiska skolform Ig av synner-
het lägger den fonnaliseradei svenskundervisningen för invand-man

också vikt vid den skriftliga utuycksformen; något alltsåstorrare som
kan främmande försig många korttidsutbildade migranter. Omte man

skolans värld talar "sñ-nivå"i eller "godkänd-nivå", talar inu om man
offentligadet samtalet så kallad "bra svenska". vilkaPå grundermer om

dådefinieras egentligen "bra svenska Och vilken tolerans har påvi
hemmaplan avvikelser från standardsvenska Mycket mindre tole-mot

vid tillfällen då svenskar i internationella sammanhang talaränranta
engelska, skulle jag våga påstå. Det också möjligt den enspråkig-är att
het länge dominerandevarit i Sverige sänker tolerans förvårsom
språklig mångfald hemmafrontenpå

Enligt min uppfattning bör överlag ställa frågansig vi iman om
hyserSverige på formell utbildning vid skolbänken Somövertroen en

det i dag tycks denna tilltro starkt förknippad medär ännu vara en
västerländsk specifik kunskapssyn och hittills saknar den svenska
kunskapsdebatten initierad diskussion kring kulturspeciñka sätt atten se

och överföra kunskap.på Om vi ska anspråk på leva igöra att ettnu
samhälle med mångkulturella ambitioner borde sådan diskussionen
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föras in dei sammanhang där håller på formasnarast framtidaattman
vuxenundervisningsformer. det gällerNär innehållet i Kunskaps-t ex
lyftskommitténs "En för kunskapslyft och livslångtstrategi lärande"
och dess direktiv förutsätts för alla utbildningssyn ochen gemensam
utbildningsoptimism och skulle så inte fallet, skall frånvara man
utbildningshåll för framtida deltagagare och motivera tilluppmuntra
vuxenstudier olika aktiviteter informations- och nätverks-genom av
karaktär SOU 1996:27, 57. Målgrupper för utredningen de iärs. som
dagsläget saknar grundskola och den angivna gymnasienivån; många

dem vi kallar lågutbildade invandrare hamnar dennaiutav grupp.
Universalmedicinen tycks utbildning och åter utbildning, detvara men
förekommer inte någon diskussion olika kunskappå ochsätt attom se
lärande eller utbildning i vidare kulturellt och socialtatt ettse samman-
hang. forskarenSom ThaveniusJan påpekar i sin textanalys Skolaav
för bildning kan alltför ensidiga kunskapsperspektiv leda till problem:

"...det uppstår problem och konflikter homogeniteten ochom
enhetligheten drivs det totala: det framställsmot när gemensamma

universellt, utesluts andra kulturer; detnärsom gemensamma
uppfattas allomfattande, utesluts olikheterna inom det visom
kallar kultur; det till något essentielltnär görsen gemensamma
eller väsensbestämt, utesluts det relativa och skapade all kultur.i
Om försöker omfånget depå kulturellagöraman gemensamma
föreställningarna och värderingarna alltför föds konflikterstort,

14.och ofrihet Thavenius 1995:

Menar jag allsinte ska lära sig svenska, tänker sigattnu man om man
framtid i Sverige Absolut inte, vad efterlyserjag ären men en mer

nyanserad kunskapsdiskussion och kanske fler alternativa utbildnings-
former, där kursdeltagares behov och förutsättningar kommeregna mer
till sin harSom jag påpekat tycks svenskundervisningenrätt. fört.ex.
invandrare alltför mycket knuten till utpräglatännu teoretiskvara en
västerländsk idétradition kopplad till svenskt bådeett synsätt ärsom
normerande och legitimerande. Med lågutbildad turkisk migrant-en

exempel har jag visat på inlärning hade karaktä-grupp som en som mer
lärlingsskap, kunskap i handling. med denMötet svenskaren av

undervisningssituationen skulle kunna uttryckas det tycks före-attsom
ligga svårigheter för teoretiker och praktiker förstå varandra. Iatt
det svenska samhället torde många undervisare, skolpolitiker och fors-
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kare befinna tämligensig på avstånd från lågutbildademångaett stort
invandrares vardagspraktik.

Med mångkulturella ambitioner det viktigt föra frågorär att upp nya
den politiska agendan. Frågor i kort tidsperspektiv kräverpå ettsom

exempelvis: skall kunna åstadkomma mindreHur teoretiskärsvar man
undervisning till förmån for kommunikativa/praktiska undervisnings-mer
former "bra svenska skall invandrare egentligen kunna förHur atten

Äraccepterad samhällsmedlembli det rimligt samtligaattsom en ny
kursdeltagare stl-undervisningen utifråninom bedöms slagssamma
bedömningsinstrument nationellt har godkänd-ett prov som samma-

Överhuvud-nivå för såväl högutbildade lågutbildade migrantersom
jag den människor det svenska kunskaps-vi itaget attanser grupp som

samhället kallar lågutbildade invandrare behöver synliggöras ochmera
framför allt villkor.på sina jag viktigDettamer egna ser som en
framtida förutmaning vårt svenska utbildningssamhälle. minstInte
finns här också angelägna Vuxenpedagogiska frågor diskuteraatt ettur

perspektiv.tvärkulturellt det gäller inledande fråga hurNår min om
kunskapsdebattens för lågutbildade invand-den svenska idéer passar

jag alltså det återstår mycket arbete Detännu göra. äratt attmenarrare,
dock glädjande allmän kunskapsdiskussion allt har börjatatt trotsen mer

förankras forsknings-form; återstår den och utvecklas i konkretaattta nu
och utbildningssammanhang.

NOTER

l undantag kan dock dels pedagogisk avhandling 1990Ett nämnas,par en
Söderlindh delsElsie Franzén, mindre översiktsstudie analfabe-en omav

antropologen Lisbeth Sachstism 1986.av

svensk botten studerar invandrares sociala kompetenser ochNär man
praktiker skolmiljö det ovanligtutanför inte finner varianterär att man

får fullt erkännande skolans ellerinte varken i värld i det övrigasom
majoritetssamhället. Ibland används i svenska invandrarstudier begreppet

områdeetnisk nisch för visst verksamhets exempel sådanett ett en-
nisch egenföretagande. etniska kan betraktasDen nischen ofta livär ettsom
vid sidan samhället, dit inte egentligen bör se Runforssträva t.ex.av man

Vad aktörerna själva sociala och kulturella1993: 32-35. sinanser om
praktik borde ytterligare utforska erhållaintresse foratt attvara av en mer
nyanserad bild.
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w detNär gäller års svenska skoldirektiv har dett.ex. gjorts innehåll-senare
sanalyser såväl pedagoger etnologer, litteraturvetare och filosoferav som
se bl.a. Guadalupe 1995, Sjögren 1996, Bringlöv 1996, Thavenius 1995
och Molander 1996.

lågutbildadEn invandrargrupp från Turkiet ingår också exempel i ettsom
pågående projekt kunskapstraditioner i tvärkulturellt perspektiv. Iettom
projektet uppmärksammas sociala och kulturella praktikers betydelse vad
gäller på kunskap och utbildning. Fokus riktas det kunskapsmötesyn

mellan den lågutbildadeäger invandrargruppen och det svenskasom rum
utbildningssystemet vad gäller form och innehåll i svenskundervisning for
invandrare, sfi. utbildningsformDen det fråga grundläggandeär ärom
vuxenutbildning, kallat sedan skolreformen 1992. studienI läggsgruv
särskild tonvikt vid olika aktörers perspektiv, föreställningar och strategier
med hänsyn till den sociokulturella kontexten. Projektet diskuteras mer
utförligt i artikel i Pedagogisk Forskning 3/ 1996.en nr

Litteralitet forsvenskad form literacy.är en av
ÅlundsocksåDetta viktig slutsats i studieär kvinnorjugoslaviska ien om

Sverige; "Lillai Juga " Etnicitet, familj och kvinnliga nätverk betonas just-
kvinnliga nätverk, utbyten tjänster och medvetandeproduktion 1991 127-av :
152

villJag här svenska studier, därnämna uppmärk-att ettpassa par man
variationer och hantera kunskap detsynsätt m svenskaattsammar

samhället. Jag tänker bl.a. på Kunskapens sociologen Boel Bernervägar av
1989 och filosofen MolandersBengt diskussion i Kunskap handlingi
1993. skillnaderIntressanta vad gäller svensk glesbygd och storstads-
miljö behandlas etnologen Kjell Hansen i Skola glesbygd livsformer,iav -
fält ambitioner 1990.

det gällerNär uppmärksamma den sociala praktikens betydelse för språkatt
användning visar sociologen Pierre Bourdieu intressant i sinsättett
språkanalys hur folkliga bruk, dialekter och olika sociala använd-gruppers
ning det språketofñcella kan för systematisk nedvärdering.utsättasav en

dominerandeDe i samhälle kan via officiellt erkänd språknormett en
härska dem domineras,över Language ana Symbolic Powert.ex.som se
1991.

o En principiellt mycket intressant diskussion kring denna problematik for
etnologen Annick Sjögren artikeln "Språketi nykomlingens nyckel till-
samhället, också svensk försvarsmekanism deni tidigaremen en
nämnda antologin "braEn "svenska -Om språk, kultur och makt Sjögren
mil. 1996.
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såjag skrivit färdigt detta bidrag, kom deltagaNär jag igott attsom en
kallad mångkulturelladebattdag skolan med Skolkommitténs ord-Den

förande Olle Holmberg inbjuden huvudtalare. ägdeDagen 20som rum
februari i göteborgsförorten Angered i samarbete mellan Invandrar-ute
pedagogiskt och för interkulturella studier. Olle Holm-Centrumcentrum

talade bl.a. Krock eller den mångkulturella skolan,berg Ommöte ettom -
delbetänkande ungdomsskolan kunskapssynSOU 1996: 143. Denom

här lyftes fram jag nyanserad kontrast till Kunskaps-som ser som en
lyftskommitténs skrivning den hänsyn tilli meningen tvär-att tarman
kulturella faktorer och faktiskt existerande kan detvariationer Hur vara.

förklaring det faktumdet viset Kanske finns viktig söka iatt atten
från skolansflertalet Skolkommitténs ledamöter har erfarenhetav egen

påvärld och lärarutbildning och inför uppdraget dels har varitatt uteman
olika dels del olika slags relevant forskning.fältet i sammanhang, tagit av

kunnat hos Kunskapslyftskomrnitténarbetssätt jag inte har finnaEtt som -
beståtthuvudsakligen har politisktparlamentarisk kommitté som aven

sakkunniga.

ocksåmångkulturellt perspektiv detdet gäller föra inNär att ett
så smått börjatvuxenpedagogiska forskningsfältet har denna diskussion

på svensk botten, och Aliform Bernt Gustavssonsäven t.ex.ta se
bidrag Kulturers lärande varandra i antologin LivslångtOsmans av

1996. På pedagogiskalärande Red Ellström, Gustavsson Larsson
bedriverinstitutionen vid Uppsala universitet Kemuma intressantJoyce ett

antal afrikanska kvinnors strategier iprojekt, där hon studerar mötetett
vuxenutbildningstraditionen.med den svenska

Redan Riksrevisionsverkets Grundvux ochi styrningrapport resursut--
nyttjande riktades stark kritik alltför teoretiskt inriktad under-1990 mot en

på också återfinns den nationellavisning grundvux. kritik iEn utvär-som
sfi Utvärdering svenskundervisningen förderingen älskarVem in-av

Skolverketsvandrare utbildning mellan två stolar 1997, rapport nren-
131

nationella sfi blev färdigt hösten 1996. Centrum föriDet provet
fråntvåspråkighetsforskning i Stockholm har Skolverket haft i uppdrag

förstått harutveckla och konstruera detta Vad jag har iatt prov. man
uppmärksammat det kan problematisktuppdraget inte särskilt att attvara

språkprov högutbildad ingenjör forha slags för t.ex. ensamma en som
skolgång gäller detta den skriftligabonde med sporadisk inte minst-

kommunikationsförmågan. Många lågutbildade kommer sannolikt aldrig
uppnå godkänd-nivå, den konstrueradnågonsin nuvarande eftersom äratt

differentierad bedömningsskalautifrån högutbildade invandrare. En mer
så därborde utarbetas har skett Holland,kunna i attt.ex. man uppger man-
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utgår från EU-konventioner muntlig uppgift vid Centrum Innovatievoor
Opleidingen i Hertogenbosch.van

slutsatsEn också kommer fram i den nationella stl-utvärderingen.som
Utvärderama från Centrum for tvåspråkighetsforskning föreslår it.o.m. en

bilaga särskild utredning bör företas för just de lågutbildadeattegen en
1997, Skolverkets 131.rapport nr

denI redan nämnda från Riksrevisionsverket uppmärksamma-rapporten
des just bristen vuxenpedagogiskt kunnande hos lärare. Den
behörighet länge krävts för lärare lågutbildadefor invandrare harsom
nämligen låg-varit eller mellanstadielärarexamen 1990:22. Liknande
kritiska tankegångar återfinns i den nationella stl-utvärderingen 1997,
Skolverkets 131.rapport nr
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praktikenvuxenpedagogiskaDen





kommunikativtVuxenstudier som

handlande

Margreth Hill

och sandaletterdräkt, knytblusvitklädd välskureni grönaInger grönär
välsminkad.och Honsvinrygghar håret iklack. ärmed hög Hon stram

bankkassörska påellerChefssekreterareavvaktande,ochraksitter en
händernasäkeromgivning.främmande Honutflykt i ut, menseren

framför henne.på bordethandväskan liggermedoroligtplockar som
åtsittandeoch mycketskinnvästuppknäpptjeans,harConny svart en

Ärmarna tatuerade bicepssvällande,avklipptaT-shirt.vit överär
väldof-ochhår blanktlockigalånga,guldringar. Hansomslutna ärav

frånlångtsitterlitet skägg. Hanpannband ochhartande. Han ett ansat
och då ruskarframför Dåutsträckta sig.med benenbakåtlutad,bordet,

Ingenting,gemensamtVad har dessalockar.på sinahan personer
tydligt.så Enögonblick jag minnsdetförmodligen älva ideansåg som

komvuxstudier.efter några veckorsdet sigskulle visahel del
laddat.alltidvuxenstuderandetillfället medförsta ärDet gruppen ny

grundskole-läser inmedfrämst påtänkerJag sompersonergrupper
heltidsstuderande idetochkurser gör samman-ensomvuxna somsom

skol-dåligaandraellerhar på sättethållen Dessa vuxna enagrupp.
tillräck-ha,andra inteha, ellerinteerfarenheter. sigDe anses avanser

fungerande vuxenliv. Någotvälalla avseendenför ett ikunskaperliga
detde flestatill studier.anmäla sig Förfått dem ärhar hänt ettattsom

väl sitter igrubblande. demycket Närbeslut efteravgörandeochstort
klädnorm,uppklädd enligt sinochför första gången,klassrummet envar

dem.vadspända påmycketde väntarär som
vanligt väldenna situation Ja,lärare är attHur möter mansomman

och detförmedlasskamed informationmed långa listorkommer som
förutsättningundergod någon,ljudkuliss såväl attkan somvara en

nämligen inteockså. Detkommainformationen går äratt senare,
deläraren talartillfälle. Medanförstafastnar vid detta ärmycket som

kanskevarandra ochmed iakttaklasskamratemablivande attupptagna
dede själva påvilket intryckförsöka läsamed görframför allt att av
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andra. De flesta brukar berätta efteråt de kände sig udda,att alla andraatt
såg så konstiga deut, efter förstaatt nästan dagen.gav upp

Vad det de talarär de berättarnär sina första intryck Jo, deom attom
definierar situationen socialt i första hand. De studerar individuellaav
skäl och de har individuella mål, de hamnar i situation högimen en som
grad kommer präglasatt Detta de intuitivt och devetav gruppen. satsar
sin energi därefter. Hur definierar läraren situationen Ja, det beror på i
vilken utbildningskultur den äger rum.

Läraren kan namnlös hon eller han ska förmedlase en grupp ettsom-
kursinnehåll till.

Läraren kan antal namngivna individerett för skasigse som var-
lotsas på olika kursmål.sätt mot ett

Läraren kan individer ska tillsammans underse en grupp som agera-
lärarens handledning i kunskapsprocess ochen som ger var en
möjligheter utvecklas och nå kursmålen,att på lite olika sätt.

Jag vill hävda det särskilt för med lågatt utbildningsnivå ochpersoner
negativa erfarenheter tidigare utbildnin vikti läraren har denär attav
tredje attityden. Jag ska i den följ ande för dennatexten minargumentera
uppfattning. Som grund för mina har jag femton års undervis-argument
ning och skolledarskap i komvux, också doktorandstudier i pedago-men
gik och erfarenheter från och andras forskning.egen

Livsvärlden vidgas
läraAtt sig något i någonär mån förändras.nytt att Ny kunskap läggs

inte bara ihop med den gamla. kunskapNy omstrukturerar det man
tidigare har lärt sig, ibland på så omvälvande denett gamlasätt att
kunskapen inte går känna igen. Nya tankar väcks,att frågor ställs,nya av

inte förblir riktigt densamma. Den lär sig någoten person som som
socialiseras in i del världen och lär sig det språk, de ochen ny av normer
den kultur hör dit.som

socialisation kommunikativär Georg Herbert Mead,en process. ame-
rikansk filosof, verksam inom den så kallade Chicagoskolan beskrev på
20-talet hur blirvi människor och får tankar och språk i kommunika-en
tiv interaktion förmed betydelsefulla Denna Meads påoss personer. syn
människan förstai hand social varelse, ligger till förgrundsom en
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fleradiskuteras dag. slumpde teorier i Det intemånga är att avsom enav
fått förnyad aktualitet underChicagoskolans namnkunniga har senare

kallas för den progressiva pedagogikensiblandår. John Dewey, som
tillföra den moderna debatten. Visserli-fortfarandefader, har något att

försöksverksamhet,idéer tidigt till Sverige och ikom hans omsattesgen
spelade viktig rollförskolan och skolan. tankar ibåde Deweysinom en

grundskolan.föregick den nioårigabyggandet enhetsskolan somav
där han lägger framtill pedagogiska credo,inledningeni DeweysMen

han bygger peda-kunskaper och lärande sinden grundsyn påhela som
enligt förrnenande, påfinns kunskap vi, mittgogik på är väg attsomen

bort:tappa

får delinnebär individenall utbildningJag taatttror att av
börjar omed-sociala medvetenhet.mänsklighetens Denna process

individens begåvning.födelsen, och formarvidnästanvetet,
begrepp lärs in ochbildas,Medvetandet genomsyras, vanor

utbild-omedvetnaväcks. dennakänslor och emotioner Genom
och moraliskade intellektuellablir gradvis delaktigning avman

ihop. Individen blirlyckats samlamänsklighetentillgångar, som
kapital. densparade Intetill civilisationens mestarvtagare ens

avvikakan riskutbildning världenformella och tekniska i utan
ellerkan bara organiserasdenna allmänna Denfrån process.

riktning. 38vidare bestämdledas i en

socialautvecklar sini vilkenutbildningAtt process mansom ense
till livslångtrelationmedvetenhet fâr spännande dimension iextraen

detinstitutionaliserade lärandet, antingendetlärande. Dewey ägerser
på arbetsplatsen,skollokal eller studierumii ett som en processrum en

lärande fårvardagen, detlikna det informella lärandetbör som osssom
lika tänkvärdatankarmänniskor.och Det ärärväxaatt sommogna som

vuxenutbild-fortfarande ide skrevs ochdagi sparsamt omsattanärsom
ningen.

pedagoger hadesociologer ochChicagoskolans filosofer, ett gemen-
fungerade demokrati.fram förutsättningar förekt: arbetaproj attsamt en

Förhoppningsfullastad full motsättningar.Chicago på 20-talet var en av
enligt sinalla hörn kämpade,från jordensimmigranter stra-var grupp

för-utvecklingsmöjligheter. diskussioneroch Deför livsrumtegi, som
diskussionerpåminde hel del deoch politiska forumdes media ii omen

dag.förs i Sverige isom
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Kan olika kulturer och utvecklas sida vid sida eller ska allasamsas
Ärtillsig majoritetskultur det värdefullt med fleraanpassa levandeen

språk samhällei Kan tolereraett varianter majoritetsspråketman av
färgadeär " 0rd och uttal från andra språksom av

Problemen inom Chicagoskolanstora valde i förstavar men attman
hand dem möjligheter: djupt kända motsättningar bäddarse försom
engagerade samtal. William Thomas, ytterligare företrädare fören
Chicagoskolan, förklarade konflikterna konstruktivaatt under förut-var
sättning de kunde lösas iatt demokratisk anda. Samtalen medfördeen
interaktion mellan människor, det samspel enligt Mead, leder tillsom
utveckling för de inblandade, både individer och sociala varelser.som
Thomas har viktigtmyntat ett teorem hållaär i minnetatt närsom man
deltar i demokratiska framför allt försöker analyseraprocesser, om man
situationen för inte själv tillhör, vilket ofta lärarensgrupper ärsom man
situation: 3

"Om människor upplever sin situation verklig blir konsekven-som
den verklig".serna av

Så upplever omvärlden fientlig spelaratt detär ingen rollom man om
andra den inte det,säger kommeratt är ändå leva med hotetattman
hängande huvudet. Thomasöver studerade polska immigranter i Chi-

och försökte i görligaste mån deras livsmöjligheteratt påcago se samma
de självasätt gjorde. Det god utgångspunktär för pedago-som ävenen

försöka utbildningssituationenatt den studerandes perspektiv.gen se ur

Teorin kommunikativt handlandeom

Chicagoskolans tradition levandeär, i modern samhällsteori,sagt,som
den hade sin storhetstidtrots föratt 70 år sedan och aldrig fann nyckeln

till den idealiskt fungerande demolqatin. ska i denJag fortsatta fram-
ställningen framför allt hämta från Jürgen Habermasargument texter

kommunikativt handlande. Habermas försöker i sitt livsverk formaom
samhällelig helhetsteori. Han kallas ibland för den siste "system-en

byggaren, alla andra harnär givit drömmen försöka finnaattupp om en
teoretisk modell för det mänskliga livets alla dimensioner. Habermas
har genomfört rekonstmktionsarbeteett samhällsteorin attav genom
läsa,"diskutera med och kritisera lång föregångarerad och samtidaen
filosofer och sociologer. Utfrån denna läsning har han format sin egen
teori. Det kritiskär teori kommunikativ rationalitet, fömuftetsen om om
utveckling i vår tid.
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Habermas har lagt fram sina tankar i verk i två volymer:ett tungt
Theorie des kommunikativen Handels från fortsätt-1981. jagDen text

kommer hänvisa till förberedandeningsvis material till detäratt ett stora
verket, jag hämtat boken Kommunikativt handlande, textersom ur om
språk, rationalitet och samhälle. 5

försöker formaHabermas handlingsteori beskriver vilka vill-en som
gäller för social ordning.kor använder ofta begreppen kommu-Hansom

handling och livsvärld.nikativ Handling vårt sociala agerande, viär när
och känner hemmaklarar i given situation, och i denav oss en

kommunikativa handlingen försöker genomföra handlingsplanvi ien
med eller handlingen fungerar bra,någon i såstörre attpar en grupp,

kommunikativt. inblandade uppfattamåste det händer påDe som samma
kan de fram samförståndDå nå till vilket de upplever tillfred-sätt.

ställande. viktigt för sociala varelser ständigt undvikaDet är attoss som
risker: dels risken förstå eller bli förstådda, dels riskentvå inte inteatt att

för handlingsplan ska misslyckas.våratt
livsvärld den värld vilken arbetar och familj ochVår i vi har vår våraär

också samlade erfarenheter, upplevelser och kunska-våravänner, men
befinner kommunikativvi i handling aktiverar viNär avgrän-oss enper.

livsvärld, de kunskaper och erfarenheter behöversad del vår viav som
referenser för tillfället. HabennasLivsvärlden skriver detär,som

kommunikativa handlandets bakgrund. står inför problem ochNär vi ett
försöker genomföra handling, har det giltiga utsnittetvi mesten ur
livsvärlden aktuellt för samtidigt livsvärldvårrestenoss, men av som
stöd i ryggen.

bakgrundsvetande förankrat i vår livsvärld har, skriverDet ärsom
Habermas märkvärdiga egenskaper". vetande"vissa Det viär ett som
har tillgång till, vetande, vi inte omedelbart kanett tystsom men som
uttrycka. konstruerat organisk helhet med delar påDet är som en som

hänger med varandra beroende varandra.olika ihop och Visätt är vetav
på så självklart och samtidigt kompliceratvi visättatt vet, ett attmen

plocka vetandet smådelar lätt kan fonnuleras.inte kan sönder i som
Vetandet glider undan för Livsvärlden så för givetgärna är tagen attoss.

med andra, regelkommunicerar och handlar tillsammans inärman, man
ifrågasättas.tänker det och skulle kunnainte sig säger görattens man

fulltinte kan uppleva hela vår omfattande livsvärldviMen även om
fram förmedvetet, samtidigt, kan vi bestämd situation plockai varje

stunden relevanta erfarenheter använda jämföra med, hämtaatt oss av,
åsikter från, och eventuellt till sist förändra, beroende på den kommuni-
kativa handlingens utfall.
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Livsvärlden, delvis unik för ochär och det försom var en av oss,
tillfället överenskomna denna, alltså dentemat ständigtär närvarandeur

vårt kommunikativa handlande.runt Varför då dessa hand-ärramen
lingar så centrala Habermas lyfter fram fyra aspekter detav
kommunikativa handlandets betydelse:

Man kan det kommunikativa handlandet förståelseprocessse som en
har till uppgift vidareföra kulturellt vetande och förnyaatt det.som

Man kan det kommunikativa handlandet koordi-sättettse attsom
handlingar så de sker på socialtatt och möjliggörett tryggt sättnera

för alla känna delaktighet och solidaritet.att

kanMan det kommunikativa handlandet socialisationsortsse som en
det möjligt för de inblandadegör utveckla personlig iden-attsom en

titet.

Inom för delad livsvärlds symboliska strukturer kan allaramen en
vetande föras vidare isorters samtidigt fostrar godagrupper som

aktörer för samhället.

Vidareföring vetande, social integration, etablering solidaritetav av
och utvecklande personlig identitet, skulle kunna formuleraav man
utbildningsmål bättre

Att spela "skolspelet"
Är då utbildningssituation primärt social, kommunikativt hand-etten

lande Vi går tillbaka till den jag beskrev i inledningen och detscen som
sociala samspel kursdeltagamas uppmärksamhet ochtog energi.som
Vilka föreställningar och förväntningar fanns där förutom behovet attav

rätt intryck klasskarnratemapågöra
Någon uppfattning lärande fanns förstås hos och Harom var en. man

misslyckats med skolgången har flest erfarenheter lärainteattman av
sig och det ligger till hands försökernära spegelvända sinaatt man
erfarenheter. Om upplevt problem berott på haftatt svårtman ens man

sitta stilla och lyssna, det just detatt tänkerär ska bli bra på.attman man
Om aldrig gjorde sina läxor eller sällan skrev det läraren skrev påman av
tavlan, då inriktar sig på det. berederMan sig på detatt ta emotman

läraren och läromedlen ska förmedla och tänker ochsom tuggaman
svälja duktigt för så småningom bli och nöjd. Problemetatt baramätt är
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den första entusiasmen lagt sig sina gamla spöken.näratt möter man
hade svårt lyssna koncentreratDen i timmar har fortfarandeattsom

försvårt just detta. Den inte klarar lyssna och skriva samtidigtattsom
sedan dessutomoch få något vettigt anteckningarna på hand,ut av egen

finner sig i sits igen. Skolsituationen spel"snart är sortssamma en som
kan god utdelning till den lår sig ordentligt. harMenturernage som man
upplevt elleri nio år hur detta spel spelats och bara lyckats få någonmer
enstaka då och då, kanske slump eftersom aldrigpoäng mest av en man
kunnat, eller velat lära sig reglerna, då inne iär mönsterettman som man
har svårt bryta på hand.att egen

klass med uåringarI många väl förberedda för skolspelet. Deären
har positiva förväntningar med sig hemifrån, de har språkett som passar
skolans krav och de tämligen säkra på få utdelning på sina insatser.är att
Så finns där några rädda, riktigtinte vad förväntasär vetsom som som

dem och vad det hela ska gå på. Ytterligare andra ledsna,ut ärav arga,
eller på med tankar och emotionertrötta sättannat upptagna störsom
möjligheterderas till aktivt spelande. den anfördaNär stora gruppen,

fröken, drar iväg på årsnio expedition kunskapens fält,överav en
utvecklar de övriga olika överlevnadsstrategier: de bråkar, blir sjukliga,

liggergår in i hemma och drömmer eller förlägger sin aktivitettapeten,
utanför skolan. "straffarNågra sig tidigt och har goda chanserut rätt att
"bli åtgärdade på något Värst det kanske för dem barasätt. är som
överlever, halvt osynliga, bedövandei passivitet.en

kommer till komvuxDe för läsa på grundskolenivåattsom som vuxna
har tillhört någon de aldrig kom med i skolspelet",av grupper som som

kommunikativ akt med mycket strikta regler och förutsätt-änvar en om
har sällanningar. De känt läraren eller läromedlen talat till dem,att

kommit dem på något och de har aldrig upplevt "skolspelet"sätt, att
till sist går på den studerande älv ska formulera både frågor ochut att
svar.

Andra delar skolans sociala struktur har dock berört dem. Derasav
självförtroende ofta dåligt, åtminstone det gäller sådantär när som

tillanknyter skolfärdigheter. Deras möjlighetshorisonter begränsadeär
eftersom de saknar både formell och faktisk kompetens de flestasom
andra har. Ofta de också fixeradeså vid det vadär ärattvuxna man

lärtskulle ha sig i skolan räknas de varken kan eller vill värderaattsom
kunskaper de skaffat sig på sätt.annat

har vi alltså demHär inte korn med spelet och vadi vi medgörsom
dem vi demJa, inte i räcka med föreläsningar och förväntarsätter en

l55SOU 1997: 158 den vuxenpedagogiska praktiken



de ska anteckna duktigt och sedanatt gå hem och läsa på. Denoss
undervisning kan kanskedesortens så småningom del ochnär,ta av om,

de lär sig ha utvecklande skolspel medatt sig älva. Innan de når dit
måste de få både fråga och i äkta kommunikativa situationer ochsvara
uppleva både de själva och deras livsvärld förändrasatt i processen.
Läraren måste använda den sociala kompetens finns hos allasom vuxna
och till få igång givande kommunikation mellan kursdelta-attse en
garna.

Det både lätt och svårt. delaär Att gruppuppgifter lätt. fåAttut är
fungera, särskilt med dåliga skolerfarenheter iatt minne, ärgrupperna

svårt. Dels har dessa studerande, svårt aktiva isagt, attsom vara
skolarbetet, dels blir i sammanhanget väl fungerande lärarrollen annor-
lunda i jämförelse med den invanda. Inte med måste finnaattnog man

lärare på, måste oftasätt det införett nytt misstroendeatt göravara man
kursdeltagare i sina försök sig till den tradition deatt växtsom, anpassa

synnerligen skeptiska alltär mot nytt.upp
dag finnsI det dock många lärare arbetar på för deltagarnaettsom

utvecklande finnsDet också hel delsätt. hämta inspirationtexter atten
från: problembaserad inlärning och arbete i projektgrupper tillom om
exempel. Erfarenheterna inte så ofta hämtade från vuxenundervisningär

idéerna kan ändå generaliserbara. Den i grunden villmen vara som
ändra sitt arbete lärare hittar fram till inspirationsgivande idéer.som nog
Den inte kan, eller vill, bryta sina invanda arbetsvanor kan ändåsom

få aktivitetin och kommunikationpröva på enkeltatt skaJagsätt.ett
några exempel från duktig pedagog verksamstrax inomge en som var

folkhögskolan.
villJag i sammanhanget också liten bok dansknämna en av en

författare, Sven heterBorgen. Den Vuxenundervisning korn iut
Danmark 1981 och teoretisk, praktiken inriktad,är bokmoten men om
hur kan arbeta kommunikativt i undervisningen. Borgenman ger exem-
pel från Sokrates erfarenhetspedagogik till Oskar Negts exemplariska

Denprinciper. bra utgångspunkt för tankarna.är en
låt förstMen återvända till Habermas och läsa vad han skriveross om

förutsättningarna för kommunikativt handlande ska utvecklandeatt vara
för alla deltagare.
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Handlingsteorier och systemvärld

Habermas diskuterar olika sociologiska handlingsteorier. Han skriver
de alla frånutgår aktörernas perspektiv,att vissa handlings-attmen

teorier förutsätter samförstånd, ellerett vetande hosett gemensamt
aktörerna, medan andra bara förutsätter påverkan.yttreen gemensam
samförstånd och påverkan utesluter varandra mekanismer försom sam-
ordning aktörernas handlingar, Habennas. kanMan inte utövaav anser
inflytande på någon och samtidigt nå verkligt samförstånd. delta-Urett

Ävenperspektiv kan samförstånd inte påtvingas. blirgarnas om man
har aktionen förlorat sin handlingskoordinerandeöverens verkan. Den

för vinna något eller nå mål med handlingenatt ett egetsom agerar
kommer de medagerandes handlingar hinderatt eller medel förse som
sig själv. framgångsorienteradEn handling isolerar de agerande från
varandra medan förståelseorienterad handling deltagarna bero-gören
ende varandra.av

gällerDetta samspelet inom den kommunikativa och kanprocessen
till exempel stå för kommunikationen mellan lärare och kursdeltagare.

arbeta tillsammansAtt för förstå något alla, läraren, haratt ävensom
frågor inför, borde då skapa förutsättningar för kommunikativt hand-
lande, medan besvärande frågor läraren redan vetgruppens av som

på, blir instrumentell handling deltagarnasvaret till objektgören som
för varandra.

Sedan kan förstås hela handlande utåt målorienterat,gruppens vara
beroende på det problem behandlas. finnsDet samhälleett runtom-som
kring den interagerande och det hela detär systemgruppen om som
samhället och dess människor Habermas skriver. harutgör Jag valtsom

de delar i mycket omfattande och komplexut teori jagen som anser
beskriver förutsättningarna individerna. Det naturligtvisnärmast minär
tolkning och jag medveten den bådeär förenklad och ofullstän-ärattom
dig. Samtidigt har Habennas tillvaratagit flerai viktiga tänka-essensen

arbeten och sammanfogat teori under konstruktion faktisktres en som
handlar den enskilda människan också. hanDet särskilt lyft fram,om
språkets roll, centralt för alla intresserar för undervisning.är sigsom

livsvärlden ställer Habermas systemvärlden, de målinriktademot
handlingamas värld med och makt. tidHotet i vårstyr är attsom pengar
systemvärlden, uppstod livsvärlden blev alltmer systematiseradnärsom
och strukturerad, hotar kolonisera livsvärlden totalt. Hittills harattnu
livsvärlden hållits kultur och traditioner. harDet funnitssamman av
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traditionellt vedertagna tolkningar tillgå som varit förimmunaatt
kritik. deNu rationella förklaringama auktoriteter spelartar över, en
mindre roll, och makt vardagsvälden.i konkretaDetävenstyrpengar
och överblickbara, i till exempel arbetslivet, det abstrakta,övertas av
långt borta från människan. Vi ställs och utanför kommuni-mer mer
kationen. stället försI samtalen mellan har tolkningsföre-experter som
träde i det mänskligt liv, och demonstrerarrörmesta gämasom som
detta pratshoweri och soffprogram.

slutsats efterEn sådana måste bli det viktigareär änattresonemang
någonsin människor sin argumentations- och reflexions-tränaratt upp
skicklighet till försvar för livsvärlden. Skolan kan och bör erbjuda ett
rikt utbud träningsmöjligheter, särskilt den träning ocksåsortensav som
for med godasig läroprocesser.

Vad kan då för igång samtalen klassrummeni inomgöra attman
ramen för traditionell undervisningen

Gruppen språk-för ochsom resurs

tankeutveckling

del år sedan träffade folkhögskollärareFör jag och lärarutbildare,en en
Vinthagen,Kurt hann gå tiden han fickinnan sina pedago-tyvärrsom ur

giska erfarenheter på undervisade främst matematikHan i ochpränt.
hade upptäckt hur mycket bättre hans elever blev på hanteraatt matema-
tik; till vardags, arbetsliveti och i samhällsdebatten, de systematisktom
arbetade i med samtal. Matematik verkligheten hartätagrupper
sällan facit,något vilket den avviker från skolmatematiken.gör att
Samtalen, de logiska och fickargumentationen, ersättaresonemangen
lärobokens decimaler rimlighetslcriterier.som

Vinthagen hade arbetatKurt med Sjölund på 60-talet, psykolo-Arne
utformade antal övningar kring samarbete iettgen som grupper som var

mycket populära under period, inte minst på lärarhögskoloma. detUren
arbetet hade Vinthagen tagit med sig erfarenheten inläggen fördelaratt
sig ojämnt mellan deltagarna och fördelningeni samtal bero-ärett att
ende storlek. Vid så små åttaav gruppens pass grupper som personer
talar den talar tio gånger den talar minst. Dettamest änsom mer som
gäller där alla teoretiskt skulle kunna ha möjligheter attgrupper samma

ordet. Tänker sig i stället klass med lärare, visar andrata man en en
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undersökningar läraren lägger beslag på ordet föratt del högi grad.egen
lärarenOm lämnar ifrån sig så mycket hälften 40-minuters-som av en

lektion till sina elever25 och talföraett tre tar onpartenpar, personer
tiden, blir det inte mycket för de övriga.överav

Om det viktigt så mångaatt är möjligt får chansenattman anser som
formulera tankar, och inte villatt läraren helt, finns baratystaom man en

sak arbeta i smågöra: under delatt tiden. Igrupper en av grupper om
fyra fördelar sig ordet jämnt.personer mera

Kurt Vinthagen skrev kompendium med exempel på i vilkaett situa-
tioner kan stärka kommunikationen i undervisningen. Exemplen är,man

många bra exempel, enkla, kanske triviala, jag vill ändåsom men
förmedla några dem här, inspiration till skolverksamma. Låtav som

tanken gå vidare till andra demokratiskagärna fora föräldramöten,som
fackliga och bostadsföreningar.möten

Arbetsmodellen bygger på klassen lätt kan dela sig iatt grupper om
fyra. detOm ska fasta eller tillfälliga får sigprövavara grupper man
fram till. Ett lektionspass kan innehålla flera korta giuppsamtal.
Arbetssättet, väl förvaltat och det reflekterat, bliräven nödvän-snart en
dig vana.

Exempel 1
Under lektionsgenomgång det alltid vissa sakerär ären som
viktigare eller svårare andra. I stället för fråga klassenän att som
helhet: "Förstod ni dethär" och få från någon enstaka, sägersvar
läraren: "Gå igenom förklaringmin i och försök för-grupperna
klara för varandra. Efter några minuter kan läraren fråga allaom
förstått och räkna med få representativa för detatt ärsvar som

flertalet deltagarna. Dessutom harstora gruppsamtalen i sigav
varit viktiga inlärningstillfallen.

Exempel 2
När lektion påbörjas det bra börja med frågorär att etten ny par
från föregående lektion. Dessa frågor besvaras samtal igenom
smågruppema, med anvisningen: Förklara för varandra". Frå-

inte besvarade förrän alla i har förstått.gorna anses gruppen
Kanske finns det några oklarheter reda Allt detta behöveratt ut.
inte tio minuter och har fåttta än god grund attmer man nu en
bygga den lektionen på.nya
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Exempel 3
läraren ställer frågor,När övergripande till exempel undersom en

lektion ekologi: Vad betyder skogen för människan händerom
det ofta någon kunnig deltagare uttömmande innanatt ettger svar

deltagarnamajoriteten har hunnit börja fundera. Resultatet blirav
då Om frågan stället för behandlingi går ipoänger.utan ut

får den det resultat gjorde den viktigatt attgrupperna, som var
ställa. Alla får tillfälle reflektera formuleraoch sig.att

Exempel 4
Efter flera frågorrepetition, då ställs ska besvarasstörreen som
skriftligt, kan läraren dela frågorna till Efter samtal,ut grupperna.
då deltagarna försöker hjälpa varandra fram till förståelse, skriver

och frågornaalla besvaradeNär är görvar en ner svaren. man
där jämförs och diskuteras. Till sist kan lära-tvärgrupper svaren

och utreda kvarvarandegå in oklarheter. brukar inteDeren vara
många

Exempel 5
beslut ska fattas klass eller föräldramöte,När i på iett etten

idrottsföreningen, fackmötet fråganpå diskuteras först i den lilla
Alla har då goda möjligheter formulera åsikt, ävenattgruppen. en

Åsiktemaden blir det omkring. blir flersitter månganärtystsom
och domineras de talföras tankar,inte vilket lättmestav annars
blir fallet församling. Sedan kan talesman föri varje litenen en

framföra beslut. kanskeDå den vanligtvis tystagrupp gruppens
detta, eftersom hon/han bara talar för älvvågar inte siggöra utan

har igruppen ryggen.

Exempel 6
utvärdera undervisningen slutetAtt viktigt, inte bara iär av en

kurs. Flera små utvärderingar under kursens gång, innehållnär
och arbetsformer fortfarande betydelsefulla.kan ändras, Frå-är

ställs till hitintills fungerat braHar studiernagan grupperna:
eller det något ska diskussionvi ändra på Några minutersär
följs mycket kort hela kan klart påredovisning. 7-Detav en vara

fram personligen8 minuter. Ingen, vill, behöver trädaintesom
med lcritiska synpunkter, kan hänvisa tillutan gruppen.man
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Hur det gick för Inger och Conny

lärde sig blev bra skriva fortsatteJa, Inger på och pårättstava, att
gymnasiet efter hon skilt och skapat tillvaro försig sig själv ochatt en ny

två döttrar. berättade det framför allt dåligtsina Hon äktenskapatt ettvar
med dominerande fått henne börja läsa igen. villeHonatten man som

hon verkligen så värdelös hennes sade, ochpröva om var som man som
han fått de båda döttrarna på. ville hon kunde fåHonnästanatt tro se om

hon kunde respekt och självtillit. honnågra vinna Närvänner, om
lyckades med detta skilde hon lästesig, teminer på gyrrmasienivåett par
och gick sedan tillbaka till sitt jobb vården, förmanspositioni imen en

hon vågat förut.inte tasom
månader för rattfylleri och liteConny inne ochsatt ett annatpar

fortsatte sedan läsa. han fortfarande studerar.Jag Sist jagmöttetror att
honom på cykel på till vindtygsjacka,Humanisten, iväg grönupp

kortklippt,ganska skägg med pannband.utan men

NOTER

l 1989 sociala människan. Moderna samhällsteorier,L.-E. Den I P.Berg,
Månson red. Stockholm: Prisma. 155-184.s.

2 1980 Individ, skola och samhälle. Stockholm: och Kultur.Dewey, Natur

3 AlfredThomas, 1928 The child America. York: Knopf.W. Newin

Månsson, Habennas ModernaP. 1989 och modemiteten. IJürgen sam-
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förUtbildning förändraden

arbetsvardag
rejhagen HolmgrenAnnaBirgitta F

Paradigmskiftet

behövs Kunskapslyftet Behovet har uppstått på grund detVarför av
årparadigmskifte skett i arbetslivet på år. Datorn 50ärsom senare

talat och data,gammal. Sedan början 70-talet har vi ITom omav
vilka förändringar detstorebrorsamhället, det papperslösa kontoret och

hänt mycketmedföra arbetsplatsema. det har inte så ikunde på Men
alla dessaförrän händer allt det vi har ipraktiken Nu pratat omnu. som

förbundhaft organiserad samverkan med sinaharår. LO t.ex. omen
människorsdatafrågan sedan Bakom detta ligger många1976. engage-

förändradatorerna och kommeroch insikt IT attattommang
jobben och innehållet arbete.arbetsvardagen, både vad gäller i

köpa dator till alla skolbarn.Olle tyckte skulleJohn Persson enman
80-talet gjordeCarlsson framtidsminister i början påIngvarNär var

Johansson, kommunal-på breddata. Göranregeringen satsningarstora
den gamla teknikenGöteborg, lärde vi ska hatarådet i säga att somoss

informations-ohälsa och stället till denarbetsskador och i ta nyaossger
mycketdiskuterade detta,teknologin. Vi många på menvar arenan som

verkligheten folks vardag. börjardå pratade fanns inte i i Nudet vi omav
arbetsplatserna.få full genomslagskraft pådock förändringarna

snabb ochräckte detFörr att noggrannvara

självständigför denbetyder det finns allt färre arbeten inteDet äratt som
utmärktesår sedankommunicera med andra. tjugooch kan För

industri ochspecialisering svenskhierarki och iarbetsorganisationen av
skulle exakt detkontor. Arbetama industrinsvenska ipå göra man var
problemlösning och initiativPlanering,tillsagd och ingenting annat.

och doku-arbetsuppgifter. MTM-ingenjöreringick inte i deras mätte
ochenskild rörelseoch förbättrade effektiviteten i varjementerade
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arbetsuppgift. företagI fanns det särskildastörre avdelningar för t.ex.
löner, order, bokföring och skatter. Befattnings- och arbetsbeskrivningar
reglerade och arbetsuppgifter. perfekteDen kontoristenvars ens var
kunnig, lojal, och snabb. Han eller hon vände direktsig till sinnoggrann
chef det uppstod några komplikationer i arbetet. Han eller honom
förväntades inte på initiativ kontakt med myndigheter ellereget andrata
avdelningar för reda oklarheter.att ut

Fördelen med detta arbetssätt det endast krävde specificerbarattvar en
och avgränsad kunskap hos varje individ. enskildeDen behövde mycket
få allmänna baskunskaper och bara begränsad kunskap kund ochen om
omvärld. innebarDetta företagen kunde byggas kortutbildadeatt upp av
arbetare och lägre tjänstemän från barndomen och skolans inskol-som
ning i gudsfruktan och auktoritärt familj inställda påett emönster attvar
lyssna och lyda. Industriella produkter producerades på detta långaisätt
serier med relativt få varianter. På producerades mångasättsamma
tjänster i den privata näringslivet- bank och försäkringstjänstert.ex. -

också den offentligai förvaltningen skatter, bygglov, fastig-t.ex.men -
hetsregister och studiemedel.

Nya näringslivetmönster i

Sedan början sextiotalet har Taylors död och därmed slutet på ettav
arbetsliv baserat på löpande band och långtgående specialiseringen

många daggånger. har deI materiella förutsättningarnautropats ändrats
så mycket de företag vill konkurrenskraftigaatt är tvungna attsom vara

Ökadorganisera sig annorlunda. konkurrens från Japan och allt större
delar välutbildadAsien med arbetskraft har inneburit ökatett tempoav
vad gäller produktutvecklingen. på kvalitetJapans satsning och varje
enskild medarbetares för denna har lett till produkter och tjänsteransvar
till lägre pris och högre kvalitet.

Tillgång till måsteinformation medmer paras
ökad professionalism

Informationsteknologin innebär fakta kan tillgängliga för alla igörasatt
organisation. Det tidigare fanns i kontorens register, ochpärmaren som

arkiv kan tillgänglig för varje arbetsteam och tillgöras varje enskildnu
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medarbetare. dettaFör utnyttja måste företagen kräva deatt ävenatt
traditionellt hårt styrda anställda självständigt.grupperna av agerar mer

ledning kan längreIngen urvalet och varje medarbetare medgöra mata
information ögonblick.i Medarbetaren skaffamåste sig denrätt rätt

information han eller hon behöver informationsflödet. eller honHanur
tillgängligamåste utnyttja fakta tider, kvalitet, kunder, produkterom

Ökadpoliciesoch och beslut tillsammans med sina arbetskamrater.ta
användning företageni medför krav alla medarbetareIT på kanattav

informationutnyttja professionellt. ska kunna arbeta med detDemer
skrivna ordet. källkritiska.Vara Ha baskunskaper för insättaattmer
informationen sammanhang.i initiativ för komplettera ofull-Tarätt att
ständig information. Våga och kunna beslut. företagen ska fåFörta att
lönsamheten sinai IT-investeringar måste medarbetarna på alla nivåer
fungera professionellt.mer

Kvalitet och kundorientering

innebär kvaliteten produkterna enskildi varje medar-Det avgörsatt av
Alla ska förbättringsarbete.betare. initiativ i ständigt skaManta ett

plocka fram information arbetet, felrapporter, jobba framslcrivaom
förslag till lösningar problem.på Alla ska arbeta kundorienterat. I

verkstad skaEricssons i Kista metallarbetama prioritera och lägga upp
arbete inom arbetslaget utifrån den kundenssitt aktuella behov.eget

tillåts jobba för själv.sig På ska de kontoristerIngen Posten Brev ärsom
kvar, efter plattats till, arbeta efterfrågestyrt. Arbets-organisationenatt
uppgifter enligt förutbestämda arbetsbeskrivningar ska högstuppta en
tredjedel tiden, ska på frågeställningar och behovutgörarestenav svar
från brevbärarlagen. verkstad ska den dagliga arbetsledningenI SJ :s
klaras arbetslaget. Informationssystemeninom ska byggas så attom,
lagen får de uppgifter de behöver för försitt arbete och sitteget
samarbete med andra enheter.

Korta jobb och anställningsformernya

arbetsmarknaden har också medfört helt flora arbets-påLäget en ny av
med provanställningar, obbfonner nätverk, proj ektanställningar, ALU-j

entreprenader. resultat bådeoch Många dessa arbetsformer är ett avav
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arbetsgivarna inte vågar anställa lågkonjunkturatt i och ökaden av en
konkurrens mellan arbetslösa. Andra anställningsförhållanden kan ses

förlängning och spegling det arbetsinnehållet inom desom en av nya
företagen. längreDet intestörre stabil värld och stabilär kunskapen en

behövs i verksamhet. Kunskapens förnyelse, det livslånga läran-som en
det, fönnåga samspela med andra för nå resultat, det villatt att säga
social kompetens, och finna och upprätthålla nätverk blir alltatt mer
avgörande i allt snabbare och dynamiskt arbetsliv.ett mer

Arbetslivets måste påverkautveckling metodik i

Kunskapslyftet

det här lägetI på arbetsmarknaden behövs det kraftfull insatsen som
Kunskapslyftet från regeringens sida. behövsDet IT-politik inteen som
bara handlar ha kompetens på högskolorna och forskning. Detattom
handlar också till alla arbetsföra medborgare kompetenta,att att ärom se
förberedda och med förmåga ochutnyttja delta det informations-iatt nya
samhället. detNär gäller vuxenutbildning har vi lång tradition ien
Sverige med världens omfattande vuxenutbildningar. Menmesten av
det går inte bara öka volymen på vuxenutbildningen med de 100att 000

utbildningsplatser regeringen beslutat inom Kunskapslyftet.nya som om
Det hänt i arbetslivet måste också påverka både insatser ochsom
metodik i vuxenutbildningen.

livslångtEtt lärande

metodikDen behövs innebär läraren blir arbetsle-attsom nu mer av en
dare eller handledare vägleder kursdeltagarna de olikapånär sättsom

älva ska arbeta med sin inlärning. handlar de förstaDet taatt stegenom
på livslångt lärande. Då får läraren helt roll i motiveraett atten ny
arbetsuppgiften och hitta kopplingen till det redan finns iatt som
kursdeltagarens världsbild. En har med sig många tidigare erfa-vuxen
renheter. kunnaFör lära sig måste särskilt det gälleratt närman vuxna
bygga detpå redan kan. lärarens uppgift förklaraDet detär attman nya
i förhållande till den världsbilden. uppgiftLärarens ocksåär avgränsaatt

och hjälpa till bestämma ordningsföljden och takten utbild-ämnet iatt
ningen. Läraren bidrar också med modeller, analyser, leder diskussio-
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och föreslår bearbetning det stoff ska läras in utifrån sinner, av som mer
omfattande kunskap.

Lärandet arbetesom

här förändringenDen metodiken har enkel grund. När arbetsplat-av en
förändras måste också skolan förändras. Precis på modernserna som en

arbetsplats får arbetsuppgift. sker målstymingDet ochgruppen en en
söker själv information både via klassbiblioteket och läro-gruppen -

böcker och lyssna på läraren. ocksåMen via Internet,attgenom genom
ochgå intervjua och hämta information från verklighe-att ut attgenom

och tidningar. Sedan bearbetar stoffet på skolan. lärMan sigten gruppen
bli inforrnationsarbetare. Deltagarna väljer det de tyckerut ären
angeläget, sammanställer det och det. pedagogikDennapresenterar
medför också klassrummet måste ändras från ha varit kateder ochatt att
bänkar läroböckeroch och kanske klassbibliotek. behövsDetett ut-

för samtal med alla i klass och läraren. behövs ocksåDetettrymme en
för jobbar tillsammans inlärning.i sin Och detutrymme grupperna som

behövs för datorer där deltagarna kan bearbeta det stoff deutrymme som
lär in. Klassrummet traditionelli bemärkelse behövs längre.inte Man
kommer också använda elevens hem på Elevernaatt sätt.ett annat
kommer jobba hemma distans.påatt

Skolan blir publikt vardagsrumett

räckerDet inte bara hemmasitta och distansarbeta. arbetarNäratt man
med sin inlärning måste träffas. fåMan måste samtala ochegen man
bearbeta de intryck fått och analys där artikulerargörasom man en man

intryck.sina Man måste ha dialog. Både i sin arbetsgrupp ochen egen
tillsammans med läraren och kanske hela klassen. börDen ske deti
publika vardagsrummet skolan.iärsom

Utbildningsföretaget InfoKomp

InfoKomp startade 1993 med affärsidé bottnar i den hären som
förändringsprocessen. Vi har utvecklatvi undervisningsmetodiken som
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vi behövs dagensi arbetsliv. lnfoKomp erbjuder långa utbildnings-anser
insatser för dem ska klara den medarbetarrollens krav. Genomsom nya
vår pedagogik vi på kursdeltagarnas erfarenheter och byggertar vara
vidare dempå med kunskaper. Alla våra insatser skräddarsyddaärnya
för anställda, övertaliga och arbetslösa. Vi inte organisations- ellerär
datakonsulter vi går in företageni efter konsulterna varit därutan att -
efter har plattat till organisationerna, infört efterfrågestyrdatt man
administration, byggt datasystem och fått informationen flöda iattupp
företaget detpå Därefter har upptäckt medarbetarnasättet. attnya man

inte för sig, inte initiativ, samarbetar inte, besluttar inte itar tar grup-
på det sig. lnfoKomp arbetarsätt inte medväntatperna som man

kortkurser, det långa insatser. behövs eftersomDet det handlarutan är
utveckla beteende hos kursdeltagarna.att Det inteett nytt görom man

sitta och lyssna eftermiddag på seminarium. Vi haratt ettgenom en
funnit det arbetslösa korttidsutbildade behöver det kallas föratt är som
social kompetens. Deltagarna behöver också lära sig använda ITatt

det det lilla Detär ska lära sig arbetasteget. ärstora steget attmen man
självständigt med hjälp tillgång till information bli professio-av mer -
nella medarbetare i stället för styrda "tempojobbare/kontorsslavar".
Deltagarna får lära sig prioriteringar, skicka vidare information,att göra
fördela jobb, följa upp osv.

Vår utbildning syftar till deltagarna blir informationsarbetare. Förratt
utbildade sådana på högskolenivå. fickDär lära sig jobbaattman man
självständigt, saker i och klara hantera kritik.presentera Iattgrupp
folkskolan och realskolan hade modellsvarspedagogik. Så här ärman en
det, lär dig det. pedagogikenDen gick på upprepning. helt plötsligtNuut
ska den gammaldags vanliga folkskoleutbildade eller grundskoleutbildade
medarbetaren arbeta han eller hon hade gått på högskolan i detsom om
gamla skolsystemet, det vill motiverad, kompetent och initia-säga vara
tivrik. Detta måste få sig i tid.och det minimumEtt 40träna tar ärman
dagar utspritt kalenderår så också får kalendertidenöver vi tillett att
hjälp i utvecklingen. utbildningDenna företagen dag bereddaiär att
betala för. ICA, Pripps, Ericsson, Huddinge kommun, landstinget, läns-
styrelsen, och TV företag, myndigheter och organisationerpost stora-
inser i dag det krävs investeringar i medarbetarnas förmåga arbetaatt att

självständigt.mer
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måsteRekrytering det finnas valett-

Även företagen medvetna det behövs utbildning minär ärattom om
erfarenhet aldrig har motiveradevi kursdeltagare. vårDetta äratt ut-

Ärgångspunkt och ingår därför också affärsidé. anställdi vår då ärman
orolig förlora jobbet deni omvandling sker, ärattman som man

arbetslös så tvivlar på kurs kan jobb. ordetDessutom äratt ettman en ge
något för dessa deltagare. flesta bland denskola inte positivt De var

halvan klassen. har det roligt fåi De inga minnensämre att attvarav
Ändra beteende hellerbetygen. sitt inte något människaär som en vuxen

traktar efter. Både de arbetslösa eller de anställda alltsåär är ärsom som
tvingade omständigheterna komma till måste bådeDettaattav oss.
rekrytering och undervisningsmetodik bygga på. Då har det visat sig att
det sker samband med rekryteringen oerhört viktigt för deni ärsom
fortsatta motivationen. har mycket erfarenheter arbets-Vi positiva attav
förmedlingen kallar potentiella kursdeltagare. finns tvång.Där Närett
arbetsfönnedlingen kallar så måste komma, blirman annars man av-

från fria valet avgörande betydelse förstängd a-kassan. detMen är av
Därför arbetsförmedlingenmotivationen. samarbetar vi med så att an-

går på deltagarna väl kallade. Då ordnar viöver när ärsvaret ettoss
informationsmöteförutsättningslöst där vi berättar kursen, våraom om

arbetsmetoder, tider, lärare Därefter får blivande deltagarnadeosv.
själva välja de vill gå vidare begära enskilt samtal medatt ettom genom

detDå kursdeltagaren själv väljer och arbetsförmedlingenäross. som
har krav på ska begära detta samtal. kaninget Detatt man synas som en
liten det oerhört viktigt. val faktiskt harDetär är ettnyans men som man

älv. överhuvudtaget kan bli motiverad delta.gjort Det gör att attman
här berör också Kunskapslyftet och de hundraDet tusen nya

vuxenutbildningsplatserna. människor ska fylla dessa platserDessa som
har inte förhindrade på utbildning tidigare. den härvarit gå Menatt

vill nå kommer de motiverade.inte sig älv, inteärgruppen som man av
Därför kommer krävas ganska tuffa rekryteringsinsatser. Då detatt är
viktigt ändå har kvar det fria valet. Rekryteringsinsatsen kanatt man

tuff då det gäller få deltagarna informationsmötetillatt ettvara men-
sedan lämna beslutet till individen för få kvalitetmåste över attman en

resultatet.i
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Metodik för läraatt socialut kompetens
Social kompetens definieras förmågan samarbeta med andra förattsom

nå resultat i arbetslivet. Deltagarnaatt kommer till våra kursersom
behöver både teori, tillämpning och förträning bli effektiva iatt en
arbetsfonn bygger på delaktighet och Vi brukar talaegetsom ansvar.

Tzn, alltså teori, träning och tillämpning.treom

T Teori-

Under teorin går vi igenom hur kan planera arbetesitt effektivt bådeman
för sig älv och i läggerHur och genomför ettgruppen. man upp
projektarbete, tidsplanering, hantering och konflikter, priori-stressav
teringar och hur inför andra i och inför klassen.pratar Detman en grupp
handlar förmedla insikt de förändradeatt i arbetsli-mönstrenom en om

Deltagarna lär sig det intevet. något bara påverkaräratt självse som en
på ABB eller på ICA, det sker överallt. Syftet med teorinutan är att ge en
insikt det finns något generellt i de här förändringarna.att Det inteärom

älv inte längre klarar jobbet, det faktiskt krav. Detutan ärman som nya
inte mitt privata problem världenär har förändrats. fårutan När denman

insikten kan börja förändra sig älv förhållandei till de kraven.man nya

T Träning-

Därefter vi det deltagarna lärttränar sig teoretiskt. Under träningen gör
olikavi övningar och enkla rollspel. Det kan till exempel gälla litetett

rollspel stressituation. Efter rollspelet går vi igenom teorinom en om
hur hanterar Därefter fårstress, deltagarnastress göraman osv. om

rollspelet. roligtDet och det blirär oftast mycket tydligt haratt man
förbättrat sitt samspela.sätt En träningatt i projekt jobbaär attannan
ihop med andra under korta, avgränsade perioder. Ett sådant projekt kan

några tillsammans flagga.att bestämmerVigör ärvara en vem som
arbetsledare, hur lång tid harvi och flaggan ska sitta innan börjarvivar

den. Vi ocksågöra samarbetetränar och beslut. finnsDetatt ta t.ex.
vildmarksövningar de flesta pedagoger känner till. övning kanEnsom
handla du på skepp forliser.är ska du bestämmaatt Nuett vilkaom som
saker du ska med. vilkenI ordning de viktita detär är sextantensom ga -
eller whiskyflaskan, eller eller nätet Det intressant dårepet är är attsom

hur beslutsfattandet gick till Varför besluttogse attman om
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whiskeyflaskan mindre viktig nätet Rollspelen insiktän attvar ger en
faktiskt kan prioritera och kan hantera olika situationer.attman man

TillämpningT -

Under den avslutande tillämpningen deltagarna realistiskai formerövar
det vi arbetat med under ochteori träning. tillämpning nödvän-Denna är
dig för det ska uppstå kunskap, kompetens. Vid tillämp-att en ny en ny
ningsövningarna siktar vi på det arbetsgivaren och kursdeltagarnain oss
tycker viktigt, alltså faktainlämingen. Då jobbar vi med läraär att
svenska eller samhällskunskap eller engelska. samtidigt allautnyttjar vi
lektioner för tillämpa det har och haft Ochvi teori dettränatatt som om.
betyder i sin all undervisning upplagd arbetetprecis påatt ärtur som en
modern arbetsplats. Vi arbetar med förutsättningen medarbetarna äratt
motiverade, kompetenta, initiativrika och självständiga kan-måste man
ske lägga till. väldigt effektiv inlärning och dessutom lärDet ger en man

faktiskt jobba med inlärning. lär de förstasig sin Man sigatt stegenegen
livslångt lärandei och ökar sin sociala kompetens.man

behövs datorskolbänkDet en ny

det ska bli effektiv inlärning där arbetar med sökaFör att atten man
information behöver kursdeltagarna ha tillgång till datorer. har dagVi i
sexhundra datorer och lärare. betyder alla kursdeltagare60 Det att
oberoende de lär sig samhällskunskap ellerprogrammering,av om
företagsekonomi har de tillgång kraftfullttill dator. Det är etten egen
verktyg. kan visserligen användaMan muntlig tradition det är ettmen
ineffektivt lära sig. också förutsättningarnaDatorer ingår i isätt att
arbetslivet, därför ha tekniken också skolan.måste i inte baraDet ärman
fråga datakunskap. skaDen självklart ha likavälom man som man som
barn lärde bokstäverna förgång sig i alfabetet. det inteMen är atten

alfabetet föranvänder och i skolan. Detträna ärsom man papper penna
arbeta med sin inlärning. På måste ha delsättatt samma man en

datakunskap för sedan ska verktyg.kunna använda datornatt man som
finns många skolor där det datalärare har handDet tyvärr är som om

de används Ska dendatorerna, inte de andra lärarna i undervisningen.av
bli effektiv alla lärarna redskap för elevernamåste använda datorerna som

allai ämnen.
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Kulturprojekt för befästaatt kunskaperna

Utbildning handlar mycket förändra sin världsbild, dvs.att attom man
måste till sig något. Men det räckerta inte. måste ocksåMan presentera
det lärt sig. Det många ofta glömmerär bortett imomentman som
undervisningen. Man bara på infonnation, inteöser utrymmemen ger
för eleverna befästa de kunskaperna. harVi börjatatt arbeta mednya
kultur verktyg för detta och har förhoppningarett påmoment storasom

det ska effektivt.att vara
låterVi eleverna välja det de jobbat med i sina slut-att presentera

projekt i någon kulturell form. kanDet multimediaproduktion,var en
väggutställning, tidning, köruppsättning, teaterstycke Vietten en osv.
samspelar med proffs stöd och lyfter elevernas presentationer.som ger
Scenografer kan utforma så det stödjer de olikat.ex. rummet att
presentationema.

Arbetsmetodema till utnyttja kultur pedagogiskt verktygatt iettsom
utbildningsinsatser för vanliga har vi hämtat bl.a. från Enskede-vuxna
spelet i Stockholm. Föreningen för Enskedespelet har varit verksamt i

år med16 allt och differentierad verksamhet.större Vartannat åren mer
spelar i cirkustält med 150 påteater ett stort Detman personer scenen.
första spelet folkteaterspel beskrev hembygden Enskede.ettvar som -
Sedan dess har spelat både uppsättningar, Dickens och Brecht.man egna
Alla människor deltar och det enda för demsorters är attgemensamma

teaterspel har de aldrig tidigare gjort. Alla fårett lämna sina gamla
yrkesroller och gå in i projektet på lika villkor. harIngen bestäm-mer
manderätt andra det personligaän initiativrikedomutan engagemanget,
och vilj till konstruktivt tänkande det räknas.äran som

Kulturprojekten inom för kämämnesutbildning i Kunskapslyftetramen
kan många slag. kan gälla produktionDet fri rita ochtext, attvara av av
måla, utställningar, kör, tidningsproduktion Syftetteater, bådeärm.m.

möjlighet för deltagarna bearbeta befästaatt och sina kunska-attge nya
och öka ambitionsnivån vad gäller samspelet projekten.att i Kultur-per

projekten deltagarna möjlighet och arbetslivets krav påatt testa övager
problemlösning, initiativ och kreativitet också på disciplin,men samar-
bete, tidshållning och uthållighet. Vi använder kulturen verktygettsom
för åstadkomma inlärning. Det inte alls frågaatt ska bliär attom man
kulturarbetare, det fråga få inlärning effektiv.utan är att årom en som
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Lärarnas näringegen

arbetssätt ställer krav också lärarna.på Läraren måsteDetta storanya
väldigt bred och kompetens för kunna levandegöra ochi sin attvara up

längre läraren vad ska hända demotivera. inteDet är vetsom som
helt plötsligt ok kunskaps-två timmarna, öppnarnärmaste utan man av

kanske olika saker. ställerinhämtande där olika deltagare prioriterar Det
fakta-helt krav på läraren också vad gäller hans eller hennesnya

också känna till olika informationskällor förkompetens. Läraren måste
handleda eleverna de söker infonnation. kräver bredkunna Detnäratt

faktakunskap och erfarenhet från det ska läramångårig ämne som man
ökar kraven läraren använda sin personlighetpåDessutom attut. egen

förmåga och levandegöra det jobbaroch motiverasin att att som man
väcka deltagarnas nyfikenhet och kunna konstenmed. måsteLäraren att

kopplingen till den enskilda kursdeltagarens referensramar.hitta Utan
kopplingen åstadkommer ingen inlärning.den man

personliga kraven på läraren ökar också eftersom det i någonDe
lära ändra beteende ofta mycketsig. Att sittmening görgör ont att eget

fall läraren deltagarna projicerar sinOch då det i mångaäront. som
ledsen och frustrerad, och gnällig.på. deltagare blirSomsmärta man sur

Ärefterfrågar den gamla skolan. det ordning här Vad skanågonMan
få får vad kan. blirläsa jag inte så jag visa jag Detjag Kan ett prov

ofta konflikter med inlärning. Delta-också i jobbar singrupperna som
från beter på arbets-uteblir undervisningen och sig precis som engarna

läraren klara dettadär har Då måsteplats inte utan attegetman ansvar.
från kan gälla skeendet.kommandot deltagarna. Det väntaöver att utta

deltagarnafår inte och börja hjälpaLäraren över görata att att upp
och arbetsfördelningar. stället måste läraren låta deltagarnatidplaner I

till tidigarekonflikten och sedan hjälpa dem återvända denkänna attav
vad gjordevad det vi på teoripasset, det vi på träningen.teorin: varvar sa

insikt vad händerkan iPå så sätt man en ny om som gruppen.
läraren. gällerarbetssätt kräver mognad hos DetDetta att atten se man

professionellthar yrke och det inte privatpersonärattett som man
utbildning.måste också få utveckling och måsteLärarna Deagerar. en

få diskutera mjuka problemställningar med kollegor, svåraockså sina
Därför vecka arbetskvällbesvärliga elever. har visituationer, envarannan

anställda,ordinarie arbetstid. Då träffas allafyra timmar ingår ipå som
Är då konflikter vilket det kankursdeltagare. detinga är manmen --
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få bearbeta dem. Vi använder många olika metoder för det både genom
samtala med varandra internt ochatt bjuda in förelä-att externagenom

olika berör dettar ämnen yrket, till exempelsare som upp som egna
krishantering teori. Hela det här året har tillvi exempel eftersträvatsom

öka kursdeltagarnas delaktighetatt i uppläggningen kurserna.av

Tre arbetsexempel

Dyslektikerskolan
Dyslektikerskolan vänder sig till arbetslösa dyslektiker och utbild-är en
ning inom Kunskapslyftet. dag erbjuderI dennavi utbildning i Stock-
holm, Haninge och Malmö. denI utveckling pågår arbetsliveti ärsom
det skrivna ordet oerhört viktigt för alla medarbetare. Vare sig ärman
byggnadsarbetare eller chaufför på ICA måste både skriva och visaman
andra vad har skrivit. Därför blir dyslektiker ofta hårt drabbademan av
strukturomvandlingen. s.k.Den Oskarshamnsstudien visade 17att ca

de arbetssökande hade sådana läs- ochprocent skrivsvårigheter/av unga
dyslexi det hinder för dem på arbetsmarknadenatt Davidett Ingvar,var
May Lindgren al, Arbetslöshet och dyslexi i Arbetsmarknadet och
Arbetsliv 1995. Vi började vår första dyslexiundervisning för verk-
stadsarbetare på Ericsson. Där valde arbetsledama folk från verksta-ut
den de upplevde duktiga yrkesarbetaresom som men som var
produktivitetstjuvar. Med det jag de inte ville använda datore-attmenar

för inte visa sina bristande kunskaper.att villeDe inte användama
och de interna För slippamemosystemet komstyrsystemen. medatt man

undanflykter och bad skrivaandra sig. Senare har haftvi dyslexikurser
för ochAMI, gymnasieutbildning för Stockholms Skolförvaltning.

Våra metoder undervisningeni dyslektiker har vi utvecklat tillsam-av
med gymnasieinspektör i Stockholm, Anita Kruckenberg. Honmans en

har omfattande erfarenhet arbeta med svenska på förgymnasietatten av
dyslektiker. När vi startade våra kurser det väldigt vikti betygenattvar
till exempel i Svenska förA våra dyslektiska kursdeltagare skulle ha

värde betygsskalanpå betygen allapå andra skolor. Därförsamma som
det vikti Anita Kruckenberg deltog i kursenatt med sin erfarenhet.var
harVi också arbetat tillsammans med forskargrupp beståren som av

David Ingvar, Sten Levander, Maj Lindgren och Jimmy Jensen. Det som
viktigt kursernai för dyslektikerär arbeta både med språket ochär att

med utveckling den sociala fönnågan. fåFör arbete och/elleratt ettav
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studera vidare behöver de både språklig och social kompetens. Vårt mål
deltagarna förmåga och tilltro till de kan fungera påär att attge en en en

framtida arbetsplats.
vi arbetar förHur nå detta har jag beskrivit de tidigarei avsnitten. Iatt

Dyslektikerskolan krävs det integritet och personlig styrka hosstor
lärarna, förmåga arbeta med datorer och allautöver att typer av program-

måste klaraLärarna hantera elevernas negativa känsloratt gente-varor.
skola och lärare. har alla frånDe minnen de dagligen denärmot när var

mellan sju och år fick upplevatio de misslyckades med exakt detatt som
lärarna ansåg viktigast, nämligen de lärde läsa och skriva.sig Det äratt
känslor frustration, förnedring och misslyckande kommer till-av som

debaka åter börjar arbeta med skrivprocessen.när som vuxna
Vi börjar arbetet i Dyslektikerskolan med skapa arbetsgrup-att trygga

Därefter blir det vikti elevernaoch komma igång medattper. var en av
skrivprocess. de får uppleva glädjen förmedlasin Dvs. kunnaatt attav

erfarenheter och känslor det skrivna däreftervia ordet. kommerFörst
och kompensatoriska hjälpmedel Elevernastavning i harcentrum. en

dator hela tiden och utifrån deras förutsättningar lägger viegen upp
individuella träningsprogram.

väsentligaste slcrivprocessen och kompensatoriska hjälpmedel.Det är
heltid kan nonnalbegåvadPå termin på elev med låg läs ochen en

skrivförmåga med denna metodik tillgodogöra Svenskasig A. Det
betyder de får funktionellt språk, nyfikenhet och erfarenhetettatt attav

förtillägna sig litteratur, verktyg studera vidare och fungeraatt som
flestafullvärdiga medborgare För de våra elever denna terminärav

fullständigt revolutionerade deras liv.i

Vägen till jobb
till jobb invandrarprogram egentligen bygger påVägen är ett som
sak dyslektikerutbildningen. handlar läraDet att utsamma som om

social kompetens tillsammans med faktabitar deras fall svenska,i ärsom
yrkessvenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskimskap.

ingår praktikperioder praktikenDet två i utbildningen. handlarFörsta
få insikt huri dagens arbetsliv fungerar. på arbetsplatsenMan ärattom

dagar veckannågra i och har med frågeställning. kan gällasig Det atten
reda hurpå stresshantering går till på just denna arbetsplats, eller hurta

för initiativ på något har hänt denMan tittarstort utrymmet är.egna som
veckan belyser den här aspekten. På skolan skriver sedanjustsom man
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sina erfarenheter och dem för klasskamrater.sinapresenterar Manner
får alltså samla ochin bearbeta information mycket systematiskt. När

gjort det och dessutom befást den kunskapen via presentatio-man nya
upplever vi vi dessutom får ytterligare insiktatt hörnärnen atten man

flera, ofta från språkområde älv har upplevtsamma som man samma
sak. Det insikt det kanske faktiskt förhåller sig på dettaattger sätten om

dagi i svensk arbetsgrupp. insiktenDen kan och vågargör atten man
starkare och tydligare i sitt agerande i Vilket i sinegetvara turgruppen.

mycketi hög grad bidrar till etablerar sig och får erbjudandeatt man om
anställning.

Den andra praktiken därför längre och syftar till fåär anställ-att en
ning. Då ska redan ha byggt den sociala kompetensen ochman upp man
har fått insikt hur det språket på arbetsplatsen fungerar.tysta Detom

oerhört stimulerande förär vår metodik faktiskt lederär tillattsom oss
många får jobb.att

Kvinnliga administratörer
här kursenDen vänder till kvinnligasig administratörer har jobbatsom
lönebiträden, ekonomibiträden och kontorister, yrken med ganskasom

styrda arbetsuppgifter. finnsDet mycket litet för dem idag i deutrymme
företagen och organisationerna. arbetsuppgifterDerasstora försvinner.

kvinnorDessa har grundkompetens i arbeta på kontor, medatten
med flikar, med noggrannhet,pännar, med verifikationsnummer och de

trivs med det. Vi har upptäckt det finns jobb för dessa kvinnoratt på de
mindre arbetsplatserna också ska till sig IT. Vad kvinnorna dåtasom
behöver få bredd i sitt yrkeskunnandeär och förståelseatt fören en

i den lilla arbetsplatsen.mönstren Där det väldigt annorlundaär jämfört
med industri eller statlig administration. Det finnsstor inget vaktmäs-en
teri, det helt andra förutsättningar.är Många dessa kvinnor är attav vana

kugge i maskineri och så ska de plötsligt klara helaettvara apparatenen
själv.

börjanI tycker de ofta de fysiska förutsättningarna detpåatt nya
jobbet alldeles undermåliga, vilketär de ofta detMenär. ärsom
intressant det finns jobb.är Man behövs,att blir sedd, harett man man
helhetsgreppet, allt lönerna och kunderna. denI situa-vetman om nya
tionen gäller det för kvinnorna frångå sin inlärda passivitet. De kanatt
till exempel inte kräva befattningsbeskrivning arbetsgi-sinen av nya

klararHan inte sådan eftersom han inte vad honatt göra vetvare. av en
ska Och det mycket omväxlandegöra. uppgifter.är måste klaraHon
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med kunderna, ochbokföring, löner, order, hålla kontakt ringa revisorn
får roligt omväxlande jobb, det inteskattemyndigheten. Hon ett men

eftersom kanske år inte någraroligt början, lärt sig i tjugoi att taman
metodik dessa kvinnor harinitiativ. Vi använder då i vår attavegna oss

från barnen och förmycket erfarenheter handatt ta att ta ansvarom
fungera, behov.familj få FörDe män ärär attatt att seen. vana en grupp

Därför blir de oerhörthar ofta låtit sin fru sköta allt detta.det svårare. De
fatt dessa erfaren-de jobb. kvinnorna väl inakna mister sina Närnär tar

jobbetmycket det krävs dem på det påheter klarar de nyaav som nu av
företaget.det lilla eller medelstora

frågeställningar Kunskapslyftet:Några för

vill nedan peka saker viUtifrån våra erfarenheter vi vissa ärtrorut som
lyckas.för Kunskapslyftet skaväsentliga att

förbehövs fortbildning lärarnaDet
kunskaper ialla möjligheter utnyttja sinamåste lärareVi större att enge

förändra yrkesroll- från fönnedla-måste få sinverklighet. Lärarenny
förberedaviktigt för skolan ska kunnavägledaren. Vad dåtill är attren

skolan.samhället Fler datorer till Javisst.för det modernaeleverna
finnsredan iför uppdatering de datorer ochPengar program somav

alltfor lärarna. dettaDataundervisning Ja visst. Menskolorna. Javisst.
räcker inte.

använda datorer,för lärare lära sigkanske fjorton dagarDet atttar en
påsedan behöver de tid för hitta sinoch Mennätet. att en ny synprogram

genomföramod skillnad ihitta lust och Detroll. Att pröva. är attatt stor
inledning,självdär det planeratlektioner gör gruppar-som manman -
paketera, vägleda,motivera,avrapportering introducera,bete, än att-

utifrån okänt materialsedan elevkontrollen och varjesläppa stötta när
lära och tänkaofta och funderingar.kommer med svåra kluriga Att om

yrkesroll ochkraft. skola sig itid och Ska lärarna inkräver en ny
och kraft, vilket kostarfå tidyrkesstoltheten måste detåtererövra ta

skolanforenskilde kommunen ansvarigskattepengar. Den ärpengar,
klarar den engångsinsatsfortbildning. kommunerna inteoch lärarnas Men

grund övergångenställs skolan påbehövs krav pånär avnu nyasom
kunskapsbehov.till kunskapssamhälletsindustrisamhälletsfrån
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Lärarna behöver fortbildning. Den skulle innehålla obligatorisktett
fjorton dagars datakurs. Eftermoment- kursen skulle läraren få diplom,

modem, abonnemang på och tillgång tillnätet dator i skolanen egen
eller hemma.

Med denna startplatta behöver lärarna sedan rejält med tid för att
kunna för sin fortbildningta i varje enskild skola ochansvar egen
kommun. Organisera sig ämnesvis och i i lärarlag ochtvärgrupper
utforska och de möjligheterna.pröva Lägga studieplanernya upp nya
och förkovra sig. Få livslust och arbetslust. Detta kräver mångdubbelt

de första fjorton dagarna.än haAtt god skola för barn, ungdomarmer en
och den viktigaste framtidsinvesteringär Sverige kanvuxna göra.som
Och den enskilde läraren avgörande och kommerär avgörandeatt vara
för kvaliteten i skolan.

Det behövs modern läromedelsproduktionen
Det behövs också moderna läromedel. De gamla böcker fortfarandesom
används oftast strukturerade förär inlärning, portione-typ atten av man

korta och fakta.ut texterrar

Det behövs koppling till arbetsplatsernaen
Kunskapslyftet fantastiskt. hundraär De platsernatusen motsvarar
fakiskt hel årskull i utbildningssystemet.extra Men jag inteen attanser
det ska krav arbetslös för få deltaett äratt i Kunskapslyftet.attvara man

gällerDet hitta och kanske kreativa formeratt för kunna läggaattnya
utbildningsresurserstörre de 10än i regelverket förprocent avsattssom

anställda. Det oerhört mycket effektivtär höja människorsattmer
kompetens de kvar i anställningnär ochär på så undvika desätt att
halkar på de blir arbetslösaän ochut att vänta då insatsen.att Detgöra
måste finnas för höja kompetensenstort utrymme både fakta,att -
kompetens och den sociala förmågan samspela med andra för nåatt att
resultat- för anställda och samtidigt utnyttja arbetslösa vikarier.som

Det behövs tydlig inriktningen
Det också viktigtär i Kunskapslyftet blir tydligatt på vad det ärman som
ska läras Det handlar social kompetens,ut. det inte förstai handatt ärom
fakta ska lära sig, det mycket ska lära sigutan är attsom man ettmer man

arbetssätt. bordeDet kommunernytt och andra med deut när
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lära lära förKunskapslyftet. handlar sig siginformerar Det att attom om
lärandet.börja det livslångaatt

dyslektikerna delta iSkapa för attutrymme
Kunskapslyftet

arbetslösaallakanske så mycket 17 ärDet är procent somsom av
oerhördskrivsvårigheter.med läs- och Detdyslektiker, är enpersoner

Kunskapslyftet krävs detmedska dessa människorsiffra. Om nåman
läser svenskadyslektikerformer för det. går intespeciella Det att tro att

Svenskaräcker inte med 80 timmar Atid andra.på DetA somsamma
till heltidsstudier.för komma Dede läsersamtidigt annat att uppsom

ochhel på Svenska A Data-få koncentrera sig terminmåste t.ex.en
dyslektiker. inteför DetSvenska på 300 timmarlcunskap. Vi klarar A är

ordnad förstudieñnansieringdyslektikerna måste få sinorimligt och
för förslagsvisdyslektiker studiepoängkunna beviljamåstedetta. CSN
beslutfattasSvenska bör dessutomför A. Dettimmar att300 ett om
det särskildatilldelningenbehandlas med förtur idyslektiker ska av

ochmålen visionerna iför de oerhört positivautbildningsbidraget att
förverkligas.Kunskapslyftet ska
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SödertäljeiCooperative Learning
Emma-Gunilla LundborgIntervju av

undervisarpedagogisk modellefter striktMåste arbeta när manman en
Sfr ochinvandrare inomlärare arbetar medJa, menar grupp somen

Södertälje. Sedan i januarivuxenutbildning på komvuxgrundläggande i
metodkallas Cooperative Learning,där arbetssättprövar ett ensomman

mångkulturellaheterogena,språkligt och kunskapsmässigthanteraatt
modelleneller Complex InstructionLearning,klasser. Cooperative som
Stanford-utvecklats vidharkallas engelskspråkig litteratur,ofta i

praktiserar Cooperativesedani USA 1978. Justuniversitetet nu man
för internatio-skolor och inomi flera i USA EuropaLearning ettramen

s.k.för projektet Nonutvecklingsprojekt. Samordnarenellt är en
Europarådet,förankring iNGO medGovemmental Organisation

IAIE.for Intercultural Education DennaInternational Association
frånflyttathar för nyligen Am-generalsekretariat övrigtorganisations

Södertälje.tillsterdam
med praktiseraförstSödertälje i Sverigekomvuxlärama isjuDe är att

grund-inomtidigare har det enbartelever,arbetssättet på använtsvuxna
forskningpedagogiskstöder sig påCooperative Learningskolan. om

medverkaraktivtinlärningen. Eleverinteraktionen vidviktihur är somg
lär sigökad språksäkerhetfår baraklassrumsinteraktionen intei utan

möjligt börskapa så interaktionlättare. Förockså storatt mansom
eleverna smågrupper.arbeta med i

Julia Quick, Inga-MajaIngrid Skeppstedt,Södertälje det bl.a.I är
Moberg praktiserarochJohansson IngerSandberg, Karin som

vidfempoängskurs iSamtidigt går deLearning.Cooperative ämneten
kom-Södertäljelärarutbildning Uppsala, kursför iinstitutionen en som

universitetskursenBådeockså grundskollärare deltar.och därköptmun
utvärdering skatill slut, dåkomvux-projektet pågår åretsoch göras.en

medtänker fortsättaSödertäljelärama deredan försäkrarMen attnu
arbetssättet.

arbetat på förut,det vifördjupningkännsDet sättavmera som en-
olikaoch depåskillnaden vi tittarmed den att gruppensmeranu

Skeppstedt och hennesIngridförbetydelse inlärningen,rollemas menar
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kollegor, samlats för berätta i lärarrummen detatt iett gamlasom av
flervåningshuset med asfalterad gård och utsikt staden.över

Pâ komvux i Södertälje har tidigare arbetat med språkutveck-ettman
lingsprojekt, där sig smågruppsaktiviteteranvänt i undervis-man av
ningen under handledning docent Inger Lindberg från Centrum förav
tvåspråkighet. Det klara förbättringar i inlärningen tyckte lärarna,gav
och visade sig bra bakgrund de gick vidarenär medvara en senare
Cooperative Learning. Både det gällernär smågruppsaktiviteter och
Cooperative Learning ska övningarna så bra gjorda det uppstårattvara
naturliga diskussioner där diskuterar det behöver diskutera,man man
ingenting uppkonstruerat, och eleverna på så får anledningsätt att prata

svenska.mer
Skillnaden mellan Cooperative Learning och smågruppsaktiviteter är,

förutom de olika rollerna iatt den s.k.poängteras, att status-gruppen
bearbetningen viktig varje elev fårär roll och därmed också höjden-

och ansvarsområde.status ett eget
I varje gruppbildning, sig det handlar familj, dagis, skola ellervare om

arbete, människor på sig, eller tilldelartar omedvetet varandra, olika
roller någon passiv, dominant,är del samarbetar, andraen annan en-
inte. Somliga alltid på sig andratar det aldrig.ansvaret, gör

Inom Cooperative Learning används fem fasta roller: samordnare,en
till alla i förstår uppgiftenatt och med, ochsom ser ärgruppen som

också den enda får be lärarenär hjälp; materialansvarig;som om en en
sekreterare; redovisningsansvarig, inte den endaär redovi-en som som

ska till det tidtagare,att görs, planerarsar, samtmen som se en som
tidsåtgången och till håller tiden.attser gruppen

femDe rollerna delas alltid läraren, och de ska cirkulera-ut ingenav
ska fastna i roll. Och läraren ska bara gå in i samordnarenen gruppen om
ber hjälp, eller det heltgårattom snett.om man ser

Innan klass eller kurs kan arbeta enligt Cooperative Learning-en en
modellen i sitt riktiga arbete, krävs ordentlig inskolningstid meden
många olika förberedande samarbetsövningar. Sådana övningar ska
återkomma då och då föräven alla ska påminnasatt sättet attsenare, om
arbeta. ställsDet många krav depå här samarbetsövningama:

skaDet övningar tydliggör harvi olika förmågor ochattvara attsom-
alla dessa förmågor kan användas i Karin Johansson.sägergruppen,
Övningen ska visa heterogenitet bra och kanskeatt tillär och med
behövs.
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kraven ställs bra övning:här påDe en

Övningen innehålla frågeställningarska öppnaI
Övningen ska innehålla flera lösningar
Övningen ska kräva kreativitet|
Övningen ska kräva samarbete

med syftehär exempel på förberedande samarbetsövningDet är ett en
Övningenfördelarna med samarbeta. kallasska upptäckaeleverna attatt

huset.Lustiga

Genomförande:

Instruktion A
sekunder och de skafår bild kommer visas i 10Eleverna attveta att atten
eftersom de skamycket möjligt den, ritaförsöka minnas så avsom av

efteråt.bilden

fårVarje elev lett rutat papper
Overheadbilden sekundervisas i 102.

försöka bilden under cirka minu-Eleverna får enskilt rita 3av
ter

samlas in4. Papperen

Instruktion B
uppgiftfår de tillsammans ska igen. DeEleverna göraveta att samma

hjälpas för klaradiskutera hur de skafår först i 3-4 minuter att
uppgiften bra.

Varje får lett rutat pappergrupp
sekunderOverheadbilden visasi 10

får rita och diskutera i 10-15 minuterGruppen
medteckningama jämförsenskilda i4. De gruppensgruppen

teckninggemensamma

Utvärdering:
Frågor

härVarför gjorde vi den övningena
samarbetabestämde hur ni skullediskuterade ni nib Hur när

eleverna samtidigthär utvärderas formulerarsådan övningNär nor-en
individuellt arbetesamarbete blir bättrevad det ängörär attsommer -
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krävsDet flera sådana övningar för själv ska komma framatt gruppen
till för vad grupparbetegör lyckat, exempelvisettnormer som att man
från början måste ha strategi för hur ska och skagöraen man vem som

vad.göra
Cooperative Learning har tidigare och andra håll klasseriprövats

varit både kunskapsmässigt och fárdighetsmässigt heterogena, ochsom
har funnit det fungerar bra, berättar Södertäljelärama.att Olikaman

förmågor i intelligens utnyttjas, och har lyckats stärkaosv. man svaga
elever. ochI med och får roll, blir denatt passive automatisktvar en en

aktiv och risken för enda elev dominerar helaattmer en gruppen
minskar.

harDet tagit termin komma igång och förbereda föratten grupperna
Cooperative Learning. Nu har de sju lärarna termin på sig riktigtatten
praktisera arbetssättet. Fast inte riktigt. Ett problem inom Vuxenutbild-
ningen och inte minst inom undervisningen i sfi många gårär att grupper
så kort tid. hinnerMan inte förbereda för Cooperativeänpass mer
Learning förrän kursen slut och skingras.är grupperna

Förhoppningsvis de något med sig i andratar inomut grupper,-
utbildning eller arbetsliv, lärarna optimistiskt:tror

Och för varje får in det snabbare, för älvastartar vigrupp som man-
blir och Det vikti tänka förär sigt.ex. att närmer sättermer vana. man
ihop smågruppema deni Varje elev ska få kännastora han/attgruppen.
hon får använda sin bästa sida.

Man läsare och så stark läsaresätter också iser en svag man en-
Inger Moberg.sägergruppen,

Och så kanske inte alltid använder läsövningar ävenutanman-
därövningar den lässvaga eleven får bra. Men det svårtär attvara om

hitta någon övning där den eleven inte alltid sist, långsammastärsvaga
osv Det har inte råkat för hittills. Och och övningarnautman grupperna
ska skifta hela tiden. Därmed ska alla få chans komma till sinatt rätt.en

kanMan också kringgå problem med udda elevett att t.ex.en genom
lära något till honom, bara han kan,ut och han sedan ska lära utsom som
i sin for han någon gång ska få ha ledarrollen.tur, att Litet grann som en
bra lärare alltid har fungerat, alltså...

Det lättare fram det litenär iatt ita Inga-än stor,en grupp en menar-
Maja Sandberg.

Får de snabbare elevernaäven och de kan känna fårdeattsom mer,
använda bästasin sida Eller måste de lägga band kunskappå sin och sin
snabbtänkthet hela tiden
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det tycker Södertäljelärama. jobbarNej, inte Eleverna inte statiskt i
hela tiden, gäller för det detbara just och ärtematsamma grupp gruppen

de medvetna Eleverna hinner arbeta tillsammans med alla pånästanom.
dekursen, måste byta platser tredje eller fjärde vecka. Småt.ex. var
på bara eller fyra korta och material arbetaelever,tre attgrupper pass

med de verkligen har fullt hela tiden risken för problemså gör attupp
minskar.

har gått bättre tänkte, hänsynstagandet, inflikarmedDet än man-
Johansson.Karin

Och försöker till blir alltför heterogenainte närattman se grupperna
det studievana där går roligt arbeta med dengäller Detgräns. år atten-

metoden, tycker Julia Quick och får medhåll kollegor.här sina Manav
arbetsamtblir medveten hur eleverna samarbetar. har varitDetommer

färdiga eftersomövningar har arbetas de varit gjordamånga t.ex. om-
förför barn och inte har varandra och lärt sigMan stöttat genomvuxna.

till varandra klassrummen och observatörer. Efteråt hargå in iatt vara
kloka huvuden ihop och kanske ändringar.slagit sina gjort Deman
väldigt roligt från skolatycker det äratt att vara en grupp samma som

kursen och vidareutvecklar praktiken, detbåde går arbetssätt iett ger
detmycket än göraatt ensam.mer

lärarsynpunkt har lägga i försvåraste varit inte sigDet attur nog-
Skeppstedt. för snabbtIngrid inte gå in något intemycket, Attsäger när

lita klarar det- ellergår tänkt sig, på eleverna vågautan att uppsom man
uppföljning efteråt,låta dem misslyckas. då det viktigt medMen är extra

berodde fungerade.diskutera det på inteatt t.ex. attom gruppens normer
kan läraren och ställa några frågorBlir det riktigt galet i ingruppen

eller tills det har framför allt skakanske sitta med stund löst sig, menen
läraren iakttagare.vara en

alltid- den skaCooperative Leaming-modellen ska användasinte ses
användskomplement till undervisning. Arbetssättet närettsom annan

stycken och inte heller då vidhar några termin,stora teman,man per
hela dagarna. jobba individuellt också,lektion Eleverna behövervarje

själva arbete med ochför sig intrycken efter ett stort temat.ex. summera
inför de ofta två och två.redovisning övrigt arbetarIstorgrupp.

dåtycker elevernaVad
blir ordning, vad förväntas har någonviDet sagt.vet oss,mer som av-

tycker det fördel behöva blanda in läraren såinteEn är attenannan
mycket:
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Vi behöver inte fråga dig vad vi ska frågarvi varandra.göra, Vi tar- -
själva, känner sigansvaret lärarenästan En kvinnaman som ung sa:

handEn kan inte klappa händerna, många händer klappar bäst-
Inger Moberg avrundar:
Vinsten med smågmppsaktiviteter har vi PBL problembaseratsett.-

lärande har vi smakat på litet. När så Cooperative learning blev en
verklighet allt, alltstämmer på plats, det blirär syntes.en
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Projektet arbetsformsom

Intervju Emma-Gunilla Lundborgav

I pedagogiska sammanhang började begreppet projekt användas i USA
efter första världskriget. Skolbarn skulle inte in i skolorna,stängas
avstängda från samhället, kvalificera sig både teoretiskt och prak-utan
tiskt arbeta med s.k. projekt, där problem skulle frånatt tasgenom upp
den verklighet de levde ochi angick dem. dag det flitigtI är ettsom

ord bådei skola och arbetsliv, och det har tolkats på många olikaanvänt
På Hisingens vuxengymnasium Göteborgi samlades någrasätt. repre-

från dels vuxengymnasiet dels Kvinnofolkhögskolan i Göte-sentanter
borg, berättadeoch hur de arbetar med projekt i sin undervisning. Deom

några exempel på hur olika projekt" kan utformade i prakti-gav vara
ken.

Från Hisingens vuxengymnasium deltog Hallström,Sven ansvarig
lärare för Byggteknik, Lena Johannesson, projektledare vid Kommuni-
kations-Centrum och Leif Jacobsson, projektledare vid VR-Centrum
där står för VirtualVR Reality. Från Kvinnofolkhögskolan deltog
Lilian Hultin, folkhögskolelärare och projektledare.

På Byggtekniker har verklighetsorienteradevi projekt, Svensäger
Hallström. Eleverna får simulera olika byggnadsföretag räknar påsom
kostnaderna för bygga exempelvis parkeringshuset vid Sahlgren-att nya
ska. får all bakgrundsinformation, alla och dylikt,De ritningar precis

verkligheten. får dei Sen och mängduppskattningar,mäta göra görasom
tidsplan, kostnadsberäkning och lämna in anbud vigöra ettupp en en -

"fejkar" hela processen.
Vid utvärderingen efteråt jämför deltagarna och lärarna gruppemas

anbud med anbudet från det företag fick jobbet verkligheten.i Mansom
tittar på vilken korn det gäller tidsplan, kostnads-närmast närgrupp som
beräkning Sedan får alla elever genomföra kontraktsskrivning förosv.

lära sig det. här harSå arbetat med de blivande byggteknikernaatt man
ochi många år, de tycker det väldigt roligt, Hallström.Svenär säger
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Projektet dokumenteras

dokumenterarMan också projektet praktiskt. Varje kullrent ny som
börjar med gå igenom projektarbete från tidigare kurs,startar att ett en

för hur går tillväga.att se man
Oftast välj lärarna parkeringshus arbeta med, därför det dåett att atter

handlar mängder och eleverna slipper drunkna icementom rena osv.
detaljer. Om skulle välja skolbyggnad så skulle fåt.ex. gåman en man

till Friggebod-storlek denpå för få det fungera.att attner
Parkeringsbolaget har ställt med gratiskopior på ritningar förupp-

tusentals kronor, berättar Sven Hallström och påpekar att man som
lärare får lägga mycket jobb början.i Sedan har igen det fem årner man
framåt, eftersom kan använda övningsmaterial flera gånger,man samma
innan det dags kasta sig parkeringshus.är överatt nästa

Deltagarna välj älva vilka de vill arbeta tillsammans med. Deter vore
bra det gick blanda dem, Hallström,Sven de harsägerattom men som
erfarenhet vill helst arbeta tillsammans for sig. Det viss spridning påär
både ålder och bakgrund bland eleverna del har varit byggj obbare ien-
fem andraår, kommer direkt från någon gynmasielinje. Byggjobbama
har erfarenhet medan de kommer direkt från skolan tafatta,ärsom mer
de vid det finnsinte inte facit:någotär attvana

varit kan resultatetDe de räknat fram rimligt, detute ärsom se om-
kan de kommer fråninte gymnasiet.som

Resultatinriktat projekt

Varje väljer arbetsledare och sedan får de jobba de vill,grupp en var
hemma eller i skolan. vidMen visst klockslag visst datum ska deett ett

färdiga och anbuden försegladeinne, och allt precis i verklig-vara som
heten. finnsDå det inget be för, då ska jobbet klart. Hafsigt fåratt vara
det hellerinte får prydlighet ochför korrektpoängvara gruppen-
formulerad ansökningshandling. händer, det ovanligt,Det är attmen
någon elev smiter undan, kommenterar Sven Hallström:

denMen resultat hänger på den andres, så alla måste jobba ienes-
blir kedja,Det alla måste sitt. projektet brukarMengöragruppen. en

skapa gruppkänsla hos eleverna. Utvärderingen sedan, alltså tarsom
det konkreta resultatet, ska ordentlig genomgång, sägerupp vara en

Sven Hallström:
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deLägger så mycket jobb på projektet, måste jag lägga jobbner ner-
på deras resultat. Det mycket viktigt elevernaär feedback.att ge

duDär på inflikarsätter Leif Jacobsson.tummen ögat, baraAtt pro--
ducera bibba och få signatur framsidanpå den lärareen papper sen en -

låter det tillgå så ska låta bli den arbetsfonnen, jag.trorsom
HallströmSven berättar lärare hittade checklista någon-om en som en

lista gjorde han kundestans, omdöme snabbt, hanatt etten som ge
prickade bara vissa punkter. gick förDet fort, det inte vältogsav upp av
eleverna. härDet exempel på projekt framförär allt inriktarett sigsom
på resultatet.

Grupprocessen viktig
Vid Kommunikations-Centrum koncentrerar sig på självaman grupp-

också. Två utbildningarna där KoMedi kommunikationärprocessen av
och media och GrafIT grafisk formgivning på Internet, båda ettåriga.
Alla projekt verklighetsanknutna också där, berättarär Johannes-Lena

Ibland på sig riktigt uppdrag, justtar KoMedi-ett närson. man som nu,
elevema tidning ungdom förgör med hjälp EU-pengar.en om vuxna av
Tidigare har bl.a. gjort tidning och broschyr för Världsmusikfesti-man
valen och för Mediemässan.monteren

Utvärderingen projekt går till så varje elev skriftligt påett attav svarar
enkätfrågor intervjuas. harDessutom varje vecka skriftlig,samt man en
individuell utvärdering den gångna veckan, vad tyckt under-av man om
visningen och lärarna. Lärarna, 5-6 stycken utbildning,ärsom per
arbetar lagi och lärarlaget går igenom utvärderingama.gemensamt
Därefter går tillbaka till och feedback kommenta-påman gruppen ger

berättar Johannesson.Lenarema,
Ämnena glider i varandra och det finns i elevgrupper grupperna en-

ingå ikan samtidigt, vilket bäddar för konflikter.än Krisermer en grupp
och konflikter speciellt i proj En gång hartas ämnetupp
elever från Kommunikations-Centrum varit på Volvo och berättat för
företagets trainees och chefer hur det jobba i projektform,är attom om
olika faser arbetsprocesseni kärleksfasen och uppbrottsfasen ochsom

kriser.om
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Medveten pedagogik

arbeta i ektformAtt proj medveten pedagogisk idé, och det går åtär en-
mycket tid till för lärarna, Johannesson ochLenamöten, även säger
tillägger hon kaninte hur skulle ha kunnat arbeta på någotatt se man

förJust går övrigt alla lärare på Hisingenssätt.annat nu vuxengymna-
fortbildningskurssium på ettårig i arbeta med ekt.Idén tillprojatt atten

arbeta det härpå kom förvuxengymnasiet några år sedansättet när
skulle ordna utbildning för arbetslösa inte så lätta ungdomar.en grupp

fickInspiration de Frontlöpama Danmark, där de ocksåi gjordeav
studiebesök.

Affärsinriktade projekt

projekt vi arbetar med på mellanting mellanDe VR-Centrum är ett-
och Leif Jacobsson.Svens Lenas, På VR-Centnun består halvasäger

utbildningstiden traditionella kurser och halva projektarbeten. Iav av
fyra eleverna projekt för företag eller institu-gör ett ettgrupper om en

kan handikappanpassation. Det Gamlestaden förit.ex. att gatavara en
Gatubolagets räkning. Gatukontoret kanPå då testköra med rullstolman
och olika gatubeläggningar, allt i Virtual Reality-teknik. Detpröva är
ganska affársinriktat, ibland arbetar vidare med projekten, ochman
diskussionerna kan ibland sådantpå VR-Centrum gå höga om som
upphovsrätt.

Även skaffar projekteleverna det viktigt vi tillär att attom egna ser-
företaget det klart vad delämnar vill ha och ställer å sinut vetsom upp
sida. viktigt det står i kontraktetDet det elevarbete, ochär äratt att ett att

har avtalat upphovsmannarätten.innan ska ha denVemman om -
företaget uppdraget, handledama eller de fyra eleverna i projekt-som ger

och ska de i så fall enskilt ellerha den i gruppgruppen,
Skapar något användbart kan det bli problemärman som om man-
har diskuteratinte igenom det här Leif Jacobsson och fårinnan, säger

Ävenmedhåll Johannesson. Kommunikations-Centrum kanLena påav
verkligt uppdrag leda till sådana här diskussioner:ett

elevarbete kostar tiondel proffsjobb. kanMen Det inteett etten av-
lika hög kvalitetbli på färg då. Och det ska stå inskrivet i kontraktett.ex.
betalningen går till skolan, till kan köpa in finarekursen, så viatt

tryckfárger eller dyrare referenslitteratur.
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Projekt- få igångett sätt att folk

På Kvinnofolkhögskolan har elever mellan och20 60 år och med deman
skilda bakgrunder både vad gäller kulturmest och studievana.

Då gäller det hitta någotatt Lilian Hultin.säger Pågemensamt,-
Kvinnofolkhögskolan har dimension i sina projekt jämförtextraman en
med komvux grunden alltid stärka elevernaär iatt på sinaatt ta vara-
rättigheter i samhället.

Projekten ska verklighetsorienterade och problembaserade,vara men
behöver inte alls börja med teori, kan börja med gå på fältetatt utman
direkt. Det kanske del elever bättre.passar en

migFör proj ektarbetet fåär igång människor,sätt få demett att att att-
inse med något.poängen Som lärare detgöra underbartatt är jobbaatt
proj Men det krävs vilja hos hela lärarlaget. Varjeen
projekt utvärderas via enkät plus samtal där bl.a. talar vadetten man om

hände i under arbetets gång. På Kvinnofolkhögskolansom gruppen
lagar och städar tillsammans också:matman

Det i miljö lär sig något,är Lilian Hultin och berättarsägeren man att-
det har de gjort sedan de för många år sedan besökte dansk folkhög-en
skola med fjorton- och femtonåringar från Svarta Triangeln i Köpen-
hamn, "inte så lätt ungdom den heller. deMen klarade sköta detatt

på skolan:mesta
åkteVi hem, tänkte "men herre Gud, då kan väl vi" Vi jobbar-

fortfarande på det sättet.
Eleverna på Kvinnofolkhögskolan får från början lära sig de skaatt ut

och dela med sig också det de lär sig skriva dagböcker,rapportera,av -
ordna utställningar, inte behålla kunskapen för sig själv.

Gammal genuin Tvind-kunskap, Lilian Hultin. Ni åkte tillsäger- -
Frontlöpama, vi åkte till Tvind.

utbildningsanordnarnaKan få kunskapslyftsitt också nu De som-
Århusadministrerar måste också förstå. Skicka dem tillprogram

Två olika skolkulturer

Kan tänka sig samarbete komvux-fokhögskola-studieför-tätareettman
bund inför Kunskapslyftetnu

harVi normalt samarbete med studieförbunden, Lilianett säger-
Hultin.
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komvux, det känns väldigt långt borta två olika skol-Men Det är-
kulturer lärardiskussioner, träffas och diskutera pedagogikenMen att

dag,i ja.som
folkhögskolan har starkare social prägel, ni handJag tror att taren-

hårt,avhoppama Leif Jacobsson. viKomvux ärt.ex., stopparom menar
elever30-40 i kursen och takten hög. Folkhögskolanin är tar ett ansvar

härför eleven, särskilt det internat. skulle eleverna aldrigDetärom
utanför utbildningsdelen.Vi går inte in i det ligger Hanacceptera. som

bort folkhögskolanmålinriktningen ligger litet längre på påänattanser
bland eleverna. komvux börjar de fråga direkt efterkomvux, Påäven

alla formerna kan lära sigjobb efteråt. JohannessonLena tror att tre
och varandra också:mycket sägermer av om men

konkurrens inför Kunskapslyftet.här och känner någon slagsVi sitter-
speciellt underligt, tänker "Vad kan de inte vi kanInte ge somman

analfabeterkomvux har så mycket, alltifrån på och deviInom gruv,
-tolk, kurator... till lärarna undervisar pålärarna måste bli allting som

Chalmers-utbildade. tusenden.där eleverna kan ViVR-Centrum ärvara
samarbete med folkhögskolan till,fatta vad ska jag hamåsteJag närett

få behöver den här skolankan det jag inomjag

STUDIEBESÖK

Know House
kursusafdelingFrontlöbemes

Frontlöbeme
Mejlgade 35 B

ÅrhusDK-8000 C.
Tlf. +458613 5466

+458618 4854Fax
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Vägen till ökad anställningsbarhet

LundborgIntervju Emma-Gunillaav

förstå andraflexibel samtidigt självständig, kanOm män-ärman men
harsjälvförtroende, kan arbeta och dessutomniskor, har iett gott team

anställningsbar,utbildning, vad blir då blirJo,rätt om man numan man
har alla de här kvaliñkationernaredan har jobb. inteinte Men om man

meddem då gäller det komma på någoneller bara delardå, Ja, attav
med stärka de härlärarna eller utbildningsledama arbetarkurs där att

självförtroendeövningar,Metoderna kan mångaegenskaperna. vara -
affirmationer hjälp till förändrings-Studieteknik, ellerförbättrad ett

till exempel.perspektiv
projektsedan höstenMalmö finns New Deal 1996. DetI är ett som

med bl.a. länsarbets-arbetsförmedling driver tillsammansLimhamns
utbildningsföretag. Tilloch med hjälpnämnden, för EU-pengar ettav

bara kvinnliga arbets-månader långa,eller åttakurserna, är tassom sex
Syftet de underadministratörer in.sekreterare ochlösa kontorister, är att

arbetsmark-påanställningsbarhet och kunna gåkurstiden ska öka sin ut
yrkesområde eller för deför de hittatantingennaden igen, attnyttatt ett

yrkeskunskaper.värdefullt till tidigare Dettill sinalagt något är utsatten
försvann under åren 1990-1994.kontorsarbeten100 000änmergrupp -

arbetsför-arbetsvägledare lånatsHolm, deLennart ut avav somen
kurs inledsgruppledare, berättar varjeför fungeramedlingen attatt som

ochmellan Vägledninglång period, delas likaåtta veckormed somen
och naturorienterande NO.i teknikdata orientering ämnenIT, saint

handlings-kursdeltagareslutet perioden måste varjeMot göra ettuppav
kurspersonalenmedför själv, och tillsammanssig omsättsprogram

alltframförutbildningsplan.handlingsprogrammet i Detsedan ären
skakvinnornastarta-eget-kunskapoch data, miljö ochinom IT som

möjligheterdet finns vissaformella kompetens,bygga på sin attmen
fram tillkommerutbildning, någonköpa även en annanupp annan om

del har svårtunder vägledningsperioden. Eninriktning göra ettatt
framtid:besluta sinhandlingsprogram, att om
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Förändring förär många.ett Men det viktigtstort de fattarsteg är att-
beslut, Lennart Holm.ett eget säger denMen informella kompeten-mer

då, det här med självförtroende, flexibilitet hur hjälpersen osv., man
kursdeltagarna höja den Många kan haatt tilltron till sig älvatappat

yrkesmänniskor arbetsuppgifterna plötsligtnär obehöv-som anses som
liga och bara försvinner. Då använder sig flera olika metoder,man av
berättar Lennart Holm. Målbilder sak kvinnorna fårår lära sig atten -
visualisera något för sig själva, sig på arbete till exempel.ett nyttse
Affirmationer metod,är där lär sig något inomen annan man upprepa
sig, jag kan klara det här". Stresshanteringt.ex. tredje komponentär en
i personlighetsträningen. I fem och fem diskuterar kursdelta-grupper

hur de upplever och hur de hanterar den.stress Avslappnings-garna
övningar också viktigt, och där harär tagit hjälp speciallärareman av en
från Nydalaskolan, Inger Knutsson, lär något hon praktiseratutsom som
på sina grundskoleelever med resultat, något hon kallargott peda-som
gogiska rörelsemönster. Det enkel gymnastik,är hjämgymnastik",

ska det lättare koordineragöra de båda ämhalvornaatt och uppnåsom
både lugn ochstörre energi.mer

Vi visar på vissa metoder, sedan det till och fortsättaär attupp var en-
själv, Lennart Holm.säger

harMan också enkla älvförtroendeövningar och motivationshöj ande
övningar.

En älvförtroendeövning kan innebära först, hela kursent.ex. att man
tillsammans, diskuterar vad det finns för allmänt kvinnostarka sidor och
därefter i smågrupper tittar på sina starka sidor, skriver det ochegna ner
läser det för varandra.upp

En jag-stärkande kanövning alla går igenom sittattannan vara
tidigare arbete:

Då de ofta de gjort väldigt många arbetsmoment.att delEnser av-
dessa fortfarande fulltär användbara. de faktisktDe har någotattser
med sig i bagaget. Som motivationshöj ande träning påpratar man
kursen mycket förändring, vad förändring innebär och vad den fårom
för konsekvenser. Deltagarna måste lära sig nödvändighetenatt attse av
ha förändringsperspektiv.ett

diskuterarMan framtiden hur den detut Det ingenär vet,ser som-
bara det slut med livslångaär arbeten,att krävs det andra saker bådenu
personlighetsmässigt och det gäller yrkeskompetens.när Nu gäller det

öka kompetensen inom bådaatt områdena, för öka möjligheten gåatt att
på arbetsmarknaden igen. Iblandut bjuder in föreläsareexternaman
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också, historikern GreiffMats historiskt perspektiv påt.ex. ettsom gav
Överhuvudtagetjust kontoristers arbetsmarknad. försöker insättaman

samhällsförändringar i historiskt sammanhang det ingentingett är-
nytt" och speciellt tittar på kvinnors arbetsmarknad.man-

kursen,Första 30 stycken, gick uti april dem1997. Av har några fått
arbete, några fortfarande i maj månad på sina praktikplatser ochär ute

arbetslösa.några litet fåtal fickEtt arbete redan under kurstidenär p. g.a.
den ganska avancerade datautbildning de hade påbörjat. de härHur

fungerarmetoderna utvärderas i delrapport vid årsskiftet 97/98en av en
forskare från sociologiska institutionen vid Lunds universitet, följtsom
projektet ända från Margareta Nilsson-Lindström har fåttstarten.
utvärderingsuppdraget från Arbetsförmedlingen, vill ha detsom som
underlag för metodutveckling. Slutrapporten kommer först Newnär
Deal-projektet avslutat. skaDet pågå i år.är tre

utvärderingDen Margareta Nilsson-Lindström kommer integör att
den traditionella med enbart mål och resultat. kom-Dettypen,vara av

i stället bli processutvärdering koncentrerar sig på denattmer en som
lådan, varför det gick det gick. kunnaFör på desvarta attsom svara

frågorna deltar hon regelbundet olikai övningar och samtal under
kursen. arbetslivsforslmingenInom har sysslat del med den härman en

utvärderingar på tid, och forskare vid sociolo-typen av senare en grupp
giska institutionen i Lund har utarbetat s.k. participatorisk modell,en
vilket innebär olika arbetar tillsammans med utvärderingen,att parter

här det gäller Deal-projektetNew i Limhamn. härnär Det är ettsom
exempel på hur kan försöka öka människors anställnings-man en grupp
barhet. kan också behövaMen på tidigare stadium, innanstarta ettman
människor står så klivet på arbetsmarknaden på yrkesut-nära ut som en
bildning eller liknande.

Det på Kompetensskolan, också finns Malmö,igör t.ex.man som
sedan 1992. startade med uppdragsutbildningDen Länsarbetsnämn-
den och Malmö kommuns socialforvaltning förs till kom-övermen nu

Bakom röd tegelfasad på Västra Rönneholmsvägen, i gamlavux. en
.Vlalmö Mekaniska Trikåfabriks lokaler, tillhandahålls grundläggande
vuxenutbildning respektive grundläggande gymnasial utbildning. Sedan

lärarna vid parallellt med undervisningen arbetaärstarten attvana
mycket med stärka självförtroendet hos eleverna mångaatt som-

dit harkommer behov det.ett stort av
Almgren, framförSusan allt undervisar samhällskunskap,i ochsom

Norrgård,Doris undervisar i svenska och svenska andraspråk,som som
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berättar hur det kan gå till exempelvis hjälpaskanär människorom man
både våga skriva och hålla föredrag,att fast de aldrig hadeuppsats trott
de skulle klara det.att av
Något jag använder mycket för de ska lära sig skriva skrivaatt är att-

dikter. kan börjaDet med vi läser dikt tillsammans. Sedan beratt jagen
dem stryka under ord de själva tycker dem något. Och sedan skasom ger
de baka in de orden i något sammanhang och uttrycka något sigom
själva eller sin på livet, Doris Norrgård och riktigt knytersägersyn
handen bröstet för visa det elevernas känslor honmot vill haatt att är
fram.

Sedan läser jag själv diktema, med teaterinlevelsestorupp som om-
det skulle höras i radio, deså verkligen kan höra hur fantastiskt bra det
är Det bra läraren den läserär det skrivna,äratt Susansägersom upp
Almgren. kanMan betona och läsa det med sina sårätt rättningar detatt
verkligen låter fint. klassiskaDen reaktionen jag tycker min dikt/är att

lät mycket bättre du läste denuppsats närnu
Susan publicerar ofta elevdikter skolansi tidning "KS-magasinet",

Doris små häftade diktsamlingar och delargör i andra klasser, och såut
flera lärare.gör

faktum,Detta frångår hainte skrivit dikter alls tillatt att attman vara-
med i små diktsamlingar stärker självförtroendet mycket. jagMen ger
mycket hjälp och stöd början.i framLängre blir det små vinkar och

friamycket händer.
Doris låter eleversina skriva också och andra små stycken innansagor

Ämnenagår till uppsatsskrivning. ska alltid positiva ochman vara
ska alltid ha lyckligt slut. litenEn kan haett uppsats ämnetsagoma

Mina glädjeämnen i livet till exempel:
Jag väljer inte "Det jag varitämnen med för detom",värstasom-

hinner jag inte bearbeta med dem, så kort tid de här, Dorisär sägersom
vidare. detNej, gäller plocka fram det bra livet, liksomi detatt ärsom

bra hos eleverna. Därförär kan övning bestå allai attsom anonymten
får skriva komplimang till bestämd klassen.i Sedan samlaren en person
jag in alla lapparna i kuvert och överlämnar till den utvalde ellerett
utvalda. kuvertskulleJa, inte bli glad få helt medöver att ettvem
komplimanger

Kanske har vi kombinerat det med adjektivövning innan, letaten-
efter positiva adjektiv och diskuterat envis positiv egenskapärom en
eller inte. Susan Almgren berättar elev hade svårt hittaattom en som
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kompis,något positivt löste det med skriva du har alltidattom en men
skor.så Det gäller tryckainte någon, varken sig självattsnygga ner

eller andra.
övning kanEn beskriva någon klassen,i värde-att göraannan vara

omdömen, skilja subjektivt från objektivt kan bliNågonträna att osv.
förglad hon upplevs "lugn och inte bara "blyg, föratt attsom en annan

får omdömet farthan och fläkt och inte stökig han alltid hördesom
under sin tidigare skoltid. de flestaFör elever räcker det börjaniatt man

kurs klart vad gäller: prestation, samarbete,gör närvaro,av en som
ambition. någon ändå gliderMen undan det det enskilda samtaletnär är

gäller:som
Är eleven inte motiverad detsig svårt. Finnsanstränga äratt mera,-

det,motivationen så går och brist på beror ofta dåligtmotivation på
självförtroende. Därför det viktigt läraren i samtalet också framär att tar
allt det hon kunnatpositiva upptäcka hos eleven under kurstiden. Men
det välgrundatmåste beröm, smicker.inget tomtvara

många elever har inte lärHur Man sig inte ständigtsagt: attgenom-
kritik ständigt få Susan Almgren. Honsägerutan att uppmuntran,genom

elev hatade skrivahade till slut klämde framatt uppsatsen som men
några rader. använde semikolon. väldigt förtjust ochHon Det jagär-

berömde henne och kul dujag använde semikolon just här, detattsa
så bra. gång hade hon skrivitNästa sidor. ska inte mycketDettrepassar

till
ibland ska det mycket till, NorrgårdMen Doris och minnssäger en-
hadeelev mycket svårt skriva något på hadeJagatt ettsom ner papper. -

samtal,allt innan diskussion, beröring, hemuppgifter... fårDåprövat -
lita på stället försin intuition i färdiga modeller. Jag migsatteman

bredvid honom. "J vadJag inte du skriver, jag bara sitter här föragsa: ser
digpåminna du hela tiden ska dina tankar.inteatt attom censurera egna

Och det fungerade.
här med självförtroende, eller bristen självförtroende,Det på är grun-

den för utbildningen braska eller inte, lärarna. Målet ärom menar
få alla igenom till godkänt, så de studerande har möjlighet gåatt atten

vidare någonpå yrkesinriktad kurs sedan. Små gången ochsteg
mycket och lyhördhet behövs.uppmuntran

kan hjälpa eleverna får reflekteraDet med det. Depratarom man om-
det, höra andra också har händer, berätta knep försvettiga sinaöver att

varandra, hur bemästrar rädslan och stället för låtavågar, i attman
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pratet inne i huvudet det kan,över, inteta säger att sägersom man
Doris Norrgård. Och det bara bra läraren visar hon ellerär hanattom

kaninte allt, inte kan på alla frågor:svara
frågornaDe ska använda för kunskapenvisa oändligatt ärattman-

Inför all den kunskap finns världeni människan mycket liten.ärsom
litenheten delarDen vi med alla, professorer också. Vi går till biblioteket

och där finns miljoner böcker, det ska kännasinte börda, detmen som en
inte meningen vi ska kunna eller hinna läsaär allaatt

Läraren har bara kommit liten bit längre i vissa saker. finnsDeten-
hon inte kan, de kan.annat som men som

Carina Hjelm, lärare på Kompetensskolan, har just utarbetaten annan
häfte med goda råd studietelmik, "Studiestrategi eller hur du skaett om

gå till du studerar".väga när
Jag häfteti hur viktigt det fyllerpoängterar sig medär att man-

positiva tankar, hon.säger
fårNär in människor befinner sig i down-period ochman som en-

dessutom inte har studerat på länge det viktigt få demär att att trosom
på älva, fåsig dem upptäcka de verkligen vill och få dematt att att attse
de klarar det här. häftetHon gjorde därför hon tycker samhälletatt attav
kräver mycketså teoretiska kunskaper medborgaresina dag,i ochav
därför hon de ska klara det så hänger mycket på de haratt vet att attom

bra studiestrategi, de hur ska till mångaFöratt vet väga.en man
människor det alls självklarhet,ingen de har ingen studievanaär och

förebilder.inga
Carina Hjelm börjar med definiera ordet studiestrategiatt sättett att-

bete sig i sin studiesituation för kunna studera framgång.med Honatt
påpekar det gäller för och komma underfund med sig självatt attvar en
och vad fungerar bäst, det kan bra ha några goda rådatt attsom men vara
fram till dess. Efter del allmänna råd belysningbra honetc. taren om

anteckningsteknik, hur går igenom lärobok skillnadenupp man en -
mellan översiktsläsning och lokaliseringsläsning.

Tankebanorna viktiga absolut tänker klararär inte "jag inteatt man-
dethär" "om timme kan jag det här -litet affirmationer, alltså.utan en
Häftet tipsar också musik hjälper hjärnan fungera bra,att t.ex.om som
Beethovens konsert för piano och orkester, i Ess-dur,5 73, ellernr opus
Chopins valser eller musik Corelli och Bach. har hon hämtatDet hosav
den bulgariske forskaren Georgi Lozanov, hävdat hjärnan arbe-attsom

bäst i avslappnat tillstånd.tar
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Carina Hjelm också Barbara Prashnigstar teorier "Leamingupp om
Styles", del kan behöva sitta instängda i absolutatt skrubb ochtysten en
läsa medan andra läser bäst på bänk på stationen med liv och rörelseen
omkring sig; några behöver mycket, andra vill inte allsäta deäta när
läser Sedan går hon in på lästeknik och läshastighet, och viktenosv. av

det läst, särskilt i början. avslutarHon med detatt repetera finnsattman
oskrivnanågra regler i klassrummet, bör följa både för sinsom man

och andras skull komma i tid till exempel, eftersom detatt är ontegen -
tid och ska hinna med mycket.om man
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Vuxenutbildningspolitiska erfarenheter
från Danmark

Bjarne Wahlgren

Sedan mitten 1980-talet har den danska vuxenutbildningspolitikenav
ditmed hörande vuxenutbildningsforskning sig åt antalägnat ett väsent-

liga områden. dessaEtt områden den kunskapsdiskussionär tarav som
hänsyn till hur förhållandet mellan allmänna kunskaper och yrkeskun-
skaper har påverkat vuxenutbildningsområdet. Ett område ärannat
deltagarrekrytering och diskussionen utbildningshinder. tredjeEttom
område handlar samspelet mellan utbildningssystemet och arbetsli-om

fjärdeEtt område folkbildningens förhållande tillär samhällsut-vet.
Vecklingen, i detta sammanhang förhållandet mellan folkbildning och
demokrati.

emellertidDet andra områden framträdandeär undertre är mestsom
de årenssista tio vuxenutbildningspolitiska debatt och samtidigt ärsom
ganska omfattande belysta forskningen.i Det handlar för det första om
undervisning och utbildning för arbetslösa. För det andra handlar det om
de kortutbildade. förOch det tredje handlar det hur de olikaom vuxen-
utbildningsanordnama på bästa skall klara arbetasätt att tvärssamman

institutionellaöver gränser.

Utbildningsmöjligheter för arbetslösa

1 januariDen 1989 trädde förordning i kraft avseende utbildnings-en
arbetsmöjligheteroch för långtidsarbetslösa. viktigtEtt inslag för-i

ordningen de långtidsarbetslösa skulle få utbildningserbjudandeatt ettvar
led i den samlade aktiveringen.ettsom

Bakgrunden till åtgärden ganska hög arbetslöshet på litet övervar en
10 och tilltro till utbildning kunde bidra till minskaprocent att atten
arbetslösheten. Problemet förstärktes ökande andel arbetslösaattav en

långtidsarbetslösa. cirkuläretI riktlinjer för utbildningserbj udandetvar om
hette det bland viktigasteDet målet för utbildningsåtgärdenannat: är

SOU 1997: 158 203den vuxenpedagogiska praktiken



förebygga långtidsarbetslöshet och säkra den arbetslöses anknytningatt
till arbetsmarknaden. betyder information,Det Vägledning, utbild-att
ning och övriga åtgärder inte mål i sig själva, medel uppnåär utan att
målet- sysselsättning

Utbildningserbjudandet skulle tillriktas den enskilde arbetslöse och
det skulle samtidigt ha sin utgångspunkt i arbetsmarknadens behov.
"Utbildningserbjudandet skall inriktas den arbetslöses önskemålmot
och förutsättningar arbetsmarknadens behov, hette det i cirkuläref.samt

Förordningen hade således klart mål, nämligen de långtids-ett att
arbetslösa skulle komma i arbete och utbildning "baraatt ettvar-
medel för detta. Utbildningserbjudandena skulle därför inriktas mot
arbetsmarknadens behov kvalificerad arbetskraft. Samtidigt fram-av
hölls det tidigare utbildningsutbudet skulle ha sin utgångs-sagts attsom
punkt i de arbetslösas förutsättningar.

Förordningen möjliggj orde mycket syftesatsning i användastor atten
utbildning för reducera långtidsarbetslöshet. anknytning tillIatt sats-
ningen etablerades omfattande forskning, i vilken antaletten
forskningsinstitutioner och enskilda forskare följde och utvärderade
åtgärden. föreligger alltså omfattandeDet ganska dokumentations-ett
material belyser de danska erfarenheterna undervisningsom av av
arbetslösa.

svårigheterForskningsmässiga

Inledningsvis det på plats pekasin på några grundläggandeär att
forslcningsmässiga svårigheter i samband med värdera åtgärdatt en av
detta slag. Svårighetema består i värdera "resultatet de olikaatt av
utbildningarna.

kan konstateraMan mellan och femtontio de långtids-att procent av
arbetslösa har fått arbete efter ha deltagit i utbildningserbjudandena.att
Är då detta bra eller dåligt resultat Frågan besvara,svårett är att
eftersom det inte existerar kontrollgrupp. alltsånågon Vi inte hurvet

andel de arbetslösa alla fall skulle ha fått arbete.istor av som
På motsvarande tidsfaktom också svårsätt är ärparameter atten som

kontrollera. I situation med och stigande arbetslöshet kanstoren man
inte förvänta sig andel långtidsarbetslösade skall få arbeteatt storen av
omedelbart efter det de avslutat utbildning. troligtsin Detatt är attmera
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utbildningsinsatsen allmänt denmotiverar arbetslöse aktivt söka sigatt
tillbaka till arbetsmarknaden eventuellt efter period med utbildning.en
Frågan därför hur lång tid efter utbildningsinsatsenär kan ellersom man
skall effekten.mäta

Slutligen det också svårt jämföra olika utbildningsutbud.är Näratt
exempelvis kan konstatera utbildningarvissaatt störreman ger

sysselsättningseffekter andra, hur kan då kompensera försigän man
faktorer deltagares val utbildningar, skillnaderi utbildnings-som egna av
anordnamas antagningsregler, skillnader regionala arbetsmarknads-i
förhållanden och skillnad i används de olikai verksamhete-resurser som
rna.

bakgrundSett dessa faktorer blev det vedertaget forskargrup-imot av
inte enbart målet sysselsättningsgrad skulle betraktasattperna som

effektmål vid utvärderingen utbildningsförordningens resultat. Manav
måste också hänsyn till antal långsiktiga deltagarmål", nämligenta ett
fortsatt utbildning, förbättrade kvalifikationer, förbättrade personliga
förutsättningar och ökat arbetssökande. Sådana effektmål också mindreär
känsliga för bristande kontrollmöjligheter.

konsekvens deSom beskrivna metodiska bristerna haren av man -
under åren efter de utvärderingarna genomfört försök kontrol-stora att-
lera variabler och effekter gjorda utbildningsinsatsermäta av genom
undersökningar s.k. experiment-design. försök har emellertidDessaav
visat sig ganska svåra genomföra praktiken.iattvara

Erfarenheter utbildningsförordningenav

Medan det bland beskrivna orsaker svårt talaannat är attav ovan om
sysselsättningseffekterdirekta utbildningserbjudandena, det lät-ärav
Visa på effekter.indirekta indirekta effekternaDe kanatttare stora

beskrivas följandepå sätt:

tredjedelEn kursdeltagarna har fått ökad motivation för studierav-
Två tredjedelar arbetslösade har utbildat sig inom yrkesom-av nya-
råden eller fördjupat sig inom yrkesområdesitt gamla

flesta har förbättratDe sin personliga och sociala kompetens-
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Flertalet deltagarna har efter avslutad utbildning ökat sinaav an--
strängningar söka arbeteatt

Deltagarna allmänt mycket nöjda med utbildningarnaär 9 10 ärav-
nöjda också de från början skeptiska eller direkt negativasom var-
till delta. drygEn tredjedel deltagarna kändeatt sig tvingade attav
delta kurserna.i

kanMan således sammanfatta de danska erfarenheterna följandepå
Det svårt peka på direkta, detsätt: är vill omedelbara,att syssel-säga

sättningseffekter bland metodmässiga skäl. Omvänt tycksannat av
resultaten klart peka på långsiktiga utbildningseffekter, exempel-stora
vis ursprungligen lågmotiverade långtidsarbetslösa fåratt ökad moti-en

förvation utbildning och arbete får stärkt personligsamt att gruppen
kompetens och ökat socialt nätverk. Utbildningsinsatserna skapar na-
turligtvis inte arbete, de bidrar till de de arbetslösaatt svagastemen av
stärks förhållandei till arbetsmarknaden både på kort och lång sikt.

Med hänsyn till hur utbildningarna tillrättalades för de arbetslösa,
undersökte kunde urskilja särskilda faktorer förbätt-man om man som
rade de kortsiktiga och långsiktiga effekterna. Med få undantag detvar
svårt peka på sådana faktorer. alltsåDet inte omedelbartatt möjligtvar

konstatera någon skillnad med avseende på:att

studiegången innehöll praktik och inskolning i arbetslivetom-
eller

etablerade samarbete mellan olika utbildningsanordnareom man-
eller genomförde utbildningen hos och anordnareen samma

det homogen eller heterogen sammansättning delta-om var en av-
gare

innehållet specifikt eller allmänt förhållandei till arbets-om var-
marknadens behov.

Resultatet kan verka överraskande får tills vidaremen anses som
giltigt, eftersom det konstaterades flerai undersölcningar3. Det inteär
minst intressant undersökningarna visar på studieinriktningar medatt att

generellt och allmänt innehåll hade lika mätbara effekterstoramer
studieinriktningar med specifikt yrkesinriktat innehåll. Vidsom mer

första påseende kan det uttryck för det under givnatas attsom -
sysselsättningsvillkor -inte väsentligt, kursen riktar specifiktsigär om
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yrkesområde eller det i utsträckning siktarmot ett större mot attom ge
deltagarna allmänt bättre kvalifikationer.

kan finnasDet visst samband mellan storleken på effektenett av
kurser och kursdeltagamas positiva förväntningar på kursen. På motsva-
rande kan det finnas visst samband mellan effektenssätt storlek ochett
graden hos den givna Grupper med högtettav engagemang gruppen.

uppnådde således antal långsiktiga mål. fanns ocksåDetettengagemang
sambandvisst mellan sysselsättningseffekter och kursens längd.ett

Detta samband framkom endast, kursen varade längre tid,närsenare en
där verkar ligga mellan halvt tillgränsen år.ett ett

Även således kan peka på faktorer främjar effektenom man som av
utbildningsinsatser för arbetslösa, kanså det frestande ställaattvara
följande hypotes. Det väsentliga inte vilken form undervisning ochär
utbildning de arbetslösa har, istället utbildningserbjudandeutan ettav om
överhuvudtaget kommer till stånd. innebärDetta då konstaterandeett att
det väsentliga i samband med utbildningserbjudande för långtids-ett
arbetslösa fårde erbjudande. Det mindre betydelse hurär att ett är av
detta erbjudande utformas förutsättningunder det- där detatt genom-
föres sker i vuxenpedagogisk anda.-

Job-rotation framåtvägsom en

Undersökningsresultaten från 90-talets början visade arbetslösa hellreatt
erbjudande arbete utbildning. bland dennaMottog än annatom om

bakgrund, också utifrån utbildningspolitiska perspektiv, har job-men
rotation i utsträckning egentliga utbildningserbjudanden tillstor ersatt
långtidsarbetslösa/l

ob-rotation betyder dettaJ i sammanhang, arbetslösa och anställdaatt
"roterar", och det till denna knyts kompletteranderotation utbildning.att
Sådan kompletterande utbildning dels till de anställda med syfte attges
möjliggöra for dem tillägna sig kompetenser, dels till de arbets-att nya
lösa med syfte kvalificera dessa för vikariat, de anställda påatt när är
kompletterande utbildning.

Erfarenheterna från de danska j ob-rotations-projekten varitsom nu-
femigång i år utomordentligt goda. gäller både syftetDetta tillsynes-

vidarekvalificering arbetskraften och syftet säkraattav en mer perma-
sysselsättning för de arbetslösa. svårigheterna ligger bland inent annat

kvalificera vikarierna tillräckligtpå hög denivå, så i verklighe-att atten
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kan klara de i några fall mycketten kompetenskrävande arbeten, i- -
vilka de skall vikariera.

De kortutbildade

På det utbildningspolitisktsätt har varit intresse förett stortsamma som
utbildning arbetslösa, så har under period antal initiativettav samma
tagits med inriktning kortutbildade. Det viktigastemot antagningär av
"Lov voksenuddannelsesstötte, trädde krafti oktober 1989.om som

harLagen till syfte tilldelning stöd till vuxenutbildningatt genom av- -
skapa ekonomisk grund för med kort utbildning skall kunna fåatt vuxna
möjlighet delta i utbildning på arbetstid.att

beslutFöre VUS-lagen hade i Danmark tagit antal initiativettav man
försöksverksamhetertill med syfte stärka de kortutbildadeatt vuxnas

deltagande i utbildning. Initiativen, på flera hade hämtat sinsättsom
modell från Sverige, handlade bland olika former förannat om upp-
sökande verksamhet i bostadsområden och på arbetsplatser. Den upp-
sökande verksamheten följdes också med antal pedagogiskaettupp
initiativ, återigen inspirerade från Sverige, till exempel "vardagslär-
ande" och den så kallade Falumodellen med studiecirklar på arbetsplat-

det fannsMen också danska varianter, exempelvis holdledeme,sen.
där aktiva och utbildningsintresserade medarbetare utgjorde den organi-
satoriska basen för stärka den arbetsplatsförlagda utbildningen.att Det

emellertid inte någon dessa former på allvar slog igenom.var av som
Först i och med antagandet VUS-lagen och med motsvarandeav en

massiv uppbackning från delar fackföreningsrörelsen ochstora av
arbetsgivarorganisationema slog utbildningsidén på allvar igenom för
de kortutbildade.

Lag vuxenutbildningsstödom

VUS-lagen på många deär lyckade lagarna påsätt mesten av vuxen-
utbildningsområdet.

Huvudprincipen i lagen har kortutbildadevarit skall erhålla ekono-att
miskt stöd för deltagande i sådan utbildning, den enskilde självsom
välj kan gällaDet allmänna eller yrkesinriktade ellerämnen ämnener. en
kombination båda. Enligt Bekendtgörelsen kom kan1995av som
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till utbildning sammanlagt minst veckavuxenutbildningsstöd ges i en
heltid.5och högst veckor på80

tilltill ledighet eller till återgångFörordningen innebär inte rätträtt
endast ekonomiskt stöd. Rättigheterna skallarbete. gällerDensamma

lokala fackföreningenförhandlas med arbetsgivaren. Ofta det denär
och förhandlar den anställdesgår in på vägnar.som

VUS-deltagande hela tiden ökat från etableringen 1989Antalet har
med etableringenantalet-bland sambandfram till 1993, då iannat av en

generell ledighet för utbildning stabiliserade sig påförordning om -
deltagare år.knappt 10 000 per

speciellt förordningen kan betecknas succéDet är,gör att som ensom
kortutbildade. förreellt vänder till de Kriteriernaformellt och sigdenatt
lagen. Huvudprincipenvuxenutbildningsstöd itilldelning är attangesav

har mycket kortvuxenutbildningsstödet tilldelas antingenpersoner som
till inte har någongrundskoleutbildning 7 till år eller8 personer som

skolgång.och högst har tio årsyrkesutbildning som
nås reellt de kort-restriktiva tilldelningskriteriemagrund dePå av

anställda, eftersomallmänhet äldreutbildade. iVUS-mottagama är
deltagarna.och årmellan 45 55 40utgör procent avpersoner

individuell förord-från början tänktVUS-förordningen som envar
kurserkurser, det villandelen kallade "kollektivasåMen säganing. av

antal sedanarbetsplats, har ökat ifråndär deltagarna kommer samma
anknytning tillhälften samtliga deltagare.och de omfattar Istarten avnu

skräddarsydda utbild-utvecklades kalladekollektiva kurser sådessa
innehåll passade de olikatill form ochningspaket, alltså paket som

önskemål och behov.gruppernas
blevförordningenexakt vad har gjortsvårtDet sägaär attatt sommer

tidigareförklaringarnadenden succé En nämnts,är. är, somavsom nu
förordningen frånfackföreningsrörelsen backadedelarstoraatt uppav

skett attitydförändringförklaring det harbegynnelsen. En är att enannan
också bland debland befolkningen helhettill vuxenutbildning som -
finns behovblivit allmänt detkortutbildade. harDet attaccepterat av

förklaringen till succénför alla. väsentlig dellivslångt lärande" En av-
ingårkollektiva kurser, där utbildningenandelendenär stora som en

arbetsplatsen.del lärandet pånaturlig i
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Erfarenheter VUS-förordningenav

På vi tidigaresätt beskrev i samband med utbildnings-samma som
erbjudanden till arbetslösa, så de kortutbildades behovär och inte-
minst VUS-förordningen synnerligen omfattande belyst forsk-genom-
ning.

I alla undersökningar visar resultaten det finns mycketatt massiven
tillfredsställelse med utbildningen. Mer 90% deltagarnaän attav anger
de har varit nöjda eller mycket nöjda. En motsvarande andel attanger
kursen varit givande eller mycket givande. Man allmänt ocksåär mycket
nöjd med lärarna, ämnesutbudet och undervisningsforrnema.

Utöver denna allmänna tillfredsställelse hos kursdeltagarna dokumen-
forskningen ytterligareterar antal resultat på kort och långett sikt av

VUS-utbildningar. VUS-deltagarna uppfattar exempelvis de bättreatt är
i stånd handha sina arbetsuppgifteratt och delta i samhällslivet.att Fyra
femtedelar VUS-deltagarna också år efter utbildningentreav menar - -

den har varit till för derasatt arbetsplats.nytta Mer femtedelän en av
VUS-deltagarna de har blivitsäger aktiva föreningsarbete.att imer

Det har ofta framförts hypotes deltagande i utbildningattsom en
motiverar till utbildning. Detta har också utgjort del skälen tillmer en av
uppsökande verksamhet kortutbildade. deEtt viktigaste resultatenav av
i samband med VUS-utbildningar, har dokumenterats, deär attsom nu
har utbildningsmotiverande effekt hos de kortutbildade.en

I undersökningarna VUS-förordningen jämförs alltså huren av av
aktiv VUS-deltagare har varit innan kursen påbörjades 1991gruppen
med hur aktiv år efter deltagandetär tre 1994. bådaI fallsamma grupp
undersöktes andelen har deltagit i utbildning året före undersöknings-som
tidpunkten. Man kan konstatera mycket ökning utbildnings-storen av
aktivitetema. Medan således 40 hade varit utbildningsaktivaprocent
året innan VUS-deltagande har motsvarande andel stigit till 65 procent

efter.år Samtidigt hartre omfattningen den utbildning, denav som
enskilde deltagit genomsnittligt stigit.

Sett i perspektivet aktivering kortutbildade det intres-är ytterstav av
det relativtsant haratt notera, skettatt ökningsett andelenstörreen av

utbildningsaktiva med 7-8 års skolutbildning jämfört med dem harsom
9-10 års skolutbildning.
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utbildningsanordnareSamarbete mellan

dansk utbildningspolitikområdet har högt itredje prioriteratsDet ärsom
utbildningsanordnare. Tankarnatvärsektoriella samarbetet mellandet

utformats utbildnings-samarbete har bland isådant annatettom
påtiopunktsplan för återkommande utbildning,ministeriets sattessom

det blanddenna planunder år punkt sju i1995. I sägs annat attpränt
utbildningsinnehållskall kunna skräddarsyMålet är ettatt somvuxna

alltså kunnautbildningsanordnarnas utbud,de enskildagår övertvärs
utbildning ochfolkbildningen, allmänutbildningsdelar frånkombinera

måstebetyderMotsvarande det: Dettayrkesutbildning. sägs att man
utbildnings-utbildningssamarbetet ochdet lokalapå stärkaattsatsa

ämnesmässigtefter speciella kompetens,profilering derasanordnarnas
pedagogiskt.7och

utbildnings-uppmärksamma samarbetetmedGrundtanken är attatt
skallprofil.olika. skall ha sin Deoch skall Deanordnama är egenvara

Samtidigt skall detutbildning, de bäst på.genomföra den ärtyp somav
enskildes utbild-utbildningssamverkan. Såväl i denmedmöjligtvara

Samtidigt detvuxenutbildningssystemet.helaningsplan i är ettsom
densärskilt samarbetet mellanidéerdrag i dessaväsentligt att mer
stärkas.vuxenutbildningen skallallmännayrkesinriktade och den mer

Vuxenutbildningspotten

till stärkasåledes miljoner kronor200år 1993Under attavsattes
den kalladei såolika utbildningsinstitutionersamarbetet mellan

voksen-enligt "BekendtgørelsenSyftetVuxenutbildningspotten. omvar
vuxenutbildningen medden allmännauddannelsespuljen stärkaatt

allmännamed bådeutbildningsvägaravseende kombinationerpå av nya
utbildningsväga-enskildayrkesinriktade delar. Konkret skall deoch
tredjedel yrkesin-allmänna och minstinnehålla tredjedelminst enenma

yrkesinriktadesamarbete skall ingå såväldelar och i dettariktade som
utbildningsinstitutioner.allmänna

samarbetet-tvärsektoriellaoch detintressant,Det är pottenatt ses-
ocharbetslöshetsbekämpningentill lösningenbidragett somavsom

tillanvändas bådenämligenför de kortutbildade. kanmöjligheter Potten
framgickdetarbetslösa, ochför anställda tillinsatser avsomsom

kortutbildade. Eftersomtill särskilt förBekendtgørelsen" insatser
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vuxenutbildningspotten speciellt skulle riktas kortutbildade fannsmot
det föreställning bättre koppling mellanatt det allmänna ochen om en
ofta bokliga och det yrkesinriktade och ofta praktiska skulle detgöra
lättare för med kort skolbakgrund tillägna sig bägge områdena.attvuxna
Det yrkesinriktade utbildningsinslaget skulle öppningen ochvara
motivationen och den funktionella placeringen det bokliga skulleav
underlätta inlärning och användning.

Utöver de syften tidigare intentionernanämnts medär detsom
tvärsektoriella samarbetet följande:

såldaAtt jämnare könsfördelning, eftersom det överviktären en av
på de yrkesinriktademän utbildningarna och övervikt kvinnor påen av

de allmänna.
Det tvärsektoriella samarbetet skall säkra bättre koppling mellanen

den yrkesinriktade och den allmänna inlärningen, på så de tvåsätt att
områdena skulle hänga ihop i undervisningen och i de studerandes
inlärning.

Det tvärinstitutionella samarbetet skall säkra de studerande infor-att
bättre utbildningsutbud.ettmeras om

anknytningI till samarbetet mellan de olika utbildningsinstitutionema
har etablerat lärarutbildning, där lärare lär sigman en attgemensam
arbeta tillsamman med lärare från andra utbildningsinstitutioner och
från andra ämnesområden.

Erfarenheter vuxenutbildningspottenav

linjeI med de två föregående områdena, utbildning arbetslösa ochav av
kortutbildade, har också i samband med det tvärsektoriellaman samar-
betet i allmänhet och vuxenutbildningspotten i synnerhet genomfört en
mycket omfattande forskning och utvärdering. denMot bakgrunden kan
följande sägas:

Generellt erfarenheternaär det tvärsektoriella samarbetet godaav men
samtidigt kan också peka på antal svårigheter och begräns-ettman
ningar.

En svårigheterna de kultur- och ämnesskillnaderär finnsav som
mellan olika utbildningsinstitutioner. Samarbetet och utbildnings-

skall läras och tillägnas bland det be-norrnema annat genom ovan
skrivna lärarutbildningssamarbetet. kräverDet tid och blandresurser -

till planläggning samarbetet.annat Ofta krävs planläggning änav mer
har tid för.avsattman
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svårighet etablera.En ämnessamverkan svår Iär äratt attannan
några fall finns inte någon koppling mellan de allmänna ochämnena
yrkesämnena. andra fall allt vilket resulterarI integrerat, iär att

struktur försvinner.överblick och i det enskilda ämnesområdet Vid ett
fårantal tillfällen några funktionell och "redskapsmässigämnen en mer

roll förhållanden till andra ämnesområden. Särskilt de allmännai
erfarenhetsmässigt placeringfår redskapsmässig iämnena en mer

problem lärarnasamarbetet, vilket uppfattas didaktisktett stort avsom
dessai ämnen.

de nödvändiga förutsätt-tredje svårighet lärarna inte harEn är, att
erfarenheternaför samarbeta. anmärkningsvärtningarna Det är attatt

projektledare efter försökens slut har blivitvisar planerare ochatt
nödvändiga också demindre övertygade lärarna har deattom -

kvalifikationer krävs förnödvändiga ämnesmässiga tvär-ettsom-
kan tvärsektoriellt projektinstitutionellt samarbete. Man säga, att ett
lärarkvalifikationer vad förstkräva omfattande än mansynes mer

antog.
olikasamarbetet har genomförts med stödtvärsektoriellaDet av

modeller.

allmänna och deModulmodellen, där undervisningen avseende de-
tidsmässigt liggeryrkesinriktade delarna försiggår moduler,i som

efter varandra

där undervisningen försiggår parallellt, där tillParallellmodellen,-
till fönniddagamaden allmänna undervisningen förläggsexempel

detyrkesinriktade förläggs till eftermiddagarna, elleroch den
måndag,till tisdag och torsdag och det yrkesinriktadeallmänna

och fredag.onsdag

försiggår på sådantIntegrationsmodellen, där undervisningen ett-
och det yrkesinrik-det samtidigt undervisas det allmännaisätt att

tade. två ämnesområdena integreras.De

vilkenutvärderingens det icke priori givetresultatEtt ärär att avaav
avseende på uppnåmodellerna ändamålsenlig med att ettär mestsom

önskvärtdetsammanhang undervisningen.i Det ärut om merser som
Under allasammankopplas de integreras.ämnesområdena än attatt

förutsättningar,modell deltagarnasomständigheter valetavgörs av av
aktuella lärarnasoch deskall sammankopplasde ämnen som

kvalifikationerämnesmässi ga
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Sammanfattning
det föregåendeI har vi visat på aktuella och centrala områdentre i dansk

utbildningspolitik. Det sig utbildningrör arbetslösa och utbild-om av
ning kortutbildade och samarbete mellan allmäna och yrkesinrik-av om
tade vuxenutbildningsinstitutioner. De områdena har alla följtstre iupp
omfattande forskning och utvärdering.

Även de områdena deti föregåendetre har blivit beskrivna förom var
finnssig, det samband dem emellan. För det första det kopplingär täten

mellan utbildning arbetslösa och utbildning kortutbildade i rela-av av
tion till job-rotation-projekt, där VUS-förordningen spelar centralen
roll. På motsvarande mycketsätt delär utbildningsmöjlighete-storen av

för de arbetslösa nämligen omkring hälften och VUS-projektenma
genomförda i institutionellt samarbete mellanett allmänna utbildnings-
institutioner och yrkesinriktade.

denI danska vuxenutbildningspolitiken har utbildning varit och är
fortfarande viktigt medel för bekämpaett de negativa verkningarnaatt

långtidsarbetslöshet. Medan de ursprungliga motiven for arbetslöshets-av
undervisningen baserade sig på föreställning det relativtatten om var en

koppling mellan arbetsmarknadensnära kvaliñkationskrav och de arbets-
lösas utbildningsinnehåll utbildningspolitikenär nyanserad i dennu mer
bemärkelsen. Dels finns exempel på ganska kopplingar mellantätanu
arbetsmarknadskrav och utbildningsinnehåll, i job-rotationst.ex. pro-
jekten nämndes tidigare. Dels förs fram bredare utbildnings-som nu
politiska motiv i form utbildning i allmänhetatt nästanav oavsett-
innehåll- inte minst till de kortutbildade arbetslösa, bättre förutsätt-ger,
ningar komma arbetsmarknaden.påatt ut

fördelningspolitiskaDe problem knyts till kortutbildadesom gruppen
ha fått god lösning förordningenut iatt vuxenutbildningsstöd,ser en om

inte minst i de kollektiva och arbetsplatsförlagda projekten.
Det tvärsektoriella samarbetet mellan utbildningsinstitutioner så-ger

väl den enskilde hela vuxenutbildningssystemet möjlighet skapasom att
sammanhang lärandeprocessenstörre i i perspektiv livslångtsett ettav

lärande. finnsDet dock fortfarande hel del olösta problemen -
ämnesmässigt såväl institutionellt kring samspelet mellan desom -
olika utbildningsinstitutionema.
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NOTER

l Cirkuläre retningslinjer for den regionale administration uddannelse-afom
tilbud UTB, December14. 1989, s.

Op.sit. s.

beskrivna resultaten beskrivs framförallt i Aarkrog fl., ochDe 1991oven m.
iMzerkedahl mfl., 1992.

Bekendtgørelse jobrotation orlovsydelse til uddannelse,Se 20 Majom og
1993.

Bekendtgørelse af lov til voksenuddannelse, december20 1995,støtteom
s.

Erfarenheterna detta påi avsnitt bygger i väsentlig utsträckning Larson,
1994.

10-punktsplan tilbagevendende uddannelse, Undervisningsministeriet,om
1995, 19.s.

Bekendtgørelse voksenuddannelsepuljen, Maj 1993,17om s.

frånErfarenheterna det tvärsektoriella arbetet baserar sig i huvudsak
mfl.,Aarkrog 1995.
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Rekrytering, vägledning och lokal
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Nya i rekryteringsarbetetvägar -

Örnsköldsvikfrånexempel
Curt Ahrell

Nya tider vision och verklighet-

Vuxenutbildningen står inför förändringar fleradär aktörer skallstora
medverka till målgrupper kan lockas till utbildning. okon-Nyaatt nya
ventionella lösningar skall och komvux sigprövas ansettsom vara en
flexibel, förändringsbenägen skolform har förmodligen de för-största
ändringarna framför sig Jag i historiskt perspektiv belysaatt ettavser
hur rekryteringsarbetet och utbildningens genomförande påverkas och
förändras. Jag skall bl.a. reflektera kring de möjligheter och svårigheter

jag Kunskapslyftet Vi måste medvetnaatt attsom ser ger. vara om
målgrupperna liksom på vuxenpedagogiken ändras tiden.översynen

påverkar självfallet metodernaDet för rekrytering. Vi måste alltså lära
historien. Gamla kaninsatser mycket väl bli aktuella igen, ioss av men

skepnader. Tidigare gjordes tydlig åtskillnad mellan utbildnings-nya en
politiken och arbetsmarknadsåtgärdema. dag finnsI samspelnäraett
mellan arbetsförmedlingen och komvux. Samarbetet mellan utbildnings-
anordnama bärande idé utformandeti den reformeradeär en av vuxen-
utbildningen. Den ansökan kommunen lämnat till Delegationen försom
Kunskapslyftet, också viktigt styrinstrument reforrnerings-i ochär ett
rekryteringsarbetet. Här återfinns bl.a. visioner skall bärandesom vara
för kommunen och dess innevånare skall kunna framtiden.att möta

Expansion drivkraftsom

Utbildningsnivån bland de kommuninnevånama fortfarandeärvuxna
förhållandevis låg satsningar åren. hadeKomvux sintrots stora genom
första expansionsperiod från mitten sjuttiotalet till mittenstora av av
åttiotalet. Det övergripande målet och därmed nå såväxaatt attvar
många människor möjligt. Som studierektor den tiden, kundepåsom

ha slags ackordslönesystem påverkades hurt.o.m. ettman som av
många kurser fick i gångman
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Några diskussioner kvalitet förekom deltagarnainte, iom men var
allmänhet mycket nöjda och framför allt tacksamma för fickdeatt
studera. Stora satsningar gjordes på kommunens glesbygd. fortSå en

från by kom förfråganmed utbildning, fick självperson en om personen
förfrågan hon ofta det kvinnor kunde ställaen om var upp som

kontaktperson för byn. kunde dettaDe på enkla hjälpa till medsätt
rekryteringen och hadevi utbildning på platser12 utanförmestsom
centralorten. Enkel affischering, besök föräldramötenpå och mun-
mot-mun-kontakter deras framgångsrika metoder. Självfallet kundevar

bliinte så alla gånger, regelstyrningen medgavstora närgrupperna men
på fem räckte detta för lugna skolledamasatt samvete.grupper personer,

Samarbetet med andra vuxenutbildningsanordnare begränsat tillvar
formella årliga träffar.

Kontakter med näringslivet och

arbetsförmedlingen

Under expansionsperiod utveckladesnämns ävensamma som ovan,
uppdragsutbildningen starkt och det har banat för samarbets-väg ett gott
klimat, främst med industriföretagen. Dessa kontakter har kommit bliatt
mycket värdefulla, både det gäller synpunkter innehållet olikapå inär

utbildningarreguljära och det gäller rekrytering till dessa.när För
många har uppdragsutbildning fungerat motivations-personer en som en
skapande fortsattainsats inför studier. Däremot har de yrkesinrik-rent
tade inslagen blivit färre, dels beroende på företagen sköter dessaatt mer

dels för högskolani regi, i utsträckning börjat påstörreatt satsaegen
grundläggande yrkesutbildning. Arbetsförmedlingen köpte också kur-

samarbetet kring den reguljära utbildningen begränsades till deser, men
fick utbildningsbidrag. centrala utvärderingamaDet ipersoner som var

kursdeltagarna skulle ochnöjda några krav på individuali-att störrevara
hadesering inte uppdragsgivama.

Vuxenpedagogikens fas 1

Vuxenutbildningens arbetssätt hafthar påverkan på rekryterings-storen
arbetet. Under den expansionsfas beskrivits sammanhål-som ovan, var
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len undervisning viktig förutsättning. Utbildningsbakgrundenen var
också jämn och blev förhållandevis homogena eftersomgrupperna
många saknade nioårig grundskola.

de fallI saknade gymnasiekompetens, satsade komvux på tvåårigman
social linje bred allmänkompetens både i centralorten och isom gav en
byarna. Trygga den viktigaste förutsättningen, både förgrupper var
rekrytering och undervisning. De hade förkunskaper för kunnaattsom
läsa högrepå nivå i något eller några följde ändå denämnen, samman-
hållna utbildningen och kunde i stället hjälpa sina kurskarnrater.

Vuxenpedagogikens fas 2

De sammanhållna blev allt heterogena. Från mittengrupperna mer av
åttiotalet efterfrågade allt fler individuella lösningar. Komvux egna
läroplan, Lvux -82, hade sjösatts och den innebar bl.a. kurs-att
utformningen blev tydlig. Komvux kunde erbjuda kurser på många
nivåer, både inom grundläggande vuxenutbildning och framför allt på
gymnasienivå. Grupperna kunde åter bli homogena, eftersom det alltid
fanns nivå passade. Rekryteringsarbetet kom i utsträck-störreen som
ning handla marknadsföring de olikaatt kurserna och glesbygds-om av
verksamheten minskade kraftigt, både på grund behovet homo-av av

och kravet på störregena grupper grupper.
Ett blockschema där schematiderna för de olika kurserna används i

marknadsföringen, fram. kombinationDetta iväxte med längre under-
visningspass, till 3,5 timmar, möjligheter för individenupp attgav nya
planera sina studier. Bl.a. skedde kraftig ökning deltidsstudier.en av
Studie- och yrkesvägledamas roll förändrades också; från rekryte-en
rande till stödjande roll.en mer

Expansion trots minskat rekryteringsarbete en-
självrannsakan

Från mitten åttio- till mitten nittiotalet har alltså förändringarstoraav av
skett i rekryteringsarbetet. satsadeVi på undanröja studiehinderattmer

på nåän Den gymnasialaatt utbildningen har ändånya grupper. expan-
derat kraftigt sedan arbetslöshetskurserna infördes. Mycket kraft har
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mångahitta praktiska för kunna sågått till lösningar emotatt att ta som
för såvälkorn införandet den läroplanenmöjligt. Tyvärr gymna-nyaav

utvecklingen ökadkomvux, bromsasieskola LPF-94, motatt ensom
gymnasieskolan stället föriflexibilitet och fick komvux signärmaatt

vuxenutbildningsanordnare.andra
det arbetetutvecklingsarbetet kom handla inreMycket att omav

betygskriterier.utformandet lokala arbetsplaner och Proces-avgenom
och skolledarelärare iändå nödvändig och svetsade sammansen var

ökadeElevinflytandetkursernas innehåll.konstruktiva diskussioner om
och i de övergri-den direkta undervisningenockså påtagligt, både på

frågorna.pande
kraftigt det har fåtthar ökat ocharbetslösa under årAntalet 25 ett

Samtidigt har deundervisningsgrupper.tydligt genomslag i många
Medanföroöverskådliga mångastudiefinansiella hindren varit vuxna.

rekryteringsarbetetvuxenstudiestöd isärskiltSVUX motorvar en
få lik-betydligt svårareexpansionsfas, har det varittidigareunder att

dettaarbetslösa eftersomSVUX fördraghjälpnande SVUXA varav
för invand-Sfi svenskafrån a-kassan.betydligt ersättningenänsämre

grundskole-till studier pågick vidareökat kraftigt och mångarare hade
vuxenutbild-grundläggandedenandelen svenskar inomnivå, medan

minskade.ningen

fas 3Vuxenpedagogikens

vuxenpedagogiken ökat.för Natur-har90-talet intressetFrån mitten av
villdärKunskapslyftet,satsning påbidrar ocksåligtvis statens man

ökattillreformerad vuxenutbildning,volymmål ochbådeuppnå etten
devi bort90-taletvuxenpedagogiken. börjanförintresse I togav

grundläggandedensammanhållnanivågrupperade, kurserna inom vuxen-
tillsammmanslärarlagdeltagarnautbildningen. Alla emot etttas somav

ocksåinnebärstudieupplägget.deltagare formar Detmed varje att
förena medoch studierna går dessutomkontinuerligintagningen attär

arbetsför-med bl.a.utbyggt samarbetegymnasienivå. välstudier på Ett
tillväntetidernaoch de sociala myndigheterna minimerarmedlingen

gymnasiala vuxenutbild-vuxenutbildning. dengrundläggande Inom
med individuelltförsöksverksamhetfor närvarandegenomförsningen

kontinuerligdelvisstudiemål ochmed individuellaupplagda studier
genomförda,utvärderingartydligt resultat de ärintagning. Ett ärsomav
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avhoppen blir betydligtatt färre. Ett viktigt led i rekryteringen ickeav
studiemotiverade kunna erbjudaär, dematt trygghet ipersoner en
studiemiljön.

För dessa blockschematär inget bra alternativ början.ipersoner
Därför utvecklar vi fler sammanhållna där och får arbetagrupper, var en
i sin takt och utifrån sina förutsättningar. Den förändradeegen egna
lärarrollen, med läraren handledare, kommer därmed fåmer som atten

positiv inverkan på rekryteringsarbetet. Tyvärr upplevsen poängsystemet
för studiefrnansieringen klart hinder i strävandenaett ytterligareattsom
öka flexibiliteten

Samarbetet med arbetsförmedlingen
En viktig del i dagens rekryteringsarbete är samarbetenära medett

Årligenarbetsförmedlingen. träffar vi arbetsförmedlingens vägledare
för diskutera samarbetsformeratt och för gå igenom kursutbudetatt och
i Kunskapslyftets ledningsgrupp finns också företrädare för arbetsför-
medlingen. föreslåAtt reguljära utbildningsinsatser till de arbetssö-
kande, har blivit allt vanligare i takt med antalet arbetsmarknads-att
utbildningar minskar.

infoteket,I bemannas vägledare anställda dels arbetsför-som av av
medlingen, dels komvux kan kommuninnevånarna få vägledningav om
studier och arbetsmarknad. Örnsköldsvik,Den centrala placeringen i
kombinerad med utåtriktade insatser kommundelar och företag,mot gör
infoteket till deni samlade satsningett på kompetensutvecklingnav som

kommunen.i ochgörs I med Kunskapslyftet genomförs,att kommer
infoteket byggas ytterligare. Samtidigtatt kommerut alla utbildnings-
anordnare kunna nyttja infoteketsatt i sin vägledning ochresurser
marknadsföring.

Även kommunens datortek, aktivitetscentrurn där vägledning,ett pröva-
på-aktiviteter och datastudier kombineras, drivs i samarbete mel-nära
lan komvux och arbetsförmedlingen. Vid årsskiftet 96/97 utökades och
intensifierades arbetet ytterligare med hjälp EU-medel. Väglednings-av
insatserna har ökats och aktivitetsdel, datordel och vägledning har blivit

helhet för deltagarna. fjärdeVar vecka 48 deltagare ochen tas emotnya
datorteket fulltnär utbyggt,är kommer 150 deltagarenämnare att vara

igång samtidigt. demAv inskrivna datorteket,iär skall 1/3som vara
25 år. Intresset föröver fortsattapå studieratt satsa Fr.0.m.är stort.
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arbetsförmedling samladeårsskiftet 96/97 finns infotek, datortek och i
tilltalande inbju-byggnad. miljön både ochDen nyskapade ärsamma

dande.
hjälpmedel sitt kunskapssö-arbetssökande har tillgång till många iDe

kraftsamling gjord för vägleda och förmåkande. intensivEn är stötta,att
försöka hitta lösningar. olikade arbetssökande älva Föratt nya

skrivsvårigheter, har vi lätt nåinforrnationsinsatser, läs- och attt.ex. om
personalen.

Språkverkstán
viktig orsak till mångagrader läs- och skrivsvårigheterOlika är attenav

misslyckadvuxenutbildning. har kanskesöker till Maninte sig envuxna
framgång lyckats dölja sittoch har med vissskolgång bakom sig många

inför där handi-tvekar utbildning,handikapp. naturliga skälAv man en
med special-komvux Språkverkstá arbetar lärareskulle avslöjas.kappet I

skrivsvårigheter/dyslexi. Varje deltagare harläs- ochkompetens enom
och mål.utifrån förutsättningar Denindividuell handlingsplan sina

sköter lärarna sökadelen rekryteringsarbetetviktigaste i att uppgenom
och arbetsförmed-socialtjänsten, försäkringskassanmyndigheter som

skrivsvårigheter/dyslexi så deläs- ochlingen for informera attatt om
"kunder och rekommendera demproblemen hos sinakan upptäcka att

folkbildningen,Samarbete också inletts medskolan. harkontakt medta
handledare.derasmed syfte informerabl.a. att

Distansutbildning

naturligt inslag.folkbildningen decentraliserad utbildningFör är ett
åttiotalet,inledde distansutbildning redan i mittenKomvux när anta-av

kundeGrundskolekompetensminskade.let utlokaliserade utbildningar
två,arbetade ierbjudas eleverna smågrupper treatt personeromgenom

Helaoch telefax.kontakt läraren telefonstod i med via gruppensom
vecka.endast gångtillsammans lärarensamlades med peren

på byggashåller regionalakommunens ytterornråden IT-centraI att
direktkontakt med lärarenträffas och ikan mindre ståDärupp. grupper

försedda med modernkursdeltagarna med hjälp datoreroch de andra av
engel-utbildning ikomvux sådankameror. närvarande bedriveroch För
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ska. Under hösten inleds distansutbildningsprojekt i samarbete medett
folkhögskolor och studieförbund, för Kunskapslyftet.inom Enramen

på distansutbildning har också fram;vuxitny syn

Distansutbildning främst medel för ökad tillgänglighet.är ett-
Tekniken får inte upplevas hinder.som-

måste bo långt ifrånMan inte skolan för delta.att-
olika utbildningsanordnamaDe måste profilera sig.-

måste ha fortbildning.Lärarna-

Kunskapslyftet i startgroparna

massivt rekryteringsarbete till KunskapslyftetsEtt utbildningar har in-
letts. Ledstjärnoma dettai arbete samarbete och mångfald; mångaär
aktörer inblandade och samarbetsklimatet arbetsgruppEnär är gott. som
arbetat sedan hösten 1996, träffas kontinuerligt. består projekt-Den av en
ledare från kommunens Utbildningscentrum och för kom-representanter

arbetsförmedlingen, komvux, folkhögskoloma, AmuGruppen,munen,
studieförbunden och näringslivet. harDen målsom :

arbeta fram utbildningar.Att en meny av-
intensifierad yrkesvägledning.initieraAtt en-

för marknadsföringinitiera insatser utbildningsutbud.Att av-
finna arbets- och samverkansforrner för reforrneringAtt nya av-

Vuxenutbildningen.

Till arbetsgruppen knuten referensgrupp, skall:är en som

uppsökandeMedverka aktiviteter föri nå målgrupperatt nya som-
behöver kompetensutveckling.
Till arbetsgruppen lägga förslag på utbildningar.-
Medverka i marknadsföringen Kunskapslyftet.av-

referensgruppen finnsI för aktivitetsproj ekt för arbets-representanter
lösa och TCO-kollektiveninom LO- LOTSA respektive änstemanna-
poolen, datorteket, och utbildningsnämnden, ochBarn- LRF SAP:s
sysselsättningsgrupper. åtta branschsammansatta sysselsättnings-De

har påbörjat omfattande arbete med kartläggning ochettgrupperna
information. insats för skapa för individenDeras motivationatt att satsa
på utbildning mycket viktig. samtalen med sysselsättningsgruppemaIär
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framgår två viktiga förutsättningar för medlemmarna skall kunnaatt
motiveras till studier:

Man måste kunna börja "studera på prov. Många osäkra deär- om
klarar studier och de har svårt vilken nivå de skall börjaatt avgöraav
på. Orienteringskurser kan med fördel skötas studieförbunden.av

Yrkesinriktade kurser inom yrkesområdet trygghet i studierna.ger-
Allmänna bör kombinerasämnen med yrkesinriktade kurser.

Kunskapslyftet möjligheter svårigheteroch-

Kunskapslyftet begrepp har på kort tid fått mycket starktettsom genom-
slag kommunen.i Detta har vi till del de fackliga organisationernastor
och arbetsförmedlingens personal tacka för. Men denatt pedago-stora
giska utmaningen för alla sysslar med vägledning, braär attsom ettge

på den ständigt återkommande frågan: "F år j arbete efter utbild-svar ag
ningen blirHär det viktigt kommuninnevånama börjaratt positivase
effekter andra sysselsättningsskapandeäven åtgärder, bl.a. deav som
aktualiseras vårpropositionen.genom

Reguljär komvux och Kunskapslyftet har delvis olika mål, vårmen
ambition till helheten och hoppasär jagatt styrdokumenten bådeattse
på lokal nivå och på riksnivå blir samstämmiga. Regulj komvuxsnart är
har till del högskoleförberedande.varitstor I enkät vi gjorten som
framgår 90 våra eleveröveratt fortsättaprocent på högsko-attav avser
lan. Komvux har därefter känneranpassats vi ökat kravett attmen nu
anordna utbildningar, där yrkesinriktade inslag med erfarenhets-varvas
teori och allmänna Vi måste alltså ökaärrmen. samarbetet med företag
och utbildningsanordnare har genomföra yrkesutbild-attsom resurser
ningar.

bådeFör reguljär komvux och Kunskapslyftet gäller förstås indivi-att
den har frihet välja mellan passiv arbetslöshetatt och aktivt kunskaps-
lyft. Därvid kommer studiestödssystemets utformning fåatt avgö-en
rande betydelse. För många dem vi rekryterar, kommer tvåav som nu
terminers studier inte räcka till och det tveksamtatt de villigaär är attom
fortsätta med andra studiestöd efter ha haft det särskilda utbildnings-att
bidraget under år. Dessutom motverkas ambitionenett öka flexibilitetenatt

det gäller termins-när och läsårstänkande delvis ansökningstidemaav
till det särskilda utbildningsbidraget.
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enskilde individens önskemål skall till del verksamhe-Den stor styra
har valt den modellen riktinriktning. Vi viatt presenterar etttens

smörgåsbord utbildningar samtidigt alla arbetar medmed som som
fånga önskemål.rekryteringsinsatser försöker Via orienterings-upp

få bra indikationer vilka kurserkurserna kommer vi förmedlingen påatt
ledaefterfrågas. då de efterfrågade utbildningarna tillKommer attsom

exempel belyser problematiken:arbete Ett
Undersköterskeutbildningar Kunskapslyftet har väckt mycketinom

utbildningsplatser finns långt hundraTill 70intresse. överstort ca
Åtminstone för undersköterskorsökande. på kort sikt, arbetsmarknadenär

undersköterskoroch upptäcker tidigare arbetslösalcrympande vi att
Kunskapslyftet,sökande till andra utbildningar inomdyker somupp

floristutbildning kanske heller leder till arbete.intet.ex. som
får belysa svårigheter och möjligheter det gällerexempelEtt närannat

och metodik:pedagogik
harFortlöpande under hösten beräknas1997 60 personer som egnaca

de får hjälpfå ALU-platser änstemannapoolen, däraffärsidéer inom
kunskapstillskott främstidéer. behöver också inomutveckla sina Deatt

villigaoch marknadsföring och de inteföretagsekonomiIT, är väntaatt
for påbörja studierna. diskuterar viefterföljande terminsstart Härtill att

rullande med gångstället modulindelade, kurser intagningi peren
kommer för gymnasie-månad. uppläggningSamma prövastyp attav

under kommande läsår.svenskan
för Kunskapslyftet,yrkesverksamma också målgruppRedan är omen
vikarie. Vi haranställer långtidsarbetslösarbetsgivaren noteratsomen

frånöverraskande intresse dennastortett grupp.

komvuxVad händer med

för det skall komvuxförutsättning motiveratEn äratt att resurservara ge
kräverlyckas rekrytera de prioriterade Detvi ett stortatt grupperna.

har redan börjathos alla anställda och attprocessen genomengagemang
skall bl.a. ligga tillförsöker forma värdegrund. Dennavi en gemensam

fram tillsammans medför det kollektivavtal vi arbetargrund som
utvärderingsgmpp tillsattlärarfacken. politisk utvecklings- ochEn är

framutvecklingsgrupp förbland personalen arbetaroch att ta nyaen
för minskaverksamheter kommer erbjudasstrategier. Mer öppna attatt

All personalvuxenutbildningen.rädslan och motståndet ärmot engage-
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rad och bl.a. kan intresserade helst under veckan få hjälpnär medsom
rundvandring och information administrationspersonalen.av

Tillgänglighet kommer nyckelbegrepp i utvecklingen;att ettvara

Läsårstänkandet kommer minskad betydelse. skallMan inteatt-
behöva flera månader på få börja studeravänta och lokalernaatt
skall inte behöva stå outnyttjade under veckoslut och tolv åretsav
veckor.

-Distansutbildningen kommer öka och del skolansatt storen av
kurser kommer tillgängliga denatt vägen.vara

framgångsriktEtt rekryteringsarbete kräver också pedagogisk mång-en
fald där lärarna arbetar i arbetslag. Både sammanhållna därgrupper
deltagarna har individuella studieplaner och modulindelade kurser, med-

studiestarter flera gånger år.ger per
Arbetspassen förläggs i utsträckning till hela for- eller eftermid-stor

dagar, bl.a. för underlätta för deltidsstudier. pedagogiskaDennaatt
mångfald får bli vuxenpedagogikens fas 4

ocksåVi måste till så erbjudervi undervisningslokalerattse som
verkligen arbetsplatser för och inte skolsalar. andelär En störrevuxna

utbildningarna kommer förläggas på företag.att uteav
samarbete med hoppasI CSN jag kan hittavi lokala lösningaratt som

underlättar för ochstudier relqytering. Det dag hanterai svårtär att
CSN:s regler vill genomföra modulindelade kurser, parallelläs-om man
ning kurser inom och kontinuerlig intagning.ämneav samma

möjligheter skapas förNya måste ungdomarna efter degymnasiet. Att
går direkt till komvux braingen lösning försig ungdomarna ellerär vare
för vuxenutbildningen.

Samarbetet med andra utbildningsanordnare kommer öka,att men en
konkurrens behövs forviss säkerställa kvalitet kostnadseffektivi-ochatt

Elev- och lärarutbyte kommer bli utbildningsanordnarevanligaretet. att
emellan. blirT.ex. viktigt inslag rekryteringsarbetet,i draett att nytta av
folkbildningens kontaktnät. Samarbetet med arbetsförmedlingen kom-

förstärkas,ytterligare våra deltagare skall alltidatt uppmuntrasmer men
själva initiativ till studier.att ta

skall inte enbart betraktasKomvux arbetsmarknadspolitisksom en
åtgärd. Möjlighet till fritidsstudier fortfarande bärande idé medär en

och säkertkomvux blir det så utanför denvissa står ordinarieatt som
arbetsmarknaden ändå får rikare tillvaro tack sina vuxenstudier.en vare
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Kursutbudet kommer bli relaterat till efterfrågan. Det ställeränatt mer
krav på flexibiliteten, inte vad gäller andet lärarna.minst utnyttjstora av

Möjligheten få anordna upplevelserelaterade kurser iävenatt t.ex.
musik, jag skulle få motivationshöj ande effekter för vissatror grupper.

yrkesinriktade utbildningarna förDe inte vill påsatsapersoner som
högskolestudier kommer öka. kommerVi också ha våraatt att snart
första deltagare lärlingsutbildning.i

förhoppningMin fler Kunskapslyftets10 deltagareär änatt procent av
skall anställda. kommerDet många positiva effekter för bådeattvara ge

företagenindivider, och samhället.
Nyckelorden det framtidai rekryteringsarbetet alltsåär engagemang,

tillgänglighet, pedagogiskmotivation, mångfald, vuxenanpassning, sam-
och flexibilitet.arbete ständi ställas inför och fåAtt utmaningar känna

lyckas blir i högre grad vuxenutbildningeninomänatt motornman
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Yrkesvägledning och

samhällsförändring
IngvardssonLars

så länge sedan arbetslösheten och åtgärderna den lättareFör inte motvar
begripa. blev arbetslös efterfrågan sjönk och fick arbetetMan näratt

tillbaka den Oftast gick tillbaka till arbetsgivarenär steg. man samma
arbetsplats. förstod konj unktureroch Man detta hade medatt attsamma

ekonomer och politiker begriplig,Kurvan pekade pågöra. som var
yrken förliksom vissa andra dess svängningar. Enänatt utsattavar mer

för detsvängning nedåt kunde med hjälp arbets-mesta stoppas av
marknadspolitiska åtgärder såsom till exempel beredskapsarbeten, fort-

yrket och andrabildning inom nyttiga saker. Ambitionen såatt gottvar
fylla svacka med värdefullt både för individendet gick någoten som var

politiska enighetenoch samhället. dettaDen stor.varom
fanns tiddet också andra orsaker till under blevAtt att enman

arbetslös något oroade. jobb försvann för jordbrukinte Att attsomvar
och skogsbruk rationaliserades något pågick nödvändigvar somsom en

Arbetskraftenmodernisering näringslivet och samhället. behövdesav
fick arbetsförhållan-industrin, där den i regel högre lön och bättreinom

pågick också därden. Visserligen rationaliseringar, de intemen var
snabbare och fram till 1980-talet ökade antalet jobbadeänstörre att som

industrin. Redan i början på 1970-talet framträdde dock allt tydligarei
strukturella förändringarna antalettecken på de innebar jobb iatt att

industrin trendmässigt skulle minska. dag det dessa och snabbaI är stora
förändringar industrin huvudorsakeni och andra näringsgrenari ärsom

möjligheterna minskat drama-till för arbetslös få jobbatt ett nyttatten
tiskt.

Hundratusentals försvunnit under 1990-talet.jobb för lågutbildade har
Flexiblare arbetsorganisationer förändrar arbetsuppgifterna och ställer

yrkeskrav kompe-och i alltfler jobb ställs specifika utbildnings- ochnya
tenskrav. enligt offentlig utredning icke anställ-Numera anses man en

gymnasieskolansningsbar saknar kunskaper i grund- ochom man
kan ifrågasät-kärnämnen. Sakligheten och i den bedömningensynsättet
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Den så kallade icke anställningsbarheten kansketas. beror på viattmer
helt saknar fungerande arbetsmarknadt.ex. för ungdomar och in-en

vandrare. Ett oroande samband kanske här finns med den internationella
vägledningsdebatten, där det på hållsina hävdas uppgift föratt en ny
vägledningen lära människor levaär med arbetslöshet;att ställa inatt att
sitt liv på något arbete. Den strukturella omdaningenänannat arbets-av
marknaden många arbetslösa måstegör räkna medatt det gamlaatt
jobbet försvunnit för alltid. behöverDe yrkesvägledning för skaffaatt
sig yrkesutbildning och kunna byta yrke. Yrkesvägledningen skallen ny

grundad på analys individens situation och förutsättningarvara samtav
professionella kunskaper utbildning och arbetsmarknad. Utifrånom
detta skall vägledningsmetodiken till det enskilda fallet för attanpassas

skall bästa resultatet.man
Sverige harI yrkesvägledningen alltid varit knuten till struktu-nära

rella och trendmässiga förändringar på arbetsmarknaden. I stort ärsett
vägledning i Sverige, i jämförelse med andra länder, arbets-mera
marknads- individorienterad, kanske därförän vägledningen här haratt
sitt i arbetsförmedlingen för ungdomar. I andra länder denärursprung

grundad på beteendevetenskapliga teorier och planering indivi-mera av
duell yrkeskarriär. I Sverige har förändringarna på arbetsmarknaden
utgjort grund för vilka till vägledning, hur denavsattsresurser som
organiserats och dess arbetsmetoder. Sålunda yrkesvägledningenär ett
viktigt instrument för utföra Arbetsmarknadsverkets arbetsmarknads-att
politiska uppdrag, till exempel minska vakanstider och långtids-att
arbetslöshet främja arbetshandikappades möjlighetersamt att på arbets-
marknaden.

Yrkesvägledning kan också effektivt bereda förett sätt vägattvara
önskvärda strukturella förändringar. Kunskapslyftet för-är sättett att
söka till den trendmässigt ökanderätta obalansen mellan kraven på
arbetsmarknaden och de arbetslösas kompetens. innebärDet att
Kunskapslyftet bör ha betydande effekt på arbetslcraftsutbudet påen
längre sikt, vilket också effektiv yrkesvägledning kan ha. Det ären en

och krävande uppgift inte alls obekant för vägledningen.stor Redanmen
i slutet 1960-talet den aktiva arbetsmarknadspolitiken börjadenärav
tillämpas del den ekonomiska politiken, och landetdå befannsom en av
sig i omställning for hävda sig modern industrina-stor atten en som en

framhölltion, vägledningen viktigt instrument. Vägledar-att ettman var
medverkade i mobiliseringen arbetskraft skaffat.ex. attna av genom
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utbildning och förvärvsarbete hemarbetande kvinnor. förDen moder-
niseringen nödvändiga geografiska och yrkesmässiga rörligheten hade
knappast kommit till stånd vägledning yrken och utbildningar.utan om
Framför allt hade vägledningen inom för det samhällsekono-ramen
miska intresset och det arbetsmarknadspolitiska uppdraget vikti rollen g

planeringeni utbildningar. Nytillkomna arbetsmarknadenpå be-av
oftasthövde både infonnation arbetsmarknad och utbildningar,om om
deliksom måste byta yrke.som

Utbildningssatsningen under 1960- och 1970-talet den i särklassvar
någonsin gjorts för Arbetsmarknadsutbildningenstörsta som vuxna.

expanderade snabbt och komvux byggdes Många hundratusen fickut.
första riktigasin yrkesutbildning inom arbetsmarknadsutbildningen.

tveksamt konstruktöremaDet bakom den aktiva arbetsmark-är om ens
nadspolitiken från början förstod vad de rörelse.i Satsningensatte
underlättades deltagare i arbetsmarlmadsutbildning har utbild-attav
ningsbidrag kan leva på behöva sig skuld underisättautan attsom man
utbildningstiden. hade säkert avgörandeDet betydelse för utbildnings-att

fick sådan omfattning och förinsatsema många vågadeatt atten senare
fortsätta studera med vanlig studiefinansiering högrei utbildning.att
Allra vikti dock deltagarna upplevde utbildningen faktisktgast att attvar

till valfrihetledde arbete, ökad på arbetsmaknaden och bättre liv. Inteett
gällde detta tidigare hemarbetandeminst kvinnor och ensamstående

kvinnor med barn, det gjordes särskilda aktiverande för.insatsersom
kraftfullt försökDet klasshinder.ett att monteravar ner

råd till dem planerar hurEtt ska genomföra Kunskapslyftetgott som man
lära sig erfarenheterna från den tiden. Särskilt det finnsär att av som

likheter de bakomliggandei strukturella orsakerna till "lyften". Förstora
nå sina målgrupper måste Kunskapslyftet attackera traditionellaävenatt

och värderingar på grund tekniska och andra föränd-synsätt som av
blivit föråldraderingar likväl dominerar dei just harmen grupper som

förlora på dem.mest att
Vägledningen hade gyllene tid på 1960-talet. gjorde insatserDenen

det samhällsekonomiskainom intresset det fanns ingen motsättningmen
mellan detta och de inividuella önskemålen hos vägledningssökande.

fanns allmän framstegsanda och det fanns jobb för arbetssökandeDet en
vilja skaffa sig utbildning. kunde utsträckningMan isamt stor att storen

välja utbildning efter individuella preferenser och ändå ganskavara
säker på utbildningen skulle leda till fick jobb. Underatt att man senare
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delen 1970-talet började strukturrationaliseringama få tydligaav nega-
tiva effekter för vissa på arbetsmarknaden. Ungdomarnasgrupper ar-
betsmarknad blev och detsämre utveckling fortsatt sedanär en som
dess. Antalet långtidsarbetslösa ökade och det blev allt svårare för
arbetshandikappade få arbete. Vägledningen fickatt ett större resurser
och omorganiserades för vända eller åtminstone detta.att Yrkes-stoppa
vägledama och de varit specialiserade på hjälpa arbetshandi-attsom
kappade vissa andra arbetsformedlare bildade tillsammanssamt en ny

vägledare, hela arbete inriktadesnästan på den uppgiften.grupp vars
tillkom1980 arbetsmarknadsinstituten, med sina arbetspsykologersom

och kvalificerad personal blev kvalitativt och kvantitativtett stortannan
tillskott på vägledningssidan. från denBortsett datorstödda informatio-

yrken och utbildningar så har under år det mestanen om senare av
metodutvecklingen inom den fördjupade vägledningen gjorts på
arbetsmarknadsinstituten. På instituten har intensiv kontakt medman
den arbetssökande och möjligheter väglednings-större prövaatt nya
teorier och arbetssätt. harDär också haft tid för enskildman mer
vägledning medan arbetsförmedlingen på grund det sökande-storaav
trycket under 1990-talet utvecklat metoder för vägledaatt t.ex.grupper,
i samband med jobbsökaraktiviteter och datortek.

syofunktionenNär tillkom skolani innebar också den tillskottett stort
på vägledningssidan. Skolan fick uppföljningsansvar för ungdomars
sysselsättning. Följden blev all vägledning för ungdomarnästanatt
under 20 år sker i skolan och syofunktionär. Utveck-numera ges av
lingen på arbetsmarknaden gjorde det nödvändigt alltmer inriktaatt
arbetsförmedlingens vägledningsresurser på hjälpa haratt vuxna som
svårt få arbete. Förr drygt 40att de väglednings-ett procentvar av
sökande på arbetsförmedlingen under 20 år. I dag denutgör gruppen en
mycket liten del. För vägledningen på arbetsförmedlingen har detta
säkert inneburit kompetens det gäller kunskaperatt tappat närman om
utbildningar i gymnasieskolan och högreinom utbildning. harDet man
försökt kompensera med vägledama sedan haft tillgångatt 1989 tillatt
datorstödda informationssystem utbildningar och arbetsmarknadom
och efterhand blivit allt bättre. Nu den utvecklingen inriktad påärsom

förse de arbetssökande med motsvarande redskap, vilketatt redan till
del skett inom platsförrnedlingen.stor

1990-talets arbetsmarknad kännetecknas hittills arbetslöshetenattav
blivit det problemet landetsi ekonomi.största Belastningen på arbets-
förmedlingen har ökat mycket kraftigt. Antalet arbetssökande vid ar-
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betsfönnedlingama har tredubblats, från knappti genomsnittänmer
000 till300 900 000 arbetssökande månad. del behöveröver En storper

vägledning, vilket speglar den osäkerhet kännermånga för sinastora
möjligheter på den framtida arbetsmarknaden. Behovet individuali-av
serad service med andra 0rd mycket fåFör ekvationen medär stort. att

arbetsbelastningenden och krav ökadpå personlig service gåstora att
ihop måste vägledningen finna lösa sina uppgifter försätt att attnya
frigöra till enskild vägledning. byggaEtt själv-sätt är att utresurser
betj äningen till arbetssökande klarar sig med enbart informationsom om
jobb, yrkesval och utbildningar. informationstekniken,Den IT, görnya
det möjligt med enkla medel påtagligt höja kvaliteten informationeniatt
och strukturera den på sådant den blir lättare för desättett att
arbetssökandeatt överblicka och utnyttja. Med i bilden finns också att
flertalet arbetssökande redan hantera den teknikenär attunga vana nya
eller snabbt kan lära det, vilketsig det möjligt for alltfler arbetssö-gör
kande klara med detsig utbud tjänster för Självservice ställsatt av som

förfogandetill via intranät, och informationsteknik.Internet annan
Vägledningens betydelse för såväl den enskilde för samhällseko-som

dag självklarhetnomin i i utredningar arbetsmarknadensär en om
funktionssätt och i utbildningssatsningar Kunskapslyftet.såsom Ibland

dockfinns inte minst i internationella officiella skriftervissaövertro,en
och vissa vägledningsteorier,i vägledningen kan förändra arbets-att
marknaden. heter vägledningenDet skall arbetet till männis-att anpassa
korna, tillskapa jobb, jobbrotation Sådant tal högt det blåisvävarm.m.

Ärden kalla verkligheten på arbetsmarknaden. det något viöver som
lärt utvecklingenbör ha på arbetsmarknaden detså denär attoss av

andra hållet,går åt människorna till jobben,måste sigattsnarare anpassa
och det varken vägledningennågot eller arbetsmarknads-äratt som annan

kanservice ändra på.
flerAllt människor har fyllasvårt de ökande kraven på såvälatt

yrkeskompetens kompetens.social krav innebärDet är attsom som
förutom ska ha klar yrkeskompetens börså också haatt man en man en

ålder ochviss flexibel för kunna fungera flexibel arbets-iattvara en
organisation och arbetslag. allt industriarbete skalli I nästanett man
kunna förstå komplexa tillverkningsprocesser. Skift- och deltidsarbete

Strukturförändringamaökar. slår hårt enklare monteringsarbetenmot
och andra arbeten kräver yrkesutbildning.inte någon längre Mångasom

harkvinnor den arbeten. Med nuvarande könsrelationer i yrkes-sortens
världen kvinnornas framtida möjligheter på arbetsmarknadenär sämre
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eftersom deän bästa framtidsutsikternamännens, finns i yrken som
domineras män.av

dag börI valet grundläggande utbildning och yrkesutbildningav
fokuseras på viktiga funktionskunskaper på yrkesspeciñka kun-änmer
skaper i traditionell mening. Vissa funktioner och de kunskaper som
dessa kräver viktiga i många yrken.är Hit hör kunskaper it.ex. process-
teknik, språk och IT. Det vägledarnas uppgift rådär huratt ge om man
effektivast bygger på sina kunskaper och det gäller ungdomar,när rådge

hur håller valmöjlighetema till fortsatt utbildning och ändratom man
yrkesval så länge möjligt.öppna kunnigEn vägledare kan bedömasom

vilkeni utsträckning olika funktioner, jobb och utbildningar ökar möj-
ligheterna komma vidare de kvalificerar föratt valmöjlig-attgenom nya
heter på arbetsmarknaden. finnsDet omhuldad mytbildning det äratten

omöjligt förutsäganästan utvecklingen för yrken,att vi medtrots att
säkerhet kunnat peka yrken minskar eller ökar antalet sysselsatta.ut som

trendmässigaDen utvecklingen för exempelvis yrkena i nedanstående
tabell kunde kunniga vägledare in i sina bedömningar och infor-väga

redan på l970-talet. Långsiktiga trender för antalet sysselsattamera om
i yrken och hur yrkes arbetsuppgifter och krav utvecklasett tidöver är
viktiga vägledningskunskaper.

Antal förvärvsarbetande någratid iöver yrken, 1 000-tal

Yrke 1970 1980 1990

teknikerIngenjörer, el-teleinom 20 26 34
Klasslärare 42 64 60
Förskollärare, fritidspedagoger 12 36 62
Sjuksköterskor, barnmorskor 42 63 82
Socialsekreterare, psykologer 8 19 29
ADB-arbete 28 40 67
0rdbruks-, trädgårdsarbete 215 185 107
Stål- och metallarbete 42 33 25
Trävaruarbete 56 57 47
Godshantering, maskinkörning 65 57 53
Kockar, hovmästare, servitörer 96 111 125

Källa: Folk- och bostadsräkningar. SCB
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klart i detta kärva arbetmarknadsläge skallså vägled-Det är ävenatt
individens behov och önskemål och hjälpa tillningen mot attsvara

hinder för yrkesvalet. Dirigerande förundanröja åtgärder denatt styra
enskilde hör inte hemma i vägledningen. Vägledningens utformning och

bör ändå första hand riktas deviktigaste insatser i harmot grupper som
behov. Kraftfulla insatser behövs för de börstörst utsatta grupper men

utformas för den individuella och indivi-inom servicen ettramen vara
duellt stöd. hör det enskilda vägledningssamtalet.Hit givetvis indi-För

och samhället det framviden viktigt de fönnågor finns hosär att som
olika orsaker skolan fickalla dem misskötte och betygsom av som som

alls deras kapacitet. frigörelseninte kanDenmotsvarar av resurser
påbörjas i vägledningen kanske framför allt de fårattmen genom

praktik erfarenhettillgång till och arbetslivet. Människor utvecklasav
olika tid. människa behöver regel fram förEn i sigöver pröva attung
kunna välja yrke tillgodoser varaktiga personliga behov. Förett som
många det räcka år på krokig de motiveradeinnantar väg är atten
utbilda sig. Något bättre välja yrke och utbildning fåsätt änatt att

erfarenheterpraktiska arbetsuppgifter och arbetsmiljöer finns inte.av
företagen har dörrarna för ungdomarna. behöver dyrkMen Destängt en

föri form personliga kontakter kunna sig Vägledama måstein.att taav
kunskaper arbetsmarknadenmed sina och ungdomarnas behov hjälpaom

dyrka dörrarnatill få till stånd attitydpositivatt attupp genom en mer
hos arbetsgivarna till lärlingsplatser och praktikplatser.

uppgift för de samlade vägledningsresurserna i samhälletEn ärannan
knyta till genomförandet individuella handlingsplaner föratt an av

arbetslösa, där oftautbildning blir viktig del. Vidare att syste-en mera
matiskt förebyggande syfte redai på vad människor arbetar ita som
yrken där risken för arbetslöshet sikt har för kompetenspå ochär stor

de behöver för behålla arbetet eller fåvilken allmänEnatt ett nytt.
erfarenhet hittills har detta tidigast gjorts i samband med deär att att

varslade Och har de lång tidblivit uppsägning. då inte på sig för attom
ställa till arbete och mindre till yrkesbyte deinnan blirännuett annatom
arbetslösa. Förebyggande yrkesvägledning härpå det bör kunnasättet

samarbete med såvälske i arbetsgivare fackliga organisationer.som
Kunskapslyftet aktualiserar många avseenden frågan hur samverkani
mellan olika skall utformas för till för destörstparter att nyttavara

har de behoven kunskapslyft.störstagrupper som av
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Syo och rekrytering
Intervju Emma-Gunilla Lundborgav

Lunds kommun harI valt förväginte i någon kurskataloggöraattman
inför Kunskapslyftets stället harI inbjudit till två infonnations-start. man

i Stadshallen och därefter bokat alla intresseradein på kvarts-möten
samtal med vägledare, för utifrån de samtalen planera ytterligareatt
kurser den traditionella komvuxutbildning redan bokatsutöver mer som
inför hösten. berättarDet Tilly Aj studie- och yrkesvägledareger, som

för Kunskapslyftsprojektet i Lund. arbetarDärengagerats trenu perso-
projektledare två vägledare, den hon själv medsamtner en ena- - -

förankring i vuxenutbildningen, den förankringandra med arbetsför-i
medlingen. direktDe under kommunens utbildningsförvaltningsorterar
och placerade på arbetsförmedlingen, vilket Tilly Ajär ger anser vara en

fördel:stor
kontakten med arbetsförmedlingen viktig. frågorDen Närtäta är-

uppstår har raka kanaler till platsförrnedlarevi och arbetsvägledare.
Inför inforrnationsmötena delade flygblad på komvux och tillutman

arbetsförmedlingen,handläggarna på annonserade i dagspressen, satte
affischer försäkringskassan,på socialförvaltningen och CSN samtupp

hade slinga hos Radio därAF inte står för arbetsförmedlingenAFen
för Akademiska föreningen. intresserade kom,Nästan 500 mångautan

invandrare och många svenskar, med mycket varierad bakgrund och
mycket varierade önskemål. En liten del dem hade hög-av massor av
skolepoäng. det kom mycket fåMen behövde brister isom reparera
grundläggande vuxenutbildning:

Varför inte har fel funderar Tillyvi vi gått på sätt Ajvet ut ger.- -
På komvux i Lund har det tidigare varit många andra storstad-isom

sområden med utbildningsmöjlighetergoda och många studiemedvetna
människor har aldrig behövt rekrytera aktivt till sina utbildningar,man-

har dränkts i ansökningar ändå. inför Kunskapslyftet,Nu, ska de treman
arbetar projektet först forceramed puckeln intresseanmälningarsom av

komfrån de 500 till inforrnationsmötena. hunnit medNär attsom man
ha samtal med alla ska vidare med halvdagsinformationgå medman
gmppsamtal.

gäller lyssna på vad de sökande vill och sedan bistå medDet sinatt-
kunskap och hjälpa dem välj Tilly också viktigtDet äratt menar ger.
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fasta på människors tidigare erfarenheter,att ta dem tillöversätta mot-
svarande gymnasiekunskaper och till de inte behöver börja frånattse
början alltid, kan gå in i vidareutbildning denutan på nivå där de är.en

Sedan får börja fundera på hur ska hitta formen for nå deattman man-
andra, de finns i Lund inte så motiveradevet även ärsom man men som

de kontakt förstai omgången. Då blir detatt tar viktigt vadextra att veta
det för kurser erbjuderär dem, vad de innehåller och vilkenman
kompetens de kommer Tillysägeratt ge, ger.

Anders Lovén arbetar lärarhögskolanpå i Malmö med utbildaatt
blivande studie- och yrkesvägledare. harHan själv flera års praktisk
erfarenhet arbeta med och skrev för några år sedanattav syo en
licentiatavhandling hur det enskilda samtalet på arbetsfönned-utom ser
lingen. byggerNu han vidare denpå och tittar på hur det enskilda
samtalet i grundskolans studie- och yrkesvägledning.ut ska bliDetser

doktorsavhandling. Apropå Lunds nollbehov aktiv rekrytering tillen av
komvux hittills, innan Kunskapslyftet, han det konstigt:intesäger att är

Lund har struktur välkänd med hög utbildningsnivåären som en-
bland kommuninvånama.

detAtt bland de 500 korn till informationsmötena inför "1yftetsom
många redan motiverade och hade ganska bra påt.o.m.var som var

fötterna tycker han inte heller underligt:är
Problemet och har alltid varit denär nå utbild-att är mestgrupp som-

ningsstigmatiserad, alltså har dåliga erfarenheter skolan sedan tidi-av
Ett motiveringsproblem gigantiskt. Det situationär ärgare. som en som

inte på något unik för Lund och inte försätt är Sverige heller. Det är
likadant i många länder.

handlarDet söka människorna där de finns ochatt attom upp-
motivera dem för denågot inte motiverade för. Förär även om
kvalifikationslcraven har höjts på arbetsmarknaden så finns del deen av
lågkvaliñcerade jobben kvar, och i vissa fall skulle de här människorna

Ändåklara jobben alla fall.i får hörade "det bra du skaffar digäratt om
den här utbildningen Det investering inför framtiden,sägsosv. vara en

den här utbildninginte någon investeringmen gruppen ser som -
investerar i bil eller andra konkretagör ting.man en

Och kan vi med emfas de står bättre rustade arbetsmark-säga att-
naden de den här utbildningen Teoretiskt, finnsdettar tvåom -
huvudskäl till utbilda sig och det för ska kunnaatt ökaär sinatt man
konkurrenskraft och stärka personligasin utveckling. Men grundpro-ett
blem vi inte kan till deär här människorna detatt säga guld ochväntaratt
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Utbildning ivi inte.Anders Lovén. detskogar, För ärvetsägergröna
Kunskapslyftetocharbetsmarknadennycklarna tillfall äralla en av

han:generellt bra satsning menaren
ochhandlarförstått dethar ocksåAlldeles riktigt att om pengarman-

ska nåhurdet diskuteradelen. gällerunderlättat den Men att mannu
utbildningskomplex.människor medfram till

härpå det ifinnsmed broschyrer.inte Detlöser övertroDet enman-
och vägled-informationofta förväxlarrädd förlandet. Jag är att man

folkoch såinstitutioner,infotek och olikaMan inrättar tror attning. man
informationen iställerOchinte alladit. detMenkommer gör manom

diskutera sinamänniskors behovmistegår attcentrum avomman
människa.medproblem en annan

finnslärarhögskolanverksamhet. Påuppsökandehär behövsNej, en-
allmänheten och heltförvägledningscentnnnsyojour öppenärsom

människor.många Menkommeralla myndigheter. Hitfristående från
exempel-tillverksamhetenflyttar helaåretgånger utnär ett par omman

människor där deMobilia och fångar är,affärscentrumvis ett uppsom
Andersberättarbesöksfrekvensen efteråt,lyftklart imärker ettman

Lovén.
folktillde ska "gå ut"såMyndigheterna närgör stort nummer av --

Försäkringskassans Dag.ellerArbetsfönnedlingens Dagdet"nu är
behövs, och gådettillfälligt i ställetStängjippobetonat. utblir såDet om

snackaochlitetbankomatkö, deladig ifolk Ställdär utär. papperen
folk medan de väntarmed

jättekanalpopulärt framhållamycket InternetdetdagI attär som en
Andersinformation. Mendet handlarmänniskor fortsåför nåatt om
intesammanhanget. Handet härivill Internet attLovén inte trornämna

tilltillgång Internet.handlar här har sådetmänniskorden storomgrupp
ochpersonligadethandlar det i ställetNej, här mötet attomom-

erfarenheterbara dåligaharutbildningen. Många inteavdramatisera av
kanockså, de intesjälvaskulden på sigde läggersedan tidigare,skolan
Andersbakgrundensocialadet den sägerhela t.ex.,systemet, att varse

närbild berättararbetsvägledning iLovéns tvåLovén. I rapporter om
tiden:gång iskolgångsinvarför de avbrötarbetslösat.ex. envuxna om

påtvingade mig inliksomforäldrastödhade inte någotJag som
uppåt, såoch påtonåringdåOch vägutbildning... när är serenman

detidag....och inteframförframtiden sig utaninte görsom manman
riktigalltså ingenhardag ochiföräldrastödet. 40här ...Jag är

utbildning.
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"Och så gjorde det då, for herregud år,15 såär jagman man
bryr sig inte. För fattar inte, allamenar, detman även sägerman om

till det viktigt.att är Men bryr sig förräninte kommeren nu man man
i ZO-årsåldem och tänker fan... liksom harupp att jag inteman nu

kommit någonstans och det mitt fel."är eget

viktigtHur med vägledarenmötet och hur viktigt detär, deär att som
arbetar med det här verkligen kan lyssna och vad de ochvet gör säger,
avspeglas också dei arbetslösas berättelser:vuxna

... för varje människa har problem i och med de kommer tillatt
arbetsförmedlingen. det...så måste viss folk sittersortsvara en som
dar ,y..

Människor lägger skulden på sig själva för sin avbrutna skolgång,-
det inte detsammaär de vill tillbaka till skolanatt igen,men sägersom

Anders Lovén. Kan ändå motivera dem till detman nu genom upp-
sökande verksamhet i samband med Kunskapslyftet, det viktigtär att ge
lärarna för kunna stödja de eleveratt behöver det.resurser extra, som
Armars blir det bara misslyckande. Andersett nytt Lovén har ett par
synpunkter till det gäller Kunskapslyftet:när

Varför ska bara den här lyftas Ska kanske titta flerpågruppen man-
grupper Människor har arbete och har skaffat sig treårigsom gynma-
siekompetens kanske skulle de behöva komplettera något Danskama-

har sin möjlighett.ex. studiebakgrundatt ledigtoavsett ellerta etten
terminer för studier med ersättning motsvarande a-kassa, barapar om

någon in på arbetsplatsensätts derasi ställe. Och det alltigenomannan är
bra Kunskapslyftet ska utformasatt lokalt Kan lita kommu-påman
nema

Om komvux förlorar platser i kommun därför de häratten nu-
i stället läggs på andra utbildningsanordnare blirså detresurserna

bara nollsummespelett
I vissa lägen skulle jag vilja drog hårdareatt runtman snaran-

halsen på kommunerna och öronmärkte vissa Ylva Johanssonresurser.
"vi måste litasäger på kommunema",att det kan inte alltid,men man

Anders Lovén och praktisknämner arbetslivsorientering,t.ex.menar
PRAO, i riksdagengaranterat mycket isom var urvattnatsmen som

kommuner,vissa eller del kommuners metod inte marknadssättaatten
skolhyroma lägga sig högre ochutan vinsten till andra områden.ta
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problem varje gånggenerelltminerad mark, ochdet härMen är ett-
Lovén och försöker på-Andersgenomför reformer, sägerstörreman

Ochgång. såfunderat det någonMaktutredningensigminna överom
välKunskapslyñet. nåttNärtill konkreta idéerhanåtergår runt manmer
samtal,eventuellt haft personligaochsvârmotiverade,tillfram gruppen

där människorordna vägledningsgrupper,skulle kunnakanske man
härsituation. Dekunna diskutera sinerfarenheter skulleolikamed

fungerasmå, skulle kunnamåste sortssom envaragrupperna, som
därmed blistudietiden, ochunder förstaockså denreferensgwpper ett

själva ska försökafackliga organisationernastöd. Tanken deattextra
ställer hanutbildning sigsvånnotiverade tillfånga dem ärsomupp

arbetsplat-tillvägledama kommerdet bättretill. Dåtveksam utär att
samarbetar:att manserna,

lyssnarsjälvklartförsta studie det intefrån min är attJag attvet man-
viktigterfarenhet. Dethar vissdärför ärbra bara atttypatt avman en

kom-behov och det ingetsvårigheter ochmänniskors ärkunna somse
automatiskt.mer

LÄSTI PS

förlagnärbild. AB.Arbetsvägledning Trinom1991Anders iLovén,

sedan Utveck-vad händeArbetsvägledning närbildAnders:Lovén, i -
Malmö, Utveck-universitet/lärarhögskolan iLundslingsarbete 1994.nr

lingsavdelningen.
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vidUppsökande verksamhet
komvux i Dalarna

LundborgEmma-GunillaIntervju av

hanteras mark-till kommunal vuxenutbildning skaRekrytering som
Gagnef:alla fall ivilken helst. inadsföring Det tror manav vara som

utbildningborde marknadsföra påEgentligen sätt somsammaman-
handtextade skyltar medsnabbköpetmarknadsför i göraVarorman -

Gagnefsrektor vid komvux iextraerbjudanden, John Quick,säger
Dalarna.kommun i

mark-också ihopi landet bordeAlla kommuner gemensamom en
med "Varför skavuxenutbildning, stilkommunal något inadsföring av

du läsa vidare
skulle kunna bliGagnefrektom.därför att...", tycker DetJo en-

minst ilokal och regional relcrytering, inteslagkraftig uppföljning till
förspel biogra-gick påKunskapslyftet. kommunerOm 288 omsamman

med proffsreklamsnuttar på ochpå och TVferna, mässormontrar som
kostaskulle det visserligenutformade marknadsföringen pengar, men

genomslagskraft.fådet skulle stor
till drahjälpaskulle och/eller rikare kommunerDessutom attstörre

landsbygden detkommuner påde mindre och fattigare. smålasset I är
dränks inte istorstadsområdenalls i vissanämligen inte mansom -

utbilda sig itillansökningar komvux. Hur motiverar att enman vuxna
där denarbetslöshet ochlandsbygdskommun med 16,5liten procents

byggnadsindustriallt har medtraditionella sysselsättningen, attsom
med 64vad den tidigare var kommuntill bråkdel Enkrymptgöra, aven

invånarna bordär de flesta de 000riktig centralort 10byar ingen avmen
flytta förallt skulle viljakan bli med, devilla, de intei trotsav omsom

också elementhusfaluröda trähusarbete på håll. Mångafå annatatt men
modellernaoch de olikaårsringar byn visarligger runt genomsomsom

f.d. Elementhus,kommunen.elementhustillverkning i När Boro,åren av
hade1990-talet slog det hårt. 1 000konkurs början Degick ii av

byggnation någotdet gick bäst ochanställda när var man avsom
veckopendlat tillkunde och levde på bygden. Mångatradition i som

där har ocksåbyggbranschenStockholm och Göteborg och arbetat i
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blivit arbetslösa. Och turisterna igenomströmmar kommunen non-stop
på till deväg turistmålenstora Leksand, Sundborn, Orsa och skidortema
i Dalarna.norra

Hur hittar då kopplingen till arbetslivet, kanman motivera tillsom
utbildning För det framföralltär möjligheten till arbete och braen
ekonomi kan få studieovan människasom sigen påvuxen, att sätta
skolbänken igen. Insikten kanske vinneratt både i personligom man
utveckling och ökat självförtroende kommer först och då skasenare,
många hinder ha övervunnits.

Komvux i Gagnefs kommun håller till i Mocktjärdsskolan, i samma
låga gula tegelbyggnader kommunens grundskola. Mellan 200 ochsom
300 vuxenstuderande går där på dagtid, några också på kvällstid, det
varierar från vecka till vecka. Där finns både grundläggande vuxenut-
bildning och grundläggande gymnasial utbildning i varierande ämnen.
Var tredje kommuninvånare har någon gång studeratvuxen på komvux,

kortare eller längre tid. Från på åttiotaleten haatt varit deen av
kommuner i Sverige hade lägst utbildningsnivå har Gagnefbomasom
höjt sin nivå till något under riksgenomsnittet. Från komvux sida har

lagt hel del energi på den uppsökandeman verksamhetenner en och
dragit sina slutsatser utifrån det.

John Quick och Tomas Hellqvist, utbildningsledare för uppdrags-
utbildningen, berättar den marknadsföringen.externa Förutom detom

traditionella tidningsartiklar Öppetoch försökmer med hus, harsom
påprövat sponsring och telemarketing. Sponsringenman kan beståt.ex.

i bekostar hästtäckenatt till ridklubbenman får ha komvuxmot att man
väl synligt på täckena. Telemarketing harmannamn gånganvänt en

hittills, då engagerades för ringa samtligaen attperson gått utupp som
tvåårigt gymnasium och erbjuda dem tredje år.ett

Något slagit mycket väl är i lokalbladenutsom annonserna annons--blad, ishockeyklubbens tidning m.fl. Tomas Hellqvist, läst infor-som
mationsteknik tidigare, denär och layout:gör textersom

detFör första gäller det folk verkligen läsaatt att att- annonserna,
skapa uppmärksamhet. Sen gäller det dem kontaktatt medatt ta oss,

han.säger
De aldrignästan i dagstidningama. Detannonserar annonsbladenär

och klubbtidningama ligger kvar länge hemma köksbordetpå ochsom
verkligen blir lästa.

" Jag vill ha måne kan det stå, illustreraten t.ex.egen av en
streckgubbe kommer släpande på jättemånskära. "Tyvärrsom Dären
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självförtro-kan dig stabil grund,går Däremot vigränsen. ett gottge en
kikare där du din framtid, fortsätter ochende och kan in i textenen se

vidare mycket information den eller desedan med kortspinner om
Allt avslutas alltid med dig till... och såaktuella kurserna. Hör av

de fem arbetar med den uppsökande verksamheten,förnamnen på som
alltid medtill kanslist, och direktnummer.från rektor Man tar namnen

alltid känner någon,på alla sitter på expeditionen, det någonär somsom
folk hör hör till fördelarna påoch då chansen sig. Detär större att enav

tabui de härliten allt luktar byråkratiDäremot ärort. som annonserna:
och sånt,aldrig med formaliteter förkunskapskravVi utomtar om-

undvika allt rekvi-riktad annonsering. Och vi försökervid mycket om
dig före det ochansökningsblankett Vi skriver bara hör avosv.rera

väldigt roligtHellqvist, tycker detdet datumet", berättar Tomas ärsom
informationsteknik så här praktiskt ochpraktisera sina kunskaper ifåatt

konlcret.
folk tittar till på.gäller hitta öppning påDet att en annonsen som

läsa på komvuxrastlös Kanske alternativ kanLedig ett attvaramen -
du fått två minutereller, för hockeybladet, Harvår... ii en annons

Gagnef kanbänken. Fundera på framtiden. Kanske komvux idig påSätt
lätta snabbtmålet... Allt illustrerat enkla teckningar,hjälpa dig nå attav

till sig.ta
den debattenuppmärksamhet väckte mitt iStörst omannons som

Mockfjärdlöd: Sista tåget går i Dueller intestationens somvara vara
gymnasielinje chansen, hoppa på och läs tredje året påtvåårighar taen -

skulleringde och trodde stationenvår mångakomvux i Det attvar som
utbildningsinfonnation.stället fick deläggas Iner.

med enklatycker på börjarsigMest somgensvar man annonser
floppenfråge-påståenden kan bli självsäker. Störstat.ex. att mansom

med kupongen tillmed klippkupong folk sigtogannonsvar en -
skolmatsalenMockij ärdsskolan kunde de få gratis lunch i mot att

allsfick infonnera. gick bra.komvux Det inte
folk förhållande tillkonsekvent det mycket iVi kör så här, och ringer-

Hellqvist.kommunstorleken och vill boka för samtal,in sig Tomassäger
väl lyft luren skaannonsläsama dedet det tanken,För närär är attsom

samtalet med någonVid det personligamed på sammanträffande.gå ett
för denindividuell studieplan justkomvux lägger sedanfrån man upp en

hemuppgifterstudietakt,människan, och går vad gällerigenom som -
redan då,schemafall kan den vuxenstuderandenbästaI ettnyam.m.

sedan i gång.och
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Det finns intern marknadsföring också betydelsefull,är påpe-en som
kar John Quick. Det sådantär personalen har arbetsplatserattsom egna
och datorer, får på sina idéer, bra fortbildning och sist integensvar men
minst stoltaär sin verksamhetöver och sticker sittgärna visitkort i
handen på presumtiva elever de på "byn".möter

Eva-Lisa Rogström, speciallärare arbetar med grundutbildningsom
för berättar hur arbetar med rekryteringen dit ivuxna, Gagnefsom man
kommun. Det är människor betydligt svårareär nåen grupp att änsom
de kan tänkas behöva gymnasial utbildning, eftersom det fortfa-som
rande skambelagt förär människa inte kunna läsa ochatten vuxen
skriva ordentligt. fåInte så i den här har också handikappettgruppen av
något slag, till exempel dyslexi.

Tidigare har bl.a. fångaprövat kvinnoratt viaman upp unga
bamavårdscentralen och gå på industrierna ochatt informeraut under
kafferastema. Bättre resultat har det samarbeta med företags-gett att
sköterskan på industri, eftersomstörre datoriseringen jobbenen görav
läs- och skrivsvårigheter tydliga. delEn går till sköterskan och klagar

värk iöver axel och tillsammans kant.ex. reda problemeten utman var
egentligen ligger och erbjuda den utbildning fattas.som

Nu Eva-Lisa medär i s.k. började arbeta höstasien resursgrupp som
och håller på utvärderas justatt I ingår förutomnu. resursgruppen
komvuxrepresentanten också från grundskolantre sfi-personer en-
lärare, mattelärare och specialpedagog. Dessutom finnsen en en person
med från arbetsförmedlingen, och han sitter också på försäkringskassan

dag i veckan. Försäkringskassan har dessutom särskild telefontiden
varje vecka hos både specialpedagog och komvux. Gruppen konfererar

gång i veckan och har säkert fångat tiotal elever hittills detett viaen upp
här samarbetet, Eva-Lisa Rogström. Detror människor skulletrorman
ha gå på komvuxnytta erbjudsatt kontakt. Specialpedagogenav gören
utredningsarbetet, sedan komvux vid. Det viktigttar förstaär att mötet
med vuxenutbildningen inte blir något testtillfálle. Många sigoroar
också för de inte ska orkaatt med studietakten, och därför ska man
försöka få Grundutbildningen förlängd med fjärde termin.en

Öppet hus i Mockfjärdsskolan har inte fungerat så bra det gälltnär att
dennå här delvis därför skolan fortfarande belastandesåatt ärgruppen,

för många. Vem vill gå tillbaka till ställe där påminns sinaett man om
begränsningar

Men det finns kafé Slink in i Mockfjärdett drivs kyrkansom av-
och drogs igång Boro ladesnär och många blev arbetslösa ochsom ner
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behövde träffpunkt, berättar Eva-Lisa SlinkRogström. in har redanen
hunnit bli naturlig samlingspunkt och till hösten vill komvux börjaen
samarbeta med kyrkan och ha där gång i veckanrepresentanten en som
kan berätta vilka möjligheter finns.om som

svåmåddEn lyckats detnå året ärsenasteannan grupp som man
människor med långvarig psykisk sjukdom, framförallt schizofreni. Det
har förgjort inom Prisma-proj ektet, projekt för rehabili-ettman ramen

psykiskttering långtidssjuka Dalarnas landsting driver i Gagnefav som
Med hjälp ektanställdjust proj arbetsterapeut har den s.k.nu av en.

"Onsdagsklubben" successivt slussats till komvux lokaler, däröver
också Eva-Lisa Rogström och personal från arbetsförmedlingenen
deltar. Så småningom har gruppdeltagama börjat på användapröva att
datorer enligt amerikansk modell, The Learning slagitCenter,en som

väl bådemycket i Brooklyn och i Gagnef. verkarDet den härut som om
människor förhåller undvikandesig ganska till detgruppen som armars

gäller undervisning blir motiverade de får kombinera undervis-närsom
ningen med övningar på dator:

ellerTvå dem ska särskild kurs höst i svenska, data ochitre av en-
bli broska till redan etablerad kurs berättarDet övermatte. en en senare,

hoppasEva-Lisa Rogström, någon de här såattsom av personerna
kan bli kontaktman försmåningom andra det gäller utbildningen.när

skulle mycket. Till rekryteringen hör också sådantDet service,ge som
tillgänglighet och kvalitet på undervisningen Gagnefrektom Johnmenar

kanQuick. Service hjälpa till fylla ansökningsblan-it.ex. att attvara
ketter:

det skämmaJag inte bort dem, hjälpa tillärtror att att utan att att ta-
bort oväsentligheter. människor kontakt med komvux ska fåDe tarsom
litet tillbaka de sig. Tillgänglighet kan under-än väntar attmer vara ge

kvällstid ellervisning på på helger ibland, detäven t.o.m. om passar
bättre. Koncentrationsläsningeleverna bra sak. Förär en annan en

studieovan kan år eller kännas oändlighetterminerett trevuxen som en
förbinda sig då det skönt med klart avgränsade uppdelningar.äratt upp -

fördelkan också i de fall eleven skulle ändra sig, alltid detDet ärvara en
eller några avsnitt avslutade. blir det avhoppnågot För visstärsom

ibland. minst sänktes, elevantalet meda-kassan då minskade 30Inte när
Ekonomin under studietiden spelar roll.procent. stor

arbeta otraditionellt kan också fungera rekryte-Att sortsmer som en
Östberg, vuxenutbild-ring. Ove lärare på grundläggandeDet gör t.ex.

vid komvux grannkommunen Till hösten tänker hanningen i Leksand.
kollegan Dalin klara all allaoch Birgitta undervisning i påämnenav
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grundläggande vuxenutbildning själva och integrera och nivåerämnen
harMan redan börjat.mera.

ÖstbergLeksand liten kommun ochär Ove har all undervisning påen
Gruv i och svenska. Det tycker hanmatte idealiskt han harär e
överblicken och kan lätt placera in elev på nivå. Och hanrätt gören ny
det inte utifrån utifrån med eleven.tester utan Birgitta Dalinresonemang
kommer fr.o.m. hösten undervisa i engelska på enbart grundnivå.att
Redan samarbetar de, två eftermiddagar i veckan har alla Gruv-nu
elever något kallas Mix på schemat. Inget gås igenom dånyttsom utan

och väljer själv vill jobba med svenska ellervar matte,en om man
engelska och lärarna finns till hands hela tiden. När det gäller icke-
kärnämnen historia, geografi, religion, samhällskunskap harsom osv.

hittills ärnneslärare till den undervisningen,engagerat med klartman
avgränsade lektioner:

Men vi når inte alla elever då, bara tredjedel, eftersom de ämnenaen-
Östberg,inte behövs för Oveatt poäng, säger gammalärge som

folkskollärare och tycker det handlar allmänbildning kännaatt tillattom
dessa områden. höstI kommeräven därför de här integrerasämnena att

i svenskan, och engelskan, i projektform.matten
Vi kommer inte i alla avseenden nå till de här ämnesläramasatt upp-

Östberg.nivå, vi har andra vinster hämta, Ove I vår harattmen menar
med projekt i svenskaprovat ett tagit sin utgångspunkt iman par som

Kaffe respektive Brott och straff Flera icke-kämämnen har detpå
viset blandats in, allt utifrån elevernas önskemål. delEn elever är
mycket entusiastiska, andra tycker det jobbigt väljär älv ochatt att taa

ÖstbergOve harstörre också sedan flera år lagt in kursansvar. en egen
i "Omvärldsorientering i grundutbildningen.

Så länge jag jobbat med vuxenutbildningen, sedan har1982, jag-
märkt hel del elever har dåligtatt begrepp kartor ochen vuxna om
geografiska lägen. Det hindrar dem mycket, de kan inte med ivara

det händer. De inte vilkeni världsdel Zairevetresonemangen om som
ligger.

ÖstbergDärför kör Ove kurs i "Omvärldsorientering tredjeen var
termin, så alla har chansen söka till den någon gång underatt grund-
utbildningen. Han gallrar eleverna negativt vid intagningen han tar-
inte demin redan kan det och kan sitta där och briljera desom utan

verkligen behöver det. Sedan med kartorsig och kompasstarsom man
och går på berg och jämför kartan med verkligheten.ett Dalälvenupp -

kommer den ifrån Ja, det har de inte tänkt på. Och denvar vart tar
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börjarvägen Man lokalt och vidgar sedan sina vad innebärvyer -
Östbergöstkusten respektive västkusten ordnarOve liknandeosv. en

kurs religion för demi vill:som
här flexibilitetenDen och lokala variationen tycker vi vi kanatt-

tillåta grundutbildningen.på Det ska vi inte fråga i Stockholm, vioss om
får köra.

LÄSTIPS

Robert Ed. PersonalBrieff, D. Computers Psychiatric Rehabilitation: Ain
Approach SkillsNew Training. Hospital and Community Psychiatry, No 3to

V01. 45 1994.
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Ett kunskapslyft för övertaliga
Om utbildningsprogramett för

Volvoarbetare

Margareta Carlén Urban Herlitz

Till diskussionen Kunskapslyftet vill vi bidra med några erfarenhe-om
från utbildningssatsning vi följt. Exempletter uppdragsutbildningären en

för bilbyggare på Volvo arrangerades under 1993-1994. valtAtt visom
vår utgångspunkt deni utbildningen beror delsatt ta på mångaatt som

gick den tillhör just den Kunskapslyftet riktar sig imotgruppen som
första hand de lågutbildade. Utbildningen därettvar arrangemang-
lokala aktörer samverkade, helt i linje med de satsningar Kunskaps-som
lyftskommittén förordar. Ytterligare beröringspunkt den utbild-är atten
ning vi här skall beskriva riktade tillsig människor just då hadesom en
osäker ställning arbetsmarknaden.på

harVi medvetet valt lyfta fram lqitiska punkter beskriverviatt när
utbildningen, vilket kan uppfattas orättvist. viMen dettror att ärsom
framför allt dessa kan tillföra något inför det kunskapslyftet.storasom

viMen vårt i fråga,tar också präglaravstamp en annan som
Kunskapslyftet. Vad kommer det sig ofta förväntarså sig justatt attman
utbildning skall lösningen på problemen med ekonomiskt stillastå-vara
ende och ojämlikhet

Utbildning, ekonomisk tillväxt och jämlikhet

Utbildning spelar central roll för stimulera den ekonomiskaatten
tillväxten". Så står det kommittédirektiveni för nationellt kunskaps-ett

förlyft vuxna. människornasAtt kunskap och lärande avgörande förär
ekonomisk utveckling inte någon tanke. Redan i detär samhällseko-ny
nomiska tänkandets barndom öppnade Adam Smith på första sidan i sin
bok Nationemas välstånd med konstaterandet lands välmågaatt ettom
främst betingat å sidan de arbetandesär skicklighet, färdigheterav ena
och omdöme och å andra sidan hög sysselsättning och förstav en
därefter dess naturförutsättningarav
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Hela idén det samhälleliga framsteget vilar Föreställningenpåom om
människornas kollektiva lärande. förklara framsteg behövsFör ingaatt
antaganden den mänskliga utveckling och förädlande. Det ärom rasens
tillräckligt människor förmögna lära gångna misstagatt anta att är att av
och kommunicera dessa resultat sitt lärande till andra människor.att av

detta antagandeKan godtas kommer varje generation kommaattny
längre den föregående. därförInte den intelligentän äratt utanmer
därför dess lärande från bättre utgångslägeatt startar ett

Men sådan allmän formulering fram-även accepterarom man en om
grund i lärandet det ändock till föreställningenärstegets ett steg attom

utbildning ekonomisk tillväxt. Lärande och erfarenhetsfömiedlinggagnar
kan formermånga i både yrkes- och vardagsliv medan deanta
institutionaliserade former lärande kallas utbildning kanav som vara

eller mindre effektiva och kan associeras med olika slags oavseddamer
inlämingseffekter. heller kan likhetstecken mellan fram-Inte sättaman

och ekonomisk tillväxt. finns framsteg formDet inte visar sig isteg som
tillväxt lika väl det finns det vi ekonomiskuppmäterav som som som

direkt kaninte framsteg.växt sägas representera ettmen som
Föreställningen utbildningens roll för den industriella omvand-om

lingen i Sverige hade common-sense-karaktär det 60-taletsinästan sena
ekonomisk-historiska föreställningsvärld. föreställ-vanligDet var en

under mycket kort tid hade frånning Sverige sig ha varitatt rest att ett av
fattigastede länderna till bli de och tacki Europa rikaste detatt ett av

faktorer:trevare

de svenska råvarorna,
de svenska snilleindustriema såsom Eriksson ochAGA, LMt.ex.
SKF,
den svenska folkskolan vilken försåg industrin med arbetare som
kunde läsa, räkna och skrivaf

Sambandet mellan utbildningsrefonnema och den långsiktiga ekono-
miska tillväxten under efterkrigstiden fick tidigt kraftfullt stöd iett en

glömd studie den ungerske ekonomen Ference Jnästannumera av anossy
menadeHan den kraftigt förlängda utbildningen arbetskraftenatt av var

de viktigaste källorna till den ekonomiska tillväxten. effektDessen av
också varaktig då det grundutbildningen viktig. Det tarvar var som var

lång tid innan högutbildade fullt gamla låg-generationer ut ersattnya
utbildade. Arbetskraften vilkenpräglades sin grundutbildning satteav

och för kundeframtida inlärning. så visPågränser ramar samma
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utgångspunkter användas for förklara den avstannande ekono-attsenare
tillväxtenmiska med effekterna den förlängda utbildningenatt ebbatav

ut.° Medan J och Brody betonar utbildningens betydelse föranossy
rekordåren har de ändock Villkorlig på det generella sambandeten syn
mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. Då grundutbildningen är
deras utgångspunkt den också försätter människors möjlighetergränser

lära.att
Betydligt genomslag fick den s.k. humankapital-teorinstörre vilken

ingick i mycket entydigt utvecklingsoptimistisktett teorisamman-mer
hang. enkla länkarDess mellan utbildning och ekonomisk avkastning
förutsätter dock cirkelresonemang: Utbildningens nivåett mäts genom
sin avkastning. Humankapitalteorin kan förleda förenklaattoss sam-
bandet. förefallerDet därför problematiskt precisera hurnärmareattoss
utbildning bidrar till ekonomisk tillväxt och under vilka omständigheter.
Farhågoma för samhällets ökade utbildningskrav på medborgarnaatt får

konsekvensernegativa för jämlikhet och demokrati har också då och då
ventilerats i de decenniemas samhällsdebatt. spektakulärtMestsenaste
formulerades det kanske deni engelske sociologen Michael Youngs nu

40 år gamla framtidsprofetia. honomFör densnart paradoxenstoravar
samhället kom idealet likaatt närmare möjligheter, desto lägreom

klingade anspråken likapå fördelning välfärd. Rationellt urvalav garan-
terade hög åt dem hade hög intelligens, bäst utbildningstatus ochsom
presterade medan skyddsnäten för alla andra fickmest allt sämreett
försvar de styrande och vittrade sönder. härskandeDen klassenav var
den välutbildade, meritokratin, och dess välde skapade till slut sådana
klyftor det ledde till folklig resningatt en

Under år har också utbildningars devalverade värde, dvs detsenare
förhållande arbetegivet kräver högre formell utbildning,att ett på
arbetsmarknaden kommit observeras källa till växande ojämlik-att som
het. För inte hamna efter de utbildade måsteatt utbilda sigsenare man
men

Om det så utbildningssysternetär i alstrarsig ojämlikhet finnsatt det
fog ställa frågan vilketpå ytterligare utbildningatt kansätt motverka
jämlikhet. De tjugo åren har det blivit allt vanligare beskrivasenaste att
sysselsättningsutvecklingen i samhället postindustriell där den in-som
dustriella sysselsättningen kommer spela successivt allt mindreatt en
roll. Förändringar deti industriella arbetet, till följd den tekniken,av nya
blir också för ökade behov kvalifikationer. De inteett argument av som
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"hänger med i utvecklingen blir arbetsmarknadens förlorare.stora
Slagordsmässigt brukar utvecklingen sammanfattas så det för arbe-att

gäller get poorer.° det sammanhanget brukarItarna att smarter getor
det framlyftas arbetskraft, brett skolad informations-i ochatt en ny
kommunikationsteknologi villkor för internationellsåväl konkur-är ett
renskraft för relativt fördelningjämn ekonomisk inom landet. Isom en

säkertviss mån dessa krav reella. kan de inte också ingåMen iär en
suddig framtidsbeskrivning där konsekvens själva retoriken bliren av

kvalifikationergamla degraderas Föreställningen vi lever iatt att ettom
trendbrott där kunskapssamhället industrisamhället kan diskute-ersätter

Huruvida kunskapen kommer hållas högre det samhälleti vi gårattras.
kommer förstavslöjas i efterhand.mot att

Lika fullt villkoren för målen utifrån denvarierar uppnå givnaatt
samhällsutvecklingen mellan olika länder. beror bland på hurDet annat
sambandet mellan arbetsmarknadens och regelsystemver-institutioner

arbetskraftenkar och hur de utbildningsmöjligheter finns för ut.som ser
hävdats den välfárdsstats-amerikansk studie har det europeiskaI atten

ochmed korporativ samverkan mellan fack, företag harregimen staten
förutsättningar industriarbetama utbildning ochden bredastörre att ge

kompetensutveckling den tekniken verkstadsindustrininomsom nya
kräver. rekommenderas, för amerikanskt vidkommande, lagstift-Där
ningsåtgärder för stärka de arbetandes inflytande personal-överatt
utvecklingsprojekt företagen samtidigt det föreslås statligainom som
subventioner för företag i personalutbildning.investerar Det ärsom

mellan fack ochalltså det triangulära samarbetet statliga myndigheter,
utifrånföretag eftersträvansvärt detta perspektiv. Dettasom anses

samarbete präglade också det skulle följkorporativa projektet visom
frågor för kontaktvarför dessa blev viktiga vi kom i med denäross

Volvoåtgärder blev aktuella övertalighet uppstod vid Tors-närsom
Övervintrings-landaverken i Göteborg . kommer här beskriva1993 Vi att

utifrån perspektiv. Alltså Volvo,projektet de olika intressentemas
utbildningsförvaltningen, länsarbetsnämnden och, inte minst,sist men
de deltog i utbildningen.som

Övervintringsprojektet anordnarperspektivettur

lade modellserieVåren 1993 Volvo tillverkningen 240-serien,ner av en
blivit klassisk. tiden sammanföll det med personal-Inärmast storasom
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inskränkningar vid Volvo Kalmarverken och nedläggningen denav
omdiskuterade Uddevallafabriken. ställdesHärigenom antalett stort
Volvoanställda arbetsuppgifter Uddevallai Göteborg, och Kalmar.utan

Samtidigt bestämde företagsledningen år tillverk-ettatt startasenare
dening 900- och 800-seriema vid Torslandaverken Göteborg.iav nya

Åtskilliga dem ställdes arbete i Göteborg skulle alltsåutanav som
komma behövas år Vad skulle då den övertaligaatt ett senare. persona-
len under tiden Skulle de varslas eller fanns detuppsägninggöra om
några andra alternativ Genom Volvo sedan lång tid haftatt en samar-
bete med utbildningsförvaltningen i Göteborg fördes diskussioner om
olika utbildningsaltemativ för personalen. Diskussionerna ledde fram

förslagtill utbildningslösning innebar de anställdaett attom en som
skulle erbjudas ettårig utbildning i såväl allmänna kärnämnenen som
specialkurser inriktade deras framtida arbetsuppgifter. Deltagamasmot

skulle kvarståanställning med full lön. Utbildningen, fick namnetsom
Övervintringsprojektet, skulle individuellt nivåanpassad och ledavara
fram till allmänna skolbetyg. erbjudande riktades tillDetta dem som

på Volvo bedömde ha behov framtidai den produktionen.man av
Övriga övertaliga erbjöds andra kortare utbildningsprogram. Oriente-
rings- och vägledningskurser OVL hade redan tidigare föranvänts att
åtgärda övertalighetsproblem. Syftet då första handi deltagarnaattvar
skulle omplaceras eller sysselsättas utanför Volvo.

Volvos intresse bestod i kunna behålla personalen och samtidigtatt
utbilda den, framför allt dem skulle börja jobba i den kaross-som nya
fabriken. med arbetsplats monteringsfabrikenDe i bedömdes hainte
det specielltbehovet inriktad utbildning för arbetet varför deav en
huvudsakligen läste kärnämnen. Projektet också viktigt för Volvovar ur
PR-synpunkt. hade under härFöretaget den tiden vid flera tillfällen varit
föremål för affárer i massmedia, bland Renault-affären ochannat

ledarskapsfrågan.striden skedet avskedaAtt i det antalett stortom
människor skulle knappast betraktas god publicitet. skallMansom
kanske erinra sig tidssammanhanget. svenska samhället hade vidDet
denna tid genomlevt arbetslöshetschock. På mindre hadetvå åränen
Sverige utvecklats från samhälle med låg arbetslöshet tillett extremt ett
samhälle kännetecknat massarbetslöshet. i Göteborg späda denAtt påav

rekordhögaredan arbetslösheten med bortemot Volvoarbetare0001
hamåste sig mardröm för länsarbetsnämnden.tett som en

alltså huvudsakligen aktörerDet starka gjordetre attvar som
Övervintringsprojektet gick stapeln. Utbildningsförvaltningen, läns-av
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arbetsnämnden och Volvo. Därför det också svårt karakteriseraär att
Övervintringsprojektet på det vanligenvi beskriversätt vuxenutbill-

signing. Det renodlad arbetsmarknadsutbildning,är kommunalvare en
vuxenutbildning eller personalutbildning. Däremot har utbildningen
inslag samtliga utbildningsformer. Och på skulle projektetsättettav
kunna beskrivas kamp mellan olika aktörer definitionensom en om av
vad utbildningen faktiskt skulle innebära. skräddarsyddEn företags-och
anpassad utbildning, arbetsmarknadspolitisk åtgärd, möjlighet fören en
deltagarna tillgodoräkna sig betyg från komvux. Eller kanskeatt något
helt annat

Övervintringsprojektet projekt. kostnadDess uppgickett stortvar
totalt till 200 miljoner kronor Volvo stod för hälften och denca varav
andra hälften bekostades länsarbetsnämnden och trygghetsfondcnav
LO-SAF. Projektet omfattade sammanlagt drygt 000 Volvoarbetarel
och det ursprungligen upplagt för del också frånatt ta emotvar en
Uddevallafabriken. Det skulle löpa under års tid från våren 1993 tillett
våren 1994. Emellertid de verkliga proportionerna på någotut ettser
annorlunda Av de ursprungligtsätt. övertaliga l 050 250personerna var

Ändålångtidsfrånvarande och fick130 jobb i monteringsfabriken. var
det hela 760 skickades till olika utbildningsprogram ipersoner som son.
huvudsak anordnades utbildningsförvaltningen. Alla ingick inte iav

Åtskilligaövervintringsprojektet, dit kom 400 hamnadeca personer.
de kortare OVL-kursema. Under projektets gång tillkom ytterligare ca
200 från Volvo till OVL-kurser. detHur gick för alla har vi intepersoner
lyckats Siffrorna iblandsig förvillande.utröna. Men deter av ursprung-
liga 760 skickades till olika kurser har enligt de uppgiftersom senare
fått 566 återvänt till olika arbeten på Volvo.

Övervintringsprojektets utbildning bestod dels kämämneskurser iav
ordinarie skolämnen, dels i antal baskurser i Verkstadsteknik, miljö-ett
kunskap, data, arbete lagi och slutligen inriktningskurserm.m. som
syftade till direkt yrkesrelaterade till framtida uppgifter.att Inne-vara
håll och inriktning berodde på på Volvo de skulle börja arbeta eftervar
utbildningen. yrkesrelateradeDe inriktningskursema utvecklades i sam-
verkan mellan Volvo och lärare på utbildningsförvaltningen. kanMan
kanske förvånas så mycket utbildningen komöver handlaatt attpass av

allmänna detMen har bestämdaämnen. förklaringar. Såvittom
förstått har det knappast rått någon oenighet detta. Från Volvos sidaom
fanns det positivt intresse för de allmänna skolämnena skulleett att ges

ordentligt det utbildningsförvaltningenett ävenutrymme om nog var
och länsarbetsnänmden pådrivande för sådan inriktning.som var en
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ÖvervintringsprojektetdetTill följaktligen bildensigyttre ter av som
ganska lyckad satsning. uppfyllde tillDen angelägna mål.treen synes

förstadet det generellt inriktad utbildning kombinationFör i medvar en
specialisering. det andra innebar den utvecklingssamarbete mel-För ett
lan utbildningsförvaltningen och Volvo vilket bidrog till utbild-göraatt

aktuell. detningen För tredje måste det ligga linje med deianses
politiska betonarintentioner vikten på allmän kompetens-att satsasom av

relativthöjning lågutbildade.av
från de medverkandeEntusiasmen organisationerna också påtag-var

länsarbetsnämndenlig. vinsten uppenbar i den meningen denFör attvar
arbetslösheten hölls utbildningsförvaltningenFöröppna nere. var pro-

jektet värdefullt flera skäl. det första fick de gehör förFör sinaav
ambitioner till generell kompetensutveckling de arbetslöshetshotade.av

det andra förstärkte de sin kompetens på det tekniska utbild-För egen
ningsornrådet den kursutvecklingen tillsammansgenom gemensamma
med personal från Volvo. hade komvux i takt med neddrag-Dessutom

sig allt beroende den delen verksamhetenningar gjort mer av av som
Övervintringsprojutbildningar. ektetsälj blev därmed utvecklings-etter

projekt för den organisationen för öka förmågan tillhanda-att attegna
skräddarsydd utbildninghålla på växande utbildningsmarlcnad. Atten

Övervintringsprojektet viktigt för de inblandade organisationernavar
det kan otillbörligstår klart. Frågan subventio-är snarast om ses som en

Volvo och de volvoarbetama, vilketnering uppsägningshotadeav var en
känslig fråga för länsarbetsnämnden. Alltså, hade kunnatpengarna
användas annorlunda skulle stärka näringslivsstruktur och arbets-som
marknadsläget bättrei regionen på sättett

kom ställa under arbetets grundarfrågor vi gång sig i hög gradDe att
upprepade med de studerande utförde ochpå de intervjuer vi påsom en

skeenden genomförande. detdel kom i dagen under projektets Närsom
det samband medgäller det framför allt Volvos agerande isenare var

och Volvosavveckling utbildningsprogrammet gör attstart somav
helt entydiga.intentioner med utbildningen inte framstår Vidsom pro-

början de studerande skullejektets då utbildningsförvaltningen ville att
genomgå omfattande för nivåplaceras Volvo inte intresse-tester att var

låta överordnaderade tiden gå" intressetDetatt attav som man sa. var
studerande direkt från bandet till skolbänken.Då gick vårade skulle

arbetsgivamas rädslatankar till Thompsons l800-talsstudie ochE. P.
disciplinlöshet sysslolöshet. Under tiden projektetför i händelse av

därmed behöva depågick Ökade orderingången på Volvo. Volvo kom att
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studerande åtskilliga månader tidigare beräknat.än Situationen var
naturligtvis inte problemfri för sig de studerande eller för Volvo.vare
Men Volvo eller mindreatt kommenderade tillbakagenom sinamer
anställda till Övervintringsprojektetmonteringsfabriken betydde det att
helt enkelt fick avbrytas för 250 de studerande. Intresset för attav
fullborda studieprogrammen då inte tillräckligt starkt för hindraattvar

projektet i realiteten kornatt upphöra för i allaatt dem kornstort sett som
jobba vid monteringsfabriken.att

Konflikten mellan utbildningens och arbetslivets krav kommer med
all sannolikhet bli aktuell i många deatt satsningar Kunskapslyftetav som

När intentionernautgör. beskrivs kommittédirektiveni lyfter framman
vikten att undvika oönskade inlåsningseffekter innebärav attsom
lediga platser står i näringslivet medantomma de kan fylla dessasom
vakanser befinner sig i utbildning. 3 Frågan bara den lösningär om
frågan fick på Torslandaverken kan betecknas särskilt lycklig.som

Övervintringsprojektet deltagarperspektivettur

Vi intervjuade 75 stycken deltagarna vid tillfällen. deNär justtreav
börjat utbildningen, innan de avslutade denstrax och de tillbakanär var
på Volvo. Vid dessa intervjuer utkristalliserade sig två bilder projek-av
tet.

Den bilden utbildningen känns igen. Det den bildena ärav som
präglar samhällsdebatten och arbetsmarknadens tycks enigapartersom

Att det viktigt med kompetensutvecklingär och lärande arbete.om. ett
Utbildning och lösningenär på såväl arbetslöshetgott utannandeettsom

Övervintringsprojektetarbetsliv. De beskriver i de härsom termema
talar hur viktigt det med utbildningen. betyddeDen mycket förom var
deras självkänsla, också för de fick lära sig deattmen en massa som
sedan kunde tillämpa i sina arbeten. Huvuddelen dem beskrevav som
Övervintringsprojektet i de här skulle efter utbildningentermema börja
arbeta på karossfabriken.

Men där fanns också de beskrev utbildningen på ochett annatsom mer
kritiskt jobbadeDe huvudsakligensätt. på monteringsfabriken. Deras
arbetsuppgifter hade inte förändrats något de kom tillbaka.nämnvärt när
Det få dem uppfattade de kunde tillämpa något detatt devar av som av
lärt sig.
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Vi väljer lyfta fram de kritiska bilderna i det häratt mer samman-
hanget. förDet vi belysa riskernagör med den häratt typen storaav
utbildningssatsningar, med all säkerhet har många beröringspunk-som

med de kommer inom för Kunskapslyftet.ter attsom arrangeras ramen
Så i stället för ska uppfattas ensidig kritikatt texten som en av
Övervintringsproj ektet, skall den försök stämmaett attsnarare ses som

bäcken inför deti Kunskapslyftet.stora
ÖvervintringsprojGivetvis det många betonade värdet ektetvar som av

lyfta fram allt de lärt sig under tiden. Men det påfallandeattgenom var
många lyfte fram andra funktioner med utbildningen denänsom som
handlar kunskap och lärande. Vi här fasta på dessa, kritiskatarom mer

och låter de utbildningsfunktionema formulerasröster, deltagarnaav
själva under rubrikerna följer.som

kopplingUtan till arbetslivet
mångaDet påpekade de hade svårt koppla utbildningenatt attvar som

till arbetet eller livet i övrigt. intervjupersonEn jämför utbildningsin
med kamrat åkt i till USA pair. Både han själv ochvägen som som au
hon åkte pair flicka hade under begränsad tid fått tillfällesom som au en

kultur, miljöombyte och komma ifrån ochatt ett tag görase en annan
något Men tiden slut och de kom tillbaka, han frånnärannat. var
utbildningen och hon från USA, så vardagen på sätt närvar samma som
de lämnat den, och det enda fanns kvar minne och föriettsom var som

varitsig Enangenämt. annan sa:

fick väldigtV mycket bra kunskapi alltså. Mycket egentligensom man
skulle kunna använda. Men får glömma alltsåstårju inte viattnu man
vid bandet och jobbar och får liksom användning för allt detinte viman
lärde här. jobbarInte på bandet allafall. Skullejag jobbanär i jagoss
på kontoret kanske, då skulle få användning det.jag utav

vidNär vi sista intervjutillfállet frågade vad de haft för nyttaom av
utbildningen, det många intervjupersonerna blev närmastvar av som
ralj erande. En den enda han möjligen haftsäger hant.ex. att nyttan är att
blivit bättrenågot på Jeopardy.

Flera tyckte det svårt förstå hur den utbildning skulleatt att utvar se
skulle relaterad till deras arbete:som vara

bilarMontera på löpande band, det lär n skolbänk.nåintesig iett man
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anledningEn till de hade svårt utbildningen skulle dematt att attse ge
något vad gäller livet utanför Volvo de blivit lovade få betygatt attvar
motsvarande komvux. Men eftersom många tvingades avbryta utbild-
ningen i förtid för tillbakagå till arbetet innebar det dubbla besvikel-att

fick deDe inte betyg de blivit lovade, och många såg det ocksåser. som
bevis på Volvo egentligen inte brydde sig vad de lärt sig.attsom om

Jag de skiter det har läst här. hari vi Det mycket snacktror att varit om
det här, då det jättebra, kommer till Volvoär så kan skötanär niatt ni

kommerDe användagrejer. hur mycket helst. Detatten massa er som
så mycket skitsnack, det liknarsåär något. barainte Vi arbetskrajiär ju

spelarDet roll vad har läst,ingen vi någonting.vi gjort När viom
kommer tillbaka; "där de ska höger bakdäck".år Det ärmonterasom

så. Så det hjälperju någontinginte mig jag.att tror

Att sortera människor
del lyfter ocksåEn fram utbildningens sorteringsfunktion. sambandI

Övervintringsprojektetmed skedde ombyggnad fabriken. Fleraen av
slutade och det blev turbulens och omflyttning personal på Tors-en av
landaverken.

och1 med det här förflyttning folk behöverså deär gåatt inteen av
efter anställningstid och sådana Utan det bara flytta folkgrejer. är att
de väljer ut.

För fyllaatt tid/tidsfördriv, förvaring
samband medl produktionsomläggningar eller tillfälliga produktions-

svackor beskrivs utbildning något fylla tiden med. I påatt väntan attsom
den riktiga verksamheten kommer i gång.

klartDet skulle lära under tiden.vi den skulleär Det Menvi. jag troross
det tidsfördriv. för detBara Volvo ville ha kvar de gubbarnaett attvar

gick här. I stället för bara köra dem samhället ochiatt sägautsom va,
till dem Kom tillbaks år kanskeDå de hade blivit medatt: ettom av en

bra killar och hade kommit tillbaka Gicktjejer intemassa som va. man
då hemma månader lön, då kansketio sökte någonsigutan man

Så det, detjag hålla folk kvar.annanstans. sätttror att ett attvar
Så det det projektet betydde för Volvo dåvar som

för detJa, till duingen måste kunna det här och detattvar som sa oss
här du ska ha det här jobbet. detSå ingenom var som sa.
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Placera hopplösa personer
intervjuperson berättarEn arbetsledare han och hansom en som

arbetskamrater missbelåtna med. Efter många och så lycka-var om men
des de med bli med honom, och få På frågan vadatt av en annan. som
hände med den gamla arbetsledaren svarade han lite föraktfullt:

de väl påHonom utbildning.satte en-

Skruva förväntningar inte infriasupp som
vissa bidrog utbildningenFör till de började hoppas på derasatt att

arbetssituation skulle förbättras. delEn de också kände sigsäger att
lurade efter utbildningen.

kanske hadeJag för förväntningarinte komnärvet storaom man man
tillbaka då. Allting och det här...så det skulle bli så branyttvar var
allting. trodde på det härMan med utbildningen då. skulleAttju man
jobba med lite sådana då. det harMen skett något. Mangrejer inte gör

arbete. Man det ska komma så småningom.precis Detsäger attsamma
lång tid ochså det bara strul och... har lite.Jagär tröttnattar

Oro kris-
dethar utbildningFör många blivit något hör i hop med kris. Närsom

börjar talas utbildning blir det därför tecken alltpå inte ärett attom som
det ska. blirSituationen osäker för alla det blir aktuellt med utbild-när

ÖvervintringsprojOch för del de blevning. till ektet såuttagnaen av som
ledde det till hamna på utsidan, utanför grindarna på Volvo.atten oro av

kan säker hamnatMan på utsidan. kanskeju inte Mannärvara man
kommer och det fruktansvärt besviken.igeninte in miggör

här påverkadeDen naturligtvis hur många såg på utbildningen deoron
Övervintringsprojelçtetgick. På frågan vad betytt svarade inter-om en

vjuperson så här:

Oro harFör får tillbaka jobb. Därför harinte sittvetatman om man
liksom kunnat slappna och till den här kursen.jag inte positivav vara

Tack liksom har får komma tillbakainteatt vetatvare man om man
huvudöver taget.

Utbildning blir något kommer höra med kris och hot.attsom samman
arbetslöshet.Hot här kom vid olika tillfällenDet i intervjuerna.om upp
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På frågan vilken roll utbildningen haft det gäller påverkanär attom
arbetet svarar en:

har väl blivitVi krismedvetna allihopa.mer

Ett kan betraktasnärmast karaktären goddagsvar som som av yx-
skaft", ändå speglar den känsla många hade under tiden demen som som
gick i utbildningen.

deMen kritiska lyfte barainte framrösterna andra funktioner med
utbildningen, de ställde också frågan utbildningutan till för.ärom vem

Utbildning för vem

kommittédirektivenI för kunskapslyñet står:

"Vuxenutbildningen skall mycket skilda behov och erbjudasmotsvara
villkordepå studerandes

Att utbildning skall ske på de studerandes villkor tordeen vara en
självklarhet för utbildningssatsning ska bli lyckadatt denoavsetten vem
riktar sig Kanske det kravet svårtmot. uppfyllaär det gällerextra att när
utbildning riktar sig den Kunskapslyñetmot Detsom grupp som avser.

människor ofta har dålig erfarenhetär från tidigare skolgång,som en
och kanske sin utbildningskarriär enda misslyck-ett stortser egen som
ande. då ordnaAtt utbildning på de studerandes vilkor ställer natur-en
ligtvis krav på utbildningsarrangören.stora

ÖvervintringsprojabsolutDen vanligaste kritiken ektet delta-av som
framförde den de inte kunde utbildningen.att Destyragama var var

missbelåtna med aldrigde blev tillfrågade vad de villeatt lära sig:om

Det lyssnadeingen vadpå ville med utbildningen.vivar som

ÖvervintringsprojOtaliga gånger vi frågade vadnär ektet betytt förom
dem själva korn de helt automatiskt in på vad det betytt för Volvo. Det

det inte ingick deras förståelsei utbildningen denvar attsom om av
kunde bra för dem. Eller det verkade främmandeså för mångavara att
relatera utbildningen till sina behov. fråganDen elementäräregna som
och de flesta ställer sig de börjar utbildningnär nämligen:som en
Varför går jag den här utbildningen och vad ska den leda till, den frågan
hängde i luften och den fick Volvoarbetarna aldrig tillfälle ställaatt
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älva. Vår förhoppning de blir föremål för Kunskapslyftet fårär att som
tillfälle ställa den.att

Föremål för Kunskapslyft

förstade lågutbildade i hand ska erbjudas utbildning inomDet är som
för kunskapslyftet. ofta fokuseras i denEnramen grupp som vuxen-

forskningen. har blandpedagogiska negativa utbildningssynDeras an-
beskrivits mfl. instrumentell ellerLarsson snäv:nat av som
Korttidsutbildade saknar utbildning, därför får de arbeten intesom
kräver yrkeskunskap. Arbetena därför ofta sådana, någonär atten
kunskap kan dessa och heller något behovinte vinnas inte avur
kunskap. de korttidsutbildade har och instrumentellDå snäv synen

yrkesutbildningpå utbildning de behövasig inte inteanser om
7arbetet kräver det.

brytashär beskrivs den onda cirkeln. låter sigDenDet genomsom
utbildningantingen förändra arbetssituationen, så den kräveratt att av

bereds plats utbildninginstrumentella skäl eller de lågutbildade iatt
förmår cirkeln.eftersom utbildning i sig bryta den onda

syfte Kunskapslyftet skulle kunna beskrivas förmåmedEtt attsom
den onda cirkeln och individerna de kunskapsmässiga ochbryta ge
nödvändiga förutsättningar de behöver för kunna delta detandra iatt

lärandet Utifrån de beskrivningar utbildning härlivslånga viav som
lyfta fram fruktbart beskriva deltagarnasvalt blir det knappastatt att

ocksåutbildningssyn eller instrumentell. svårtDetsnäv är attsom
utbild-föreställa sig vilka onda cirklar skulle brytas tack varesom upp

Kanske det så människor får den utbildningssynningen. är att som
utbildningen förtjänar

fråga det finns anledning ställa vilken utbildningpåDen ärattsom syn
människor hög utsträckning lyfter fram andrai sånärsom genereras

utbildning kunskap. påverkar detfunktioner den ska Hurän att generera
livslånga lärandet det konstigt dederas vilja till det Och är äratt

de uppfattar utbildning kopplat tillnegativa inte något ärnär som som
deras intressenegna

generaliseringar eller den bild vi här valtnågra påståUtan göraatt att
beskrivningenbelysa dominerande så vill ändå hävda den härviäratt att

omtalade, kunskaps-viktig lyfta fram. Vad händer med det, såär att
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samhället utbildningens syfte och kommer förknippasattom mer mer
med och kris i stället för uppfattas medel för kunskaps-att ettoro som
utveckling

Våra erfarenheter Volvoundersökningen vill betonavi tillgör attav
självklara krav måste ställas på utbildningsprogram försynes som

tenderar falla bort företag och institutionersatt närvuxna men som
intressen dominerar och inte nödvändigtvis sammanfaller med deltagar-
nas.

bordeDet självklart människor ska ha välja sinatt rätt attvara vuxna
utbildning utifrån erfarenheter, intressen och önskemål. tordeDetegna

vikti för motivationen. detNär gäller uppdragsutbildning, då fleravara
aktörer inblandade, måste det ocksåär viktigt syften och målattvara
klargörs med utbildningsprogram, för den inte skall ledaett tillatt
besvikelser såväl hos utbildningsdeltagama beställare och utförare.som

härDet kanske inte så enkelt det låter.är handlarDet inte barasom om
informationens tydlighet lika mycket den framgår ochutan att ärom
trovärdig.

Utbildning under hot alltid problematisk då den kommerär attnog
associeras med lärande vilket våra exempelän visar.annat ovan
Följdema detta kan knappast bedömas negativa. Ettänannatav som
kunskapslyft inte beaktar dessa synpunkter befarar vi ha riskstorsom

missa målet.att

NOTER

Dir. 1995:67

2 Smith, Wealth ofA., volnations, s.
3 Pasinetti, L.L., Structural change and growth, 22.economic s.
4 En beskrivning till folkskolansmotiven framväxt denär attannan ersatteav

kykans roll social fostran. Rappe, Från katekesatt tillge massorna en
social fostran. Häften för kritiska studier 5-6 1973.nr

5 1968Janossy F. Das Ende der Wirtschaftswunder.

6 Brody, 1985 Slowdown:A. Global maladies, London.economic
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Intelligentian överklass. Stockholm.M. 1965Young, som

The inequality The winterBluestone, B., American 20prospect,express, no
1995, 81-93.s.

unemployment.C./Soete, Work for allL.,Freeman, or mass

andWever/Berg, development in the US Germany, Inter-Human resource
national contributions labour studies 1993.3to

Övervintrings-på studieCarlén, M./Herlitz, modell.U., I Ennästaväntan av
Göteborgprojektet för Volvoanställda vid Torslandaverken, 1996.

och 80-talen korn kallas labour-hoarding dvs detunder 70-Det attsom
behållaförhållandet lågkonjunkturer försöker delarindustriföretag underatt

på då det med kostnaderarbetarna i bättre tider förenatärväntan attstoraav
skaffa arbetskraft har ibland associerats med företagen värnaratt omny

svensk ekono-kvalifikationer. ingen företeelse iarbetarnas Detta är nu ny
amerikanskaRedan under den s.k. bomullshungem under detmisk historia.

inbördeskriget då de svenska bomullsspinnerierna stod stilla p.g.a.
många lät spinnerskor kvar-råbomullsbrist det spinnerier sinavar som

reducerad lön och städa, laga och i fabrikerna just förtill starkt reparera-
Gårdlund,med spinnerskor. Industria-de ville bli sina Se Tinteatt av

med Edwardsamhälle, 362 regel har associerat detlismens 1942, I vis.
jobbstudier och förklarat det med spinnerskorThompsons togatt som som

Herremaktindustriella arbetsmoral fördärvad E. Thompson,piga fick sin P.
folklig kultur. Stockholm 1983och

1995:67.Dir.

efterfrågasdet tydligt den flexibilitet utbildningen iblir iHär att som
inlåsnings-kommittédirektiv oönskadeKunskapslyftets undvikaattom

går står strid med deltagarnas ochefekter" dem utbildningen isomav
krav kontinuitet utbildning.utbildningsarrangörens och planeringom av

Dir. 1995:67.

hos icke facklärda.mfl.: Arbetsupplevelse och utbildningssynSLarsson,

m.fl.:S 1988.Larsson,

livslångt lärande. 1996:27. 10strategi för kunskapslyft och SOUEn s.

vård kommer uppfat-användandet kriminalvård därjämför atttermenav
"vårdtagaren.strafftas som av
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skogsindustrinmedSSVH i samverkan

Iågutbildadefördistansutbildning-

Carl-Öije SegerlundSundbergMargareta

Härnösandgenomför skola för iStatensSedan augusti 1996 vuxna
vilket huvudsakli-med skogsindustrin,SSVH projekt tillsammansett

KompetensutvecklingStiftelsen för Kunskap- ochfinansieras avgen
delta-teknisk bekostasKK-stiftelsen. Investeringar i utrustning av

företag.gande
gjordaupplägg hittillsbeskrivs projektets idé ochnedanHär samt

generellaUtifrån detta avslutningsvis någraerfarenheter. syn-merges
möjligheter företagens internadistansutbildningens ipunkter på

kompetenshöjning.

Bakgrund

organisatoriska utveckling och allt-tekniska ochMed skogsindustrins
såväl ocharbetsformer ökar kraven pådecentraliserade ansvarmer

Medarbetarkompetensbredd- och spetskompetens.kreativitet är ensom
kvalitetsarbetet. Anpassningförutsättning för det totalamycket viktig

liksom förståelse för detteknologiska utvecklingsprocessentill den är
fort- och vidare-betydelsefulla miljöarbetet viktiga motiv. Denalltmer

branschen förutsätter i huvudsak deutbildning dag bedrivs ii attsom
baskunskaper medförgymnasial utbildning. ianställda har Bristeren

vidareutbildning och därmedsvårigheter för dem tillgodogöra sigatt
skogsindustrin, vilka i dagkompetenshöjande åtgärder. Många inom

datorstödd övervakning tillverknings-för kvalificerad avansvarar
har endast grundskoleutbildning.processer,

redan begreppoch Livslångt lärandelärande organisationEn är
företagsledare och fackliga organisationer.omfattas de flestasom av
utbildnings- och utvecklingsinsatsema så,organiseraProblemet är att

skapar förut-omfattande motivationsprocessde tillsammans medatt en
naturlig dellärande direkt anslutning till ochför detta isättning som en
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arbetsinnehållet. För detta krävs Studieformer blandav annatnya som
innebär distansutbildning med hjälp modern informationsteknik.av

Idén till det projekt beskrivs föddes redan i slutet 1980-talet, dåsom av
SSVH anordnade utbildning i Drift och underhåll för Skiftgåendeen
personal i Husumfabriken MoDo. Medarrangör Skogsindustrinsvar
Utbildning AB i Markaryd. Resultatet blev lyckat och kursdeltagarnas
vilja fortsätta studera väcktes. Mångaatt kursdeltagarna upptäckte dåav
också de skulle ha klarat kursenatt med betydligt bättre resultat, deom
haft bättre grundkunskaper.

Skiftgående personal borde alltså erbjudas möjlighet studeraatt
kärnämnen för de därmed bättre skulle kunna tillgodogöraatt sig fram-
tida vidareutbildning och fortbildning. Svårigheten för denna kategori

studera traditionellt och fortfarandeatt framför alltär de påattvar - -
grund sin arbetstid från Studieformerutestängs med schemalagdav
återkommande lärarledd undervisning. Detta tillsammans med det fak-

SSVH alltsedan början 1960-talettum att arbetat med distansutbildningav
ledde till projektet utformades så utbildningenatt skulle till-att vara
gänglig för den studerande och anpassad efter individens behov och
kunskapsnivå.

Projektmål och projektidé

Projektets övergripande mål utfonna ochär utvärdera IT-pedago-att
giska arbetssätt och arbetsformer för utbildning Skiftgående personalav
inom processindustrin via distansutbildning. måletI ingår delta-att ge

kunskaper på gymnasienivå i antal allmäna i förstaettgarna ämnen,
hand matematik, kemi, fysik, engelska och svenska. gällerDet A-
kursnivå i samtliga kärnämnen.

projektetI ingår ochtretton pappersmassebruk i Sverige.pappers-
Bruken geografiskt spriddaär från Husum MoDo Paper AB i tillnorr
Nättraby SCA Hygiene Paper AB i söder och representativa förär
branschen beträffande kapacitet och antal anställda. Tio till femton
deltagare och arbetsplatsämne tillfälle inom projektetsattper ges ram
delta utbildningen.i Kursdeltagarna nivåplaceras ämnesvis med hjälp

Samtliga deltagare studerar fritid.tester. på sinav
För nå målet i tid tillgängligatt utbildning anpassad efterom en

individens behov och kunskapsnivå kan användande teknik ettav vara
Med teknik härsätt. dator och hjälpmedel till denna, video- ochavses
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denna studieforrntelefonkonferenser delFör SSVH:s är ut-enm.m.
distansutbildning.sinden studieforrn skolan iveckling använtsomav

studiefonner baserade på dator-utvecklathar under årSSVH senare
kommunikation.

grundläggande kurs ikursdeltagarnasamband med kursstartI enges
kommunikation.huvudsaklig inriktning på Detdatoranvändning med är

dator-uppbyggnaden grundkompetens imarkeradå viktigt att att av
eller flera kortakan enbart viaanvändning något skeinte är ensom

tid.vissmed nödvändighet måstekurser är tautan ensomen process
frånalltför lång bortavaroomöjliggörIndividemas olika livssituationer

arbetstidersådanaSkiftgående personal har dessutomoch familj.arbete
tidpunkter veckavid bestämda varjetraditionell utbildning äratt

omöjlig.
bostads-arbetsplats ellermöjliga inlärning pårealiseraFör störstaatt

teknik i kombinationinlärningen med hjälpdelensker störreort av nyav
innebörd. Med hjälpDärmed vi lärarrollenhandledning.med en nyger

skeoch studieinsatserkan också inlärningteknik och "lärcentrumav
avsedd för kommuni-Tekniken framför allttidsoberoende.med ärstort

återkommandeoch handledare mellan dekursdeltagarekation mellan
kontakt påförsta personligträffar sker förutomträffarna. Dessa en-

med hjälp video-kursdeltagare och läraremellanarbetsplatsen av-
konferensuppkopplingar.

for Skogs-bestårProjektet leds representanterstyrgrupp som avav en
Pappersindustri-Markaryd, SvenskaUtbildning i SSVH,industrins AB

och arbetsgivareorganisationen ARBIO.arbetareförbundet

distansutbildningför braFörutsättningar en

detproj intres-teknikanvändningEftersom ärär ett avav ny
flestaprojektets Definns olika tekniklösningar inomdetattsant ram.

till datorer,har tillgångkursdeltagarnahar byggt lärcentra därbruk upp
bruk har intepå någotvideokonferensutrustning, fax Men manosv.

studerande har datortill deställetlärcentrum ibyggt sett attett utanupp
studera från sinocksåflera kan kursdeltagarnaPå ställeni hemmet.

arbetsbelastning. Fö-exempelvis lågarbetsplats vidi manöverrummen
ändamål.för dettautbildningsdatorerhar då installerat särskildaretaget
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Lärcentrum
Teknik och tekniklösningar spelar vid sidan arbetssätt och arbetsfor-av

betydelsfull roll i distansutbildning överhuvudtaget och specielltmer en
i detta projekt. Pappers- och pappersmassebruken ansvariga förär
anskaffningen nödvändig utrustning, dvs. videokonferensutrustning,av
multimediaförsedda datorer, fax och telefon intemetabonnemangsamt
med bl.a. First Class. Beslutet lägga för anskaffningatt ansvaret av
teknik företagenpå grundar sig på tanken det bör företagensatt vara
uppgift skapa de förutsättningarnaatt föryttre positiv attityd tillen
livslångt lärande hos sina anställda. denAv anledningen har därför
företagen tillsammans med SSVH skapat lärcentrum därett utrust-
ningen placerats.

Många talar dagi lärcentrum och tillmäter dem med rättaom stor
betydelse i det nationella kunskapslyftet. Genom bygga lärcentraatt upp
ökar tillgängligheten för modern teknik få tillgångatt tillvuxna genom
utbildning. Det särkilt viktigt förär alla idag står utanför arbets-som
marknaden. Men för dem haräven arbete och då i synnerhet försom
dem oregelbundna arbetstider har svårt hitta passandesom genom att
utbildningsfonner närheten till lärcentrumutgör och stimule-ett en ny
rande möjlighet.

SSVH har fördelar med inredasett stora lärcentrum påatt ett ett
trivsamt och studiemotiverande med miljösätt, så mångaen som passar

möjligt. Geografiskt har vi i detta projekt försökt lägga lärcentret isom
direkt anslutning till fabriksområdet, så de anställda har tillgång tillatt
lokal, utrustning och övriga läromedel i princip dygnet Eftersomrunt.
deltagarna studerar fritid,på sin det ytterligareär förett argument att
lärcentret bör lokaliseras så arbetsplatsennära möjligt, så denattsom
anställde kan gå dit på till eller från sittväg arbete.

Elva bruk har iordningsställttretton lärcentra uppfyller dessaav som
krav. harDet dock inte varit helt lätt företagen i tänkaatt påattengagera
den inre miljön, det vill betydelsensäga ochattav ge rummen en varm
avkopplande färg, passande gardiner, ändamålsenliga möbler och kan-
ske till och med kaffeautomat närheteni kanDet tyckas trivialten m.m.

påpeka detta, detatt finns klara belägg för motivation ochattmen
resultat höjs i trivsam miljö. Det alltför lätt invaggaär sig iatten tron att
"nu har vi ordnat det bra med datorer och allting" och därmed nått-
målet skapa lärcentrum. Såatt enkelt detett inteär

detHur då med det tolfte bruket harDär valt utnyttja ivar att ettman
kommunen redan befintligt lärcentrum, ligger på gångavstånd frånsom
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lättillgänglighet. harDäruppfyller kravet pådärmedfabriken och man
fördelYtterligaretill lärande.stimulerarfunnit miljöockså ensomen

fårdärigenomredan etablerat lärcentrumanvändamed är attettatt man
serviceinriktad personal.ochtill kunnigtillgång

arbetsplatsenochHemmet
förhyra datoreranställdalåtit sinahade sedan tidigarebrukenEtt av

projekt.för detta Detutnyttjaslösningstudier i hemmet. Denna ävennu
lärarroll. Anledningenochstudieuppläggandra krav på ärställer vissa

fy-och antaletvirtuelltskerkommunikationendelen attstörreatt av
ställer ocksåstudievariantkraftigt reduceras. Denna störreträffarsiska

klassrummetstödet itraditionellamed detindividen ochikrav på att
Å flexibilitetmedför studievariantenandra sidanfinns. störrelängreinte

och livssituation.förutsättningarindividenstilloch anpassning
mycket in-kaniarbetsbelastningenEftersom manöverrummen vara

placeratsutbildningsdatorperioder, måste denlångaundertensiv som
föreller i hemmetlärcentreti antingenmed datorer attkompletterasdär,

genomföra studier.sinaskall kunnaeleven

och IT-assistenthandledareKontaktperson,
och störnings-hinderska upplevasteknikenförhindra ettFör attatt som

företagen ellerhjälpmedel,stället förför inlärning i utsermoment en
företaget.förlängda påblir SSVH:skontaktpersonerflera armsom

ocharbetsrollerkursdeltagarna i deraskänner ärDessa ange-personer
bra ochskall bli såutbildningpåföretagens satsninglägna attom

dels kande tekniker,Till hjälp harmöjligt. sineffektiv varasomensom
tek-eventuellaåtgärdaintroduktionsutbildningen, delsbehjälplig vid

och kon-projektledaresidanmellan åKommunikationenfel.niska ena
och kontaktper-lärare/handledaremellanoch andra sidanåtaktperson

oerhört viktig.ärson
studerar på hem-deltagarnahuvudsak påbygger iUndervisningen att

handledarensfrånlärare SSVH. Dethjälp handledare görmedorten av
Handledamalärarens.vanligejämfört med denannorlundauppgift -

videokonferenser,distans viapåtill hundraarbetar nästan procent
struktu-elektronisk Dedatorstöd ochkommunikation via datornät, post.
hjälperstudierna.inför Dekursdeltagarnaförberederochkursenrerar

kunskap,databaser sökaolikastoffet,bearbeta viakursdeltagarna attatt
återkopp-kursdeltagarnainsändningsuppgiftemaexempelvisviaatt ge

betyg.formresultatet itill slutvärderararbete ochling i deras av

273samverkanlokalvägledning ochrekrytering,158SOU 1997;



Inom för projektet har SSVH anställtramen särskild IT-assistenten
huvudsakliga uppgift påärvars respektive lärcentrumatt stödja kurs-

deltagaren i användandet IT-tekniken. Det mångaär grundläggandeav
användarfrågor IT-assistenten;möter exempelvissom Hur skickar jag

e-post Hur bifogar jag dokumenten ett Var hittar jag webbkursen
Anledningen till SSVHatt anställt IT-assistent behovetär atten av
användarstöd mycketär och brukenstort inte haratt personal alltidsom
hinner detta stöd till kursdeltagaren.ge

Genomförande

Rekrytering
Tillvägagångssättet vid rekryteringen har varierat från bruk till bruk. Tio
till femton anställda kan delta och arbetsplats.ämne Några bruk harper
valt informeraatt artikel i personaltidningen ochgenom har ien sam-
band med detta skickat blankett för intresseanmälan till allen personal.
Andra har valt ligga lågtatt dvs. enbart riktat informationen till
fackliga organisationer, arbetsledare, gruppledare och skiftledare.

Avsikten har då varit dessa skall spridaatt informationen vidare till
sina medarbetare. På så harsätt nått den målgrupp projektetman som
riktat sig till, Skiftgående personal i processen.

Vissa bruk har dock fått oerhörtett medan andra fått tillgripagensvar,
lock och pock för få ihop femtonatt deltagare. Vi kan dock redan nu

de brukatt redan före kursstartana givit möjlighet tillsom omfattande
information från projektledningens sida har fått intresserade kursdelta-

med positiv attityd till använda tekniskagare att hjälpmedel. I övrigt
återstår många frågor besvara just vadatt gäller rekryteringsprocessen
och dess påverkan på det slutliga studieresultatet.

Utbud

Styrgruppen har valt i första handatt erbjuda vissa kärnämnen. Det
beror helt enkelt på det i dessaatt är deämnen anställdas grund-som
kunskaper dåliga.är Goda matematikkunskaper till exempel oftaär en
förutsättning för kunna tillgodogöraatt kemisig och fysik. Båda dessa

ingårämnen i de flesta branschspeciñka fortbildningsprogram.
Intresset för studier i matematik blev också mycket förklaringEnstort.

till detta är ochatt pappersmassaindustrin i sigpappers- är naturveten-
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"hårdvara. Enfokuserad påinriktad och traditionelltskapligt annan
målgruppenfaktum cirka 85kan det ärförklaring procentatt avvara

huma-naturvetenskapligahellre valttradition änvilka ämnenmän, av
dockmatematikför väljavanligaste ärnistiska. attDet argumentet att

matematikkunskaper.godaarbetsuppgifterna kräver
förofta också sinkursdeltagarnasvenska väljerEngelska och egen

engelskakunskaper iförbättra sinaroligtskull.utvecklings Det är att
uttrycka sigkunnabehovde har ocksåutlandsresorinför attett avmen

instruktionerprotokoll,vårdat ienkelt och rapporter, m.m.
dessaockså. Eftersomoch fysik erbjudskemi ämnen,Utbildning i

har intematematikkunskaper sågodaförutsättertidigare nämnts,som
flestahösten 1997. Deförrän underkommit igångundervisningenden

för avsiktde harmatematik harstuderatkursdeltagare attattantyttsom
dessamed justfortsätta ärrmen.

Undervisningen
bedrivs ikonkreta undervisningenhur denexempel pånågraHär är

naturligtvis istudiefonn varierarochKursupplägg ärolika ärrmen. men
ämnesområden.närbesläktadeöverförbara till andrahuvudsak

och lösnings-lärobokanvänds förutommatematikexempelvisI
innehåller älv-Webbenundervisning.webburenkompendium även

elek-studieanvisningar,förklarandeochrättande övningar texter,tester,
regelbundnaskerkonferenssystem, Dessutomtroniska postsystem, m.m.

videokonferenssystemet.vialektioner
verklighetinnehåll till denkursenssöktsvenska har viI ämnet anpassa

fram relevantsjälva tagitKursdeltagarna hararbetarmålgruppensom
stället föranvändsmaterial ideras vardag.speglar Dettamaterial som

använder konfe-kursdeltagarnaochläroboken. Lärarentraditionelladen
kursmaterial åter-där hela derasClassFirstrenssystemet gemensamma

finns.
kur-grundstomme iläroböckertraditionellaengelska användsI som

frågor ochsjälvrättande övningarmedkompletteras samtDessasen.
webbarlänkar tillvikt dedator.diskussioner via Av extraärstor som

muntligaspelar denspråkdenna kurs.fram särskilt för Itagitlärarna
tillgodosesbehovetviktig roll.mycket Detkommunikationen genomen

samt genom respek-läraren påbesöktelefonkonferenservideo- och av
bruk.tive

formlärarrollen dennaförändras iovanståendeframgårSom avav
handledandeblioch aktiv tillstyrandefråndistansutbildning attatt vara

flexibel.och
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Hittills erfarenhetervunna

SS VH
Vårt projekt pilotprojektär iett så måtto det första gångenatt är som
SSVH samverkar med så många företrädare och arbetsplatser inom
skogsindustrin. Det också förstaär gången SSVH med hjälpsom av
avancerad distansutbildarIT anställda i samarbete med företag.

Ett projekt detta slag därför mycketär för SSVH delsav därförstort att
fårvi möjlighet utforma, delsatt utvärdera arbetssätt och metoder ärsom

lämpade för utbildning till delen skerstörsta distans.en Detsom ärper
studieform och kursdeltagarenen uppmuntrarsom självattuppmanar ta

förett större studierna med stöd läraren, och där kommuni-ansvar av
kationen sker via datornät och med flertalet lärarträffar på videokonferens.

SSVH naturligtvisär också intresserad denna utbild-att vetaav om
ningsform effektivär och studieresultatet skiljer frånsig SSVH:som
andra studieforrner. En jämförelse mellan varvade studier och projek-

kommer givetvistet ske. Andra frågoratt vi vill ha på är:som svar
Är datorn hinder ellerett möjligheten-
Hur skapa bra lokal motivationsprocess på respektive bruken-
Hur kan teknikimplementeringen ske på bra sättett-
Vilka grundläggande datakunskaper måste kursdeltagaren ha för-

klara denna studiefonnatt
Hur kan läraren stödja den virtuella gruppen-

vilkaI behövs lärarkontaktmoment i realtid-
Kostar denna studieforrn den smakaränmer-
Passar studieforrnen alla kategorier studerande-
Finns det fungerarämnen bättre/sämre med detta uppläggsom-

Många andra liknande frågor väcks också vid användandet av ny
teknik i utbildningen. För fåatt systematiskt på dessaett frågormer svar

löpandegörs utvärdering projektet.en av
Redan kan vi konstatera projekt den häratt mednu mångatypenav

olika inblandadeparter mycketär spännande och intressanta. Trots att
alla företag här inomär bransch med många liknande förutsätt-samma
ningar inställningenär till utbildning i hög grad unik för varje bruk.
Anledningen till detta troligen företagenär har olikaatt traditioner och
seder vad gäller utbildning och övrig personalvård.
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Företagen
delta ibruken givetvis också intressendeltagande har ettDet attavegna

samband medtydliggör ihär slaget. Många företagdetprojekt av
kompetens-kommer företagetshur denna in iprojektstarten satsning

flestaöverhuvudtaget. allrautbildningsplan Deföretagetspolicy och i
vid nyanställning,gymnasiebehörighetkräver godkändföretagen nu

utbildning för dekompletterandemarkerar behovetytterligarevilket av
nämligen helt ellersaknarflesta produktionenanställda. inomredan De

gymnasiekompetens.delvis
anställda skalldemål med satsningenhuvudsakligaFöretagens är att

möjligt ochsnabbtde olika såkompetensnivå ihöja sin ämnena som
därför intresse-kostnad för företaget.möjliga Företagenmed minsta är

och billigarestudiefonn effektivaredennafå bekräftatrade äratt omav
viktenföretagen ocksåpåtraditionella. Naturligtvis inserdenän avman
livslångaoch detattityd till utbildningfår positivde anställda attatt en

utveckling.personligadel den anställdesblir naturlig ilärandet en

Kursdeltagarna
kursdeltagaren har iprojekti dettatredje och viktigasteDen parten --

varförskäl tillflera olikautvärderingar angivitgjordahittills man
ofta funderat påanledningvanligutbildning. Enpåbörjat är attatt man

kursnågonoch tidigare påbörjatkunskapernafräscha att menmanupp
Möjlig-arbetstiden.grund den oregelbundnafullfölja påinte kunnat av

studieforrnmed denbedömsfullfölja studiernaheterna störreatt som
studeraanledning till börjaprojektet.används Eninom ärattannansom

hjälpa deskaffa förutsättningarvill sigdärigenom attatt egnaman
högstadiet och/eller på gymnasiet.studier iderasbarnen i

kursdeltagarnaallra flestaockså så denaturligtvis attDet vetattär
nyanställningarsamband medhar höjt kraven itidföretaget på senare

denska chansen,förväntar dekänner företaget sigoch de närtaattatt nu
förcertiñeringsutbildningar vissasamtidigtpappersbrukenPå pågårges.

blekeriet.påochblandfunktioner, sodapannsoperatörer operatörerannat
förutsätterarbetsuppgifterna ochutbildningar anpassade tillDessa är

kunskaper både kemi och fysik.igoda
dock möjlighe-allrakursdeltagarnatilltalar ärDe mestargument som

bästdethenne/honom bäst, därstudera detnärattten passarpassar -
kunnaoch väljaköksbordet eller lärcentratvid det ihemma attegna -

dennaSamtidigtläraren/handledaren.medkommunicerasätt att som
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frihet tilltalande, denär också ganskaär svår hantera, vilket de flestaatt
snabbt inser. Vi har hittills dock haft ganska avbrott. harDessa dei
flesta fall berott på ändrade förhållanden antingen på arbetet eller privat.

Redan visar erfarenheterna mycket viktig ingrediens förattnu en en
lyckad utbildningssatsning för såväl företag anställda före-är, attsom
tagsledningen på olika i ord och handlingsätt visar utbildningatt är- -
viktig för företaget. Handlingen i det här sammanhanget behöver inte

något fråga hurän detannat går med studierna. Viktenvara en om ettav
seriöst från företagets sida kan inte Viengagemang poängteras.nog
skall komma ihåg medelåldern för dennaatt målgrupp 46 år iär
studiegruppen något lägre, cirka 38 år. deFör allra flesta har det gått
20-30 år sedan de satt på skolbänken". De harsenast elleren mer
mindre negativ minnesbild skolan, läxor och lärare.av

Det dessutom skolminneär inte allsett med denstämmer överenssom
skola de har gått in Från tidigare ha varit passivaatt åhörarenu
förväntas de spela aktiv roll och själva initiativ till ochtanu en ansvar
för studierna.

Framtiden

Vid de bruk varit med sedan vill vi hävda projektetstarten varitsom att
lyckat. Detta bygger vi på det mycket intresse kursdeltagarnastora som
visat för fortsatta studier studierna inom projektetsnär avslutats.ramar
Sålunda har 70 de i projektetprocent genomfört studier iav som
matematik med betygetA godkänt/väl godkänt, inlett studier i mate-nu
matik B och/eller kärnämnen. Dessa fortsatta studier genomförs som ren
uppdragsutbildning och betalas företaget.av

Dessutom har intresset för A-kursema spridits till allt fler anställda
inom dessa företag med i projektet på tidigt stadium. SSVHettsom var
har därför flertal A-kurserstartat ett inom de berörda företagen. Denya
anställdas intresse för helt andra har också väcktsämnen projekt-genom
arbetet. Det gäller exempelvis företagsekonomi och fördjupad data-
kunskap.

Även implementeringen projektet inte alltid varit så enkel,om av
dockvi den inlettsatt vid bruken mycketmenar är ettprocess som

positivt exempel på hur individer, företag och utbildningsanordnare i
samverkan skapar bra grund för det livslånga lärandet.en
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erfarenheter applicerbara påockså våramångaVi ärattmenar av
fått erfara allaandra branscher. redanföretag har viinom Detta genom

fått.förfrågningar vide somnya
flexibla ochf.n. utvecklingutbildningsområdet pågårPå nyaen av

roll.där spelarindividanpassade studiefonner och metoder, IT storen
tillskott i dennaekterfarenheter kan positivtvåra projVi ettatt varaanser

utveckling.
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Validering kunskap och kompetensav

livslångtför lärande

Danielle Colardyn

inledning

vuxenutbild-viktig roll den tidiga utvecklingenspelade iSverige en av
återkommande utbildning. Från börjanvidareutbildning ochningen av-

debatter återkommande utbildning1970-talet kan de månganämnas om
l977a,b. Underlivligt bidrog till OECD,Sverige närmare tresom

till länder. Resulta-spreds återkommande utbildning mångadecennier
manifeste-olika utgångsläge ochberoende på ländernasvarieradeten

Frankrikelagstiftning iallt från modeller byggde pårade sig i somsom
användatvingade företagen vissdär lag från 1971 procentatt avenen

med1991 och Australientill utbildning; Delors, ilönesumman en
oreglerade eller decen-under till 1994 tillutbildningsgaranti åren 1990

utveck-marknadsmodeller W ills, 1994. Sverigetraliserade i USAsom
och under decennier citera-specialiteter OECD, l993alade sina egna

kompensatoriskföredöme det gälldedes landet närett vuxnen-som
utbildningspolitik.

återkommande utbildningen både i teorin ochhade denInledningsvis
utbildning.tydliga drag andra chansens Deni praktiken repre-enav

formellaindividerna återvända till detmöjlighet försenterade atten
motsvarande icke-forrnella/eller tillträde tillutbildningssystemet gav

målen för återkom-utbildning. Med började dockinformella tiden
utbildning Livslångt lärande dökmande förändras. en nyupp som

gäller utbildninggenerellt vadutvecklingeni synsättettmotetapp mer
utbildninggrundläggandelärande. livslånga lärandet bygger påoch Det

återkommandekompletterad medformella utbildningssystemeti det
därutövererkännerformell utbildning i livet. Men attmansenare nu

ungdomsutbildningefter tiden iinträffar också lärande inte bara -
mängderhögskola igrundskola, gymnasieskola och ävenutan av-

utbildningsresultaflärande leder också tillandra sammanhang. Detta
utbildningsbevis,formellaalltid dokumenteras ide inteäven exa-om

eller diplom.mina
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1996 året för livslångt lärande deninom Europeiska Unionenvar
White Paper, 1996. träffadesSamma år OECD:s utbildningsministrar
för diskutera hur strategi för livslångt lärande skulleatt Denut.en se

komstrategi fram till vilar på hömpelare: bättre grundutbild-treman en
ning bas för det livslånga lärandet, möjligheter söka sigstörre attsom
fram mellan utbildning och arbete under det livslånga lärandet samt
tydligare roller och klarare ansvarsfördelning mellan de olika inblan-en

Ävendade OECD, l996a. livslångt lärande fokuserarparterna om
individen, innebär den strategin förändringar för delstatensnya enorma

den verkligen skall det möjligt för individen fortsätta läragöra att attom
under hela livet. Regeringarna måste spela mycket strategisk rollen mer

tidigare. Utbildningspolitiken kanän inte bedrivas isolerad från annan
sektorpolitik. Partnerskap måste utvecklas och förstärkas attgenom

tydliga mål för utbildningssystemetsätta normer och standards,upp
utveckla yrkesvägledning och rådgivning i försynnerhetattgenom

vuxenstuderande och skapa för validering bedöm-att systemgenom -
ning och erkännande färdigheter och kompetenser uppnåttsav som-
utanför det formella utbildningssystemet.

Livslångt lärande behövs för kunna kunskapssamhälletsatt möta
utmaningar, globaliseringen och förändringarna i teknik och arbetsorgani-
sation OECD, l996a. faktorerDessa statsmakter, företag ochstyr
individer i riktning livslångt lärande. Det innebär inte baramot ett mer
utbildning för individerna, framför allt fördelningutan en annan av
utbildningsaktivitetema livstiden: basen för det livslångaöver lärandet
måste läggas ungdomeni deni grundläggande utbildningen men- -
därutöver krävs ytterligare möjligheter till kompletterande utbildning
och kompetensutveckling i takt med förändringar inträffar i arbetsli-att

och i individemas sociala och kulturella situation. dyliktvet Ett scenario
frågor principiell såväl utbildningens innehåll, dessnaturreser av om

organisation och finansiering dess resultat och hur det skallsom om
valideras bedömas och vinna erkännande.-

Validering bedömning och erkännande:-
nyckelfrågor och drivkrafter

Mycke/frågor: Statens roll för bättre kompetensutveckling
det härI avsnittet diskuteras områden inom vilka kan förtre staten agera

stimulera kompetensutveckling: kvalitetenatt i valideringgarantera av
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kompetens; fastställa nationella och regelverk särskilt attram- genom
ställa nationella kvalitetsnonner; länka politiken detnärupp samman
gäller validering kunskap kompetensoch för och männis-av vuxna unga
kor.

kvalitetenGarantera validering kunskapi och kompetens.av-
Staten kan spela viktig roll fram hjälpmedel föratt ta atten genom

värdera och godkänna vad lärts in under olikamäta, omständighe-som
och därigenom det möjligt för enskilda individer fåter göra att en

kontinuitet i livslångasitt lärande. viktigEn roll är att garanteraannan
kvaliteten bådei den grundläggande utbildningen och i det livslånga
lärandet. detI kan ligga differentiering det gällernär attsenare en
hantera validering och människors kunskaper ochav vuxna unga
kompetens jämför nedan. Den tekniska frågan bedömning ochom
den politiska frågan erkännande kunskap och kompetens harom av
dykt nyckelfrågor för den majoriteten OECD-storaupp som av
ländernas regeringar de skall itu med de praktiska problemennär tanu

förverkliga det livslånga lärandet. Bedömning innebär definieraatt att
utbildningsresultat och standards vilka resultaten skall imot mätas en
bedömningsprocedur med hjälp exempelvis olika tester.typerav av

välNär resultaten definierats, måste bedömningen motsvara upp
godtagbara kriterier för tillförlitlighet och validitet för skallatt man

säker på det skall och mätresultatenmäteratt mätas attvara man som
reproducerbara. OECD-ländemaI har producerats betydandeär en

mängd psykologisk, vetenskaplig litteratur design sådana mät-om av
ningar och mycket detta har också tillämpats inom industrin.av

andra avgörande inslagetDet det erkännande bedömningenrör som
praktiken;i vilket det sociala och yrkesmässiga värdetröner är som

samhället och dess olika aktörer tillskriver bedömningen Kommer
arbetsgivare hänsyn till den "etikettering" bedömningenatt ta som
resulterar kommer samhället skapa utbildningsbevis bliratt som
portabla, dvs. gångbara delar arbetsmarknadenöver större Dessaav
frågor båda mycket viktiga inbördesoch relaterade. kanär De inte
ignoreras det livslånga lärandet skall kunna utvecklas. Juom mer
yrkesutbildning, vidareutbildning och återkommande utbildning växer

betydelse,i desto tydligare blir det finnasdet måste former föratt
validering färdigheter och kompetenser och de inteattav vuxnas
längre kan för människor. handlarDetnaturvara av samma som unga

barainte "en andra chans för skaffa densig utbildningattom vuxna
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ungdomar får och därmed förse med betygsig på sättsom samma som
de. det inte möjligt utvecklaDessutom det livslånga lärandetär att om
det finnsinte nationellt och regelverk. fall riskerarI detett annatram-
oändliga antalet lärsituationer oräkneli antalatt ettgenerera
erkännandeprocesser med certifikat, delar certifikat och diplom,av
arbetsgivarintyg etc. kommer resultera i mins-sammantaget attsom
kad trovärdighet för utbildningsbevisen på grund oklarhet och bristav

samordning.på både individer och arbetsgivare skulle detFör i sin tur
leda till fragmentisering lärandet och brist på kontinuitet iatt en av

lärprocesserna.

Klargöra det nationella och regelverket.ram--
nuvarande förDet intresset kvalitet i utbildning och brådskan att

etablera kvalitetsnonner reflekterar explicita eller implicita beslut om
etablera nationella och regelverk för bedömning och beskriv-att ram-

ning kompetens 1995b; betydandeOECD, OECD, l996a. Deav
dessa områdensatsningar gjorts på i antal OECD länderettsom

belyser detta fenomen. Exempelvis inrättade Storbritannien år 1986
nationellt råd för yrkeskvaliñkationer, the National Council forett

Vocational Qualzfications hanterar auktorisering nationellasom av
yrkeskvalifikationer, National Vocational Qualzfications. Dessa NVQ:s

kompetens- och fárdighetsenheter används för definieraär attsom
olika yrkesstandards. Respektive yrkesstandard baserade på NVQ:s-

fastställs i sin de s.k. Industry Lead Bodies ILBstur av som-
arbetsgivarintressen. hjälpMed NVQ:s kan allarepresenterar teo-av

retiskt kompetens på oberoende denmäta sättsett samma av var
Ävenerhållits. tillvägagångssättdetta från början avsett attom var

användas för alla kvalifikationsnivåer inklusive nivåer motsvarande
högskoleutbildning har det tillämpats lägre kvalifikations-påmest
nivåer. kompetensenhetemas nationella karaktär återstår mångaTrots
problem lösa definitionsproblem arbetsgivarfråga,en problematt -
med bedömningama vem bedömer vad och efter vilka kriterier och
med den yrkesmässiga trovärdigheten.

Zeeland har vid kvalifikationsmyndighet, theI Nya dess Newman
Zeeland Qualifications Authority nyligen i vid dessoch USAmer
nationella motsvarighet, Standardsthe National Skills and Board
NSSB, drivit liknande projekt. Huvudsyftet med dem har varit att
försöka få till stånd och regelverknågot slags nationellt görram- som

for utbildnings-det möjligt individerna samla på och föra med sigsigatt
från erfarenhets-resultat olika inlämingstillfällen både skol- och
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baserade och åstadkomma tillväxt i valideringssystemetatt påen
frivillig bas bland inblandade intressenter och aktörer landet.i

Validering- bedömning och erkännande kunskap och kompetensav- -
för och människor.vuxna unga
Kravet på bättre samordning, samtidigt det måste bli lättare attsom
länka ihop olika lärosteg i det livslånga lärandet, kan leda till att
regeringarna välj skilja på validering kunskap och kompetensatter av
for och människor. livslångaDet lärandet och utveck-vuxna unga
lingen de mänskliga å sidan beroende kvalite-ärav resurserna ena av

deni grundläggande utbildningen unga människorten och å andra
sidan beroende flexibiliteten och mångfalden i omskolning, vidare-av
utbildning och alla andra former lärande för den befolk-av vuxna

arbetandeningen såväl arbetslösa. båda kompletterandeDessasom
dimensioner belyser vilka skillnader det finns i validerings-stora
frågorna för och människor. Som Colardyn och Durand-vuxna unga
Drouhin 1995 påpekat validering tidigareär uppnådda resultatav

för ochsätt tydliggöraett sina erfarenheteratt sorteravuxna upp av
både utbildningsmässig, praktisk, kulturell och social Behovennatur.
för människor helt annorlunda Till problemen förut.unga ser unga
människor hör de ställs inför utbildningsval ha någon klaratt utan att
bild deras innebörd. främst utformaAtt det grundläggandeav
utbildningssystemet for flexibilitet kan till skada för ungdomarsvara
möjligheter till fortsatt lärande och leda till de avbryter eller lämnaratt
skolan med ofullständig grund. Klientema" i utbildningssystemet
riskerar bli föransvariga kvaliteten utbildningenatt i ochensamma
dess samhälleliga relevans och därmed skulle för dessastatens ansvar
frågor ha upphävts.

Sammanfattningsvis, för frågan derasär position rela-ivuxna om
tilltion det formella utbildningssystemet underordnad betydelse.av

dem, förFör företag, regioner och länder blir validering kittet som
länkar de olika delarna i det livslånga lärandet. dessaHursamman
länkar kommer beror olikapå förhållanden i varje land.att utse
Arbetsmarknadens och deras inblandning olika förhandlings-iparter

varierar väldigt mycket från land till ocht.ex. ett ett annatprocesser
mellan regioner inom givet land.t.o.m. För människorett unga ser

problemen helt annorlunda byggaAtt människasut. upp en ung
sociala och yrkesmässiga identitet lång tid. långsamDettar är en

behöver struktureras for baskunskaper, färdigheterattprocess som
och kompetens skall kunna och utvecklas. För människormogna unga
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och för övergången från skola till arbete, det centrala överblickbar-är
het och allmänt accepterade utbildningsbevis: otydlighet, for mycket
flexibilitet och variation i den grundläggande utbildningen skapar
svårigheter för ungdomarna välja utbildning och för arbetsgivarnaatt

identifiera ungdomars utbildning, färdigheter och kompetens.att För
människor, företag och samhällen, det avgörandeär attunga unga

erhåller bra baskunskaper under den grundläggande utbildningen vare
densig teoretiskt eller yrkesinriktat slag.är av

Drivkrafter inom utbildningssektom
nyvaknadeDet intresset för validering bedömning och erkännande av-

kunskaper och kompetens relaterat till förändringar företag,iär-
arbetsorganisation, teknisk utveckling och metoder för utveckling av
mänskliga det finnsMen specifika orsaker inomävenresurser.
utbildningssektom förklarar intresset. Till dem hör utvecklingensom av
det livslånga lärandet och dess mångfald; begränsade utbyggnads-
möjligheter för den formella utbildningssektom och den icke-fonnella/
informella utbildningssektoms expansion.

Utvecklingen livslångadet lärandetav
Anställda eller arbetslösa, allt fler berörs utbildning, omskol-vuxna av
ning eller någon form det livslånga lärandet. Lärandet inteärannan av
längre enbart hänvisat till klassrummet: det har blivit allt accepteratmer

lärande i många olika miljöer företagäger på ochatt i arbetet, irum -
studiecirklar och hos privata utbildningsanordnare, i socialt umgänge
och i privatlivet. har konsekvenserDetta för val tidpunkt för lärandetav

Åoch lärandets tidsutdräkt. sidan, lärande inte längre huvudsak-ärena
ligen begränsat till formell grundutbildning obligatoriski skolålder:

Ålär sig helst i livet. andranär sidan, utbildningens tidsut-vuxna som
dräkt, den tid det förvärva kunskaper och kompetenser, den hartar att
inte betydelse längre. finnsDet förhandingen på given tidsramsamma
inom vilken viss färdighet eller kompetens måste uppnås. Ofta detären
bara resultatet den bevisade kompetensen räknas och ingen bryrsom
sig ifall den har förvärvat kompetensviss på två månaderom vuxne en
eller två år.

livslångaDet lärandets mångfald
Arbetskraftens rörlighet anledning till både utvecklingenär en annan av
och mångfalden i det livslånga lärandet: perioder med anställning avlö-
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utbildning;perioder arbetslöshet liksom perioder med bytenavser av
arbeten inom och mellan företag blir allt vanligare. tillFör att nyttavara

till tekniska och organisatoriska förändringar i arbets-vid anpassningen
måste det livslånga lärandet all sin mångfald.livet i Detaccepteras

utgifter.behöver automatiskt betyda offentliga Utvecklingeninte större
mänskliga måste betraktas samarbets-de ettav resurserna snarare som

projekt. det sammanhanget blir politik för livslångt lärande såvälI
utbildning och vidareutbildning möjligheter lära i både denattsom

icke-formella/informella och riktar till helaformella och den sektorn sig
befolkningen. fokusera möjligheterna till lärande och detGenom att

lärandet framträder tydligt behovet sammanhängandelivslånga av en
ungdomarspolitisk nationell och regional vilken ochinomram- -

kompetens OECD, 1996a.kunskaper och kan till sigväxavuxnas
denna det livslånga lärandet blir många aktörer tillsam-Givet påsyn

för utvecklingen de mänskliga och denansvariga av resursernamans
icke-formella/ informella sektorn kommer antagligen få stå för storatt en

länders, företags och individers efterfrågan på lärandedel regioners,av
behov tillgodosedda.och för deras och lcrav blirattansvara

Begränsade utbyggnadsmöjligheter för den formella
utbildningssektorn

har gymnasieutbildningen expanderat kraftigt.alla länder TrotsI nästan
fárdigutbyggdden helt OECD, l994a går redan såinte är storaatt nu

gymnasieskolanskaror från till de olika eftergymnasiala institutio-över
de ställts inför problem på grund den växande till-storaattnerna av

offentliga finansieringen för allvarliga påfrest-strömningen. Den utsätts
gymnasiala och eftergymnasiala utbildningenoch denningar pressas

ofta urvalskriterier eller söka alternativaallt skärpa sinaatt att
finansieringskällor. formella förväntasutbildningssektornDen succes-

förbättra kvaliteten den grundläggande utbildningen och då beho-sivt i
kunskaper, och uppgraderingfärdigheter, kompetenservet nya avav

arbetskraften ökar kan den icke-fonnella/infonnella sektorn spela en
betydelsefull roll och ta ett stort ansvar.

icke-formella/informella sektorns expansionDen
fackföreningar,icke-formella/informella sektorn består företag,Den av

ickeprofessionella organisationer, andra vinstdrivande eller vinstdrivande
föreningar, lärande arbete ochföretag och kyrkor allt övrigt ietc. samt

vardagsliv. alla dessa sammanhang lärande och utvecklasI äger rum
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kunskap och kompetens. I många länder tillhandahåller den formella
sektorn kurser för destoInte mindre börjar det blivuxna. numera
allmänt det i andra situationer skeraccepterat betydandeatt även ett
lärande. i huvudsakDet den icke-fonnella/informellaär sektorn som
försörjer individerna med mindre välkodad, kunskap och internut-tyst
bildning. Mindre forrnaliserat lärande behövs inte minst för hållaatt
jämna med den snabba föråldringen färdigheter ochsteg kompeten-som

för.utsättsser
Eftersom den icke-fonnella/informella sektorn tillhandahåller mer av

den lärande påverkar det utbildningens finansiering:typen densenare av
offentliga sektorn betalar mindre, nationella och delstatliga regeringar
minskar sina andel; för andra aktörer, främst för lokala instanser, företag
och individer ökar det finansiella fördelningenNäransvaret. ansvaretav
förändras blir valideringen erkännandet kunskap och kompetensav- -

nyckelfråga samtidigt validering blir instrument kanetten som som
spegla kunskapernas ekonomiska värde. offentligaFör myndigheter,
arbetsmarknadens och individer det viktigt kunskaper,parter är att
färdigheter och kompetenser erhållits utanför skolan bli erkändasom
och beviljas officiell Detta erkännande måstestatus.en vara av en annan

det gäller för grundläggande utbildningän och detart måstesom vara
användbart för individer och företag.

många länderI de tysktalande länderna, Frankrike och Danmark är
arbetsmarknadens fack, arbetsgivare och professionellaparter, organi-
sationer redan inblandade i den yrkesförberedande utbildningen. Dessa
aktörer medverkar i den formella utbildningssektom till exempel då det
gäller utformning mål, riktlinjer och utbildningarnas inne-av normer,
håll, struktur, organisation och examination/bedömningsprocedurer. Detta

alltså fallet i länder där den yrkesförberedandeär utbildningen delär en
gymnasieskolan. Då emellertid allt den kunskapssamhälletiav mer av

efterfrågade inlärningen och det livslånga lärandet återfinns deni icke-
formella/infonnella sektorn börjar arbetsmarknadens och andraparter
aktuella aktörer organisera försig utveckla partnerskap vilketatt att
behövs för kunna utveckla de mänskliga inom denatt icke-resurser
formella/informella sektorn på lokal, regional och nationell nivå.

Bevarad och förbättrad "transparens"

Dessa olika utvecklingstendenser ställer krav på förtydligandeett av
politiken beträffande validering bedömning och erkännande kun-av-
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l

med utvecklingenblir allt i taktoch kompetens viktigareskap avsom-
valideringtecken tyder pålivslånga lärandet. finns redandet Det attsom

validering för förskilja fråninriktad på människor måste sig Vuxnaunga
hållbar Colardyn, 1994; OECD, 1995a;politiken skall bli långsiktigtatt

koordi-dockbåda validering måstel996b.OECD De typerna varaav
länk binderblir valideringspolitiken dendessa kravnerade. Givet som

samla på sig i deinlärning individ kande olika delarnaihop som enav
omedel-informella sektorerna.icke-formella och Dettaformella, reser

sidanoch hur den åvalideringspolitikenfrågan ibart transparens enaom
hur den med hjälpoch andra sidantill omvärldsförhållandena årelaterar

bedrivs.olika kriterierav

omvärldsberoende begreppettTransparens:
och diversifierasblir allt varierade ökarmöjligheterna läraDå att mer

Väldigt snabbt får fråganvalideringsmekanismema. trans-systemetsom
Colardyn, 1996.den politiska dagordningenhögsta prioritet påparens

klargörasvalideringmellan olikamåste relationernaFör typer avvuxna
slags kompetensslag måste besvaras: Omfrågor följandeoch ettav

värde hoshar den då ocksåarbetsgivarebedömts ett annanenav en
Vilket,erfarenhetsbaserade kompetenserErkännsarbetsgivare om

Vad värdetutbildningssystemetvärde det formelladeras Inågot, ärär
högremodul diplom pårelaterar till icertifikat ettett enensomav

länkarna mel-medharutbildningsnivå Dessutom göratransparens att
uppstår påvuxenutbildning. Till de problemochlan ungdoms- som

kan bära med sighör individen intebristandegrund atttransparensav
denden blir "portabel,arbetsmarknaden intepåvalideringen attut -

blir överförbaroch den inteför arbetsgivarnasynliginte görs att
överförbar inom utbildningssystemet.tillräckligteller inte

erkännandeochför validering bedömningFörbättrad transparens av-
länder ochdelas mångamålkunskaper och kompetens är ett avsom-

Job study OECD, l994a.linje med slutsatserna i OECD:sligger i
olika politiska åtgärderinnebärakommer emellertidFörbättringama att

Kanada, Australien ochländer. Till exempelolika i Förentai staterna,
referensramskapaZeeland betyder måstedet ettNya att enman -

Tysklandexempelvisländerregelverk; i andranationellt och somrarn-
mellan olikaövergångsmöjlighetersmidigareoch Frankrike behövs

politiska åtgärdernautbildningsnivåer.och Deutbildningsinriktningar
ellerökad flexibilitetfokuserathar antingenför förbättrad transparens

förbättrad ifallet kommerdetökad samordning. I transparenssenare

291Validering1997: 158SOU



valideringen innebära bättre samordning flexibelt och dynamisktatt ettav
det förra falletI handlar det öka flexibilitetsystem. i redanatt ettom

tidigare samordnat Transparens huvudmålet åtgärdernasystem. är men
skiljer sig åt.

Kriterier för förbättrad transparens
kriterierTre har föreslagits för bedöma framsteg det gälleratt när

i valideringssystemen Colardyn, 1996. kriteriertransparens Dessa gör
det möjligt för det första beskriva utgångsläget vad gälleratt transparens
och för det andra kan de hjälpa till identifiera prioriterade områdenatt
där förbättringsåtgärder kan in. Kriterierna siktar in sig påsättas att
valideringsresultaten skall överförbara, synliga och portabla. Devara
kan definieras enligt följande:

Överförbara-
handlarHär det det formella utbildningssystemet och vilken bety-om

delse olika färdigheter och kompetenser tillmäts, vilket bl.a. avslöjar
sig i de övergångar mellan teoretiska och yrkesförberedande
utbildningar och mellan gymnasienivå och högskolenivå stårsom

Det handlar också möjligheternaöppna. få tillträde till speciellaattom
utbildningsprogram delvis baserat på validering sociala erfarenhe-av

eller arbetslivserfarenheter.ter

Synliga-
det fråganHär vilket socialt värde valideringenär åtnjuter och hurom

valideringen kan bli allmänt accepterad till exempelattmer genom
arbetsmarknadens involveras i utformningen kursplaner ochparter av
valideringspolitik.

Portabla-
ekonomiskaDet värdet kunskap och kompetens beroendeärav av

möjligheter för individerna bära dem med sig till olika arbetsgivareatt
och få dem tillgodoräknadesig vid anställning, befordran och löne-
sättning.

kriterierDessa kan användas på olika kan användasDesätt. ensamma
eller kombinationi för värdera innovationer i transparenshänseende.att
Överförbarheten inom det formella utbildningssystemet kunskap ochav
kompetens varierar med bredden utbildningspolitikeni och existensen

nationella standards. Hur synlig kunskapen och kompetensen ärav pass
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bl.a. med förekomstenvarierar offentlig grundläggande yrkesin-av en
riktad utbildning och utbildningstradition samarbete. Kunskap ochen av
kompetens kan i viss utsträckning bli portabla kollektivavtalgenom men

på andra Några exempel från länder kan hjälpaäven tillsätt. ett att attpar
illustrera olika försök på politisk förbättravägatt transparensen.

Nya politiska initiativ i vissa länder

Kanada och Förenta staterna
Till börja med kan konstateras utbildningssystemen i Kanada ochatt
Förenta mycket flexibla vilket bl.a. hänger medärstaterna samman en

decentralisering och -i enlighet med deras respektive konsti-extrem en
avsaknadtution nationella/federala och standards. Delsta-av normer-

och provinsema olika och skillnader i institutioner bidrar tilltema är
olikheten i kvalitet och standards. båda länderna förflyttningI kan från

delstat eller tillprovins orsaka svårigheter ävenstoraen en annan om
vissa initiativ, såsom Red Seal för lärlings-programmetman genom

utbildning i Kanada, försökt få till stånd viss samstämmighet frågorien
erkännande.om

betydelsefullaVissa förändringar har på tid introducerats deisenare
båda länderna. har fleraDe drag:gemensamma

i partnerskap med arbetsgivarna vilket kan illustrerats the Sectoralav
Partnership Iinitiative i Kanada från 1992. Syftet stimuleraär att
utvecklingen utbildningskultur deni privata sektorn och livslångtav en
lärande till stånd sektorvisa branschråd skall arbeta framsamt att som
utbildningsstandards. I Förenta harthe Sch00l-t0- Work Transitionstaterna
Act antagen 1994 detgjort möjligt få räkna arbetslivserfarenheterinatt

del skolundervisning och betygssättningen.i på dettaAtt sättsom en av
bokföra på individuella arbetslivserfarenheter inte baragagnar unga
människor också arbetsgivare. betygDessa kan förväntas bliutan ac-
cepterade och både erkända, portabla och synliga.

resultatbaserad bedömning kompetens återfinns hos Nationalav
Skills and Standards Board NSSB i ochFörenta i Priorstaterna,
Learning Assessment PLA Kanada.i bedömningPLA tidigareav
inlärning har utvecklats för öka effektiviteten i utbildningssystemenatt
i tidsåtgång, för reducera kostnaderna och eliminera onödigtenner attav
repetitionsutbildning. innebär för individPLA varje portföljatt tas en
fram. dokumenterarDen och beskriver kunskaper och kompetenser en
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besitter. Portfölj efter bestämda kriterier och bedöm-görsperson en upp
ningarna ämnesspecialist.görs kanDen användas för identi-attav en
fiera vilka färdigheter och vilken inlärning individ uppnått och pekaen

vad saknas och vilken ytterligare utbildningut kan behövas.som som

iii tonvikt på utveckling nationella och standards. För detav normer
första försök förbättragörs den grundläggande utbildningenatt till
exempel thei Basic Skills Research Project i Kanada och genom
lagstiftningen the Goals 2000 Standards f0rAll i Förenta frånstaterna-
1993. detFör andra illustrerar både the Sectoral Partnership Initiative
i Kanada och the NSSB i Förenta denna utveckling. NSSBstaterna
skapades för katalysatorn konsultationsprocessi där delta-att vara en

skulle komma frivilliga nationella standards.överens Mangarna om
utgick från antagandet identifieringen dessa standards måsteatt av
bygga på konsensus allmän referensram för de inblandade delta-om en

sig de befann sig i den offentliga eller deni privata sektorn.garna vare
konsensusbyggandeDetta långsiktig politiskär innebären process som

årslånga förhandlingar med de olika involverade Vad detparterna.
handlar hitta språkär ochatt metoderett gemensamtom gemensamma

skapar förtroende både mellan den offentliga och privata sektorn,som
och mellan de olika aktörerna och deltagarna, olika politiska nivåer och
utbildningsanordnare, olika offentliga och federala myndigheter.organ
Om det skall bli några bestående resultat måste emellertid arbetsgivarna
stödja specificera behovsina och delta bestäm-iattprocessen genom
ningen standards. Utbildningsbevis kommer baseras på definitio-attav

kompetens. grundförutsättningEn for alla de standardsner av som man
arbetar med uppnår bred konsensus.är Det nödvändigtatt ärnu man om

de skall kunna användas med framgång.
Dessa förändringar understryker behovet för federalarollav en ny

eller nationella myndigheter: verka föratt sortsgenom en ny program
bättre samordning på nationell nivå utbildningssystemet ochen av av

utvecklingen mänskligaav resurser.

Frankrike och Tyskland
Ett exempel Frankrike och Tyskland.annat är Båda länderna har en
nationell utbildningspolitik och både och standards och meka-normer
nismer för validering de båda länderna haräven olika strukturer närom
det gäller relationerna mellan centrala myndigheter statliga och fede-
rala och regioner regioner och delstater. Båda länderna har också
förberedande yrkesutbildningssystem för ungdomar vilka kräver ett mer
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omfattande deltagande arbetsmarknadens Bådaeller mindre parter.av
stelbenthet det nationella ochländerna har fått diagnosen iatt ram-

regelverket leder till problem både inom den formella utbildnings-
icke-forrnella/inforrnellaoch mellan de formella och sektore-sektorn

tid har förändringar genomförts för tillåtaPå vissa att mersenarema.
flexibilitet:

Frankrike detdijferentiering valideringsmekanismerna.z I ärav
Certificatintroducerade certifikatet för yrkeskvalifikation, CQPnyligen

utbildningsbevisQualification Professionnelle, 1990de ett som an-
för studier yrkesområde där studieplanen fastställtsvänds inom ett av

Även certifikatet erkänns i hela landetarbetsmarknadens ärparter. om
användningsområde begränsat till den berörda arbetsmarknads-dess

Sedan juli finns på högskoleområdet.sektom. 1992 CQPs Denäven
tillhandahålls för arbetslösa arbetsför-bedömning kompetensav som av

individuellt baserad bedömning yrkes-medlingen ANPE är en av
bedömningar vid de Validerings-kompetensen. Liknande görs även

compétences tillkom underCentres de bilans decentra som senare
det också möjligt80-talet. lagstiftning 1985 och 1992delen Ny görav

färdigheter erhållitsbeakta arbetslivserfarenhet, kunskaper ochatt som
sådanformella utbildningssystemet och med hänsyn tillutanför det

befrielse från examinations-erfarenhet bevilja åtminstone vissvuxna
Tyskland dokumenterarde söker till offentliga utbildningar.krav Inär
Förbundsrepubliken defrivilliga introducerades 1974 idet passet som

Förhopp-deltagit anslutning till sitt arbete.kurser iägarepassetssom
ochmed denna skall åstadkommaningen är transparensatt ansatsman

viktigaenhetlighet det livslånga lärandet. Dylika experimentviss i ären
och påbyggnads-tanke all utbildning, omskolningmed på inteatt

leder till form nationell certifiering. Utbildningensutbildning någon av
blir då ofta beroende utbildningsprogrammets popularitet an-värde av

allmänhet till det företag står förtalet deltagare och begränsas i som
utbildningen.

utbildning förframväxten efteñrågestyrd då det gälleransatsav en
kunskaper ochFrankrike validering baserad på individuellaI ärvuxna.

arbetslivserfarenhet första försökfärdigheter erhållna ett attgenom
lärande utifrån individemas och arbetsgivarnas efter-definiera livslångt

stället för utbildningsanordnarnas utbud utbild-frågan på utbildning i av
skild frånTyskland uppkomsten vidareutbildningssektorning. I är av en

offentliga utbildningen i riktning. Dennaden typett steg samma av
vidareutbildning skall sammanblandas med deinte arrangemang som
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offentliga institutioner erbjuder vill komplettera sin utbild-vuxna som
förning få diplom inom det offentliga utbildningssystemet.att ett Den

utbildning statligt reglerad.typen förra fallet-är I "vidareut-senare av
bildning och livslångt lärande det marknaden bestämmerär som-
utbildningsstrukturen. Vidareutbildning i denna bemärkelse leder inte
till några nationella certifikat. Den baserad på efterfrågan från företagär
och/eller bransch- och yrkessektorer.

Slutsatser: lärdomar för framtiden

lärdomarTre kan dras från denna beskrivning den tidenssenasteav
åtgärder inom valideringsområdet i vissa OECD-länder: behovet ettav
nationellt överenskommet och regelverk framträder allt tydli-ram- som

nödvändigheten samarbete mellan offentliga myndigheter ochgare; av
den privata sektorn och den icke-formella/informella utbildningssektom
och slutligen uttalat behov bygga på kompletterande insatserett dåatt ett

efterfrågestyrt behov kompetensutveckling fram.växermer av

Ett nationellt överenskommet och regelverkram-
Idén etablera nationellt och regelverk föratt bestämmaett attram-
standards, och valideringskriterier börjar bli alltmer populärnormer
Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Kanada och Förenta Staterna
där det inte redan finns sådant regelverk de flesta de kontinental-ett av
europeiska länderna. För effektivitet, flexibilitet ochatt garantera trans-

har det blivit alltmer allmänt utbildning inlärningaccepterat attparens
bör inom nationelltäga och regelverk. dettaUtan detett ärrum ram-
svårt "värde" kurserpå bådesätta i utbildnings-att ett och-
arbetsmarknadsterrner. Värdet på kurs dock inte något givet.är Deten
får sin fulla innebörd först på arbetsmarknaden och i kollektivavtal. Ett
viktigt kan dock lokalisera existerande och framtidasteg utbild-attvara
ningskrav och placera in dem inom det givna och regelverket. Närram-
inte något ramverk existerar ofta avsikten med introduceraär fåatt ett att
till stånd sammanhang och ordning utbidningssystemet.i När ochrarn-
regelverket existerar försöker ofta valideringsmekanis-man genom nya

det flexibelt.att göramer mer
båda fallenI det nationella och regelverketär instrumentettram- som

tydliggörDet förhållandena mellan dettransparens. formellagynnar
utbildningssystemet och andra utbildningsanordnare. Ett nationellt ram-
och regelverk inte med rigid, centraliserad,är byråkratisk ochsynonymt
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för den grundläggandeinflexibel riktlinjer hurstyrning. Det anger
för kunna länkasför människor skall utvecklasutbildning attunga

nationellt och regelverkmed livslånga lärande. Ett ram-vuxnassamman
och det möjligtskall ha flexibel utformningoumbärligt. Det göraär en

utbild-utbildningar och mellan grundläggandemellan olika slagsgåatt
förse individerlivslångt lärande. skall det lättareoch Detning göra att

fungerarelevant information och kunnaarbetsgivare medoch som
utbildning och yrke.vägledning det gäller valnär av

utbildningssektornSamarbete inom
dialog måstealla utbildningsanordnare.Samarbete behövs mellan En

icke-formella/informelladialog kan de formella och deföras. Genom en
samman strategiskvilket resulterar iutbildningssektorerna länkas över-

deltarförhandlingar där allasamförstånd och intressenterblick. gör att
blisjälva behövaden strategiska överblickenalla kan få del i utan att

dialog ocksåbeslutsfattande.inblandade centraliserat Dennai ärtyp av
ömsesidig validering.implementerasätt attett

för valideringMångfacetterade arrangemang
medKommissioner arbetarländer finns Råd ellerfleraI som

gällerpotentiell tillgång då detvalideringsfrågor. RådDessa är atten
åtgärder. har flerakompletterande och integrerande Debådevidta

och de oberoendeför olika aktöreregenskaper: deattraktiva ärär Öppna
förutbildningsdepartement. Ansvarigautbildningsministrar ochav

kommersiellicke-formell, informell ochformell utbildning, för ut-
och erkännandevalidering bedömningtillsammans hurbildning avgör -
förslagen skallskall till och huroch kompetenserkunskaperav -

nätverk kom-baserat påförhandlatimplementeras i systemt.ex. ett av
arbetar medRåden och Kommissionernapletterande Några attorgan. av

ochStaterna iackreditera utbildningsinstitutioner N SSB i Förenta
Awards CNAACouncil for National AcademicAustralien; det tidigare

Council for Vocationaldet nuvarande NationalStorbritannien liksomi
ochgodkännande kursermedan andra arbetar medQualifications av

utbildningsutbud Frankrike och Australien.
olika inlämings-lärandet i så mångalivslångaDet ägersom rum

valideringen måsteoch utanför skolanbåde inomsituationer gör att vara
allautvecklas bl.a. förkommermångfacetterad. Olika attansatser att
gäl-allmäntutbildningsanordnare skall kunna inrymmas. Mertyper av

tillgodosepotential kunnamångfald hardennaler attansatseratt av en
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Validering både utifrån behov på efterfrågesidan baserade på uppnådda
resultat och på utbudssidan centrerad kring nationella ochnormer
standards för insatser hos utbildningsanordnaren.

Ju det livslånga lärandet utvecklas och diversiñeras desto starkaremer
kommer behovet Kommissioner eller andra "struktur"typerav av

kapabla arbeta framär valideringssystem föratt individuella komp-som
baserade på yrkesmässiga,etenser sociala och kulturella erfarenheter att

bli. Detta kommer ställa frågor samarbete mellanatt utbildnings-om
anordnare för livslångt lärande på sin Liksom frågor vilkenspets. om
kunskap och kompetens varje land vill lyfta fram validering förgenom

säkerställa det livslånga lärandet.att Under alla omständigheter kan inte
samhället längre miste individuellaacceptera att kompe-nyttanom av

förvärvade arbete,tenser social, personlig och kulturell erfaren-genom
het.

SverigeI syftar det s.k. Kunskapslyftet till substantiell, systematisken
och investering i vuxenutbildning förpermanent arbetslösa och an-
ställda saknar eller bara har ofullständig gymnasieutbildning. Dennasom
satsning omedelbart två frågor angående validering bedömningreser -
och erkännande kunskaper och kompetens. Den handlarav ena om
behovet säkerställa studeraratt på gymnasienivåatt inteav vuxna som
behöver vad de redan kan utifrånrepetera praktisk erfarenhet. Detta
kommer kräva andra bedömningsmetoderatt dem traditionelltän som
används för bedöma kunskaperatt i gymnasieämnen. Den andravuxnas
frågan relaterad till yrkesmässigaär och professionella erfaren-vuxnas
het och utveckling. Hur skall säkerställa den uppgraderingattman av
arbetskraften bygger på och praktikbaseradämnes- utbildningsom

de organisatoriska och tekniska förändringarmot sker isvarar som
ekonomin. Omfattande vuxenutbildning och omskolning kommer att
leda till behov bedömningsverktyg och koppla ihop desätt attnya av nya
olika bedömningarna för främja det livslånga lärandet.att De svenska
erfarenheterna kan illustrera vilka kollektiva ansträngningar be-som
hövs i dagens samhälle vill dra fördel alla möjligheter tillom man av
lärande och kommer ställas inför.attsom unga vuxna
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NOTER

formella sektorn här definierad den utbildning deDen är somsom
Så exempelvisstatliga myndigheterna för. utbildnings-ansvarar ansvarar

länderför den grundläggande skolutbildningen och i vissaministrarna även
den yrkesförberedande utbildningen. icke-formella/infonnella sek-för Den

den utbildning ligger utanför utbildnings-definieras grovttorn som som
ansvarsområde. många dylika utbildnings-ministramas Faktum detär att ges

både på regional nivå fackföre-tillfällen nationell och inom företag,t.ex.
och icke vinstdrivandeningar, professionella organisationer, vinstdrivande

folkhögskolor ochoch föreningar t.ex. studieförbund och inomföretag
arbetsmarknadspolitiken OECD, 1995a.
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Från reell kompetens
formellatill betyg

Thorbjörn Levin

människors reella kunska-viktenartikel diskuterarDenna att vuxnaav
utbildningssammanhangtill i Resonemangen utgöräventas varaper -

frågor hennesDanielle Colardyns avslutande isamtidigt pådå en avsvar
hurantologi. ställs frågan iartikel tidigare i denna Där om man

säkerställa studerar på gymnasienivåKunskapslyftet kan att vuxna som
utifrån praktisk erfarenhet.vad de redan kanskall behövainte repetera

relation till vadvalideringsperspektivet i iartikeln behandlasI man
vuxenutbildningen folk-den samhällsstöddadagligt tal brukar kalla

skola för SSV universitetbildning, komvux och samtstatens vuxna,
också finns andradock understrykas dethögskolor. böroch Det att

arbetar medoffentliga utbildningsanordnareochprivata att ta varasom
flera exempel kanvärdera erhållna yrkeskunskaper. Sompå och ett av

med drygt 350 konsulterArbetslivstjänster, sina ärnämnas ensom
Arbetsmarknadsverket. arbetar blandsjälvständig organisation under De

få fram personliga förutsättningarmed skräddarsydda förtest attannat
olikaexempel UGruppen ABoch Ett AMärannat som genomresurser.

yrkesom-vad den studerande kan inom sittdiagnostiska reda påtarprov
låta den studerandeutvecklat modulsystemråde för sedan viaatt ett

bredden eller djupet.komplettera sin kompetens på

Utbildningsbevis, värdering och erkännande yrkesut-av
bildning

utbildningsbevis och erkännande yrkeskompetensFrågan avom
arbetskraftens fria rörlighetbetydelse det gällernärär storav

medlemsländer har starktunionen. Flertaletinom EU:sav en
och kompetensbevisreglerad arbetsmarknad där utbildnings- är

för kunna visst yrke. Sverigeförutsättning I ärutövaatt etten
få yrken reglerade den meningendet förhållandevis iär attsom

förordning kompetensbevis fördet enligt lag och krävs visstett
Utbildningsbevisen har dockfå tillträde till yrket. ett stortatt

informera blivande arbetsgivare vilkenvärde för att omen
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kompetens har också för kunna bli behörig tillattman men en
högre utbildningsnivå. Möjligheterna för enskilda kunna fåatt
tillgodoräkna sig kunskaper de tillägnat sig på sätt änannatsom

formell utbildning fråga tilldrarär siggenom väx-etten som
ande intresse. sådanEn vidare tillämpning kompetens-av
begreppet bl.a. viktig förutsättningutgör för utvecklingen av
den lärande organisationen.

Citat från Arbetsmarknads- ochrapport Utbildnings-ur en
departementet Genomförande yrkesutbildningsprogrammetav
Leonardo da Vinci i Sverige

Utgångspunkter
Ur europeiskt perspektiv Sverigeett de få länderär betonarett av som
lärande i arbetet Docherty 1996. Lärprocessen kopplas tillmer
arbetsorganisationen till företagens utbildningspolitik.än Till skillnad
från andra europeiska länder forrnalisering lärandeär i arbetet, tillav
exempel diplom eller certifikat, inte viktig fråga i Sverige.genom en

Lärande kan ske på många olika i vardagslivet, i skolansätt och i
arbetslivet. I vissa fall sker lärandet helt informellt falli andra mer
formellt organiserad utbildning. I livslångt perspektiv skerettgenom

all inlärning i vardagsliv ochmerparten arbetsliv.av
Den grundläggande utbildningen såväl basutbildning grundläg-som-

gande yrkesutbildning sker vanligtvis i skolformsordnade samman--
hang, huvudsaki i grundskola och gymnasieskola. Komvux, SSV och i
viss mån folkhögskolan fyller i det sammanhanget kompensatorisken
roll. En formaliserad vidareutbildning inom vissa yrkesområdenmer

i den nyligen inrättade försöksverksamheten med Kvalificeradges yr-
kesutbildning KY. På universitet och högskolai huvudsaki allges
eftergymnasial yrkesutbildning. Vid sidan dessa offentligaom vuxen-
utbildare finns antal privata vuxenutbildareett i huvudsakstort inom
yrkesinriktade områden.

skeddeFörr all inlärning till praktiska yrken i arbetslivet. Den unge
fick gå bredvid och successivt lära sig yrkeskunnande / skaffa sigett en
yrkesskicklighet. Arbetsplatsen utgjorde då inlärningsmiljön. Slcråväsen-
det tydligt exempel på detta:ett Från lärling via gesäll till mäster.ger oss
Även den grundläggande yrkesutbildningen i viss utsträckning idagom
sker skolmiljö,i så sker i allt vidare lärande i arbetslivet.stort sett

302 Validering SOU 1997: 158



människor har reell kompetens för den skull innehaMånga utan att
formella betyg. Ofta heller de formella meriternameriter inteär

andrasärskilt vad kan och det också de påintressanta. Man vet vetman
arbetsplatsarbetsplatsen. heller det blir aktuellt med byteInte äravom

från arbetsplatsendet viktigt med formella meriter. Betyget väger tyngre.
Ibland kan det dock viktigt kunna formella meriter,visaattvara upp

för vill fördjupa eller bredda yrkeskunskaperexempelvis den sinasom
för vill arbetsplats landhögskolenivå, den byta till ipå annatettsom en

för grunddär formella krav eller den påeller meriter är ett som av
med både indivi-skador, allergier måste byta yrke. slöseriDetetc. vore

behöva kurser,dens och samhällets skulleresurser om man vars
skulle kunnakunskapsstoff redan behärskar eller inteom manman

diagnostiseringtillgodoräkna kunskaper olika formersig sina avgenom
och prövning.

grundskole- ellermänniska vill börja studera påNär en vuxen
till kursgymnasienivå det sällan betyg hon inavgörär tassom om en

utbildning ochVid bedöms istället hennes behoveller ej. antagning av
fullfölja ifråga. olika formerförmåga kunna kursen Genomhennes att

samtal, etc. utbildningsanordnaren tilldiagnostisering atttest serav
alltså de faktiska kunska-kan börja sina studier på nivå. Dethon rätt är

de formella meriterna hon skall börja på-inte avgörsom omperna -
eller hon kangrundläggande nivå tidigare gymnasiala studiertrots om

endast hargymnasial nivå hon formelltbörja kurs på setttrots atten
avslutade folkskolestudier.

ochfinns också redan i dag möjlighet i såväl komvux SS VsomDet att
och högskolor värdera reell kompetenspå prövninguniversitet genom

formella emellertid viktigt vidareutveckla dessatill meriter. Det är att
former denna service tillgänglig för många möjligt.och sågöra som

arbetsliv bakom har lärt sig detmänniskor har långt sigVuxna ettsom
utanför skolan.mesta

realiteten begränsadeolkhögskolans möjligheter i detta avseende iF är
till kurs. fåtill diagnostisering nivåbestämning inför antagning För att

studieomdöme folkhögskola motsvarighet till betygfrånett som geren
ha deltagitgrundläggande till högskolestudier måste ibehörighet man

kurs. kanfolkhögskolekurs år, vanligen i allmän Manminst etten en
studieomdöme.kurs och på fåalltså inte på så sättpröva etten

303valideringSOU 1997:158



Nivåbestämning inför kursstart

Såväl komvux, SSV och folkhögskolor liksom universitet och högsko-
lor har lång erfarenhet diagnostisera och bedöma blivandeatt kurs-av
deltagares kunskapsnivåer i olika Studievägledningämnen. och/eller
skolledning arbetar i samarbete med lärarna inför varj termin mede
människor på olika skaffat sigsätt eller mindre djupa kunska-som mer

i sådana deämnen ytterligare fördjupa sina kunskaper.attper som avser
Några sådana exempel i det följande.ges

Eva, 25 år,
flyttade till England för år sedan. Hennes kunskapertre i engelska dåvar
inte särskilt goda allmän kurs i grundskola. Eftersom hon arbetat i en
engelsk familj har hon successivt förbättrat sina kunskaper i förståatt
och tala engelska. Hennes skrivförmåga dock inte lika välutvecklad.är
Efter samtal med studievägledning och lärare i engelska komen man

honöverens ändå hade sådana kunskaperatt i engelska hon kundeom att
hoppa A-kursen ochöver börja studera direkt i engelska, kurs B och
efter avslutad kurs få betyg kurspå B.

Harald, år,45
började arbeta så fort han slutade folkskolan och har arbetat på ochen

mekaniska verkstad i tjugo år. Han har varit fackligt aktiv och desamma
åren ordförande i fackklubben.senaste För år sedan gjorde företagetett

konkurs och han blev arbetslös. Tillsammans med studieväg-en av
ledarna på komvux och lärare på gymnasieskolan kom överensen man

Harald hade grundläggandeatt kunskaper inom områdenaom svets-
teknik och Verkstadsteknik. kundeDessa direkt betygsättas via pröv-
ning. Harald ville utöka sin yrkeskompetensgärna med vissa grund-
kurser inom elektronik och elkunskap vissa spetsutbildningarsamt inom
NC-området, kurser fanns i gymnasieskolan och där han kundesom
delta komvuxelev. Samtidigt bedömdes Haralds kunskaper i svenska,som
engelska och matematik sådana han borde börja på grundläg-attvara
gande nivå i samtliga dessa När dessa studierämnen. väl var genom-
förda kämämneskursernasamt gymnasial nivå och de tidigare nämnda
yrkeskursema inlästa skulle han kunna slutbetyg från gymnasialett
nivå.

Saara, år,28
har studerat samhällsvetenskapliga i sitt hemland.ämnen Hennes meri-

endera denter prövas enskilda högskolan eller VHS Verket förav av
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ochmeritervissasigtillgodoräknadå fåkanHögskoleservice. Saara
nivå.lämpligpåstudiersinapåbörjakan en

och betygPrövning
högsko-ochuniversitetfolkhögskolorochSSVsåväl komvux, somFör

kunskaps-bedömaochdiagnosticerasjälvklarhetalltså attdetlor är en
vanligtmycket attocksåDetkursdeltagare. manärblivandehosnivån

formellaharintedemrekommenderaroch SSV somkomvuxinom
dehabedömsekonomiskt ämne,ellerallmänt somi menbetyg ett

på såochkursenpåprövninggenomgåkrävs,kursen attikunskaper som
harredandenanledningnågon attintefinns somDetfå betyg.sätt

förhållandenSammafå betyg.förkurs attskall sittakunskaperna av en
detexempel isådanahögskolor. Ettoch gesuniversitetförgäller par

följande.

år,22Peter,
Hanssedan.årfyraförlinjeverkstadstekniskagymnasieskolansgick ur
söktetvå årEfterresemontör.arbetefickoch hanhyfsadebetyg somvar

iinstallationerolikaföretagetspåresemontörarbetefick hanoch som
materialtrycktAllengelska.endastprincipiblevSpråketutlandet. nu

skulleskriftliga rapporterengelska. Hanspåetc.instruktioner, var
kundespråk han göraendaockså detblevEngelskaengelska.påavfattas

litteraturteknisksåvälfritidpå sinmycketlästharförstådd på. Hansig -
påinsökasmåningomsåochvidareläsavillPeterskönlitteratur. nusom

kompletterarengelskläraremedsamtalEfterhögskola.teknisk ett en
prövning iigårochkunskapersinahandledning uppmed VissPeter
godkända.detblevbetyg överHanskurs B.kurs Aengelskasåväl som

år,35Ahmed,
någravärderadebetygfått sinaharHanfrån Iran.läkareutbildadär -

påkursermed vissautbildningsinkompletterarochprövninggenom - svenskai mot-kunskaperinhämtatocksåharhögskola. Hanmedicinsk
Sverige.iläkarearbetakanlcravnivå. Hanvisssvarande somnuen

ikurserpånivågymnasialochgrundläggandepåprövningarFör
vanligtviskomvuxenhetemahar egnaekonomiskaoch ämnenallmäna

exempel-frånlärarefallet kansåDär ärgod kompetens.med enlärare
betyg-ochför prövaantal timmar attanställasgymnasieskola ettvis en

prövande.densätta
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En form prövning, skerannan i högskolansav regi, kan högskole-som
sägasprovet Genomutgöra. detta prövas antalett stort människor,

varvid deras kunskaper inom vissa områden bedöms. Ett godkänt resul-
vid dettatat grundläggande behörighetprov förger högskolestudier

-tidigare skolbakgrund.oavsett

Reell kompetens och formella betyg
Om kan densäga samhällsstöddaattman vuxenutbildningen duktigär
på placera inatt sina kursdeltagare på nivårätt och det gällernär-komvux och SSV universitetsamt och högskolor föreslåatt och-genomföra prövningar i så kallade klassiska såämnen, måste medman
beklagande konstatera kreativitetenatt inte sträcker sig längre. Låt ossigen någrata exempel.

Hans, 38 år,
arbetslösär sedan fyra månader tillbaka. Han har arbetat i restaurangkök

sedan han slutade grundskolan. börjanI fick han skala potatismest och
hålla efter de andra,rent han har och arbetatmen sig in imer mer
branschen och är duktigrätt kock. Han kommernu en till komvux i
kunskapslyftstider och inser han behöveratt grundutbildning ochen att
han måste läsa in i hel gymnasial utbildning, exempelvis med ekono-
misk inriktning.

Varför inte Hans möjlighet prövages " och få betygatt på alla kurser,
där han har kunskaper Kurserna inom restaurangprogrammet är ju
också gymnasiala/

Soi/i, 34 år,
friställd frånär hemtjänsten, där hon arbetat de åtta åren.senaste Hon

har gått många så kallade fortbildningskurser, hennes arbetsgivaresom
anordnat har i botten enbart grundskolamen finsk. Hon talar dålig
svenska. Hon har blivit rekommenderad läsa svenskaatt andrasom
språk, svenska och engelska på gnindskolenivå, innan hon börjar läsa in

hel gymnasial utbildning meden samhällsvetenskaplig inriktning för att
sedan kunna fortsätta på vårdhögskola.en

Varför inte Soili möjlighet prövages " och betygatt på alla kurser,
där hon har kunskaper Kurserna inom Omvårdnadsprogrammet är ju
också gymnasiala/
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få sinaskulle kunnaellerkursdeltagareblivandemänniskorAtt --
myckettycksbetygformelladokumenterade iyrkeskunskaperreella vara

Ändå arbetslösaflertaletharoverkligtför inteovanligt sägaatt av-
erfarenhet-ibland gedigenerfarenhet-och SSVtill komvuxsökersom

utbild-gymnasialikaraktärsämnenflertaletvilkaarbetsområden motav
lutar sig.ning

praktiken inteiyrkeskompetensreellprövningartillskälEtt att av
inomlärarkompetensgivetvisoch SSVkomvux atti ärförekommer

litetnågotanledningdockfinnssaknas. Det attoftastyrkesområdena
frånyrkesläraretimanställaplogfåran. Attfrånblickenlyfta gym-en

gymnasieskola ifinnsdetmöjlighetgivetvisnasieskolan är enomen -
alterna-Etthar skett någonstans.så annatmöjligtDetkommunen. är att

föryrkeskunnig prövatimanställa attskulle kunnativ att personenvara
Detyrkeskompetens.prövandesbetygsättavärderaoch senareen

dengällerdetenhetenpåkrav när attgivetvisställerfallet stora ge
kunska-exempelvisformförutsättningar igodaprövningsförrättande av
får inteKvalitetskravenkrav.betygskriteriemasmål ochkursensiper

åsidosättas.
faktumfrån detbortse atterhållsresultatnegativa attTvå genom

har kun-redanvuxenutbildaresamhällsstöddatill olikasökandemånga
gymnasiala yrkesämnen.iskaper

kunskaperverkligasinatillgodoräkna sigfår intesökandeDen
studi-förseningarinnebärakanområdet.gymnasiala Detdetinom

privatekonomiskasamhällsekonomiskasåvälfårvilket somerna,
slag.negativtkonsekvenser av

istimuleradblisökande skulle kunna attdenförställetI att av
delar iredan harhan/honupplystvägledningssamtal bli att enom

betygformaliseras iemellertid måstegymnasial utbildning som --
minskarälvförtroendetdetresultatetblir motsatta: mansnarare -

tidigare intetroligendärifrån börjanmåste börja ämnen, manom
särskilt väl.lyckats

allavuxenutbildningensamhällsstöddadenSjälvfallet måste ge -
överföra sinamöjlighetandrakursdeltagare attblivandesåväl som -

gymnasialochgrundläggandePåformella betyg.tillkompetenserreella
detnivå skereftergymnasialPåoch SSV.komvuxoftast idettaskernivå

högskolor.ochuniversitetpå
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Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Den reella kunskap bär med sig från samhälls- ochman arbetsliv skall
kunna beaktas villnär utbilda sig vidare ochman vill skaffanär sigman

Änformella meriter. bättre det de åtminstone i vissavore fallom - -diagnostiseringutan och prövning skulle kunna betyg. Det fick dåge
kanske inskränkas till två betygssteg, Godkänd eller Icke godkänd.

Ett flera områden där det skulle kunnaav möjligt samverka- att- vara
inom olikaär statliga förvaltningar och/eller myndigheter aktiebolag.

Ett exempel skulle kunna Banverkets utbildningar i Banskolan,avse där
många förberedande utbildningar kunskaper fullt jämförbaraärger som
med kurser inom det gymnasiala området. Ett exempel skulleannat
försvarsmakten kunna därutgöra, vissa utbildningar kan civilges an-
vändning. Några exempel på sådana utbildningar skulle kunna vara
utbildning för värnpliktiga placeras hos Vattenfall, Banverketsom och
Luftfartsverket. Vissa särskilda utbildningar skulle till och med kunna

högskolepoäng eller certifikat för behörighet.ge Det handlar dock inte i
huvudsak kurser på högskolenivå olikaom formerutan gymnasialaom av
och postgymnasiala utbildningar.

I vissa fall skulle kanske utbildningar hos statliga förvaltningar och/
eller myndigheter aktiebolag behöva kompletteras, exempelvis på
kvällstid, för kursinnehålletatt skall bli jämförbart fullt ut.

Avslutande kommentarer

Att värdera reell kompetens till formella betyg måste möjligt. Ivara
extremfall kan denna möjlighet dock ha vissa begränsningar.

Att gå kurs/cirkel förhoppningsvis inteen bara kunskaperger inom ett
eller flera ämnen. Om utbildningen genomförs i måldokumentens anda

också deltagarna möjlighetges utveckla sinatt sociala kompetens, sin
flexibilitet och kreativitet. Så blir inte fallet i renodlat validerings-ett

där utbildningsanordnarnasystem, enbart för prövningaransvarar av
reella kompetenser. Det torde dock i framtidenäven ovanligt attvara en

enbart skulle behöva dokumenteravuxen reella kompetenser. Det skall
väl del i utbildningssammanhang,snarare ettses som dären deltagarna
via prövningar skaffar sig formella betyg på reella kompetenser inom
vissa ämnesområden och via studier i kurser/cirklar i andra ämnesområ-
den.
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skaffa sigtillfällehellerinte attvalideringssystemrenodlatI gesett
ingårstudiesammanhangflertaletväl ändå ivilketlära,förmågan att
ändåutsträckningindividen i visskandettadelmål. Mot sägas attettsom

faktisktvederbörandeeftersomförmåga,dennainhämtatharedan måste
valideras.skallfärdigheterochkunskapersigskaffat som

framgångsrikt:skall blikunskapslyftetFör att
undervis-tillgång ibaraerfarenheter intedenSe ensomvuxnes

yrkes-och/ellerkunskaperteoretiskareellaningen utan som
formellaockså meritervärderas ioch börkankunskaper -som

ochprövadValideradreell kompetensAllabetyg sätt att
ändockkvalitetutbildningensså längebra garan-betygsatt är

detochsamhälletdetenskilde,denDet gagnarteras. gagnar
rykte.godaVuxenutbildningensstärker

medantologidennaitidigareartikelavslutade sinColardynDanielle
arbets-uppgraderingdensäkerställakanvi atthur avfråganställaatt

påbyggerochKunskapslyftetsker iexempelvis somkraften som
ochorganisatoriskadeutbildning motpraktikbaseradoch svararärnnes-

frågaspännandesamhället. Det ärsker iförändringartekniska ensom
artikelTuijnmansAlbertperspektivetbör iocksåegentligen avsessom

olika slag.SkillsLifebasfardigheter avom
valideringssystem attrenodlatmedriskertvekan ettfinnsDet utan -

kompetensersådanainhämtamöjlighet svararsomintedeltagarna ges
ocharbetslivetiförändringartekniskaochorganisatoriska sommot nya

flexibilitet,kreativitet, etc.social kompetens,ibeskrivaskan tenner av
skullesåsådetta,på attobservant varaviktigt är omDet attär man -

bevakaviktiockså attin. Det ärsnabbt kanmotåtgärder sättasfallet-
näringsliv,ochutbildningsanordnaremellansamverkan somdenatt

Detrealitet.blirverkligenkunskapslyftet,ståndtill i enkommaskall
arbetskraf-uppgraderingdensäkerställabästadet avsättet atttorde vara

efterlyser.ColardynDanielleten som
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särartUtbildningsanordnare -

utgångspunkterpedagogiskaoch





KunskapslyftetochStudieförbunden

påverkas pedagogiskadenHur
verksamheten

Bengt-Inge Bengtsson

medgrad arbetatoch olikaolika iStudieförbunden har vi på sättI
den traditio-vakthar slagitunder år. Men vivuxenutbildning omsenare

tackat nejkanske onödanoch ifolkbildningenverksamhetennella --
vuxenutbildningen.och utvecklaarbeta medtill ocksåatt

medverka i deninbjuderKunskapslyftet största sats-dåNu, attoss
antal frågorinställer signågonsin,vuxenutbildningpåningen ett som

folkbildningserfarenhetermed hjälpmöjligheterdels våra attrör av
meddels harSverige,vuxenutbildningen iframtida görapåverka den att

dettaoch utvecklas iförändraskan kommastudieförbundhur våra att
besvara;berörahärförsöker jagFöljande frågor änarbete. snarare

oftastfrågorna inte.lösning harsjälvklarnågon

ochfolkbildningentraditionellafinns mellan denskillnaderVilka-
upphov tillKunskapslyftetvuxenutbildningden gersom

vuxenutbildnings-tillfolkbildningen bidrakanvilkaPå ett nyttattsätt-
ståndtillkommersystem

föroch förändrasstudieförbunden utvecklasmåstevilkaPå sätt-
förKunskapslyftet blir basentillbidrakunna nyttettattatt

vuxenutbildningssystem

ochfolkbildningtraditionellmellanSkillnader

vuxenutbildning

principerFolkbildningens heliga
gäller dessgenomforskad vadordentligtFolkbildningen i Sverige är

frånframstående hjältamadehistoria.bakgrund och Några mestav
debattöreraktivafortfarande myckethistoriafolkbildningens är som

iblandpå,läsas och lyssnagrad värdaoch högstaoch föreläsare i att men
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verkar folkbildare känna vördnad kanskeyngre är respekt-en som mer
full nyttig.än

När Oscar Olsson 1902 formulerade sin idé studiecirkeln, hansom var
avsikt de s.k. studiekursernaatt ersätta bedrevs inom nykterhetsrö-som
relsen. Dessa studiekurser egentligen föreläsningsserier med inslagvar

klassundervisning. De hade kunnig lärare ochav antalett storten
deltagare, ibland etthundratal. Oscar Olssonsmot lcritik studie-upp av
kurserna grundade sig främst på det sådan bristatt på kunnigavar en
lärare verksamheten inte fickatt tillräcklig omfattning. Dessutom var
studiekurserna svåra förena med föreningsarbeteatt och resultatet blev
ofta så bortfallett många kurserstort inte kundeatt genomföras.

Det vi, enligt min mening, främst kan lära Oscar Olsson inte hurärav
han organiserade studierna börjani 1900-talet, hur hanutanav snarare
anpassade metoder och arbetssätt efter den tidens förutsättningar. När vi

i slutet seklet skall folkbildningen efter vår tidsnu förutsätt-av anpassa
ningar, kan vi inte använda Oscar Olssons metoder; han hämtadeoss av

inte sina idéer från 1809 års förutsättningar. Folkbildningens rötter är
ungefär samtidiga med folkrörelsemas och några folkrörelsemasav
kännetecken kan också åtminstone delvis karakterisera folkbild-- -
ningen.

Idégemenskapen/-fdrankringen där neutralitet.motsatsen är Det är-
inte bara möjligt låta folkrörelsesatt ideologi prägla deen egna
studierna; det också förutsättningär för folkbildningen.en

Kollektivtanken där kan kallas för individualismmotsatsen och-
ytterligheten för egoism. Tillsammans medlemmarnaär starka med
hjälp sin organisation och detta präglar också folkbildningen.av
Samarbete och hjälp kan i folkbildningen aldrig kallas fusk iärutan
stället de pedagogiska förutsättningama.en av

Integriteten/självständigheten där styrning ellermotsatsen är-
påverkan.På folkrörelsesätt själv bestämmer sinasamma som en
mål och dit, måste folkbildningenvägen själv innehåll ochavgöra
arbetsfonner. Påverkan sker allra starkast utbildning ochgenom
därför det viktigtär för bildningsverksamheten.vem som ansvarar
"För folket och folket inte bara slagkraftigtär uttryckettgenom
förutom det titeln påatt är ovärderlig historiebok, Ingeen som
Johansson skrivit folkbildningen också genuintutan påstå-ettom
ende den svenska folkbildningen.om
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anpassning. Driv-örändringsmotivet där kan benämnasF motsatsen-
annorlunda samhälle, därfolkrörelsekraften i visionenär etten om

Folkbildningenallmän förståelse.hjärtefrågor har vunnitrörelsens
ifrågasätta detförändra ochockså förskall instrument attettvara

etablerade.

follcrörelsemastill undervisning.Självverksamhet iär motsats egen-
fannsmed folkbildningens.metod helt Detöverensstämmersom

försjälva kundeandra folkrörelsernahistoriskt inga än som svara
Ävenutbildning och utveckling.och rörelsensmedlemmarnas om

litekunskapsmässigafinns pedagogiska ochdet dagi resurser var-
för utveck-älva sinsamhället, måste follcrörelsemaistans ansvara

undvika undervisade.och bliling att

istudieförbunden inget nyttVuxenutbildning
till ovanstå-studieförbunden dag leverundrar säkert hur iNågon upp

med den öppnaför folkbildningen. detende Hurkriterier är t.ex.
vänder tillstudieprogram sigdär studieförbunden i sinaverksamhet

ganskaoch med den verksamhet justallmänheten, engagerarsom nu
frågornaarbetsförmedlingarna påuppdrag Svaretarbetslösa påmånga av

vuxenutbild-till deldessa exempelenligt min mening, utgörstorär, att
alls så länge vifolkbildning. ingettraditionell Dettaning och inte är nytt;

folkbildningsutredningenhaft samhällsbidrag efterstudieförbundeni
människor utanför medlemsorganisationernaockså för1944 att ge

också bedrivitspråk studiecirkel, har vistudera imöjlighet att t.ex.
former komvux.vuxenutbildning, låt inte i samma somvara

studieförbund-och vuxenutbildning iSkillnaderna mellan folkbildning
deförsta handhandlar, enligt mening, inte iverksamhet min omens

kännetecken framträ-beskrivsfolkbildningskriterier Dessasom ovan.
särskiljaoch bidrar tillvuxenutbildningender olika grad också ii att

Skillnadenfrån komvux.studieförbundens utbildningsverksamhet t.ex.
deltagar-rekryteringen,bakgrunden till verksamheten;ligger isnarare

studiecirkelnlcursformen ioch målmotivation änstörresamt gruppernas -
genomförandet.helt naturligtpåverkar

därför grundenKunskapslyftet innebär iStudieförbundens arbete i
formelltfaktum samhället för första gångenförutom detinget attnytt,

och därutöver"vuxenutbildningsuppdrag"studieförbundeni ettgett oss
vuxenutbild-detkan ingå iunder femårsperioden visa vimöjlighet attatt

Kunskapslyftet.avlöserningssystem som
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Hur kan folkbildningen bidra till ett nytt
vuxenutbildningssystem
Några erfarenheter vuxenutbildningav

finnsDet skillnad mellan utbildningsönskningar och utbild-en vuxnas
ningsbehov. Många kortutbildade önskar inte någon ytterligare utbild-
ning, det rimligtär de likväl har sådana behov.att tro att Utbildningmen

i sig motivationsskapande;är den ändrar ofta deltagarnas inställning till
utbildning och till deras behov den. Många äregna av vuxna, som
främmande för utbildning, behöver ofta knuff, i formt.ex.en av
uppsökande verksamhet, för kunna utbildningatt också någotatt ärse
för dem. Grundproblemen med den uppsökande verksamheten har varit

den resurslqävande,att är det ofta saknats organisatoriskaatt och ekono-
miska och de utbildningsaktiviteteratt igång har varitramar sattssom
svåra upprätthålla.att

Socialt stödjande aktiviteter, vägledning och rådgivning har visatsom
sig ha positiva effekter under utbildningen, liksom olika former av
uppföljningsarbete, kan stödja utbildningssvaga vidaresom gruppers
utveckling. I den vuxenutbildning vi i studieförbunden kommer attsom
genomföra inom Kunskapslyftets bör vi därför betona följ ande:ramar

En utbildningssituation skapar sammanhang i tillvaron, dvs.som ett-
sammanhang i utbildningen också mellan innehållet och delta-men

vardag. Innehållet och metoden i utbildningen skall kunnagarnas
användas i deltagarnas livssituation.

Utgångspunkterna för utbildningen bör i praktiska arbetsmeto-tas-
der, i handens arbete. Det blir då pedagogisk uppgift finnaatten
metoder där praktik/arbete och utbildning kan integreras.

Utbildning måste omfatta hela människan, dvs. den skapande för--
mågan måste få möjlighet sammanlänkas med den intellektuellaatt
sidan i utbildningen. Detta speciellt viktigt för kortutbildade.är

Utbildning socialär Inlämingsmilj måste därföröernaen process.- se
helt annorlunda de de kortutbildadeän harut tidigare erfaren-som
heter ifrån. Trygghet och social säkerhet nyckelord ochär
utbildningssituationen måste avmystifieras.

Samverkan med andra utbildningsanordnare blir nödvändig. Detta-
kräver också vi har överblickatt vuxenutbildningenöver i stort.en
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Utvärderingar kort och lång sikt naturliga inslag.på måste ingå som-
det viktigt urskilja dels bakgrunden medutvärderingenI är att t.ex.

mål, innehåll och dels själva utbild-förutsättningar, organisation,
med inlärning, undervisning, arbetssätt ochningsprocessen även

effekterutfallet form resultat och för deltagarna.i av

påVår pedagogik kunskapochsyn
för: uppfostranPedagogik står enligt uppslagsboken "vetenskapen om

betecknar pedagogik detundervisning". den allmänna debattenoch I
eller det borde pågå, det önsk-pågår i klassrum,ett snarare somsom

franske sociologen Durkheim hävdar pedagogik intevärda. Den att
praktiskenbart vetenskap i traditionell mening teoriär utan enen

DurkheimVetenskaper vill förklara fenomen medan pedagogiken enligt
befinner sig mellanvägledning för handling praktisk teoriEnär en

tala "konstenkonst och vetenskap. alltså inte så tokigtDet är att attom
lärare eller cirkelledarevara

admi-Pedagogik ibland också inom folkbildningen mera somses --
studiematerial, kampan-studier och distributionnistration ämnen,av av

pedagogiken inlärning ochdet viktigaste i måstejer Men attvaraosv.
kunskapsbildning sker.

det fel påstå vilite kritiskt på vår verksamhet inteOm vi är att attser
ledare, studie-mycket arbete på studier, ordnalägger organiseraattner

studie-lokaler, marknadsföring, administration sedanmaterial, Närosv.
lämnar ofta delcirkeln/kursen/utbildningen vi överstartar, storen av

cirkelledaren. till ansträngningama likatill Vi måste äransvaret attse
älva kunskapsprocessen hareller till och med större när startatstora - -

och pågår.
studieförbunden har tidigare pedagogik varit be-iFör ett ovantoss

folk-har huvudsakligen den akademiska världen;iDet använtsgrepp.
andra platserhar hämtat sina ursprungliga ideal frånbildningen än

högskolor. detta behöver arbetar meduniversitet och viTrots som
pedagogik förfolkbildning och vuxenutbildning begreppett attsom

kvaliteten vår verksamhet.komma åt i
besvärligtbakgrund alla definitioner minst likaKunskap är mot ettav

folkbildningen skall beskriva vårord pedagogik. vi inomNärsom
förenklakunskapssyn det därför frestande ochär upprätta motsatsparatt

för denden positiva ytterligheten självklart stårdär egna synen.
kortfattat kunna beskrivasFolkbildningens kunskapssyn skulle mycket

så här:
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Kunskap sådant hjälper förståär och vi kan användaattsom oss som-
för förändraatt agera, osv.
Kunskap uppstår i växling mellan teori och praktik.-
Kunskap kontroversiell, därför den kanär användas föränd-iatt-
ringar och utveckling.

Bildningsbegreppet i Kunskapslyftet
Filosofen Georg Henrik Wright beskriver bildning före-von som en
ning element: filosofi, vetenskap och konst.tre Den vetenskapligaav
delen innehåller bl.a. logik, objektivitet och specialisering medan filo-
sofi och konst präglas subjektivitet, förklaring och förståelse. Påav

tid har vetenskapen dominerat såväl bildningen utbild-senare som
ningen, Wright. Någon har elakt uttryckt detta "viattmenar von som
informeras allt förstår allt mindre". kan ledaDetta till attom mer men
vår intuitiva känsla för överblick och sammanhang försummas. Trots
detta tvingas vi ständigt rationella val där behöver dennavigöra över-
blick och förståelse.

Wrights definition begreppet bildning enligt min meningutgörvon av
de starkaste för folkbildningssynett skall fåargumenten att ettav en

inflytande i vuxenutbildningen. Folkbildningens huvudmål -jämlikhet,
demokrati och kulturdelaktighet bör såväl formi innehåll ettsom vara-

också för vuxenutbildningen.rättesnöre
demokratiEn förutsätter aktiva, tänkande och skapande människor.

Till basfärdigheterna brukar vi bl.a. föra kunna tala, skriva, läsa.att
kunskaperDessa inte enbart tekniska harär mycket med mänskligautan

kvaliteter självförtroende, fantasi, humor,göra lugn,att rytm.som
dennaJust helhetssyn eller förening filosofi, vetenskap och konstav

kan bli folkbildningens viktigaste bidrag i Kunskapslyftet och i den
vuxenutbildning så småningom lyftet".avlöser Förutsättningen ärsom

studieförbunden medvetna problemet ochatt är till det inteattom ser
löses med hjälp luddiga eller "flummiga metoder såutan attav - -
effektivitet och andra högt ställda krav uppfylls utvärderingama.i

Ytstmktur cijupstruktur. Målen för vuxengymnasiet delspresenteras-
fakta och dels formi strukturer eller problemområdensom av som

deltagarna skall behärska eller förstå. Det viktigt målär att utgörssom
enbart fakta också kan placeras i hanterbart sammanhang, så deett attav

kan användas för få överblick i fråga eller för kunna vidareatt atten
studierna.i fallI riskerar inlärningen inskränka sig tillannat att ytan.
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Ibland uppfattas inlärning inte studieovanaminst av vuxna som om- -
staplar kunskaper ovanpå varandra, ungefär Dennaman varor.som syn

brukar beskrivas kvantitativ på inlärning och kunskaper.som en syn
kunskaper blir "frågesport-kunskaper",Sådana då och årtal.som namn

Sällan det kunskaper förklarar varförsig något hände.rör t.ex.om som
Svårighetsgraden ökar perifera kunskaperna Dennaär. typmer av
kunskaper leder sällan till kunskaper utvecklas under studiernasatt nya
gång.

kvalitativa bygger på insikten all mänsklig inlärningDen ärattsynen
beroende innebörd meningsfullhet. stället föroch intressera sigI attav
för lärs,hur mycket den kvalitativa intresserad vadärsom synen av som
lärs.

gåSjälvförtroende grunden för vidareatt-
Ebbe skrev på 70-talet:Per Persson

vill med vuxenundervisning människor med rikaJag sinaatt
erfarenheter arbetsliv och dagliga, vanliga, äkta,sittav av
riktiga liv skall kunna självförtroende så de sinasätteratt

upplevelser sambanddagliga med hur kan förändrai man
vardagen.

Per-Ebbe ville med ovanstående vuxenutbild-citat betonaPersson att
enbart handlar tillägna fler faktakunskaper.ning inte sig ochattom nya

det arbetsformer erfarenheterDels måste ingå arbetaattsom ger av
tillsammans med andra, dels måste själva frånutbildningen utgå och ta
hänsyn till de erfarenheter deltagarna har med frånsig tidigaresom
skola, från yrkesliv och kanske från andra delar världen. Dett.0.m. ärav

handlingsplanemabl.a. detta såväl de personliga studieplaner-som som
hänsyn till.måste tana

Kunskaper kan bli bristfälliga möjligheten lära har dåligvaritattom
eller den personliga bearbetningen otillräcklig. människan tidigareHar
lärt underskattasig sin förmåga och också fått sin nyfikenhetatt egen
hämmad, får dettaså starkt effekter på lärandet och kunskaps-negativa
bildningen.
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Hur kommer studieförbunden utvecklasatt
förändrasoch för bidra tillatt ett nytt

vuxenutbildningssystem
Folkbildningens pedagogik i Kunskapslyftet

allaI utbildning finns funktionerantaltyper ställning till.ett att taav
Funktionen finns där utbildningsanordnaren medvetet be-oavsett om

sig för viss linje ellerstämt inte; inte ställning betyder inteatt ta atten
kan undkomma Funktionerna kan beskrivas så här:ansvaret.man

Gruppen. Hur många deltagare Hur arbetar förhållandei tillman-
varandra

ÄrStyrningen. det ledaren/läraren eller deltagarna själva som an--
Ärfor den den planerad eller oplaneradsvarar

F örmedlingen. Sker den ledaren/läraren,via självstudier, laboratio--
eller via deltagarnaner

Bearbetningen. Bearbetar deltagaren själv utbildningens innehåll,-
används samtal/diskussioner, fram ellertas rapporter . . .
Utvärderingen återkopplingen. fungerarHur utbildningens ar-- -
betssätt förbättringarHur görs

Cirkelledarens/lärarens funktioner har lika betydelse. gällerDetstor
bl.a. följande:

Planering med tid, innehåll, arbetsformer och tillämpningt.ex.-

Ledarskap med introduktion, organisation, stimulans, handledning-

Kunskapsförmedling-
Social funktion skapar föredöme, lyhördär ett ärsom engagemang,-
osv.

Kontroll/utvärdering med kunskapsprov och ständig anpassningen-
till deltagarnas förutsättningar.

Ibland beskrivs studiecirkeln endast samling regler försom en sam-
hällsbidrag; studiecirkeln pedagogisk idé något helt därär annat,som
bl.a. ovanstående funktioner spelar den rollen.stora

Som tidigare måste vi till vår tids förutsättningarnämnts skallvinärse
använda folkbildningsmetoder i vuxenutbildningen. Vi måsteoss av
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våra kunskaperutnyttja hur studieovana dagensi Sverige kan moti-om
och introduceras studieri så de så småningom själva kanatt taveras

för sin utveckling. dettaI arbete måste troligen slaktavi delansvar en
heliga kor, under åren varit i det omöjliga ifrågasätta.närmaste attsom

Med följande diskussion jag inte ge upp några ståndpunk-attavser
vi studieförbundeni hållit fast vid. Syftet i stället skärskådater är attsom

förhållanden och principer vi tidigare och helt riktigt utnyttjat i ettsom
annorlunda samhälle.

Behörighetsgivning. Tidigare har studieförbundenvi i principiellt
och mycket bestämt nej till behörighet, visagt näratt ge men nu ger

in i Kunskapslyftet, bör vi undersöka möjligheterna framatt taoss
lqiterier för studieförbundens behörighet". Våra deltagare ien
vuxenutbildning behöver också kunna visa vad de lärt sig. Viktigt är

sådan behörighet i kontakter med högskolorna blir minstatt t.ex.en
lika mycket värd "Komvuxbehörigheten.som

EftersomProv. vi i studieförbunden inte lämnat behörighet har vi
heller tycktinte ha behov några för kunskaper.mätaattoss av prov

förtrognaVi med alla de risker och begränsningar för-är ärsom
bundna med kunskapsprov också i vuxenutbildningen utifrånmen
deltagarnas utgångspunkt kan enligtvi min längremening inte vägra

diskutera frågan. inte enbartProv till för den skalläratt som ge
behörighet; för den enskilde deltagaren det värdefullt få redaär att

vad ochpå hur mycket han/hon lärt sig. behöverDessutom ett prov
inte kunskapsmätning under någon eller några timmar vidutgöras av

bestämt tillfälle. För studieförbunden skulle provet likavälett
kunna bestå redovisning utfört arbete elleri enskilt.av en av grupp-
Folkbildningens på pedagogik och kunskap måste överförassyn
också till detta område.

Personliga studieplaner. Lika lite de flesta andra utbildnings-som
anordnare har studieförbunden någon erfarenhet indivi-större attav
dualisera med hjälp personliga studieplaner. folkbildningensIav

ligger begreppen fritt och frivilligt och detta bl.a.natur sigtar
uttryck i studiecirkeln själv bestämmer med vad och huratt man
skall arbeta. arbetsplanDen studiecirkeln använder bygger påsom

samlade behov. KunskapslyftetI måste vi gå ett steggruppens
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längre och tillsammans med varj deltagare och utifrån hans/hennese
behov och möjligheter fram personliga studieplaner.ta

de personligaI studieplanema det viktigt beskriva målenär såatt
de blir tydliga. Helst skall deatt uttryckas i beteenden kunna

göra, kunna genomföra, kunna âstadkomma hellre kunna,än
veta. De måste exakt formulerade t.ex. självständigt ochvara
realistiska.

förutsättningEn också deltagarnaär själva förstår studieplan-att
betydelse och behärskar metoden. På måste därförens programmet

pedagogik ellerämnet något användbart begrepp ingå. Detmera- -
angeläget varje deltagareär inte bara får studieplanatt likautanen

viktigt deltagaren lärär sig alltmer behärskaatt och självständigtatt
arbeta med sin studieplan. "livetI efter Kunskapslyftet" har man
inte ständigt tillgång till lärare kan hjälpa till.en som

Den personliga studieplanen bör bygga på deltagarens
bakgrund skola, yrkesutbildning, yrkesliv, osv.egen-

önskemål, förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden-
behov komplettera/lära sig för få detatt arbete han/honattav mer-
önskar hur han/hon kan skaffa sig de kunskapersamt och erfaren-
heter krävs.som

Kopplat till arbetet med själva studieplanen kan följande del-
ingå:ämnen

Studieteknik med avsnitt erfarenheter tidigare studier/ skola,som: av
hur lär t.ex. läsa, sammanfatta, anteckna, använda teknikvuxna ny

teori/praktik, gruppsamverkan t.ex.samt samarbete, ansvar, kvinn-
ligt/manligt.

Arbetsmarknaden region/t min Vägar till arbete medett nytt t.ex.
följande avsnitt: Arbetsförmedlingen hur den arbetar och hur den
kan användas, facket och A-kassan, söka arbete intyg, betyg,att
referenser, skriva ansökan, intervju, olika branscher och deras
framtid i hemregionen och i övriga delar Sverige och i EU,av-
anställningskrav och utbildningar kopplade till dessa.

Utbildningsvägar för med olika utbildningsanordnares kravvuxna
för intagning, arbetssätt, betyg/behörighet, studiefmansiering.
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princi-folkbildningensUtbildningsmål. och frivilligt"Fritt en av-
vadföreskrivastudiecirkeln kanutanförbetyder b1.a. ingenattper -

komvuxarbetaskall viKunskapslyftetskall studera. I motgruppen
dendilemma; imening ingetenligt minprogrammål detta utgörmen

utifrånungefärdeltagarerekryterar viverksamhetenöppna samma
till allmän-vänderdär vistudieprogram,årligai våraprinciper; oss

olikavad lär sig iframgår detheten, ämnen.man

Kunskapslyftetvåra ipå ledare/lärareskallHur se
fast vidhållitstudieförbunden envisti någrahar åtminstoneVi enav

före-organisatoriskaochpedagogiskabetecknaterminologi för attegen
tankenordenlåtaintestudiecirklama. För motfrämst iteelser styraatt

ochlärareför lektion,ställettalar vi itraditionell klassrumssituation,en
kanskekanstudiematerial. Dettaledare ochstudietimme,lärobok om

verksamhets-vårariktigtvi intetecken påtyckas atttrorattettvara
vårauttryck förkanskestabila. Ellertillräckligt atti sigforrner ettär

utbildning.traditionellannorlundaverksamhetsfonner änär
vi iviktigastedetta; dethelst med är atthurmåDet somvara

tänkeruttrycker hur viklartKunskapslyftetoch istudieförbunden inför
ledare/lärare itill vårahållningdå blir vårpedagogiskt ocharbeta

vilka krav vibeskrivamåste tydligtbetydelsefull. Vioerhörtpraktiken
uppgift,förförberedas sinochskall rekryterashur deställa på dem,skall

synkroniseradutveckling,stödjaskall dem ifortlöpande ärhur vi somen
genomföra ikanförändring vioch vuxenut-utvecklingmed den som

bildningen.
stånd, måstetillskall kommastudiernadjupinlärning iFör att en

viktigoch det blirsådan inriktningstimuleraledarna/ lärarna kunna enen
lärarnamedarbete.dem detta Dettakontinuerligt stödja iuppgift attatt

studieförbundenshurdiskussionupprätthålla pedagogiskständigt omen
allvar. Sompåutvecklas bör nämnsskallKunskapslyftetiarbete tas

studieförbunden -tillbara itendenser inteibland funnitshar detovan -
förberedelser,arbete påmycketläggastudiesatsninginföratt neren

kommitstudiernavälförorganisatoriska,pedagogiskasåväl närattsom
öde. Imindre åt sittellerledareochlämna deltagareigång mer

ledarna/medtillsammansde fem årenunderKunskapslyftet måste vi
utveckla.ochförändrautvärdera,fortlöpandelärarna pröva nytt,
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Rädslan för institutiona/isering
folkbildningensI grundsyn ligger rädslan för institutionalisering, sche-

och modeller. Rickard Sandler en initiativtagarnaman till ABFav
skrev följande folkbildningensi barndom:

Mångfald eller enfald
Om det kommer någon och just så härsäger skall cirkeler: en

och så skalljust den arbeta"ut, honom dåse mitt isvara-
ansiktet: You humbug, En riktigsir. äkta humbug, herreare a

Patent detär våra dar.i Patenterade lösningargott bjudasom
på bildningsarbetetsävenut marknad. Pröva och behållgärna

vad kan Mengott misstro patentinnehavarnas marknads-vara.
rop.

Schablon döden för bildningsarbetet.är

Arbetsformer icke likgiltigaäro målting. Ett nås lika snabbt
på vilken helst.väg lärdomTag andras erfarenhetersom av som

Men icke med härmning med människansav egna. utanapans
ochanpassning omsmältning. Det bildning detär gäller.er

Därhän leder blott väg.er

Rickard Sandlers sunda tveksamhet inför ideala" metoder kan sägas
grundläggande för studieförbundens arbete också i Kunskapslyftet.vara
detta fårMen inte hindra från redogöra för vad vi betydel-attoss anser

sefullt i vår på vuxenutbildning; vi måste beskriva efter vilkasyn
principer skallvi arbeta i Kunskapslyftet. Hur skall vi på motivations-se
skapande aktiviteter, antalet deltagare, studielokaler och -miljöer, utbild-
ningsmaterial och övriga metoder för bearbeta informationattresurser,
och fakta, uppföljning, utvärdering osv. Precis folkbildningenisom
måste vi här utgå från vår grundläggande på människa, samhälle,syn
kunskap, inlärning, ledare/lärare osv.

Utvecklingen inom samtliga skolformer går från lärarstyrd till
deltagarstyrd inlärning. Det betyder inte deltagarna bestämmeratt inne-
håll och arbetsformer det betyder arbetsfonnerna fastaatt påtarmen
deltagarnas inlämingsprocess, dvs. inlämingsmetodema bliratt vikti-

undervisningsmetodema.än Om fastavi på detta i Kunskapslyftetgare tar
skulle det bland innebära deltagarna fårannat användningatt för sin
nyfikenhet, älva får undersöka, tänka, dra sina slutsatser utifrånegna
målet fortsätta läraatt på hand.attsenare egen
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De pedagogiska skolorna
pedagogiska idéer olika och olika tidsepoker slagitpå iDe sätt rotsom

skolor brukar jämförasbrukar benämnas pedagogiska skolor". Dessa
Åkevarandra Skolforskarenmed utifrån olika bedömningsgrunder.

skolorna utifrån:Isling beskrev för år sedan de pedagogiskanågra

för studierna tydligt för deltagarna eller ochmålet är omom-
studierna fast eller löst organiserade,är

göra ellerarbetsformerna aktiva läraär att meraom genom-
intellektuella läsning.

Åkeanvänder Islings kriterier skulle studieförbundens arbetevi iOm
fastKunskapslyftet domineras aktiva arbetssätt understödjer enav som

organisation.
kräverförutsätter både mångfald och aktivitet.Inlärning Detta att

uppgifter deltagaren kanstudierna måste innehålla omväxlande så att
hur uppgifterutnyttja och utveckla alla sina och älv bestämmaresurser

utbildningsanordnaren/läraren ställerlösas. kräver ocksåskall Det att
kunnande,deltagarnas skapande förmåga, på deras initiativ-krav på

självständighet och samarbetsförmåga. Inlärningkraft, ansvarstagande,
nyfikenhet frågande stimuleras ochförutsätter dessutom och äratt

reella möjligheter undersöka sin omgivning,beroende deltagarens attav
helhet, kunskaper.funktion insatt i använda och sinasin prövaense

utbildning till skillnad vardagsinläming vanligtvisOrganiserad frånär
verkligt inflytandeganska hårt styrd; deltagarna har små möjligheter till

innehåll och genomförande. Kunskapslyftetutbildningens måsteIöver
undervisningstudieförbundens ledertill arbete tillvi att som:se en

med ochdemokratisk, samspel mellan deltagare omgivningär ett
varken lärare eller utbildningsmaterial de enda styrandedär är

bygger på samverkan och konkurrensinte på
stimulerar till iatt ta ansvar gruppen-
också innehåller handlingsberedskap förkunskaper attsom ger en

lösa dag kanproblem och klara situationer, ingen iäven som
förutse.

Pedagogiskt utvecklingsarbete
likapedagogiska utvecklingsarbetet måste organiserasDet noggrant

utbildningarna och bedrivas projektform dvs:isom

från klarautgå och tydliga mål-

325utbildningsanordnare1997: 158SOU



ha karaktären försöksverksamhet och därför kunna ifrågasättaav-
etablerade eller heliga arbetsformer

begränsat i tidenvara-
innefatta och enskilda kommer beröras projekt-attgrupper som av-
resultaten
kunna följas, dokumenteras och utvärderas efter plan tagitsen som-
fram inför starten
kunna överföras och i studieförbundens ordinariepermanentas-
Vuxenutbildning.

Vad kvalitetär i vuxenutbildningen
Deltagarnas behov skall tillfredsställas. Varje deltagare känner om
studiearbetet bygger depå behov han/hon har och studierna lederom

de mål motiverar honom/hennemot studera.attsom
Deltagarna skall bli aktiva, engagerade och reflekterande. Själv-

förtroendet stärks, vågar och kan därmed utvecklapröva nytt sinaman
anlag.

Undervisningen får bara bli kunskapsförmedlinginte ledare ochvia
utbildningsmaterial. Inlärning ibland enbart kognitivtettses som pro-
blem, dvs. det bara fråga intellektuelltär arbete deni studerandesettom
huvud. folkbildningenI och i studieförbundens arbete i Kunskapslyftet
måste inlärning också socialt begrepp, dvs. den förutsätterettse som
samverkan med andra. Kvalitet i vuxenutbildningen hör också samman
med utveckling. Det oerhört viktigt läraren,är ansvarigatt ytterstsom
för utbildningens resultat, för deltagarnas kreativitetär öppen och idéer.

Sammanfattning
När vuxenutbildningen befinner sig i stöpsleven och vi inom studieför-
bunden med vår folkbildningserfarenhet också fär möjlighet påverkaatt
och utveckla denna förändrade vuxenutbildning, inställer sig bl.a. de
frågor här har berörts. Frågorna har för mig sin grund inte i någonsom

övertygelsensjälvklar övertygelse i osäkerhet.utan rörsnarare en
enbart detta vi i studieförbunden ocksåatt de olika målgruppergentemot
vi prioriterar har vuxenutbildningsansvar. Detett hur skallviär taom
detta frågorna handlar.ansvar som
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beror det otålighetosäkerhet framgår påinte minOm närtexten, enav
folkbildningen kan befruktagäller få till stånd debatt hurdet att en om

hur folkbild-vuxenutbildning och faktiskt också vårframtidens om-
Kunskapslyftet. sådankan utvecklas med hjälp insatserna i Ining enav

studieförbunden kunna ifrågasätta ocharbetardebatt måste vi isom
grundläggande påetablerade enbart utifrån vårförändra det synmen

utifrån behoven hos de målgrupper vi prioriterar.folkbildning och
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Centrala studiecirklardrag i

AnderssonEva

populära. märks statistiken omfatt-Studiecirklar inte minst iDet överär
cirklarvuxenutbildningen där studieförbundens ochningen i Sverige,av

ansenlig del. SCB-undersökningolika slag Ikurser utgör en en somav
miljoner svenskar åldrarna år,gjordes 1995 skattas 1,3 i 18-75att ca

studiecirkel, vilketårligen deltar i någon 20 procentmotsvarar avca
studiecirkelverksamheten till den domine-befolkningen Detta gör

vuxenutbildning.rande formen svensk Så många 75 procent avsomav
deltagit studiecirkel,tillfrågade de någon gång har ide att enuppger

facklignågon gång har gåttvilket kan jämföras med 25att procent enca
komvux, har deltagit ihar gått på 15,4kurs, 20 procentprocentca

folkhögskolaknappt har gått påarbetsmarknadsutbildning, 12 procent
högskolestudier. vad studie-har bedrivit Fråganoch 11,7 ärprocent

studieförbundens cirkel-popularitet grundar sig i Skiljer sigcirklamas
utbildningavgörande frånverksamhet på något sätt som arrangeras av

vuxenutbildningsanordnareandra
bygger har framförallttankar och denna på,De textresonemang som

medverkade under och 1996.studier jag i 1995i tvåsitt somursprung
för delta-behandlar studiecirklars betydelserCirkelsamhället,Den ena,

andra studien,lokalsamhällen de ingår ioch tör de Densom somgarna
skolverksñnansieratrollhättestudien, delkallavi kan T är etten av

formasmed syfte belysa hur vuxenutbildning påforskningsprojekt att
inkluderar högskola, komvux,Trollhättestudien såväldet lokala planet.

studieförbund utbildningsföretag,folkhögskola, och privata som perso-
näringslivetoch Dennanalutbildning inom kommunen, landstinget

studieförbundens cirkel-artikel tänkt på centrala drag ivisa någraär att
jämförelse med andra vuxenutbild-verksamhet, den framstår iså som

ningsformer
studiecirklarupplagd den först diskuterarArtikeln såär att som

för deltagarna ochutbildningsalternativ, därefter cirklamas betydelser
relation till samhället. Studiecirklar kanslutligen cirklama i sägas utgöra

vad det gällerutbildningsväsendet, bådealternativ till det ordinarieett
deltagargrupper studie-verksamhetens innehåll och fonn, desamt som

kanske liggertill. avgörande skillnaden iförbunden riktar sig denMen
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studiecirklar betyderatt någonting för deltagarna vad andraannat än
former studier nämligengör, kombination intressefördjupning,av en av
lärande och gemenskapf Cirkelverksamheten fyller också andra funk-
tioner i lokalsamhället, dels den på naturligt ingåratt iett sättgenom

kulturliv, både i dessortens skapande och bevarande, dels denattgenom
verkar identitetsuppbyggande, främjar självdisciplinering och folk-samt
hälsa. Indirekt har cirklama också värde för demokratin. erbjuderett De

mötesplats för erfarenhetsutbyte och åsiktsbildning,en stärkersamt
deltagarnas självförtroende och uttrycksmöjligheter.

Utbildningsalternativ
Ett varierat utbud, med kopplingar till föreningslivet och
människors vardag och intressen
Studieförbundens cirkelverksamhet inte bara unikär sin omfatt-genom
ning. Den har också ämnesinnehåll tillett vissa delar både uniktärsom
och populärt. Det gäller fritidscirklar olikat.ex. slag, hantverks-av
cirklar, cirklar i estetiska musik,ämnen bildskapande och dansteater,
och hembygdscirklar. Flera dessa cirkelämnen återfinns inte inom detav
ordinarie utbildningsväsendet och cirklama kan på så vis sägas ettvara
alternativ till detta På Trollhättan, där vuxenutbildningenorten ärsom
starkt inriktad teknik, det tydligtmot är studieförbundent.ex. att utmär-
ker sig på innehåll. Samtidigtatt satsa finnsett annat tendensgenom en
till cirklar inom tekniknära områden,att data/IT,i slårt.ex. andraut
utrustningskrävande vävning, fotoämnen och keramik, ämnensom som

svåra finnaär någonatt Studieförbundensannanstans. satsningar på
data/IT motiveras med befolkningenatt stora riskerargrupper attav
komma på efterkälken i kunskapssamhället de inte erbjuds grund-om
läggande datautbildning.

Det kannärmaste komma studieförbundens fritidscirklar deman är
aktiviteter med liknande innehåll,ett anordnas inom fört.ex.som ramen
kommunernas fritidsverksamhet, där ligger betoningen oftast påmen

älva aktiviteten och inte påstudierna denna. Vad studier ochärav som
vad utövandeär inte alltid heltär lätt för studieför-som avgöra,av ens
bunden själva. finnsDet krav på cirklama inte bara skall lära delta-att

tekniker för arbeta med olikaatt material. Deltagarna skallgarna också
bli delaktiga i det kulturhistoriska sammanhang verksamhetensom
ingår if
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tillkopplingstudiecirklar innehållsli unika sinMånga näraär genom
studieförbun-olika slag. flestaoch organisationer Deföreningar av av

ellerpolitiskt ideologisk rörelsegrundade någon folkrörelse,den iär
fri-arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen,intresseorganisation t.ex.större

naturvårdsorganisation. delkyrkorörelsen, idrottsrörelsen, En stu-av
specifikt inriktade de medlems-diecirklama därförär mot egna

viktiga för byggaverksamhet. profilcirklarDessaorganisationemas är att
förening-föreningarnas identitet. Genomrörelsen och de ingåendeupp

föreningsekonomicirklar mötesteknik,också många ibedrivs t.ex.arna
möjligheternaföreningarna betyderledarskapsträning. Föroch att starta

viktig fråga,kring någonde kan kan koncentrera sigstudiecirklar att
ochkunna behållaför förening skallförutsättningvilket är att enen

idrottsföreningarinvandrarföreningar,profil. gäller såvälstärka sin Det
Tillföreningar, pensionärsorganisationerpolitiska och religösa etc.som

neutrali-utbildningsväsendet, bygger påfrån det ordinarieskillnad som
kulturella eller religiösaideologiska, etnisktförhållande till politisktitet

färgatideologiskt inne-ställningstaganden, tillåter studieförbunden ett
demokratiska värderingar. Dennaförlänge det sker inomhåll så ramen

stärkamål bl.a. "mattockså folkbildningenshållning ligger ärnära som
och tillsammanspåverka livsvillkormöjligheter sinamänniskors att

idéer.°ochenligt värderingarförändra förhållandenmed andra egna
finna ikan svårhandlingsaspekten,förändringsaspekten,älva attvara

Cirklarnaverksamhet.återfinns istället föreningarnasicirklarna, men
möjlighetde erbjuder deltagarnagrundlägger attatt engenomen

för dem viktiga frågor.samman" isigsvetsa
innehåll dencentralt drag studiecirklarnasYtterligare i näraärett

vardag och intressen.erfarenheter, deraskopplingen till deltagarnas
verkat förvid sekelskiftet,allt sedan tillkomststudieförbunden har, sin

vetenskapligafrånsjälva vilja del och läramänniskorfå taattatt av
lättillgängligtinnehåll gjortsMedlet har erbjudarön. varit att ett som

finns fortfarandedeltagarnas vardag.det kopplats till Detatt engenom
till delta-studieinnehålletstudieförbunden anknytaambition hosklar att

hand-exempelvisvid dettaoch det läggs vikt ierfarenheter storgarnas
trädgårdsskötsel, hus-för studiecirkelledarefll cirklarledningar om

vetenskapligtfå delhusdjur kan deltagarnavårdbyggnation, etc., avav
modernaingick detvardagslivet. Studiecirklama iunderbyggda råd för

efter sköt-och längtanpräglades framtidsoptimismprojektet ensom av
härvidlag har skettdetordning. möjligtsamhet och Det är att en

projektindividuellaanvänds föroch cirklama idagförskjutning att mer
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där det handlar utvecklasnarare att sig själv och tillgodoseom sina egnabehov fritidssysselsättningav än samhällsbygge,ett åtminstone om man
på cirkelverksamheten deltagarperspektiv.ser ettur

Studiecirklarna har till viss del ändrat innehåll åren. Studie-genom
förbundens flexibilitet i fråga cirklamas innehåll har gjortom deatt
kunnat förändra sitt utbud allteftersom fåttämnen aktualitet ochnya
efterfrågats deltagarna. Cirkelverksamhetenav startade läsecirklar,som
och fortfarande är exempelvis landskapscirklar populära, speciellt inom
pensionärsorganisationema. Tanken från början böckeratt göravar
tillgängliga för bredare publik låtaen dematt cirkulera mellangenom
deltagarna. studieförbunden arbetade också aktivt, tillsammans med
sina medlemsorganisationer, för byggaatt små bibliotek på mindreupp

Denna funktionorter. blev mindre viktig folkbibliotekennär infördes
och studieförbunden började istället inrikta sig på framställaatt studie-
material i olika ämnen, med bl.a diskussionsfrågor och tips på bred-
vidläsningslitteratur. På år har ämnen datasenare och IT blivitsom
populära och flera studieförbund har investerat i datasalar och utrust-
ning. Inom musikverksamheten har det också kommit in innehåll,nytt

i formt.ex. rockcirklar. Miljömedvetandet harav stärkts och flera
studieförbund har cirklar i milj Tyvärrämnen. verkar dessa
cirklar ha varit svåra rekrytera deltagareatt till. I takt med arbetslös-att
heten har ökat har också speciella cirkelämnen kommit till formi av
Söka-jobb-cirklar och cirklar Av kraft där syftetsom äregen att
höja deltagarnas självförtroende och initiativförrnåga. Nya harämnen
dessutom kommit in i bilden flera studieförbund,att igenom tidernu av
sjunkande och kommunbidrag,stats- på uppdragsutbildning.satsar Det
handlar framförallt arbetsmarknadsrelateradeom områden t.ex.som
gruppsykologi, "att arbeta i arbetslag", kvalitets- och arbetsmiljöfrågor
etc.

Alla cirkelämnen förståsär inte unika. helEn del ämnen på studie-
förbundens återfinns hosäven andraprogram anordnare och här får
studieförbunden konkurrera deltagarna. Kärnämnenom svenska,som
engelska, matematik och samhällskunskap, liksom data, finnst.ex. såväl
hos komvux, på folkhögskolor, i distanskurser hos privata institut.som
När det gäller dessa ämnen detär formen innehålletänsnarare som
skiljer olika anordnare åt. Studieförbunden har här lång utbildnings-en
tradition, speciellt på grundläggande nivå. Bland deltagarnaen finns
bl.a. många pensionärer inte läst engelska i folkskolan,som invandrare

vill förbereda sig för vidare studiersom på komvux och arbetslösa som
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fleraefter årskanskestudera,påcirklarsubventioneradei prövar att
bakom sig.skolerfarenheterdåligaoch meduppehåll

används iblanduddastudera litecirkelforrni ämnenMöjligheten att
yrkenyrkesvägledning. Drömmarungdomar sorts somomensomav

gammaldagskanskearbetsmarknaden,stråken pådeutanförligger stora
underhållningsbranschen, ska-ellermusik-yrkenhantverksyrken, inom

hängeryrkenellereller författarekonstnärpande yrken sam-somsom
omöjliga reali-kan kännasspeciellt intresse, attmed något annatman
för och påkänna sigmöjlighet prövaStudiecirklarna attengersera.

Detoch kravlöstbilligt ärrelativt sätt. ettpåolika ämnen ett mer
gymnasieskolan,påestetisktväljaavgörande ettattsteg t.ex. program

någon privat-kanskeellerfolkhögskolapåmusikinriktad kurs enen
med sådanmisslyckasförödandekännasdet kanochutbildning att en

utbildning.dyr,dessutomiblandochlång,
framtiden Eniinnehållstudieförbundens utkommer attHur se
till arbetsmark-ochvuxenutbildningtill övrigrelationendiskussion om

förhållandeistudieförbund, minstinteflerapåbörjats inomharnaden
Kunskaps-lärandekunskapslyft och livslångtförde strategiertill ett som

vuxenutbild-rollhättestudien visarformulerat. Tlyftskommittén att
har fåttochbehovarbetsmarknadensefteralltmerningen enanpassas

arbetsgi-medkontakterha godaroll.arbetsförrnedlande, Attdelvis ny,
arbetsplatsförlagdmedutbildningerbjudakunnaslag ocholikaavvare
Studieförbundensbetydelsefullt.anordnareflerapraktik, somses av

de orkarFrågankaraktär.haft denna ärinteså längeharcirklar än om
de hittillsutbildningsaltemativdetochmångfaldenbehålla somvara

varit

samtalet har storpå små därbyggdstudieformEn grupper,
deltagarnaförviktigtbetygoch äravsaknadenochplats av prov

studieförbundenideal för hurtydliga attganskafinnsDet anser en
förhandledningarframträder iIdealetutformad.studiecirkel bör vara

erfaren-deltagarnasfrånskall utgåcirklamainnebärochcirkelledare att
samtal, övningarsammansättningbalanseradpåoch byggaheter aven

bör intearbetssätt. Cirklamaundersökandeföreläsningar,och ettsamt
ordetsideltagare rättakan känna sigallahögre kravställa än att som

förståelsetidigarederassamtidigtskallbemärkelse, utmana avmen
mindreorganiserade icirklamamöjligtskalldetta ärFörämnet. att vara

lyfterCirkelsamhälletpersoner. Ifemtontill högstfemomgrupper
betydelsefull vid valetlillafram denocksådeltagarna somgruppen
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mellan studiecirklar och andra utbildningsformer. denI lilla gruppen
förväntas alla uppträda demokratiskt och ingen tillåtas domineraatt
samtalet. Avsaknaden och betyg värderas ofta positivt detav prov när
gäller cirkelstudier, inte enbart med dåliga erfarenheter frånav personer
sin tidigare skolgång. I cirkelstudier handlar det frivilligt sökaatt sigom
till studier utifrån intresse förett ochämnet inte förstai hand för att
meritera sig. Men avsaknaden betyg kan också hinder videttav vara
rekryteringen deltagare. De vill meritera sig för högreav studiersom
väljer istället behörighetsgivande utbildningar. Jämfört med annan
utbildning framstår cirkelstudiema mindre rangordnande och detsom
blir inte lika viktigt för deltagarna hävda sig i förhållandeatt till varan-
dra.

Andra formmässiga karakteristika studieförbunden själva lyftersom
fram friheten och frivilligheten.är Alla skall ha tillträde till verksamhe-

ingen skallten, tvingas dit. Vuxenstudier i allmänhetmen frivilligaär
bortsett från del personalutbildning det kan ändåen svåraremen vara

avbryta studieratt har investerat mycket tid ochsom man pengar
kanske tjänstledigt ochatt studielån.ta Kravengenom på fullföljaatt
påbörjade studier har ökat Centrala studiemedelsnämndenattgenom
CSN har ändrat sina regler så det krävs heltidsstudieratt med god-
kända resultat för få lån. En studiecirkelatt lättare avbryta,ärnya att
eller avstå från vid enstaka tillfällen, så skulle behövas. Det skallom
dock det finnssägas studiecirklaratt där frivilligheten kan ifrågasättas,

cirklar gårt.ex. på arbetstid eller cirklar ingår isom speciellasom
för arbetslösa med medel från länsarbetsnämnden.program

Homogena och heterogena deltagargrupper
Cirkeldeltagare återfinns i så alla samhällsskikt.gott Studieförbun-som
den riktar också sin verksamhet till breda lager befolkningen, ävenav

några dem speciellt har profilerat sigom vissa deltagargrupperav mot
t.ex. ABF lågutbildade ochmot TBV tjänstemän. I studieförbun-mot
dens cirklar deltar också inte så ofta deltar i utbild-grupper som annan
ning. Det gäller exempelvis pensionärerna, både går cirklar riktadesom
till allmänheten och cirklar inom för pensionärsorganisationerramen
och föreningar. Andra deltagargrupper, inte har någon självklarsom
anordnare förutom studieförbunden vända sig till,att småföretagareär
och bönder. dessaFör handlar det fortbildning i arbetslivet. Småfö-om

fleraretagama studieförbund men även delses av privataav en
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gällerdetspecielltmarknad, närnyutbildningsanordnare ensom
uppdragsutbildningen.

verk-studieförbundensidet kommit inår harPå gruppernyasenare
vuxenutbildnings-utprägladperiodunderStudiecirklarsamhet. enenvar

bl.a.verksamheten,ungdomar ihel delåterigenfinnsfonn. Nu en
ochtillförbunddeldata/IT-cirklama. Enoch satsarmusik, teatergenom

kraftigtstigithararbetslöshetenmedochför barn. Icirklarmed på att
riktatscirkelprogramellerkurserlängrecirklar ochmångahar även

deltagar-subventioneradeoftacirklar hararbetslösa.till Dessaspeciellt
medlems-facklignågonstudieförbunden älva,avgifter, antingen avav

Alltflerlänsarbetsnämnden.frånstödhjälpmedellerorganisation av
fleradet harbådecirklarna, startatstillockså atthittarinvandrare genom

invandrarföreningamaochstudieförbundensamarbetsprojekt mellan
blandarbetslösaförcirklar annatspecielladeoch somt.ex. genom

på ALU-centren.erbjuds
infonna-mednåsvårastudieförbunden att utGrupper, ansessom av

missbruks-medochensamståendebl.a.till,tion är personermammor
isoleradeblirlättproblem. Dettasocialaandra äreller somgrupper

kommaskäl har svårtsocialaellerpraktiska attdeeftersomhemma, av
flerdetfannSCB-undersökningen ärrefererade atttidigaredenI manut.

blandochäldreblandvuxenutbildningssammanhangiicke-aktiva per-
andravad det iarbetaryrkenokvaliñcerade ärmed än grupper.soner

cirkel-exempel påfinnsicke-aktiva. Det attensamståendeflerLikaså är
fåförknackat dörrocharbetslösa gått attförcirklar runtideltagare t.ex.

strategi,ovanligganskaförmodligendeltagare. Dettamed sig är ennya
prövats.där denframgångsrikvaritden harmen

ochbåde homogenkancirklarnaiDeltagarsammansättningen vara
alltiddeltagarnaharföreningarförcirklar inomlheterogen. ramen

anord-finns ingenverketälvautgångspunkt. Inågon annangemensam
studie-hosså homogenaförekomma ikanstudierdär somgruppernare

iMedlemmarnanackdelar.ochfördelarbådehar förståsförbunden. Det
erfarenhets-utifrån sinvarandraförstårhomogen gemensammagruppen

Å dialogenkansidanandraidentitet.utvecklaoch kanbakgrund egenen
pågårsynpunkter tvärs moteftersomblisådan snävi somgruppen

risk förmedför sini attföreträdare. Detta turhar någoninte engruppen
ocksåfinnsdetförlorad. Mencirkeln gårpotentialen ikritiskaden

dedeltagare. Isammansättningheterogenmedcirklarmånga aven
ibland hadeltagarnakanallmänhetentillriktar sigfritidscirklar som
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väldigt olika bakgrunder och erfarenheter även har ettom man gemen-
intresse församt ämnet, antingen det handlar språk,ett navige-om om

ring eller akvarellmålning. Det finns dessutomom cirklar där själva
kultunnöten,ämnet är mellan olikat.ex. invandrargrupper och svenskar.

Etniskt blandade cirklar finns kämämnena,iäven vilket inte alltid varit
så lätt hantera föratt deltagarna kommer från länder med olikasom
utbildningstraditioner och olika sätt på värdetatt utbildning.se av

Intressefördjupning, lärande och gemenskap
Studiecirklar kan ha hel rad olika betydelser för enskildaen deltagare.
En del dessa betydelser är förav mångagemensamma typer vuxenut-av
bildning, andra unikaär för studieförbundens verksamhet.mer Beto-
ningen på lärandet och sakorienteringen finns i cirklar, liksom i all
utbildningsverksamhet. Men cirkelstudier innehåller dessutom ofta ett
inslag vardaglighet och intresseförankringav kanske särskiljersom
cirkelstudiema från utbildning. Likaså deltagarnaannan poängterar den
sociala gemenskapen betydelsefull. Ur deltagarperspektivsom förefal-
ler just denna kombination intressefördjupning, lärande ochav gemen-
skap cirklamas kännetecken. Försvinnersom någon delarna harav
cirklarna mist mycket sin karaktär.av

kopplingenAtt till vardagslivet, liksom möjligheten till intresse-
fördjupning, viktig förär deltagarna finns det många exempel på i
Cirkelsamhället. Vi har lantbrukaren går cirkel "min gård isom en om
EU, pensionerad kvinna går demens-anhörig-cirkel,en som en en ung
hästintresserad flicka går cirkel travsport Mensom vardags-en om osv.
anknytningen finns för många deltagarna också i de cirklar harav som

skollika läserämnen. De engelskamer fört.ex. klara sig bättreatt
för barnen flyttatatt utomlands eller förresor, förstå filmeratt på TV. I

valet mellan flera anordnare kan tänka sig deltagarnaatt väljerman
cirkelformen just studiemotivetnär vardagsnäraär och intresseförankrat,
medan de välj behörighetsgivande utbildningar förer sin meritering om
det finns sådana tillgå."att

Deltagarna lyfter också fram den gemenskap utvecklas i cirklarnasom
betydelsefull. Cirkelgemenskapen harsom speciell karaktär,en som

utmärks kraven påatt begränsade.umgänge ärav Man umgås i cirkeln
och har inte något kravt.ex. på sig bjuda hem deatt andra deltagarna
eller träffas utanför cirklarna. För några dem ligger det dessutomav ett
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förhållanden,legitimaundertimmarnågrahemifrånkommavärde i att
förstärksGemenskapenandra.träffarochkommerdesamtidigt utsom
detverkarocksåförintresset ämnet somdet varasomgemensammaav

påfunderakanMancirklama.samtalen ipräglar omhuvudsakligen
cirkel-begränsande påinverkargemenskappåförväntningardeltagarnas

kanske "neu-väljergemenskapenförrädsla störasamtalen. Av att man
sådant.oftadåcirkelämnetoch ettärsamtalsämnentrala

främjandeidentitetsbyggande,kulturlivet, avDel i
indirektfolkhälsa, samtochsjälvdisciplinering

demokratinstärkande av

kulturbevarandeochKulturskapande
ochsinapåkulturarrangemangradStudieförbunden har enprogramen

körer uppträ-kanstudiecirklar. Detgrundade idessa somdel är varaav
oljemålningicirkeldeltagareföreställningar,teatercirklarder, gersom

frågadetEftersomkonstverk ärsinaställer omakvarelloch ut osv.som
ochkaraktärfolkligoftakulturyttringardessaamatörverksamhet har en
detkunnaskulle säga attManpåmänniskortillsig orten.vänder nog

ochskriverrockbandscirklama texterdelförgäller somäven aven
funde-ochuppväxtmiljö, drömmardeltagarnasavspeglarmusik som

värdesamhälleligt ärmedcirklar stortetttillvaron. Enringar över grupp
åtsigbarainte attdeltagarna ägnardärslagolikahembygdscirklarde av

svenskadendelarföraochdokumentera ut,också avstudera, attutan
kartläg-naturcirklariblandarbetarliknandePåkulturhistorien. sätt som

såledeskanCirklar sägasområde.någotinomoch djurarterväxterger
funktion. Dennakulturbevarandeochkulturskapandebådefylla enen

utbildningsanordnarede flestahosfinnsutåtriktad,ambitionen, att vara
mindrePåkulturvetenskapliga ämnen.ochestetiskamedarbetarsom

den härha typenoftastudieförbunden att avdock ensamma omärorter
utbildningsinnehåll.

folkhälsaochsjälvdisciplineringidentitetsbyggande,
positio-medförknippadsamhällenindustrialiserade näraiIdentiteten är

kvalificerainriktatutbildningsväsendet attmotärocharbetslivetinen
leverarbetslösaarbetsmarknaden. Deinträde påstuderande förde ett

gällervilkethotad, ävenblirlättidentitetderasdärsituationdärför i en
byggakan sätt attCirkelstudier ettungdomar.ochpensionärer varaför
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identitet på andra grunder arbetslivets.upp änen För pensionärerna kan
cirkeln hjälpa till hålla gamla traditioneratt och umgängesforiner vid liv,
samtidigt håller sig med vad händersom man i samhället.our Försom
ungdomar, i identitetsdanandeär period, kansom cirkelstudieren vara

väg sig framatt pröva till ochen verksamheter degrupper som passar
idéerna och livsstilen.egna

Det ordinarie skolsystemet innehåller rad disciplinerande dragen som
brukar gå under beteckningen den dolda läroplanen I denna ingår en
tids-, och ämnesmässig uppdelningrums- studierna, liksomav ett
bedömningssystem för de studerandeatt sortera i hierarki dugligaen av
och mindre dugliga individer. De studerande ofta omedvetet,reagerar,
så de instrumentelltatt antar förhållningssättett till studierna. Betygen
blir vikti tillägnaän sig kunskaperatt igare Studiecirklarämnet. innehål-
ler också disciplinerande intemoment, karaktär imen av samma som

utbildning. Den dolda läroplanenannan är Deltagandet ien annan. en
studiecirkel ställer visserligen krav på deltagarna. handlarDet attom

tider, komma hel, och nykter, begärapassa ordet och påren sinvänta tur
i diskussionerna, engagerad och bidra med erfarenhetervara tillegna

Denna disciplinering dockgruppen älvpåtagenärosv. och kontrolleras
den Man kanav säga studiecirklar fortfarandeegna gruppen. att präglas

skötsamhetsideal framträdandeav samma redan vid isom var starten
början århundradet. Alla samhällen efterav bevarasträvar ordningatt en
och för detta krävs visst mått kontrollett medborgarna.över Behovetav
är det gällerstörst denär människor riskerar hamna vid sidanattsom om
i samhället, exempelvis de arbetslösa. Medlemmar föreningarsom i har
själva tagit på sig denna kontroll, självdisciplinering,sorts oftaen som
bedöms positiv de involverade. Studiecirklamasom fungerarav också
ofta på det viset. Deltagarna ringer varandrat.ex. någon borta ochärom
dessa små sociala nätverk trygghet andra Studieformer lättger en som
kan förlora då lärarna där har betydligt fler studerande "hålla reda på"att
och där den sociala gemenskapen inte betonas betydelsefull påsom

sätt.samma
Ur samhällsperspektivett det värdeär medborgarna kännerattav

trygghet och delaktighet i olika slag. Att hålla sig igång,grupper av
fysiskt och psykiskt, viktigtär förebyggandeett inslag för folkhälsan.
Trivsel, gemenskap och lagom svåra utmaningar också betydelsefulltär

hälsosynpunkt. Många deltagare talar ocksåur cirkeln avkopp-om som
ling, miljö fri från Speciellt förstress.som människoren harsom
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cirklamakanpensionärer,många varaaktiviteter,tilltillfällen tandra ex
Desysselsättning.meningsfulltillhemifrånkommamöjlighet att enen

sittandeblilättDet attbetydelser. ärliknandepåpekararbetslösa
följochförsämrademed ommat-framför TV:n, somsovvanorhemma

Cirkelstudier, ävendagarna.strukturerarnågontingfinnsdet inte som
tillmedverkakanvecka,gångertvåellersigbaradet rör perom enom

tillvaron.istruktursådanatt ge en

demokratinstärkandeIndirekt av
samhälletisolerade från runtblilätttenderar attUtbildningsinstitutioner

målsättning attpoängterarövergripandeStudieförbundensomkring.
livssi-sinpåverkamänniskorför att...möjliggöraskallverksamheten

samhällsutveck-ideltaför attskapatillochtuation att engagemang
deltagande iochhandlingriktningialltså motpekarMålen25lingen."

Tryckerformuleringtolka dennaskallhurFrågansamhällslivet. är man
indivi-hosdeltagandetförlägger ansvaretmöjliggörandet,på manman

detsåmålen ärläsaockså attkanMencirklama.utanfördvs.derna, man
samhällslivet.iaktivaskallkollektivetgruppen,cirklama varasom

formdem i ettcirklama gettvärdenpå avpekarDeltagarna som
uttrycksmedel.nyanseradeellerochsjälvförtroendeförbättrat mernya

därsamhälletdialogförmötesplatserdessutom omCirklama enär
värdenindirektaDessaerfarenheter.ochåsikterutbytakandeltagarna

medborger-sinatillvarakunnamänniskor taför attförutsättningarger Ävensamhällsutvecklingen.isubjektaktivabliochrättigheterliga
studieför-kanske ärmöjligheter,dessautbildningsformer menandra ger

intedemförsjälvförtroendetstärka sompåspeciellt bra attbunden
också bättrestudieförbunden ärstudier.tidigarei sinahögtsåvärderats

k0rtutbil.daderekryterapå personer,utbildningsanordnare attandraän
studie-högutbildade iöverrepresentationfinnsdetta avtrots enmen

verksamhet.förbundens
samhället.involverade idirekt sättpåocksåcirklar ettdel ärEn mer

fackför-förcirklar inomarbetsmilj vissa ramengällerDet t.ex.
harcirklarexempelvisockså sompartier,politiska somocheningar men

lokalsamhället. Huriverksamheterandraellerväntj änstermål startaatt
inomsamhällslivetdeltagande ikollektivtpåkravetställaskallhårt man

demokratibegreppet äriläggavill envadochcirklamaför manramen
vid liv.hållaständigtstudieförbundenför attfråga
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NOTER

Med studiecirklar här den verksamhet därmenas antalett personer,vanligen mellan fem och femton stycken, under någramöts timmar, tillentvå gånger vecka för studera någotattper Cirklamaämne. har ledare ochenoftast något studiematerial utgå från.att En del studieförbundenav
anordnar också kurser, skiljer sig från studiecirklamasom de ärattgenom

sammanhållna, de går påmer t.ex. heltidatt under några dagar eller sträcker
sig helöver termin och inkluderar fleraen änmen. Vissa studieförbund
bedriver också uppdragsutbildning, exempelvis i form personalutbild-avning för näringslivet. Då studiecirklar tydligare skiljer sig från andra typer

utbildning vad kurserän och uppdragsutbildningav detgör, främstär cirklar
kommer behandlas här.attsom

Jonsson, Gähler, M. 1995. Studien bygger telefonintervjuer utifrån
omfattande frågeformulärett till riksrepresentativtett urval 3 000av perso-åldrarnai 18-75 årner och tilläggsurvalett 1 000 individer frånom tre orter

i Sverige.

Andersson, E., Laginder, A-M., Larsson, Sundgren, G. 1996. Studien
ingår delprojekt iett utvärderingsom statens folkbildningen SUFO 96.av
Andersson, E. Larsson, 1997.

Synpunkterna här bygger främst på det empiriska material ligger tillsom
grund för Cirkelsamhället och rollhättestudien.T Ett teoretisktmer resone-

kring folkbildningensmang i förhållandesärart till vuxenutbild-annan
ning finns Larsson, S. 1995.

Kombinationen intressefördjupning, lärande och gemenskap kan förvisso
ha betydelse for deltagareäven ien andra utbildningsforrner studie-än
cirklar. I cirkelstudier framstår dock denna kombination den tydligastesom

betydelsen, dvs. sågemensamma alla deltagaregott lyfte fram samtligasom
dessa aspekter.tre

På med folkhögskolaorter kan liknandeen finnas,ämnen då i formmen avlängre sammanhållna utbildningar, övert.ex. termin. Detsamma gäller deen
estetiska på ungdomsgymnasiema.programmen Det finns också privata
utbildningsforetag undervisning i instrumentspel,som dansger etc.
Skolöverstyrelsen 1982. Enligt den aktuella propositionen 1990/9 l 282
skall studieförbunden medverka till utveckla folkligatt kultur.en
Proposition 1990/91:82, 6.s.
Ambjörnsson, R. 1988. Frågan studiecirklamas populärvetenskapligaom
innehåll diskuteras också i Sundgren 19960.
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samarbets-hade varittidigareFU,Folkuniversitetetstartades1947 ensom
Folkuniversitetetuniversiteten.vidKursverksamhetenförorganisation

dentillgängliga förresultatvetenskapligapåinriktat sigsärskilt görahar att
studie-andraflerahosdockfinnsambition ävenallmänheten. Dennabreda

1985.Johansson,förbund. Se t.ex.

1991.Levihn, U.R.Christersson,Se t.ex.

1988.R.Ambjömsson,beskrivs iskötsamhetsidealDetta

199627.SOU

arbetsför-sedantydligalltmerblivitarbetsmarknaden hartillAnpassningen
hardeinnebärdirektivfick att1996januariden 1 numedlingarna somnya

månad. Eftersomåtgärderiantalhålla visstsigkrav ett peratt personer
arbetsförmedlingarnaköperåtgärddyrförhållandevis nu-utbildning är en

ärkurser förarbetsmarknadsanpassadekortaenbart in sompersonermera
utbildningen.eftergaranterade arbetenmindreellermer

LevihnChristerssonoch19831979, ByströmSvantessonSe t.ex.
1991.

exempelcirklar. Somregistreradeärfinns störreDet även somgrupper som
arbetslösa.förspeciellaingår icirklarochkörerkan programnämnas som

betydelsengrammatikfolkbildningensi avdiskuterarLarsson tenner av
studiecirk-specielltfolkbildningen,Inomcirkelstudiema.frivilligheten i

vadanvända tiden, utgöriandraetablerat sättet atthar somlama, vanorman
jämlikdelvisexaminationer,ochavsaknadeninnehåll, merenprovav

kombinationenledare etc. Larssonoch attdeltagaremellanrelation menar
relatio-studiecirklama,bytesvärde göri attavsaknadochfrivillighet avav

densysternrationalitetpräglasintedeltagarnamellan somsammaavnen
...männis-ordningenkännetecknasIstället attobligatoriska skolan gör. av
anständigtochriktigtvadtillfram är sant,tillsammanskor somresonerar

1995,Larssondetta.handlingarnakoordinationenbaseraroch av
46.s.

problemdettahar löstTrollhättan,istudieförbund, TBV genomVissa som
önskarsådeltagarededitskola förmed Statenssamarbete somvuxnaett

någotcirkel igenomgångenexaminerade efter t.ex.blivända försigkan att
certiñerandestudieförbundenexempelocksåfinnsspråk. attDet ger

Cambridgeviaskerexaminationen t.ex.där externt, gerutbildningar som
engelska.certifikat i

dörrknack-användesCirkelsamhället,iGunnared,20 orternaI var en avsom
anord-FIAfolkhögskoleföreningenrekryteringsmetod somning avsom

med ABF.samarbetearbetslösa icirklar förnade
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Larsson 1996 diskuterar vardagslärandet och dess förhållande till vuxen-
studier. För vuxenutbildningenatt skall kunna vardagsföre-utmana
ställningarna måste den autentisk och relevant, dvs. den måstevara varaförankrad i människors genuina intresse for ämnet och på naturligtett sätt

kopplad till deras livssammanhang.vara Frivilligheten i studiecirkel-
deltagandet, liksom avsaknaden och betyg, bäddar for båda dessaav prov
kvaliteter, Larsson.menar

22 Sundgren l 996a, l996b diskuterar i två den begränsade intimitetenpapers
i cirklama.

23 Det finns också exempel på deltagare funnit förvänner livet i cirklama,som
deäven utgörs fåtal.ettom av

24 Snyder, B. R. 1971, Broady, D. 1981.

SFS l991:977 §2.

26 Svensson, A. 1994.
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Om behovet av

folkhögskolepedagogik
GarefeltBjörn

medfolkhögskola attHolapåelevernafick ombörjanseklets varaI
tillde-Elevernakommunalstämma.tillomvandladestidförskolan enen

dettaikommunenkunskapertillämpa sinafickochrollerolikalades om
ochgrundareskolanstänka sigkanMan attexperiment.pedagogiska

med dennasyftenflerahadelärarehansochSandlerJohanrektor
andrapåförekomocksåkommunalkunskap,ilektionpraktiska som

framtidförelevernaförberedavilleSäkertfolkhögskolor. somenman
kommunalamedkanskesamhällsmedborgare, ävenkunnigaaktiva,

vidcentral frågademokratiförförtroendeuppdrag. Kampen envar
metodiska sättettdettatroligt ärvaocksåtid. att varDet greppdenna är

ochTeorinfolkhögskolans.profilpedagogiskadenskapa som varatt
Förvariälvverksamhet centrum.Elevernasfördespraktiken samman.

de tidigarekatekesskolaauktoritäradenkontrastenmåste moteleverna
aktivdeförväntadesfolkhögskolan tahissnande. Härvarithamött

användakundedekunskaperoch fickverksamhetskolansdel i som
i livet.även senare

folkhög-ifaktorerfyrafasta påartikelnhärden tai attkommerJag
folkhögskolan,iförankringhistoriskharallaskolepedagogiken som

samhälls-denidag ibetydelselikaminst storjag är avmenarsommen
handlarpågår. Detförändring omsom

studierproblemorienterade-
utvecklingpersonliga

praktikteori ochmellansambandet-
medborgarandaochdemokrati-

grundläggande vär-dessatillämpningeninnebärutmaningarVilka av
innebärvadochårenkommandedeunderfolkhögskolanförden

denifrågorperspektiv Dessa tasdettautifrånkunskapslyftet upp
artikeln.delen avsenare
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Problemorienterade studier

När jag började arbeta på Hola folkhögskola 1979 det i tid närvar en
gamla pedagogiska modeller ifrågasätta. Sedan några årvar denvar
traditionella ämnesuppdelningen borta, med undantag för färdighets-
ämnen. En modell baserades på problemorienteradesom studier hade
införts efter långvariga diskussioner. Vad bakgrunden Omvar man
vidgar perspektivet till hela den svenska folkhögskolevärlden, hade
fram till 1970-talet den pedagogiska praxisen på folkhögskolorna enligt
Robert Höghielm Folkhögskolans pedagogiska praxis, 1992 känne-
tecknats av

föreläsningar,-
samtalslektioner fråga-svar förhörande karaktär,av-
diskussionslektioner en utveckling samtalslektionema,- av
betoning elevernas älvverksamhet innehållerav biblioteksstudier,-
problemlösning i projektarbete dvs. studiearbetegrupp, ärsom
ämnesindelat etc.,
informella diskussions- och föredragsaftnar.-

Folkhögskolans pedagogik hade i högsta grad varit varierande.
Skolforrnens pedagogiska frihet innebar betoningenatt i ovanstående
arbetsformer varierade från skola till skola, vilket också någotvar man
själv förordade inom folkhögskolan. Men Höghielm talar "real-om en
skoleisering" folkhögskolan på 1940- och 50-taletav under det yttre
trycket studierna skulleatt Ämnesindelningbehörighetsgivande.av vara
och kunskapskontroll accentuerades. Elevernas självverksamhet bör-
j ade komma i skymundan på flera håll.mer

I början 1970-talet det framväxte rörelseav bland folkhögskolelä-en
och elever ville återlcnyta tillrare äldre folkbildningstradition.som en

De problemorienterade studierna lyftes också fram den statliga folk-av
högskoleutredningen SOU 1976: 16. Skolöverstyrelsen startade däref-

utvecklingsprojektter ett flerapå folkhögskolor baserat på detta arbets-
vilket harsätt, beskrivits Gunnar Sundgren Folkhögskolepedagogikav

mellan myndighet och medborgare, 1986. Enligt Höghielm präglades
utredningentyvärr och försöksverksamhetens uppläggning ettav

ohistoriskt Mansynsätt. inte sintog utgångspunkt i folkhögskolanatt
alltid kännetecknats problemorienterade studier oberoendeav terrni-av
nologi och ständigt varit sysselsatt med elevernas sjålvverksamhet.
Holas kommunalstämma jag nämnde inledningsvissom är exempelett
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problemorienteradetillbidrog kanskebristerdetta. Dessapå att ge
del skeptiker.modefluga hosprägelstudier enav

samhälls-folkhögskola lärare ibörjade HolapåjagMen när som
år.genomförd sedan någraalltså nyordningenorienterande ämnen var

elevernaproblemorienterade studier baserades påmedModellen att
för. Elever-kunskap de hade användningtill denskulle söka sigsjälva

skulleför deförutsättningenoch motivationintresse atteget varnas
Ämnes- be-studiernaborta,årskursindelningenochkomma rätt. var

veckor.varade i 4-6eleverprojekt i 5-15drevs i somgrupper om
olikakringfrågorformuleraelevernaskulleLärarna attuppmuntra

alltid kundeintesökahjälpa elevernaföreteelser och att somsvaren,
proj ektarbetenaskiftande iockså väldigtMetodernaböcker.ifinnas var

frågeställningar.ämnesområden ochberoende på
projektillustrera. I1980-talet fårunderfrån Holaexempel ettNågra

nuläge i Palestinabakgrund ochförståsökahandladetkunde attom -
efter uppgifterjaktledde demfrågorelevernasIsraelkonflikten, där

religionskunskap, his-ämnesgrupperingartraditionellaflerainom som
åtskilt.inte Iparallellt,samhällskunskap ett annatochtoria men-

omfat-blandgjorde deltagarna rättvuxenstudier, annatprojekt enom
frågade sökte ifram deför fåenkätundersökningtande att omsvar

folkhögskola och rekry-viddeltagande korta kurserimellansambandet
fåhelt enkelt intefannsUppgifter detta attlånga kurser.tilltering om

faktamaterialenkät,därförgjorde ettoch deltagarnapå, gavsomtag en
sökteprojekttredjeutifrån.slutsatser Ioch draanalysera ett manatt

utveckling,för bygdensskolan harbetydelsevilkenfrågorbesvara om
nedläggning mindrestrid i kommunenbakgrund avmot omenav

oclh analystill läsningfördearbetetlandsbygden. Detbyskolor på av
tidnings-utredningar ochregionalpolitiskaavhandlingar,vetenskapliga

ochpolitikergenomfördes inbjudnafrågan meddebatt iartiklar. En
tjänstemän.

utmaningblevförvånande det här studiesättetkanske inteDet attär en
perspektivför-ochden rollförändringeleverlärare ochför både genom
arbetssättetproblemfinna svagheter och i ärinnebar.det Attskjutning

motivationstudiegrupp bristdet finns påsvårt. Om ihellerdärför inte en
drivkraftengrundval, bygger påmodellensrubbasnyfikenhetoch som
mellankunskap. motsättningar isöka Inreelevernahos att mergruppen

Vilketuppstå,lättmotiverade elever kan dåmindremotiverade och
innehållet igällerproblemlärande.för Ettklimatetförsämrar annat

behovuttrycker sinaeleverhurprecistellerstudierna, närprocessenmer
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går till. Ovana vid ställa frågor inför företeelseratt i tillvaron kanegna
leda till eleverna välj projektornrådenatt inspirerade till exempeler av
tillfälliga medierna fokuserarteman på under period,som utanen
djupare relevans för deras liv. Avvägningen mellan bredd och djupegna

också problem. fårär Hur eleverna överblickett och sammanhang och
inte enbart kunskap inom fåtal specialområden frittett Hur ska elever-

val vara Vilka behöver finnasnas ramar
Listan svårigheter och problemöver med problemorienterat arbets-ett

kan längre.sätt göras Men principerna i arbetssättet väl in i såvälpassar
folkbildningstraditionen i dagens situation med ökande krav påsom
individemas förmåga självständigt söka och värdera informationatt och
förmåga lära Jag tycker det finns skälatt allvarligtnytt. reflekteraatt

hur folkbildningen ochöver övrig vuxenutbildningäven kan utveckla
pedagogiken med utgångspunkt i principerna för problemorienterade
studier. Jag tänker på detta:

utgå från de behov de studerandeatt uttrycker-
fasta på de studerandes erfarenheteratt ochta utgå från det kända till-

det okända, från delen till helheten
bejaka människors upptäckarglädjeatt och behov förståattav-

sammanhang

Till detta återkommer jag längre fram.

Personlig utveckling
Ett centralt inslag folkhögskolansi pedagogikannat har varit betoningen

den personliga utvecklingen hos den studerande. Utvecklingenav av
elevernas självförtroende, samarbetsfömiåga, kreativitet och flexibilitet
står inte i till utvecklingen kunskaper och färdighetermotsats av -

finns ömsesidigt samband.tvärtom ett
exempel:Ett Eleven komM till folkbildningslinj på Hola i sluteten av

1980-talet. Hon i medelåldern. Efter period hemmafru hadevar en som
hon kommit på arbetsmarknaden och arbetat blandut inom indu-annat
strin. Där ådrog hon sig förslitningsskada gjorde hon inteatten som
kunde fortsätta sitt arbete. hadeM under de åren varit klubb-senaste
ordförande på arbetsplatsen, präglades arbetsmiljöproblemsom av av
både fysisk och psyko-social sammanhållningen bland de anställdaart.
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och vissaarbetsledningenbådepressadkände sigM avavsvag.var
missförhållandena.föransvarighennevillearbetskamrater, görasom

erfarenheter. Honpräglad sinahon tystHolakorn tillNär M varavvar
omgivningen.attitydavvisandeoch visade motoch sluten närmasten

kändebotten. Honiberättade honsjälvförtroende,Hennes senare, var
tillhörahon komstudiegruppvärdelös. Denoch attgammalsig var

denerfarenheter,ochålderfrågabåde iblandad gemensammaom
medelålders kvinna,Enfolkbildningsintresset. somnämnaren annanvar

förintresseutveckla sittförvårdarbeteledigt från sittårtagit attett
Efter-kontakt iförstaföreningsliv, blev M:sochfolkbildning gruppen.

gruppmedlemmamatillrelationeri M:fler knutarfler ochlösteshand supp
framgångsrik studierna.iochaktivalltmerhon blevochlärare,och oss

ledargestalt iutvecklats till någothade hontidytterligareEfter enaven
praktik-Undersigoch kändeaccepteradhondär trygg.vargruppen,

folkbildnings-tilltillfälle kommafick honutbildningenperioden i att en
kunde hontidEftermycket.intresserade henneverksamhet ensom

efterochdär,fast tjänsterbjudenhon blivitmeddela att engruppen
arbete.började hon sittslututbildningens nya

tydligsådenförsolskenshistoria Jo, ärsådan attVarför berätta en
personligattitydenouttaladeelleruttaladeden attjagIbland möter

"flummigt"lyxbetonat, något snö-folkhögskola någotutveckling på är
historienDärför tycker jagnågot.betyder attegentligen intesommos

personligaoch denstudiernamellansamspeletdetviktigM är varom -
ochfötternaundermarkfå fastkundehongjordeutvecklingen attsom

genomgickhonutvecklingindivid. Densjälvständigvidare som
arbetsmarknaden. Ochpåsig inför hennemöjligtocksågjorde det att ta

snabb ochovanligtutvecklinghennesunik,intehon ävenär varom
genomgripande.

folkhögskolanstudiedenkonstateraglädjandeDärför det attattär av
folkbildningenutvärderingenstatligaför deninomgjorts avramensom

allmänhetiundersökningenifolkhögskoleelevernaSUFO funnit att
eftersjälvförtroendehöjtsjälvkänsla och attfått ökaddeattanser

avseendet.unik detialltså intefolkhögskoleutbildning. M ärdeltagit i
folkhögskolansÄr utanförintressant ävenfaktum någotdetta ärsom

värld
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Teori och praktik

Så något sambandet mellan teori och praktik.om folkhögskolanTar
på och utvecklar från de pedagogiskavara arvet experimenten med

kommunalstämmorna jag nämnde inledningsvis Jag folk-tror att
högskoloma ofta varit bra på finna föratt vägar utveckla kurseratt där
teoretiska och praktiska vävtsmoment Här finnssamman. storen
samlad erfarenhet inte minst i dag borde intressantsom långtvara
utanför folkhögskolomas Fördelarnaväggar. med sådan pedagogisken
inriktning flera:är

elevernas älvverksamhet utvecklas-
förståelsen det område arbetar med blir djupare ochav mång-man-
sidigare
ofta kan fruktbara samarbetsformer fram bådeväxa i studiegruppen-
och kontakteriäven utanför skolan

älvständighet, kreativitet och problemlösningsförmåga tränas. Min-
erfarenhet de praktiskaär att har betydelsemomenten förstor
utvecklingen elevernas älvkännedom och självförtroende.av

finnsDet jag det all anledning sig försom attser anstränga finnaatt
bindasätt att teori och praktik. Behovet blirsamman ännu destörre när

studerande saknar goda studieerfarenheter från tidigare skolgång och
har svårt värdetatt teoretiska studier. Till denna pedagogiskase av
utmaning återkommer jag.

viktigEn aspekt frågan teori och praktik i verksamhetenav hurom är
eleverna uppfattar betydelsen de praktiska inslagen. Bibringas delta-av

känslan praktikenatt något löstär påklistrat,garna egentlig bety-utan
delse för någon i något djupare avseende, det dagsär tänka Detatt om.
svåra, och samtidigt viktig förutsättning för framgångsrik brygden en
där teori och praktik blandas, praktikenär ochatt uppfattasär som
meningsfull deltagarna. Meningsfullhet hänger oftaav medsamman
upplevelsen "nytta; det ingår igör sammanhang ochav ettman motsva-

existerande behov också utanför denrar Uppfylls dessaegna gruppen.
förutsättningar kan praktikinslagen bli något lyfter de studerandesom
och energi till hela utbildningen.ger

För bara någraatt exempel på vad jag kan jagge hurnämnamenar,
kursmomentet pedagogik och metodik på Holas folkbildningslinje ut-
vecklades fannvinär bra tillämpningsområdeett för de teoretiska
delarna. Vad vi gjorde knytaatt pedagogik- och metodik-var samman
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delen kursen folkbildningsprojektmed det i Estland just hadeav som
kommit igång. Holas i Estland handlade stödjaattengagemang om
uppbyggnaden folkhögskola nordisk hade estlands-typ,av en av som
svenskarnas kulturförening i Estland huvudman. frånIntressetsom

sidaestnisk del kunskaper och erfarenheter från svenskstort att tavar av
folkbildning, inte minst områdenainom pedagogik och metodik. Studie-
cirkeln studieforrn exempel på detta. Holas studerande påettsom var
folkbildningslinjen fick tillfälle lära sig Estland och förutsätt-att mer om

för folkbildningsverksamhetningarna där. fick träffaDe de blivande
samarbetspartnerna och presumtiva kursdeltagare och del vilkata av

debehov uttryckte inför kommande kurser och cirklar.gemensamma
Därefter det så småningom fram modeller för kurser och studie-växte

därcirklar, Holas folkbildningselever skulle fungera ledare. Elevernasom
fick utarbeta lämpligt studiematerial, planera uppläggning, söka ny
kontakt med de estniska med för sedan slutligenpartnema attmera,

de estniska kurs- eller cirkeldeltagarna platspå i Estland ochmöta
tillsammans med dem genomföra det planerat. Ett inte helt okom-man
plicerat åtagande alla gånger, många eleverna har vuxit medmen av
uppgiften, de upplevt meningsfull i och med denatt svaratsom som

verkliga behov.emot
framgångsreceptSamma har Holas data- och fotolinje.använts av

Datalinjens andraårselever har genomfört olika projekt med data-
anknytning, efterfrågats institutioner och företag i området,som av
projekt alltså verkliga behov. Vissa i denna elevkategorimotsvararsom
har också varit indragna i projekt för skapa sina jobb. Påett att egna
fotolinjen, har dokumentär inriktning, har eleverna anlitatssom av
länsmuseerna i Västerbotten och Västernorrland för medverka iatt
projekt syftar till dokumentera samtiden. På många andra folk-attsom
högskolor finns intressanta exempel på kurser där teori och praktik
integrerats på naturligt harVi mycket lära varandra förett sätt. att attav
utveckla denna integration ytterligare.

Demokrati och medborgaranda
vill lägga ytterligareJag aspekt på folkhögskolepedagogikenen genom

frågan demokratin. Sambandet mellan folkbildning ochatt ta upp om
demokrati fundamental fråga flera synvinklar. sedan långDetär ären ur
tid så stöd till folkbildningen denmotiveras bety-att statens ytterst av

3491997:158 utbildningsanordnareSOU



delse folkbildningsverksamheten ha för utveckla demokratin iattanses
det svenska samhället, vilket också påpekas i slutbetänkandet från den
statliga utvärderingen folkbildningen, SUFO SOU 1996:159. Ut-av
värderingen syftar till belysa samhällets förväntningar folk-påatt om
bildningen infrias i verkligheten och därmed underlag för beslutge om
framtida samhällsstöd till verksamheten. Kommittén allmänna slutsats

"verksamheten inom både studieförbund och folkhögskolaär att måste
ha den betydelse för demokratins befástande och utveckling ianses

och förSverige deltagarnas personliga utveckling i de stat-som anges
liga måldokumenten SOU 1996: 13.159, Detta förstås mycketärs. en
viktig slutsats, liksom kommittén funnit samtliga inter-att nästanatt
vjuade hade deltagit folkhögskolestudieri nöjda med studie-som var
formen och de förvärvade kunskaperna. Eleverna särskiltnämner att
folkhögskolan skiljer sig från den vanliga skolan bland annat genom

eleverna får aktiva och lärarnas attityder ochatt vara mer genom person-
liga Folkhögskoloma tycks på vanligasätt änett annatengagemang.
skolor lärande miljö med starktutgöra engagemang, skriveretten
kommittén ll. Många elever undersökningamai tiden påattanger
folkhögskolan medfört de fått ökad tolerans förståelseoch för andra,att
liksom ökad ansvarskänsla och i vissa avseenden ökat iett engagemang
samhällsfrågor. alltMen inte SUFO ocksåär rosenrött: uppmanar
folkhögskolorna för eleverna möjligheterprövaatt vägar att attnya ge

verkligt inflytande kursemas innehåll och uppläggning,utöva ett över
eftersom funnit tendenser till förstelning i dessa avseenden.man

slutsatsernaOm de statliga utvärderama drar korrekta innebärärsom
det folkhögskolans pedagogik har varit framgångsrik det gälleratt när

uppnå effekter betydelse för den fortsatta utvecklingenatt ettav av
demokratiskt samhälle. En reflektion blir då: det så deär attom som
lämnar folkhögskolan ofta har förbättrat sitt självförtroende, har blivit

aktiva och lärt sig väsentliga saker, ofta blivit samhälls-mer mer
engagerade, då finns det kanske förskäl flera reflektera hur detatt över
kan ske, varför folkhögskolan lyckas så väl dei här avseendena.

Dessutom det så folkhögskolan och studieförbunden flerär nåratt
människor med kort utbildning vuxenutbildning, enligt SUFO.än annan

de långaI folkhögskolekursema, särskilt de allmänna och behörighets-
givande dei utbildningsplatsema, andelen kortutbildadesamt extra är
särskilt Folkhögskolan når också högi grad invandrare och handi-stor.
kappade. arbetslösa,De viktig för vuxenutbild-ärsom en grupp
ningen, folkhögskolan.i Ofta de också kortutbildade.är stor ären grupp
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Men samtidigt vi konstaterar folkhögskolans framgångar måstesom
vi de mörka moln också finns. tänkerJag på de tendenser ise som
samhällsutvecklingen kommer ställa den svenska traditionellaattsom
folkrörelsedemokratin på svåra framöver. Parallellt med den högaprov
arbetslösheten och de svåra ekonomiska omställningar pågår, skersom

försvagning den traditionella demokratins organisatoriska bas. Deen av
politiska partierna och folkrörelserna, styrka bland denvaritannatvars

utbredningen och den folkliga förankringen, har svårigheterstora stora
idag fungera medborgarnas språkrör. En oroväckande tendens iatt som
sammanhanget det minskande intresset bland människorär attunga

sig i de politiska ungdomsförbunden, vilket tydliga spårsätterengagera
formi sjunkande medlemstal.av
Som folkhögskola befinner vi denna problematik blandnära annatoss

den kortkursverksamhet vi genomför med olika folkrörelse-genom
organisationer. Vi aktiv del deni omställningsprocess pågår tilltar som
exempel fackföreningsrörelsen,inom där på många håll omprövarman
tidigare arbetssätt och organisationsfonner. Innehållet i de utbildningar
vi genomför i samverkan med olika fackliga organisationer väldigtär
annorlunda jämfört med tidigare, ochi med den omorientering som
pågår. Medvetenheten det kallats världensär större ävenattom som

fackföreningsrörelsestarkaste baserar styrkasin på den förank-ytterst
ring och legitimitet organisationen har bland medlemmarna. traditio-De
nella folkrörelseidéema får tydligare genomslag i den fackliga utbild-
ningen tidigare, vilket tecken.positivtän är ett

Sedan tjugo år tillbaka har det funnits politikerutbildning fören
kommun- och landstingspolitiker folkhögskola,på Hola där fritids-
politiker och ibland också heltidspolitiker Västernorrland-i kunnat-

partigränserna kring olika utbildningenmötas Den påöver teman. är väg
främstgå i på grund bristande intresse från partiernas sidaatt graven, av

ha den kvar. Orsakerna till detta kan förstås flera, jagatt tror attvara men
partiernas hållning väsentligen återspeglar bristen på vitalitet i partier-

basorganisationer. Och detta verkligen specifiktinget problemärnas
bara i vår region.

andraMen folklig organisering fram. tydligEn tendenstyper växerav
under 1990-talet har byarörelsensvarit framväxt. finnsDet enligtnu
Folkrörelserådet cirka 3 500 lokala utvecklingsgrupper i landet,runt om
där människor på frivillig basis arbetarpartigränserna för bygdssinöver
utveckling på mängd olika finnsHär på många håll impone-sätt.en en

kreativitetrande och handlingskraft. koppling finns mellan byrörelsenEn
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och vissa folkhögskolor och studieförbund. Hola folkhög-deär en av
skolor försöker arbeta med frågor lokal och regional utvecklingsom om

olikapå bland i samarbete med byarörelsen.sätt Mycket dettaannat av
i sin linda, samarbetet har förutsättningar utvecklas,är ännu ochattmen

kan kanske komma omfatta andra aktörer inom vuxenutbild-ävenatt
ningen beroende på studiebehov och lokala förutsättningar. Mer detom
lite längre fram.

det gällerNär den inre demokratin folkhögskolanpå delar jag de
statliga utvärderamas uppfattning det finns anledning arbetaatt attom
med för intressera eleverna för i synnerhet allmännaattnya grepp mer
skolfrågor. Engagemanget bland elever för ha inflytande verk-att över
samheten på den kursen jag däremot allmänhetinte i någottror äregna
problem. Problemet vidga det tillär att engagemanget attsnarare om-
fatta hela skolsarnhället, "utdelningen" sådana kanskeinsatsernär av
ligger långt fram i tiden själv slutat elev. Hur den minstanär man som
enheten, den kursen, fungerar det ändå detär sätter störstegna nog som

hos eleverna ifrågaspår attityder till demokrati.om
har hittills förtJag där jag försökt perspektiv påett ettresonemang ge

fyra för folkhögskolan centrala områden:

det problemorienterade lärandet-
förhållandet mellan ochteori praktik-
personlig utveckling-
demokrati-

harDet varit delvis återblickande framställning med förankring ien
folkhögskoleerfarenheter. det följ ande kommerI jag med migatt taegna

de punkter jag berört och fokus på de utmaningar visätta som som
folkbildare och vuxenutbildare ställs inför i dagens situation. Resone-

kommer kopplas till målen för kunskapslyftet.attmangen

Folkhögskolan och Kunskapslyftet

allmän reflektionFörst det gäller folkhögskolan och Kunskaps-nären
lyftet. Folkhögskolan denjag vuxenutbildningsforrnär nämntsom som
når andel kortutbildade, alltså målgruppen för Kunskapslyftet.störst Det
ligger uttryckligen folkhögskolansi uppdrag från regering och riksdag

prioritera de kortutbildade och verka för utbildnings-utjämningatt en av
klyftorna prop. 1990/91:82 och SFS 1991:997. det för Kunskaps-När
lyftets del framhålls utbildningen ska syfta till stärka individernasatt att
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delaktighet samhälleti och ställning på arbetsmarknaden och därigenom
minska risken för utslagning. SOU det1996:27, 65 låter påfallandes.
likt skrivningama den förordningstext för folkhögskolani riksda-som

Med det vill1991. jag de allmänna förutsättningarnasägaantog attgen
folkkögskolomaför medverka i Kunskapslyftet borde mycketatt vara

goda med tanke på den samlade erfarenhet finns skol-inomstora som
forrnen arbeta med denna inriktning.attav

bilden inte helt enkel det gäller den vuxenutbildnings-Men är när stora
satsningen helhet. hänger verkligheten föränd-Det med attsom samman

så dramatiskt kort tid. har arbetslös-på så Jag tidigare något berörtrats
bara högre också delvis karaktärheten, inte är änutansom av annan

tidigare, och den förtroendekris den traditionella demolcratinsom ge-
nomgår. människor i allmänhet risken för arbetslöshetTrots att vet att

från arbetsmarknaden for kortutbildade,och utslagning såär större är
för skull alls självklart folk ställer på led fördet den inte sig gåatt attupp

kan till Varförgymnasiekurs. vad den leder ska jag gåFör sägavemen
och synligt ochden här kursen inte annan Finns det någotjust en

trovärdigt samband mellan den utbildningen jag förväntas och mina
framtida chanser på arbetsmarknaden

tvärsäkra idag på sådana frågor harVem vågar Dessutomge svar
samhället tidigare signalerat till de arbetslösa utformningengenom av
studiestödssystemet vill du skaffa dig allmänatt gymna-som vuxen en

får dudet vad den praktiken kan leda till,siekompetens, ovissa i itrots
under studietiden påtagligt ekonomisk situation densämre än ären som

från studera. Med de knappa ekonomiskaarbetslös avstår attmen
barnfamiljer idag kan dettamarginaler särskilt många harsom vara

tillräckligt från utbildning egentligen harför avstå intresseatt en man
för, synnerhet det arbetsmarknadsmässiga utfallet ovisst.i Denärom
här förbättras något arbetslösa kan studerasituationen attnu genom

fortfarande otillräckligt enligtunder år på a-kassenivå, det ärett men
min mening.

studier under förutsättningar kanSamtidigt vi vissavet att vara- -
oerhört värdefull investering både för den enskilde och för samhället.en

införfolkhögskolor och andra vuxenutbildare stårutmaningEn ärsom
kortutbildade överhuvudtaget börja studera,därför dels motiveraatt att

möjlighet till studier deras behov. låterdels Dettaatt motge som svarar
personligen avgörande fråga försig lätt jagsägas, tror attmen en

Kunskapslyftets framgång denna studiesatsning förankras hos deär om
deltagarna, de får möjlighet bygga individu-presumtiva sinaattom upp
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ella utbildningsplaner utifrån behov de själva uttrycker. Blir de kort-
utbildade klienten ordineras åtgärd", kanske kämämnesdietsom en
på gymnasienivå under viss tid, detta finns förankratutan att hos de
berörda individerna, risken uppenbarär studietiden upplevsatt som
förvaring överhuvud börjar studera.taget Det handlarom man ett- om
grundläggande förhållningssätt till människor, dem fulltatt se som
kapabla för sina framtid.att ta ansvar egen

När kommittén för kunskapslyftet skriver den offentliga utbild-att
ningen bör på helt tidigareett mobiliserasätt änannat individerna -deras och och involvera arbetsmarknadensengagemang ansvar part--
ner SOU 1996:27 53, och det ska individuellaatt göras utbildnings-s.
planer, individernas behov ochmot eftersom svarar som anpassas
individuella förutsättningar, framgår det medvetenatt är attman om
detta därsynsätt utgångspunkten itar människors behov iman samt-
deras och -inte tillämpas idag på önskvärtengagemang ettansvar sätt.

Om för de kortutbildaderesonemanget kunskaps-man om vuxnas
behov vidare, kan kommittén för kunskapslyftet konstateragörman som

utbildningsbehoven olikaatt För vissa individer den formellaut. ärser
kompetensen formi betyg/studieomdöme på gymnasienivå förav att
kunna söka till högre utbildningar viktig. Den i allmänhetärgruppen
studiemotiverad och den utbildning det blir frågatyp finns redanav om
idag. Betydligt viktigare det diskutera vilkaär utbildningslösningaratt

står till buds för den, jag där reell kompetenstror, störresom som grupp
uppfattas viktigare formell. denän I finns också de medsom gruppen en
allmän skepsis till utbildning överhuvud Vill vi ha framgångtaget. i
arbetet med finna bra fungerande studielösningaratt för i denpersoner

måste litevi till också inom folkhögskolan,senare gruppen mans, vara
beredda på tänka i delvis banor.att nya

Jag det blir såtror att Kunskapslyftet i praktikenatt kommerom att
innebära fixering vid främst gymnasiala kurser i kärnämnen, kom-en

satsningen inte klara fasta på de behovatt att ta människormer som
kommer ställa. Den starka betoningenatt kämämnena kan ocksåav
skapa onödigt stela i praktiken riskera motverkaattramar, som en
behövlig pedagogisk förnyelse. Självfallet finns uppenbart behovett av
förbättrade kunskaper hos kortutbildade i exempelvis svenska, engelska
och matematik, jag det onödigt och olyckligttror äratt låsa sigmen att
till skarp ämnesinriktning baserad på gymnasieskolans kärnämnen,en

vi allvar med skapa utbildningaratt skaom menar motsom svara
individuella behov och individuellagöra studieplaner.att upp
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kompetensen:kunskapslyftet skriver den reellaKommittén för om
delstillägna ämneskunskaperhandlar dels sigDet attatt omom

kompetensen liksomkommunikativa och kreativautveckla den sociala,
förändringar arbetsliv ochoch kunna hantera iförmågan läraatt nytt att

utifrån detta perspektiv vi borde55 välvardag" SOU 1996:27, Det ärs.
bådepedagogiskt fungerande modeller, därförsöka utveckla ämnes-

varförutveckling kan Menoch personligkompetens tarymmas.
för denutgångspunktgymnasieskolans kärnämnen även gruppsom

Risken blirhögskoleutbildningarkommer påinte att satsasomvuxna
skeddefår studieplatser påvidå sättatt tommasnarast somsammase

lyckadesintestudieplatser på komvuxmed de 00020 extra som man
utbildningar,får mångfaldstället viförra året. hoppas ifylla Jag att se en av

där inte ikämämneskunskaper ingår,självfallet ocksådär manmen
efter studerande medstrukturer anpassadefast eleverna ionödan låser

skulle då kunna ingåVilka beståndsdelarbehörighetsinriktning.formell
reell kompetensför kortutbildade med sikte påpedagogisk modelli en

nämli-problemorienterade studier,sidorna medde starkaUtnyttja
attgen

människor ställerfrån de frågorutgå som-
konkreta, detdetmänniskors erfarenheter, börja ifasta påta-

kända
sammanhang,efter förståmänniskorsvikt vidlägga strävan att-

stimulera nyfikenhet
ämnesövergripande.arbeta-

högskolevärlden nyvaknathåll bland ifinns på sinaDet ettannat
problembaserad inlärning. Dettaproblemorienterad ellerförintresse

häruppfinna hjulet på Detbehöver intepositivt, nytt.är manmen
det gårfolkbildningen,arbetssätt inomhandlar beprövatett somom

vuxenutbildning.tillämpaoch kanske också ilärdomatt ta annanav

och praktik ibinda teorimöjligheternatillvaraTa att samman
arbetet med studieovanaihar fördelar inte minststudiema.Det stora

studie-dennaplats för experiment iborde finnasdeltagare. Här
få kooperativkanskeför visatsning Kommer att somse nyavuxna.

kunskapslyftets ramstudier inomresultatett av

vuxenutbildningenoch imänniskors aktivitettillvaraTa engagemang
finnas hoskanoch cynism,attityder passivitetoch motverka somav

pressad livssi-och/ellerskolerfarenhetermed negativadeltagare en
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tuation, kanske lång tid arbetslöshet. Detta har betydelse fören av
hela den demokratiska utvecklingen i samhället. Motverka den
människosyn människor till klienter"gör för olikasom utsättssom
åtgärder, förutan sitt lärande.eget Satsa medvetet påansvar
arbetssätt enligt stimulerar den personliga utvecklingenovan som
och självförtroendet. Utnyttja folkhögskolomas erfarenheter och
undersök vad kan tillämpas i andra former vuxenutbildning.som av

härDet jag alltså allmän inriktningär kan använd-menar en som vara
bar inte bara i folkbildningen. Det ökade intresset för folkbildningens
pedagogik och arbetsformer, kommer till uttryck i exempelvis densom

läroplanen för gymnasiet, positiv. Vågar utbildningsanordnareärnya
och beställare verkligen på utbildningar därsatsa tillvara folk-tarman
högskolornas pedagogiska landvinningar Tänk Kunskapslyftet verk-om
ligen kunde bli startpunkt för experiment med kurstyper ochen nya

grad deltagarinflytandestörre Kan tänka sig det framav att växerman
samarbetsfonner mellan olika vuxenutbildningsanordnare, därnya man
fasta på varandras starkatar sidor och där kanske deltagare kanen

deltaga flerai vuxenutbildning, delvistyper kanske till och medav
parallellt Vad kan läravi de danska erfarenheterna flexibelav av en
Vuxenutbildning

Att tillvarata människors kunskapsbehov
harJag tidigare varit inne på demokratins problem och därvid pekat på

byarörelsen Ävenvital kraft på många håll i landet. i stadsmiljösom en
finns likartade samverkansformer, exempelvis bland de boende i
nackstaområdet i Sundsvall. Nätverken mellan människor i olika former

föreningsliv fundamentalär betydelse för demokratin ochav detav
forskaren Robert Putnam kallar medborgaranda i samhället Den
fungerande demokratin, 1996. finnsDet i dag kopplingarnämntssom
mellan folkbildningen och byarörelsen. Det samarbetet jag skulletror
kunna utvecklas ytterligare och innefatta andra utbildnings-även
anordnare.

braEtt exempel både på efterfrågebaserad utbildning och samarbete
mellan bygrupper och folkbildning det samarbete Storumansär folk-
högskola har med aktiv byutvecklingsförening i Storsele i Vilhelminaen
kommun, vilket bygger på utbildningsinsatser utifrånatt de behovgörs

byföreningens medlemmar uttrycker. När kunskapsbehoven for-som
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tänkbara utbildningslösningar tillsammans med folk-mulerats diskuteras
fall klarar folkhögskolans lärare tillgodosehögskolans lärare. vissaI att

andra fall får andra utbildare anlitas.bybomas utbildningsbehov, i Jag
dels eftersom utbildninga-denna modell myckettycker intressantäratt

villkor, dels för den exempel påläggs på deltagarnas äratt ett attrna upp
heller behöverkollektiv kan utbildningsplan, integöraäven ett somen

Modellenidentisk för de enskilda medlemmarna i ärgruppen.vara
utbildningen blir naturlig del iförockså intressant att gemensamen en

mellan människor på lokalplanet.verksamhet stärker banden Ensom
arbetsplats, där lämpli-liknande uppläggning skulle kunna pågöras en

fungera sammanhållandede fackliga organisationerna kan somgen
genomföras skala krävs säkerligendetta ska kunna ikraft. För störreatt

utbildningsbehovenuppsökande verksamhet, där inventerasinslag av
diskussion den berörs.föremål för i Jagoch blir grupp somgemensam

efterfrågas delvis kan ligga inomde utbildningarkan tänka mig att som
exempel främ-baskaraktär, tillför traditionella ämnen avramen mer

ofta betydligt bredare så, ochspektrat kan blimande språk, änattmen
olikaIT-hanteringomfatta behov kunskaper låtkanske säga avossav

företagsfonn,kooperationmarknadsföring och layout,slag, grup-som
tänkta exempel.för bara någrapsykologi och ledarskap, nämnaatt

tilloch efterföljande diskussionKanske leder inventeringen att man
ombeds samverka ochflera utbildningsanordnarefram tillkommer att

för medlemmarnautbildningsinsatsema iför olika delar avansvara
handlareller vilken detfackföreningenbyutvecklingsgruppen, nugrupp

utvecklaför folkhögskolomadet utmaningJag attärattmenar enom.
samarbetet med olika organisationeroch innehållet iformerna som

och därmedoch fackföreningar,exempelvis byutvecklingsgrupper vara
nätverken mellankunskapsnivån och också stärkamed höjaattom

människor.
för- ellerdel känn digkan också tänka sig viktigMan att en av en

deltagarnaspå"-kurs folkhögskola består i inventerapå"pröva atten
bådevill det blirutbildningsbehov motsvarande detpå sätt, säga att en

individuell och kollektiv process.

datorstödflexibla studier medFolkhögskolan och

folkhögskoloma, delvis hängerförutmaningEn sammansomannan
handlarIT-frågoma. Dethär hanteringenmed det jag ärnämnt avovan,

folkbildningensdatakunskaperna blandbredda och fördjupadels attom
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målgrupper, verklig folkbildningsuppgift så samhället utveck-en som
las. Hola folkhögskolasFör del innebär det fortsatt satsning på långaen
och korta kurser med datainriktning, något vi arbetat med sedan mitten

l980-talet. Kursdeltagama kan parallellt med datafördjupningenav
förbättra baskunskapersina allmännai och få behörighetämnen även
för högskolestudier.

förbättradeDe möjligheterna till datorkommunikation via databaser
och Internet innebär verklig utmaning inte förminst folkbil-en oss som
dare. möjliggörDe på helt tidigare flexibla utbildningarett sätt änannat
med distansinslag, vilket kan det möjligt nå förgöra studieratt grupper

inte skulle kunnat delta, på grund svårigheter lämnasom attannars av
hemorten för längre perioder. Sedan några år har vi på vår skola
genomfört allmän kurs distans,på behörighetsgivande kurs påen en
motsvarande gymnasienivå. Deltagarna finns på olika framföri alltorter
mellersta Norrland och kommunicerar via eller utlånade datoreregna
med skolans lärare och med varandra. femteVart veckoslut träffas

folkhögskolanpå för intensivstudier och grupparbeten i olikagruppen
ämnen.

Utöver denna kurs genomför Hola för närvarande ytterligare längreen
kurs på distans, terminers distanskurs för folkbildare.tre Kursenen
syftar till kompetenshöjning och verksamhetsutveckling, och rekryterar
yrkesverksamma folkbildare i Västernorrland och Jämtland i samverkan

Ävenmed Bildningsförbundet Mittnorrland. här använder vi oss av
datorkommunikation mellan samlingarna. härDen ocksåärgruppen
med i DUKOM-proj ekt syftar till utbilda IT-utvecklareett inomattsom
folkbildningen. projektetI blandvi efter finna brasträvar IT-annat att
lösningar folkbildningsverksamheten. Att utveckla IT-an-som passar
vändningen med bevarande folkbildningens deltagarinflytande ochav
samarbetstradition verkligen utmaning.är Här återstår mycket ännu,en
bland det gäller metodutvecklingnär utbildningannat med datorstöd.av
Jag utbildningar med distansinslag haratt sin plats också imenar
folkhögskolan, studieformen fortfarande relativt sällsynt inomärmen
den svenska folkhögskolan. kan förståJag den skepsis till distansstudier
i folkhögskola iblandjag hos kollegor, jag delar denmöter inte. Jagmen

fler möjligheter problem med flexibla kurserän med datorstöd. De ärser
komplement till de traditionella folkhögskolekursernaett och innebär

möjligheter framförnå allt lokalt bundna vuxenstuderandeatt och per-
vill förena studier med arbete, exempelvis folkbildama isoner som som

vår kurs. Alternativet till distansstudier för dessa blir i fallvärstagrupper
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heller betydaStudier distans behöver intestudier alls. påinga ensamen
fortlöpande kontakter skeolika kanaler kanframför datorn. Viatillvaro

inbördes.studerande Distans-och studerande och mellanmellan lärare
träffarna folkhögsko-mellan påolika kan dessutomstuderande på orter

möjliggör det.cirkelfonn, avståndenilan studera gemensamt om
bra kommunika-studieuppläggningar ökartill flexiblaMöjligheten när

exempel på det detillgängliga för allt flera.tionsmöjligheter blir Ett är
mindre iunder uppbyggnad påIT-centra orter runtär omsom nu

föreningslivlokalbefolkning,Västernorrlands län, och ska tjänasom
sannoliktkommerdel deras verksamhetsmåföretag.och En attstor av

sådanasamarbete medslag. framtidautbildning skilda Ettägnas av
kunskaps-på defolkhögskolan kunnakrav påställer attcentra svaranya

begränsade möjligheter vistasmänniskor medfinns blandbehov attsom
framkommer detFörhoppningsvisperioder på skolan.längre växaatt

utifrån de behovmodelleroch pedagogiskafungerande organisatoriska
anordnaremellan olikasamarbetslösningarfinns, ibland kanske avsom

studieförbund ochmellantradition samverkanvuxenutbildning. Den av
folkhögskole-medcirkelstudier i kombinationfolkhögskola frågai om

användningenutvecklas det gällerexempelvis behövakankurser när av
slag utbildningar.för olikaIT-lösningar av

jobbSkapa sina egna

liksom kopp-älvverksamhetdeltagarnasgäller betoningendetNär av
harpåtalat vikten vitidigareoch praktik, jagmellan teorilingen av,som

denektledarlinjskapandet projoch medytterligare itagit ett steg en urav
medettårig kurs,tidigare detfolkbildningslinjen. Liksomtidigare är en

inslagförstärka depåbyggnad. villmöjlighet till Vi Vetterännu sommer
folkbildning,tillprojektidéer med anknytningskapandetmot av egna

ska fådeltagarnaFörhoppningenoch demolcrati.folkrörelser är att
entreprenörerutvecklas tillmed projekt ochlära arbetamöjlighet sigatt

medfå starthjälp ikommerprojektplaner, de ocksåmed attsomegna
folkhögskolan. Tankenstöd frånoch övrigthandledning ärform av

blifolkhögskolan kanefter tiden påentreprenörerockså dessaatt en
villstudieförbund,ochför olika föreningaroch injektion somresurs en
delförkan innebäraprojekt.i form Det attvägar ettpröva enavnya

jobbde skapar sinasida projblirdeltagare att egnaaven annan
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Till Slut

Jag folkhögskolan klararatt sina beprövadeattanser om av anpassa
pedagogiska idéer till de delvis förutsättningar de snabbanya som
samhällsförändringama innebär, kommer skolforrnen fortsättaatt vara

viktig kraftkälla för lärande och personliga utveckling. Däri-en vuxnas
bidrar folkhögskoloma också till stärka demokratiskattgenom ut-en

veckling baserad på vanliga människors möjlighet och förmåga att
samverka med andra i studier och föreningsliv. Folkhögskolans pedago-
gik med dess betoning deltagarperspektivet och elevernas älvverk-av
samhet, pedagogikär i snabbt föränderligt samhälleetten som passar
där lärandet ständigt pågåendeär en process.

ökadeDet intresset för folkhögskolans pedagogik hoppas jag ska leda
till studiesatsningar, också inom andra delar Vuxenutbildningen, därav
deltagarnas behov tydligt i och uppläggningensätts studi-centrum av

blir flexibel och baserad på de studerandes kunskapsmässiga ocherna
andra förutsättningar. Förhoppningsvis kan det också inom Kunskaps-
lyftets fram samarbetslösningarväxa och peda-ram nya gemensamma
gogiska experiment med olika vuxenutbildningsaktörer, fasta påtarsom
de starka sidorna hos de deltagande i förhållande till de utbild-parterna
ningsbehov finns. I vilken utsträckning deltagarorienteratettsom syn-

får genomslag i de aktivitetersätt genomförs j kommer hatror attsom ag
betydelse för kunskapslyftet verklighetenstor i ska bli lyft i allaettom

bemärkelser för de människor satsningen vänder sig till.-

februari 1997
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ochFolkhögskolans särart

utgångspunkterpedagogiska
Ragnhild Nitzler

fickklassens långt därifrån, och välJag jaginte geni,var
gick skolan.alltid den hjälp behövdekanske ijag jaginte när

chans. detkomma med, Menhade betygJag inteinga att en
direkt.på dålig skolankanske beror Detiinte jagatt varvar

och brydde någon-väl helt oengagerad migintejagatt omvar
tiden.aldrig där den ViJag sistating. ju nästan somvar

olika sakerfolkhögskolan, har kämpat med litebehöver vi ju
för folkhög-kanske vanligt förekommandeoch detinnan, är en

spår högskolaskoleelev. har spikraktDet varit gymnasie-,inte
och andradet har både detoch så jobba, jobba, varitutan ena

på vägen.

linjefolkhögskoleelev på allmänfrågarhär kan det låtaSå när man en
stude-folkhögskola.valde studera på Sammavarför han eller hon att

inför skolstarten,den vända fannsrande kan också beskriva ensom
folkhöefter med folkhögskolan. Tiden påförsvunnitvånda mötetsom

studier. Vad detför fortsattaskolan har också ofta väckt intresse ärett
studier och lärandeinställning tillhar åstadkommer denna positivasom

Vanligtvis för-andra skolformer harhar folkhögskolan inteVad som
den positiva inställ-med internatforrnen kanfolkhögskolanknippas -

Pedagogiken Eller fungerarha med den göra Lärarnaningen att
arbetar och studerarden blandningrelationerna mellan personer, somav

särskiltfolkhögskolan, på något sättpå
och använderdessa frågorskall fortsättningsvis försöka besvaraJag

älv har varitfrån olika studier, jagföreträdesvis resultatdåmig somav
folkhögskolan tillframträderbetyder den bilddelaktig Det att avsom

studerande och lärareoch enkäter meddel bygger på intervjuerstor
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Folkhögskolan något skolformenom-

Folkhögskolan sedan lång tidär etablerad skolform i Sverige. Oftaen
talas det folkhögskolan den något enhetligt, det iom närsom om vore
stället handlar Årverksamhet mycket mångfacetterad.ärom en som

fanns1996 det folkhögskolor,136 med olika inriktningar, spridda över
hela landet. De återfinns såväl i storstäder på landsbygden, i tätortsom
och glesbygd, i kustland och inland. Det geografi ska läget innebär detatt
finns viss näringslivsstruktur och arbetsmarknadssituation påen orten

i sin påverkar studiemönster.tur På vissa finns inga andrasom orter
utbildningsmöjligheter folkhögskolan ochutöver på andra folkhög-är
skolan alternativ bland andra. En folkhögskolasett närhet till universitet
och högskolor innebär generellt högre utbildningsnivå i området.en

Folkhögskolor har olika profiler beroende på huvudmanärvem som
för skolan. finnsDet landstingsfolkhögskolor, rörelsefolkhögskolor,

omfattar arbetar-, frikyrko-, nykterhetsrörelsen, kyrkligasom öv-samt
riga rörelse- och organisationsfolkhögskolor. folkhögskolaEn harsom
arbetarrörelsen till huvudman har ofta inriktning samhällsfrågormoten
och politik, skola med idrottsrörelsen huvudman har inrikt-en som en
ning ledarutbildningar inommot gymnastik, idrott och friluftsliv och på

kyrklig folkhögskola finns det ofta bibellinje.en en i
Trots det varierade utbudet har det visat sig den geografiskaatt

närheten till skolan, har betydelse profilenstörre den studerandeän när
välj skola. förklaringEn till detta folkhögskolanär vänder sig tillatter
vuxenstuderande ofta har familj och därför eller mindreärsom som mer
bundna till viss 011.2en

Den tidiga folkhögskolan bedrevs deti lilla fonnatet. Man igav
huvudsak lång vinterkurs och kortare sommarkurs. Såväl eleveren en

rektor och lärare bodde inom skolområdet, i den mån det fannssom
internat. Internatformen luckras allt och såväl rektornu upp mer som
lärare bor i utsträckning utanförstörre skolområdet. Något ärsom
utmärkande för folkhögskolor de ofta liggerär påfallande vackertatt
belägna. Ibland påminner de herrgård eller gammal byskola påom en en
landet. Storstadsskoloma däremot oftastär och placerademer anonyma
i moderna lokaler.

Långkursverksamheten dagi basen folkhögskolornasiär verksamhet.
Från statsmakternas sida finns önskemål dessa bör inriktasett påattom

kunskaper och färdigheteratt i brett utval allmännaett ämnenge av som
för ämnesområden.utrymme Som exempel på angelägnager nya nya
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europeiskamilj den integratio-kunskapsområden nämns
invandringen Allmän kurs/linje inriktad påden ökadeoch är attnen

dvs. till grundskole-för de saknar sådan,baskunskapsnivånhöja som
fortsatta studier. Folkhög-behörighet förgymnasienivå kanoch som ge

andel deltagar-mindre, ikortkursverksamhetskolornas mättär avsevärt
verksamhetstuderande. Resterandemånga flerveckor, engagerarmen

arbetsmarknadsmedlenf För-kurser de särskildalånga viautgörs av
uppdragsutbildningarverksamheten ocksåden ordinarieutom somges

statsbidrag.finansieras via

förfolkhögskolan tillVem är

Efter-vuxenstuderande.till olikaFolkhögskolan vänder sig grupper av
vadregeringspropositionenframgår detstatsunderstöddden är avsom

främstsamhället denoch vilka ihar för uppdragfolkhögskolan grupper
för:tillär

sådan skallfolkbildningen ochFolkhögskolan delär somen av
påverka sinmöjligt för människortill detden bidra attgöraatt

samhällsutveck-delta ioch skapalivssituation attengagemang
kulturellt arbete. Verk-fackligt ellerpolitiskt,lingen t.ex.genom

utbildningsklyftor och höjasyftar till utjämnasamheter attsom
samhället skall prioriteras. Personerutbildningsnivån i ärsom

skallkulturellt missgynnadesocialt ellerutbildningsmässigt,
uppmärk-särskilt skallvarvid invandraresärskilt prioriteras,

målgrupp.viktigHandikappade utgör en annansammas.

delvis också knutetvänder sig tillskolornaVilka målgrupper ärsom
påverka rekryteringen.försöker aktivtIblandtill huvdmannen. t.ex.man

stipendier.formbidrag irörelsens medlemmarbland att avgegenom
de prioriteradespecifikt tillutbildningar vänder sigskolor ellerVissa

handikap-ungdomar, äldre, kvinnor,kanMålgrupper varagrupperna.
medockså elevertill folkhögskolan söker siginvandrare.pade och Men

Mångaestetiska kurserna.utbildningsbakgrund, det gäller dehögre t.ex.
erfarenhet frånskiftandefolkhögskolan med både lång ochtillkommer

arbetslivet.
vidstuderandekarakteristiskt försåledesDet är mest gruppensom

avseenden.rad olika Härden heterogen ifolkhögskolan, mötsärär att en
olika kön.människor Genomolika kulturer ocholika generationer, av
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kortkursverksamheten kommer många olika yrkesgrupper till skolorna
för fortbildning landstingsanställda, omsorgspersonal, transportarbe--

och fackliga företrädare.tare Hit kommer också många aktiva iärsom
huvudmännens organisationer ledare och andra funktionärer.som

Några fakta folkhögskolanom

årsredovisningenI för 1995/96 finns folkhögskolans verksamhet beskri-
i siffror.° Där visas de allmänna behörighetsgivandet.ex.ven att

kurserna, dvs. kurser på grundskole- och gymnasienivå, svarade för
drygt 53 verksamheten. De yrkesinriktadeprocent kurserna för cirkaav
12 Till dessa hör kurser eftergymnasial/högskolenivå,procent. på exem-
pelvis fiitidsledarutbildningar, inforrnationsutbildningar, data- och ekono-
miutbildningar. De estetiska kurserna, exempelvis musiklinjer, bild- och

Övrigaformlinjer, svarade för 13 kurser: bibel- och livsåskåd-procent.
ningskurser, miljökurser, idrottskurser m.fl. för 12 procent.

Den höga arbetslöshetsnivån under år tycks ha förändrat bildensenare
något går folkhögskola.på Vissa skolor har fått fler äldreav vem som
elever, på andra ökar antalet ungdomar på grund den höga ungdoms-av
arbetslösheten. Den tidigare utbildningsnivån förefaller ha blivit högre.

harDet också sökt sig fler tidigare tillmän än del skolor. Särskilten
många invandrare och funktionshindrade går på kurser anordnassom
för särskilda medel.

finnsDet också siffror visar på folkhögskolans viktiganumera som
roll kulturförmedlare. Under budgetåret genomfördes 2 376 utåtrik-som
tade med sammanlagt 227 000 deltagare.program

undervisarNågot dem folkhögskolaniom som

Rektor på skolan ofta man7 i femtioårsåldem.är Han inte sällanären
utbildad lärare eller akademiker, humanist, samhällsvetare eller natur-

med olika ämneskombinationervetare, harHan ofta förflutetett som
lärare på skolan, och ibland också erfarenhet lärare på gmnd- ellersom
gymnasieskolan. Har han inte ovanstående bakgrund, så kan han ha
kommit till skolan rektor efter lång tjänstgöringstid i någonsom en av
huvudmannens organisationer.
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ofta liknande bakgrund, någonfolkhögskolan harpåLäraren typ aven
liksom rektornhögskoleutbildning. del harofta Enlärarutbildning och

erfa-Många hardet offentliga skolsystemet.lärare inomtidigare varit
eller längre perioder.yrkesområden under kortarefrån andrarenhet

ämneskunskapersinatill folkhögskolanSomliga har rekryterats genom
deneller ipedagogiska intresseandra på grund sitt engagemangav-

skolan.rörelse står bakomsom
eller rektor vidanställd lärareformella krav påNågra att enman som

finnseller visstill vissa värderingarskola, måste bekänna sigviss troen
förefaller detrörelseskolorna. Däremotvidinte, inte omsomens

intekring värden.lärarkåren vissa Detsamstämmigheten i ärär stor
skola, intelärare till visssöker sigalltför troligt att om manensomman

kanskegällergrundläggande värderingar. Dettadelar åtminstone vissa
ochidéerprofil bygger påmed tydligframför allt skolor somen

med allaochnykterhet, politik eller religion. Ivärderingar nyasom
in fler lärare ihar det dock kommitarbetslöshetskurserspeciallinj ocher

förankring främst i sinautsträckning harverksamheten i störresom
grundsyn.pedagogiskafolkhögskolansde delarsamtidigtämnen, som

pä folkhögskolanLärarnas syn

kan detlärargäming,de vill med sintalar vadfolkhögskolelärareNär om
Folkhögskole-högt.folkbildningens fanavill hålladeuttryckas attsom

honelever. ellermed sina Hanverka tillsammansvill leva ochläraren
ocksåfor,vad folkbildning stårviktigt visadet är attatt men menaranser

detundervisningenanpassningsbar. Ihandlar ärdet attatt varaom
behov.till människasförsöka varjeviktigt att se

ställ-ideologiskthar ofta gjortfolkbildningsig åtDen ettägnarsom
samhäl-missgynnadetill isprida kunskapningstagande, för att grupper

förhållningssätt i sinreflekterandefolkbildare harlet. Som ettman
studietidunder sinvill elevernaFolkhögskolelärarenundervisning. att

demokratisktochökat självförtroendefå självtillit,framför allt skall ett
människor.för andraoch respektpräglas öppenhettänkande, avsom

självständigt ochtillägnar sigönskvärt elevernaSamtidigt det ettär att
desamhälletälva ochde ärliga sigtänkande,kritiskt samt attär motatt

de kanoch sågör gotttar ansvar
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Folkhögskoleläraren sig också hasäger respekt för kunskapen och
Överförtdess möjligheter. till undervisarrollen vill helst sig älvman se

i handledarroll, där lärandets möjligheter till delen liggerstörsta ien
elevernas självaktivitet. detI sammanhanget har den informations-nya
teknologin särskild roll spela. Här vill många lärare folkbild-atten att
ningen skall spela roll, för minskastörre den segregationatt IT-en som
samhället skapar.

Folkhögskolan vill demokratisk skolavara en

Folkbildning har, i historiskt perspektiv, haftett funktion fyllastor atten
för demokratins framväxt. Människor, inte skulle ha fåttsom annars
möjlighet sig gällande elleratt göra har saknat tilltro till densom egna
förmågan, har aktiverats i samhällslivet och inte minst i det politiska och
fackliga arbetet.

Även för dagens folkhögskolelärare frågor har med demokratiär som
viktiga. folkhögskolelärarenHosgöraatt finns tanken alla männis-om

kors lika värde, med rättigheter och skyldigheter. Ett sådantsamma
kommer till uttrycksynsätt i undervisningen lärarenattgenom anpassar

innehållet till individens och kunskapsmässiga nivå. Han ellergruppens
hon vill uppnå samförstånd dialogeni med eleverna. Att till männis-se
kors lika värde kan också innebära särskilt uppmärksam på huratt vara
elevens behov utvecklas tid.över

förefallerDet det eller mindre älvskrivetär för läraren,som attmer
lärargämingen skall bidra till demokratisk fostran. Konkreta uttryck för
detta eleverna arbetarär i olika kursrådatt och kommittéer, ocksåmen

grupparbeten vanligt förekommande.att är Man eleverna itränar att
inför med utgångspunktprata ifrån deltagarens perspektiv.grupp

Deltagarperspektivet innebär hänsyn till den studerandesatt ta egna
behov och erfarenheter. Som folkhögskolelärare arbetar medvetetman
med eleverna skall vågaatt och skriva, särskilt de tystnat.prata som
Lärarna eleverna aktiva i samhällsdebatten,att ringauppmanar vara
eller skriva till sina politiker. Man visar på möjligheter och vägar att
påverka, och föredömen visa på framkomligaattagerar som genom
vägar.

För sammanfatta: rektor och lärare har oftaatt tämligen likartaden syn
folkhögskolan,på de vill skall utbildningscentrum därettsom vara

människor får utveckla sig såväl personligt kunskapsmässigt. Ensom
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Samtidigtbörja värjerfå chansmänniskor kanplats där att manom.en
folkhögskolanuppfattaskalltanken omgivningeninförsig att som en

och flerarbetslöshet, flertider män-rehabiliteringsinstitution. I närav
folkhögskolan kanintepekar påtill utbildning,söker signiskor attman

goda möjligheterden hararbetslöshetskris, däremotsamhälletslösa att
verkningar.lindra dessatt

vilar påföreträdarefolkhögskolanshållerideologiDen samman,som
kontinuerligtkunskap skapasbygger påkunskapssyn att genomsomen

emellan.människorochsökande i dialogoch aktivt möten
framhåller alla männis-uttryckkommer tillmänniskosynDen som

solidarisktmänniskorbygger påoch samhällssynenlika värdekors att
ochfortbeståndsamhälletsförvarandra och sittförställer tar ansvarupp

utveckling.
läggas dendemokratin kanbidrag tillfolkhögskolansTill frågan om

bidra till utjämnasamhällsuppgiften.tilldelade Attochövergripande att
det faktumoch blottdemolcratifrågaviktigutbildningsklyftor sigiär en

värde.demokratisktsymbolisktfinns, harfolkhögskolan ett stortatt

på folkhögskolanElevers syn

broschyrer, ifolkhögskolan iläsaord stårAlla fina att pro-omsom
lärareoch detmålslqivningar iutredningstexter, iochpositioner som

folkhögskolanmotsvarighet hos demförhar de ytterstvadsäger som-
Är vardagdenrelevans ihar någonfagert tal intedettill för mestär som

fallet,så inteantyddesinledningenbefinner isig Ieleverna att varsom
Någon-folkhögskolan.påtill ochockså kritikriktasvisst annatettmen

ochomfattningmed denför institutionväl otänkbartting annat envore
folkhög-omdömenahar. positivafolkhögskolan Deinriktning omsom

del vadlåtde negativa,betydligt flerdock taskolan änär avmen oss nu
folkhögskolan.eleverna anser om

den allmännastudier påpåbörjar sinaKänneteclcnande för många som
studieerfarenheter imed negativatill skolande kommerlinjen, är att

skall någotfolkhögskolanpåmed förväntningarochbagaget, att vara
ellermisslyckats i påharskola de tidigareden ettannorlundaradikalt än

skall bedrivasstudiernaför dennaSärskilt viktigt är attsätt.annat grupp
efter. Tidigarebliinteviktigtde klarar Dettakti är attav.somen

undervisningenmedsambandoftanämligen imisslyckanden attsätts
för fort fram.har gått
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gym
Som studerande har också viss föreställning vad detman en om

innebär studerande.att Den har sökt sig till frivilligvara utbild-som en
ning, utlovar frihet och inflytande även studierna,som över förväntar sig
också reell frihet.att möta Det då lätt glömmaär meden att allatt
frihet följer också och for sinaatt ta studier ochansvar, sittansvar
lärande tydliga "piskor ellerutan morötter, kan ibland svårt. Detvara
ligger då till handsnära önska sigatt styrning och olikatestmer av av
slag, det såär minns den tidigare skolgången.man

När elever betraktar folkhögskolans lärare de framför sigser en
allmänbildad lärare håller sig å jour med vad händer i världen.som som
Det tycker också eleverna läraren skall föratt klaraatt attvara, av
undervisa i många olika och på fleraämnen olika nivåervuxna samma
ärrme.

Folkhögskoleläraren socialt kompetent,är personlig, till och med
nästan kompis. Relationen lärare-studerande skiljersom en sig från
andra skolformer och då det framförär allt den kamratliga och förtroen-
defulla andan eleverna uppskattar. Som studerande blir bemöttsom man
med förståelse och respekt, heter det. Inflytandet undervisningenöver
och på lektionerna fungerar, det allmäntär omdömeett att stortman ges

med ochutrymme påverkaatt och bestämma. Vad däremotvara som
fungerar mindre bra de ekonomiskaär och studiesociala villkor som
omfattar studerande generellt.

Folkhögskolan har unikt särdrag i intematfonnen,ett denäven om
luckras allt eftersom. Fortfarande det dockär mångaupp studerande

bor på folkhögskola under eller flera årsom sitt liv.etten Boendetav
blir på så del utbildningensätt och kan förstärka skolans demokrati-en av
fostran. Begreppet "levd demokrati får här särskilt folkhögskole-ett
innehåll, förutsättningar bygger på under vissVars att tid leverman en

människornära inte har valt, och knappast aktivtsom man som man
skulle ha sökt sig till under andra omständigheter. Internatet kan, detnär
betraktas förväg,i löfte livet på skolanett kommerattses som om att
erbjuda social gemenskap och resultera i "vänskapen för livet".vann
Samtidigt ställer också boendet krav på jämkning och anpassning deav

intressena och behoven. Med den blandningegna människor medav
olika erfarenheter, åldrar och kön finns vid folkhögskola sättssom en
"demokratin" på ibland.prov

När elevermöter vid slutet utbildningen eller efter,man detstrax ärav
slående hur ofta förväntningarna på utbildningen vid folkhögskolan har
infriats, ibland har de till och med överträffats. Utbildningens påverkan
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beskrivassammanfattande kanvadtill känna isig person-somsomger
älv-och höjtsjälvkänslaökadsocial kompetens;ochghetsutveckling

förvärvadeDenutvecklatskänslaförtroende, att person.sommanaven
ökadflexibilitet,ökadökad tolerans,uttrycks vidarekompetensen som

samhällsfrågor.olikaiökatansvarskänsla och engagemang
tillmöjligheterrikadessutomharfolkhögskolapåVistas manman en

för-lunchkonsert,poesiafton, ettformkulturupplevelser, it.ex. enenav
uppfattarutbildningensidafilmvisning. Dennaellerfattarbesök aven

ochvidgarvärldar,möjlighet mötaelever att vyernasomnyaensom
vistel-underskerdetbidrar alltolika Sammantagetberikar på sätt. som

riktningpåverkas. Denstuderandedetillfolkhögskolapå attensen
erfarenheter,tidigareberoende pågivetvispåverkan ärtar personens

dekännerde växerstuderande attkonstaterarallmänt att sommen
andraförståelse föroch fårfolkhögskoletiden störreundermänniskor

behov.och derasmänniskor
.

pedagogikFolkhögskolans
bidragsgivningenstatligaför denmålskrivningenciteradetidigaredenI

skiljaskalltydligtarbetssättformsåvältillfolkbildningensägs att som
skolväsendetoffentligadetbedrivs inomutbildningfrån densig som

framgått.förhoppningsvisharsärdragFolkhögskolanshögskolan.och
tillämpaspedagogikslagsdå förvadMen är som

förrnedlings-exempelvispedagogik;påbenämningarfinns mångaDet
några.fördialogpedagogik nämnaaktivitetspedagogik, attpedagogik,

med denoftaförknippasförrnedlingspedagogikentraditionellaDen
lärande gårhurpåinstrumentellteknisk ochmedskolan",gamla synen

detmedfabrikenförrnedlingspedagogiken ärförmetaforvanligtill. En
lära-förpackningsvarabetraktasKunskapbandet.löpande somsom en

mottagandeden passivttilldoserlagomsprider iochpackar utuppren
fåroch därigenomkunskapsprov ettden iåtergersinieleven, etttursom

folkhögskolanpedagogiksådansig.lärt En tarharvad"mått på man
ifrån.avstånd

pedagogikarstuderande inybörjmångavardagsföreställningEn som
skall lärahurför utmetoderhandlarpedagogikhar, är manatt om
ha,brakandet trorpedagogik för attläsernågonting. Man att manvara
informerar,hurundervisningen,fungerar ipå vadfå tipssig mansom
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använder tavla, overhead Det begränsadetc. är och instrumentellen syn
på vad pedagogik är.

Det pedagogiska folkbildningsarbetet förknippas tradition medav
studiecirkelfonnen, det öppna samtalet och den fria diskussionen. Un-
dervisningen skall utgå från deltagarnas behov och intressen ochegna
förutsätter deras aktiva deltagande. Stor vikt läggs vid det inre pedago-
giska arbetet, i allt väsentligt skallsom humanistiskgenomsyras av en
bildningssyn. Formen för kunskapssökandet gestaltas den lillaav grup-

idealt kringmötspen, som ett intresse och därgemensamt dialogen är
viktig. Folkhögskolans pedagogik kanske kan beskrivas kom-som en
bination dialog- och aktivitetspedagogik.av

Undervisningsforrnema, lärarnas bemötande, deltagarperspektivet, in-
flytandet studiema,över frånvaron hets och hård konkurrens deiav
flesta fall, den sociala gemenskapen och kulturyttringama allt detta-kansammantaget olika uttryck för den humanistiskases bildnings-som

folkhögskolan omfattassyn som av.
I all undervisning överförs vissaäven värderingar, föreställ-normer,

ningar och förhållningssätt, påverkar den studerande på olikasom sätt.
En sådan påverkan torde ha förutsättningarstörre bli beståendeatt mer
på folkhögskola, där vistas underen längre tid, i mindreman och ien
sammanhållna Vissa idéer, värden och förhållningssättgrupper. ocksåär
viktiga för hållaatt bilden folkhögskolan, allasamman olikheter tillav

I samtaltrots. med både lärare och elever kommer denna folkbildnings-
anda till uttryck. Ibland kan den svår "ta på", denatt sitter liksomvara
i väggarna.

Pedagogiken också gestalttar i viss utbildningsmiljö, där byggna-en
ders och lokalers utformning kan verka fostrande och stimulerande.
Värdet detta svårareär "fånga", eftersomav att den studerande inte
behöver medveten hur han eller hon harvara påverkats iom sina studier.
Effekter utbildning kan också uppstå förstav på sikt. Därmed detär sagt

effekteratt utbildning också sidaär pedagogikenav sidaen av en som-brukar intressestörre för statsmaktervara ochav myndigheter "mäta",att
vad detän för lärareär och studerande, är självaupptagnasom mer av

och lärandets olika sidor.processen
Den pedagogik folkhögskolan tillämpar resulterarsom i elevernaatt

framför allt lyfter fram de sociala sidorna den kompetens,av som man
sig ha fått under studietiden.anser Här framträder folkhögskolans sär-

drag. Naturligtvis har studierna resulteratäven i den studerandeatt
tillägnat sig andra och faktabetonade kunskaper och färdigheter.mer
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tillgodoseför livetläravidvikt än attläggerskola attstörreiMen somen
siglärinteuppfattasiblanddet attkankortsiktig mannytta, som

avslöjakanpåståendesådantfolkhögskolan. Ettmycket itillräckligt
hardetutlåtandet,fäller atthar ändenkunskapssynvilken somommer

förhållanden.faktiskamedgöra

andratillrelationFolkhögskolan i

utbildningsorganisationer
nationelltKommitténstrategi ettdenutgångspunkt förEn omsom

ekono-såvälutveckla Sverigefram,lyfterkunskapslyft för är attvuxna
indivi-kimskapslyftetSyftet med är attkunskapsmässigt."miskt som

förutsättningar,nödvändigaoch andrakimskap,erhålla denskallderna
delaktighet iMåletlärandet.livslånga ärdetdelta iskall kunnadeså att

vidaretillmöjlighetoch stu-anställningsbarhetsamhällsutvecklingen,
skallgymnasiekompetensochgrund-saknardagidier. De somgrupper

utbildnings-rangordnarKommitténkunskapslyftet.iutbildningerbjudas
däreftergrundskolenivå,påutbildninggällaförsttillbehoven att

vidareförgymnasienivåpåutbildningdärefter övrigochgymnasienivå
lyckasmöjligheternaockså attKommittén attarbete.ochstudier menar
indivi-aktörerolikamellansamspeletpåberorkunskapslyftetmed -

utbildningsanordnama.ochutbildningsplaneramaderna,
desammaiframför sigkommittén är stort settmålgrupperDe sersom

invand-nyanländadetframtidsperspektiv ärfolkhögskolans. I ettsom
medförtid ochskolan ilämnarungdomar svaggruppersomrare,

till. Enriktar sigutbildningenarbetsmarknadentillförankring som
funktionshindradeochutvecklingsstördatillanpassning somgrupper
kunskapslyftet harförverkligamedarbetetockså ske. I attförutsätts

plats.0rd givenandramedfolkhögskolan en
profilera siguppdragsamhälleli attharskolform somettKan somen

skolfor-andrameddenförenaskulle kunnanågotsärskiljande, ha som
vuxenutbildningen.ochfolkbildningendelFolkhögskolan ärmer aven

utbildningsanordnareandraradmedtillsammansdenbidrarsådanSom en
be-vittKompetensutveckling är ettkompetensutveckling.till vuxnas
vidkomvux,inomoch kurserutbildningoch inrymmer gessomgrepp

arbetsmarlcnadsut-olikaliksomhögskolor,och typerstudieförbund av
Såvälarbetslivet.iutbildninginformellaoch denbildning gessommer
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komvux, arbetsmarknadsutbildningen studieförbunden och folk-som
högskolan riktar sig i ellerstörre mindre utsträckning till s.k. missgyn-
nade Men människorna i dessagrupper. olika och harär olikagrupper
behov. Både komvux och folkhögskolan utbildningt.ex. lederger som
till grundläggande och särskild behörighet för högskolestudier.

De många utbildningsformema kan olika försök bådemötases attsom
individens och samhällets behov utbildning. Den ekvationen brukarav

svår lösa. Denatt studerandevara mångagör gånger sitt studieval
utifrån hur livssituationen övervägandeni stort ut. grundade iser
utbildningsorganisationens pedagogik och bildningssyn, torde min-vara
dre vanligt förekommande. Det vittnar många studerande harom som
gjort "felval och fått börja igen. Bland de söker till komvuxom som
finns många säkert skulle klara sig bättre på folkhögskolansom med sitt
lugnare Dettempo. omvända gäller förstås också. En del invandrare som
redan har grundutbildning från sitt hemland, har berättaten de skulleatt
föredra utbildning där går snabbt fram.en man

Den kompetens kommittén viktigär tillägnasom sig införattmenar
"det livslånga lärandet förmågaär samarbeta,att kunna kommuni-att

kunna och viljaatt lära ochcera, lösanytt problem.att Med god
kännedom individemas behov och olikaom utbildningsanordnaresom
utbud och pedagogik finns chans till denatt studerandeen att kanse
hamna i utbildningsform,rätt så studierna bliatt meningsfulla och
utvecklande. Någon enda pedagogik alla finns inte. Densom passar
bästa pedagogiken denär individens behovtar på allvar ochsom

sina medel och metoder påanpassar ett sätt denne bäst-som gagnar
vilken utbildningsformoavsett eleverna väljer.

NOTER

Se Nitzler, R. Landström, 1994. Folkbildning för arbetsmarknaden.
Umeå universitet: Pedagogiska institutionen; Nitzler, R. fl. 1996. Vär-m.
den folkhögskolevärlden.i SOU 1996:75.

2 Hartman, S. 1993. DsU 1975:17. Folkhögskoleutredningen. olkhögskole-F
elever 1973.

3 Prop. l990/91:82, 15.s.
4 Folkbildningsrådet FBR: Anslagsframställning för budgetperioden 1/7

1995-31/12 1996. Stencil.
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5 12.1990/91:82Prop.

Årsredovisning 1995-1996.hämtadefaktaavsnittett6 Siffrorna i är ur
1997.Folkbildningnytt nr

och styrelse-rektorerfolkhögskolor,adressregisterEnligt FBR:s över
rektor.kvinnlig Avde skolornaeller 29 136ordföranden har 20% enavca

två detmellan kvinnor, itvå skolor, falletdelat irektorskapetdessa är ena
Folkbildningsrådet FBR, Adressregis-kvinna.ochandra mellan enen man

Stencil.1995.ter

År licentiat.och ñlosoñedoktorerrektorer filosofie131875 7 en varavvar
hadeuniversitetsutbildade, 1986och lärarerektorerde flesta1946/47 envar

ämneslärare,vanligastlärarutbildningnågon slagsövervägande del var-
folkhögskoll-genomgåtthadelärarnarektorerna och 20 %10 % avca av

indel-socialgruppstillhörighet 1947och läraresRektorersärarutbildning.
medanellerfrån socialgrupp Ikornyrke de flestaefter fadernsning -

Arvidsonendast %.underrepresenterad, 5starktsocialgrupp III cavar
någrapedagogiska miljöFolkhögskolansm.fl, 1988Arvidson, L. teore--

informella bildningsprocesser. Rapportformella ochaspekter påtiska
Linköping.Vuxenpedagogiska forskningsgruppen,ff.45

studiepedagogiska Enolkhögskolans praxis.Höghielm, 1992 FR.Jmf. av
forForskningsgruppenlånga kurser.arbetsformer påpedagogiska vuxen-

folkhög-bla intervjuatHöghielm harStockholm, 1992:pedagogik, HLS,
folkhögskolemässigheñ därinnebörden begreppetiskollärare person-om

betingelserochgemenskap, arbetsformer utgörsociallighetsutveckling,
inslag.viktiga

Brevskolan.pedagogik.Studecirkelns1983Byström,

kunskapslyft ochförUtbildningsdepartementet: En strategi1996:27.SOU
lärande.livslångt
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pedagogiskaochKomvux särart

utgångspunkter
HöghielmRobert

som historiasinoch har institutiontidförändratsharKomvux över egen
med förutsätt-parallelltideal lever kvarförhållanden ochdär äldre nya

framtoningpedagogiskaochkomvuxförståbättreFör särartningar. att
tillkomst.bakgrunden till komvuxgenomgånginledningsvisgörs aven

präglats detta.delhar tillkomvuxfinns kvar inomideal storDe avsom
har kortarevuxenutbildningenkompetensgivandeformelltDen en

dröjde till 1938folkbildningsverksamheten. Detden friahistoria än
kompetensgivandeförintresserade sigaktivtpåinnan sättettstaten mer

aftonskolainrättades Statens8/39läsåret 193vuxenutbildning. Fr.o.m.
SyftetStockholm.Kungsholmen iläroverket påallmännavid Högre

studiebegåv-utprägladmedäldre eleverskolanmed att geangavs vara
vanli-studentexamen. Detbl.a.tillfälle avläggastudiehågochning att
hadestudentexamenskompetensskaffa sigsättet attgaste vuxensom

fortforkorrespondensstudier och den ävenvägenVaritdittills genom
förslageftertillkom 1945Brevskolestipendierdominera.länge att av

andra världs-fram tillPerioden1944:22.Skolutredning SOUårs1940
utsträckninglitenmycketidockkarakteriseradeskriget statenattav

vuxenutbildning.kompetensgivandeengagerade sig iaktivt
beträf-annorlundaemellertidblevslut 1945efter krigetsPerioden

Skolkommissionenredan dåbörjade 1946,roll. utta-Detfande statens
till de vanligahänvisadeogillande "attlade sitt över gymna-vuxna var

och vissa privataaftonskolaansåg Statensungdom.för Mansiema att
tillräckligtverksamhet intekorrespondensinstitutensläroverk samt var
skaffa sigmöjligheter förlämpligaerbjudagällde attdet attnär vuxna

ilämpligt,torde inteutbildning. "Detgymnasial att personervara
måhända bildatochförvärvsarbeteivilka varittill år,åldrarna 25 30 ute

gymnasiema,vanligagenomgå de ärtillhänvisasfamilj, skall att som
deansåg341. Man1948:27,ungdom SOU attföravsedda s.
detbörsjälvständighetochmognad göravuxenstuderandes större

för denochunder friaretakt ochsnabbareför dem imöjligt att vuxne
1946 års341.kurser a.a.gymnasietsinhämtaStudieformerlämpade s
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skolkommission föreslog dock tillsvidareatt skulle inrätta fåtalman ett
gymnasier för Någon anknytning till folkbildningensvuxna. verksam-
het i detta sammanhang gjordes emellertid inte. Däremot utgick man
ifrån metodisktatt måste arbeta påman vid undervisningett annat sätt av
vuxna.

Som resultat skolkommissionensett förslag tillkom årav 1953 det
första statliga läroverket för med rikstäckning kombi-vuxna genom en
nation korrespondensstudier och lärarledd undervisning.av 1954 inrätta-
des kompletteringsgymnasiumstatens på förslag utredningenav om
vidgat tillträde till högre studier, den s.k. Schmidtska utredningen SOU
1952:29. Utredningen föreslog studentexamenatt i begränsat antalett

skulleämnen till universitetstudierrätt vid de filosofiskage fakulte-
Förslagettema. gick igenom Våren 1953. Redan hösten 1953 startade

Kursverksamheten KV i Stockholm det första kvällsgymnasiet. Som
förebild KV:s kompletteringskurser.tog man

Verksamheten hade stark betoning på självstudier, där lektions-en
sammankomstema främst avsedda för handledning. Vidarevar var
undervisningstiden nedkortadavsevärt l-3 tenniner jämfört med den
vanliga ungdomsskolan. Lärarna för verksamheten handplockades av
ledningen för KV intervju med Peter Hammarberg, f.d. rektor vid KV,
1983. Reaktionen från övriga studieförbund uteblev inte. De flesta
intog mycket kritisk hållning. Huvudargumenteten studieför-att ettvar
bund inte skulle sig i kompetensgivande vuxenutbildning.engagera
Endast Medborgarskolan och TBV följde KV:s exempel och startade
också de kvällsgynmasier. Stockholms stad ställde sig till början helten
avvisande. Först under 1950-talets slut tillkom antal kommunalaett
kvällsgymnasiet.

När kompletteringsgymnasiet startade, hade till början ambi-man en
tionen erbjuda kursutbud,att ett eget efter år inleddesettmen par en
samverkan med KV. Det fanns dock inte några direktiv hur mångaom

kompletteringsgymnasietämnen skulle finansierasom för varje stude-
rande flertaletantogs, läste mellansom och femmen tre ämnen.
Intagningsnämnden kunde dock medge bidrag till studier också för en
komplett studentexamen. I nämnden förutom rektornsatt för
kompletteringsgymnasiet SÖ,från varderarepresentant dåvarandeen
UKÄ Universitetskanslersämbetet arbetsförmedlingensamt i Stock-
holm. Dessutom tillkom SÖläroverksläraresenare utsåg.en som
Intagningsnämden ställning tilltog ansökningar från hela landet och
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inforrnellt förhållningssätt intervjukännetecknadesarbetedess ettav
kompletteringsgymnasiet, vårenGunnarskog f.d. rektor vidmed Stig

1984.
högst hundra-från början tänkt haKompletterings gymnasiet att ettvar

hadeverksamheten 1960efterhandtal studerande, växte manmen som -
medinleda samarbeteblev det naturligtstuderandecirka 0002 att ett-
ochkompletteringsgymnasietsRektorn frånkvällsgymnasiema. start

arbets-del GunnarskogsGunnarskog.framåt Stig Ennio år stor avvar
kvälls-det växande antaletinspektionsresor tilluppgifter kom utgöraatt

Syftetkvällsgymnasier.fanns detlandet. 1962 35gymnasier i t.ex. var
för de kursdelta-upprätthöllspå undervisningentill kvalitetenatt attse

påmindeoch viskompletteringsgymnasiet. Påtillhörde sättsomgare
gymnasieinspektörernaverksamhetdenGunnarskogs somresor om

SÖinrättades påGymnasieinspektörstjföretog. närlångt änstemasenare
GunnarskogdockSkillnadenavskaffades 1968.studentexamen attvar

vid depåverka verksamhetenmöjligheterformellabl.a. hade större att
enskilda kvällsgymnasiema.

karakteriseradesGunnarskog bevittnadeundervisning attDen avsom
undvekdärprincipiella föreläsningar,övergripandegjordelärarna man

stoffdetförde diskussionerdetaljkunskaper.betoning Man somomav
blandades vanli-Genomgångamasjälva hade inhämtat.kursdeltagarna

förväntadestill kursdeltagarna.uppcheclcningsfrågor Dessamedgen
Typiskt kurs-detaljkunskaper.inhämta allasjälvstudier attvargenom

allt för mycket inågon lärarereagerade negativtdeltagarna närspontant
resulterade detta iIblanduppehöll vid detaljer.framställning sigsin

kunde dettaGunnarskogGunnarskog. Enligtdirekt tillskrivelser vara
under-visst Deville avbryta studierna iskäl till ämne.ettattett man

finaskulle kunnasåledes lärarnavisningsideal hade att gevarman
övergripandeantal frågorblandade med mindreÖversikter, typ.ett av

därefterdetaljkunskaper ochsedan älva inhämtaKursdeltagama fick
hade sådantintedet inhämtat.med läraren Lärarediskutera ettsomman

medmindre lämpliga intervjuansågstill sittförhållningssätt ämne som
inställning deladesEftersom denna1984Gunnarskog, vårenStig av

deslå igenom pårektor, komkompletteringsgymnasiets synsättet att
infonnellt, ochoftastrekryteradesflesta kvällsgymnasierna. Lärarna

ungdomsskolan. Denhade problem iundvek särskilt lärare somman
1950-talet hadeobserverade slutet påGunnarskog iundervisning som

andragogiska undervisning-s.k.med deförmodligen mycket gemensamt
Därmedsidealen. att:menas
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undervisningen skall utgå från kursdeltagamas livserfarenheter,-
undervisningen skall utveckla individerna socialt,-
undervisningen skall problemorienterad,vara-

skall använda sig tekniker baserar sig på erfarenhets-man av som-
utbyte,
kursdeltagarna skall ha påtagligt inflytandeett på kursplanering och-
genomförande undervisningen,av
utvärderingen skall ömsesidigutgöras lärare-kursdeltagareav en-
mätning kursinnehåll och uppläggning.av

Kompletteringsgyrrmasiet kom i praktiken bli stipendieorgani-att en
sation i stället för självständig utbildningsorganisation.en

Via Statens kompletteringsgymnasium finansierade stigandestaten ett
antal studieplatser, vilket medförde intresset för dennaatt studieform

från kommunernasväxte även sida. Som följd detta börjadeen av
kommunerna i ökande utsträckning denna verksamhetöverta som
hittills till delen drivitsstörsta studieförbunden och enskilda kvälls-av
gymnasier. De statsinterventionistiska strävandena framkom slutligen
helt i och med 1959 års studiesocialaatt utredning förordade kommu-att

skulle föröver den kompetensinriktadeta ansvaret vuxenutbild-nerna
ningen. 1960 års gymnasieutredning förordade också kommunernaatt
skulle dettaöver Ita sammanhang kanansvaret. 1963 årsnoteras att
yrkesutbildningsberedning föreslog lösning för den kompe-en annan
tensgivande vuxenutbildningen. Man föreslog nämligen inrättandet av
särskilda vuxenutbildningsinstitut. Detta beaktades dock i propositio-

1967:85. fastslåsDär endast kommunerna skulleattnen överta ansvaret
för komvux vilket också skedde från och med 1 juli 1968. Det ävenvar

i officiella utredningar på systematisktnu som ettman sättm.m. mer
började knyta till de äldre folkbildningsidealen. Vid denna tidpunktan
hade dessa blivit nästan med viss pedagogik.typsynonyma en av

Till börja med fungerade komvuxatt problem ochutan större i över-
ensstämmelse med den tidens mål för Vuxenutbildningen nämligen att-
tillhandahålla välutbildad arbetskraft för den svenska arbetsmarknaden.
Samtidigt tillgodosåg individuella önskemål vuxenutbildning.man om
Verksamheten vari utvidgning kvällsgymnasiema.stort sett Manen av
fortsatte helt enkelt rekrytera gräddan denatt s.k. begåvningsreserven.av
De servicepolitiska målen lät sig väl förenas med ungdomsskolans
kurskrav. Molnen började dock sig i och medtoma målenattupp
ändrades 1970. Från ha varit servicepolitiska blevatt de fördelnings-
politiska. skulleNu i första hand rekrytera de korttidsutbildade ochman
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dock till de andra,mål ladessamhället.i Detta somnyaresurssvaga
organisatoriska föränd-några speciellafanns kvarfortfarande utan att

däremot blick-utformning korn iUndervisningensgenomfördes.ringar
från och medundervisingsidealen blevandragogiskaoch depunkten,

Pådrivande kraf-1970:35.rekommenderade propositionofficiellt1970
organisationerna ide fackligakursändringdennatill störstater var
deltog aktivt.Studieförbundet ABFoch TCOlandet, LO ävenmen

vuxenpedagogisk fortbild-komvuxlärarna inomGenom att merge
skickade undervisa ibli bättrede skullehoppadesning attattman

skolöverstyrel-tilltill överlåtsdet skullemed idealen.enlighet Hur
studie-påsedan koncentreraspolitikerhåll komfrånIntresset attsen.

Under hela 1970-1975:23.resulterade i propositionochfinansieringen
undervisningenhåll viktenfrån officiellthävdades docktalet att avav

menade ivarvidutformas på överensstäm-skulle rätt sätt, manvuxna
undervisningsidealen.andragogiskamed demelse

utbildnings-komvux1980-talet kanbörjan sägaI att sommanav
grund:följandevilar påanordnare

andragogikföreträdare.artikuleratsUndervisningsidealen harl av. differential-från denfått stödibland sökt ellerharDessa argumentav
forskningen.psykologiska

och socialakulturelladetmed dess betoningFolkbildningen av
folkbild-med ipedagogiskakulturella och rötterDet arvetarvet.

fackföre-frånminstföredöme inteåberopatsharningen som -
desstakt medfolkbildningen har iFöreträdare forningsrörelsen.

degrad betonatökandeochl960-talen iunder1950-expansion
haranvänder På såundervisningsmetoder sig sättsärskilda av.man

dennafolkbildningenfästevunnit inomandragogikidealen men
Underundervisningsmetoder.vissaför mycketstår änäven mer

likhetsteckenoftaemellertidhardecennietdet sattsenaste man
dvs.utbildningsverksamhet,folkbildning och vissmellan typen av

folkhögskole-ochstudiecirklarskettverksamhetden genomsom
folkbildningsverksamhet, fram-tiderstill äldreGårkurser. man

förekomstendetemellertid tydligarekommer synsättet att un-av
inslag inaturligt begränsatendast skalldervisning ett menses som
utöka-vuxenutbildningenArvidsson, 1985. Närverksamheten se

folkbildningsidealens.k.överfördes debegreppoch blevdes ett
Höghielm, 1985.till komvux.
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Kurskrav och kunskapsideal har hämtats från den traditionella
ungdomsutbildningen med dess koppling till de gamla läroverkens
elitistiska på utbildning. Det förstai handsyn gyrrmasieut-var
bildning diskuterades i samband med komvux tillkomst.som Från
det sistnämnda området har komvux lånat såväläven organisation

lärare.som

Något förenklat kan komvuxsäga ideologin frånärvt folkbild-attman
ochningen regelsystemet från ungdomsskolan.

Alla dessa ideal enligt återfanns f.ö. i den läroplanen förovan nya
komvux, Lvux 82, gällde fram till 1994 då Lpf 94 Läroplan för desom
frivilliga skolforrnema började gälla. Komvux inklusive grundläg-
gande vuxenutbildning fick då läroplan med gymnasie-en gemensam
skolan.

Under 1980-talet genomfördes flera studier undervisningen kom-iav
se Höghielm 1985,t.ex. 1987, 1990 och Larsson mfl.vux 1990.

Gemensamt för dessa resultat lärarna deär studerandeatt begrän-ettgav
inflytande på undervisningenssat planering och genomförande.

Vad beror det då på deltagarna till haratt så ringa inflytande påsynes
planeringen En rimlig förklaring kan vuxenelevemaatt såärvara
medvetna de prestationsvillkort.ex. gäller, förom att attsom man vara
på den säkra sidan låter läraren skötagärna de viktigaste besluten. En
kompletterande förklaring tiden för undervisningär att och hemarbete är
knapp, vilket innebär det ställs höga "effektivitetskravatt på undervis-
ningen. Från de bandupptagningar Höghielm genomförde i densom
studie redovisades 1985, intervjuerna medsamt samtligasom deav
lärare ingick i denna studie, bekräftas relativt tydligt förkla-som att en
ring kan sökas deti förhållandet olika former effektivitetskriterieratt av
ligger bakom. Av dessa intervjuer framgick klart lärarnarätt ansågatt
vuxenelevema ointresserade grupparbete. Det handlar mycketav attom
kursdeltagarna vill ha fakta i så utsträckning möjligt,stor och detsom
säkraste för demsättet det låta lärarenatt redovisaär dessaatt fakta sa
fort och så effektivt möjligt. Man skulle kunna kursdelta-sägasom att

på det har inflytandesättet på undervisningensett stort allmännagarna
inriktning. Lärarna försökte inte heller samplanera med de studerande i
någon utsträckning.större

Larsson, Fransson Alexandersson 1990 framhåller detatt
särpräglande för komvux undervisning lärarnaär mindre benägnaatt är

förhöra ochatt tidägnar genomgångar. De konstaterarvuxna mer
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dock det finns variation mellan enskilda klassrum vilket kanatt storen
tolkas det finns goda möjligheter utforma undervisningen påatt attsom
olika ämhårdRamama inte någon styrning. såledesDetsätt. utövar är

omöjligtinte välja arbetsformer detpå genomsnitt-att sätt änett annat
liga. möjlighet används fåtal komvuxlärareDenna i Larssons,ettav

och Alexanderssons studie. undersökningen uppfat-Franssons Lärarna i
de har yrkeserfarenheterseriösa, och andratar attvuxna som mer

vuxenerfarenheter, påverkar kurserna viss mån, endasti närsom men
ämneskunskapen dessa relevanta. vanligenVuxnagör störreettges
"frirum" något innebär de inte förhörs utsträckningit.ex. attsom samma

ungdomar. Författarna konstaterar också komvuxstuderandeattsom
sällan får någon möjlighet på allvar påverka innehåll och arbetsfor-att

också de lärarna tidIntressant är att attmer. anser om man gav mer
skulle de antagligen undervisa annorlundainte på sätt.ett

här kan problematisk bild framträderverka någotDet vara en som ur
relaterade undersökningar. dock fastslås be-måsteDet attovan ovan

uppföljnings-skrivna undervisningsmönster inte gäller alla lärare. Vid de
gjorde ochstudier komvuxstuderande Höghielm 1987 1990av som

fanns arbetaframkom det lärare sig påatt ettatt en grupp som uppgav
varierande detta sammanhang torde de andragogiskaIsätt.mer

undervisningsidealen för komvuxlärare sökaspela roll sigstor atten
uttaladefram till från ungdomsskolan särpräglad pedagogik. Deen

för komvux har till skillnad från folkrörelsernas kollektivistiskamålen
individualistiska framtoning. sak demål varit i sin En är attannanmer

skall leda tillfördelningspolitiska målen för komvux förhoppningsvis
enskilde individen torde de dockkollektiva förändringar. den inteFör

det för individuelluppfattats på instrumentsättet utan snarare som
meritering.

utgångspunkt också komvux alltid erbjudit indivi-viktigEn är att en
duell studieplan innebär de studerande har kunnat välja läsaattattsom

de ha behov fördjupa sig Timplaner-just de sigämnen attsom anser av
heller fastställda det till utbildnings-inte centralt ärär utanna upp

bästa fall samråd med den studeranden fastställa detta.anordnaren i iatt
verksamhet frånnågot kanske tydligast särskiljer komvuxDetta är som

följande:ungdomsskolan. Vidare fastslås i Lpf 94den ordinarie
för ungdomar och kursernas inne-Kunskapsmålen desammaär vuxna,

identiska Lpfomfattning tyngdpunkter behöver 94,håll, och inte vara
28.s.
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Efter under våren mars 1997 tagit del 20 komvuxläraresatt av
beskrivningar hur pedagogiskt arbetar kan hävdasrent attav man nog
komvux pedagogisk företeelse stadd i ständig utveckling.är Lä-som

frågai arbetar vid komvuxenhet belägen provinshuvudstad.irarna en en
Vidare har författaren genomfört några intervjuer mars 1997 med

skolledare ansvariga för komvux. Resultaten, naturligtvis inte sägersom
något hur situationen i hela landet, pekar på undervisningenär attom
fortfarande har stark dominans s.k. traditionell katedenmdervis-en av
ning. Emellertid har skolledama i utsträckning lärarnastörre noterat att
låter de studerande faktiskt inflytande på undervisningens plane-ett
ring och genomförande.

Vad dåkännetecknar komvux

vuxenutbildningsprofil
utgångspunktEn analysera den pedagogiska utvecklingenär att var

komvuxinom har bas.sin döma komvuxläraresAtt nämndaav ovan
pedagogiska aktiviteter utgår alltid ifrån harnästan göraatt attman man
med deltagare. Dessa också ofta mycket motiverade.vuxna anses vara
Det gäller de studerande arbetsmarknadsskäl blivitsamma som av
arbetslösa.

måste helt enkeltMan behandla de studerande på jämlikt sättett mer
eftersom har med samhällsmedborgare kanske längegöraattman som
utnyttjat sin i politiska val, har arbetslivserfaren-rättt.ex. att rösta som
heter En studerande falli många har barn och/eller familjetc. som egna
blir svårare behandla denne inte har några livserfarenheter.att som om

sedanHur komvuxlärarna hanterar detta förhållande kan dock variera i
hög grad. fårResonemanget stöd resultat från nyligenett presenteratav
lärarexamensarbete Bodinson, 1997. elever helt nyligenDe gåttsom
på gymnasiet upplevde skillnad mellan ungdomsgymnasiet och kom-en

"De ansåg de med respekt lärare och elevermötsatt större samt attvux.
jämlika på komvux a.a. 15är mer s.

Om vi sammanfattar komvux pedagogiska profil följkan ande hävdas:

komvux har ideologiska folkbildningensina inomrötter
de pedagogiska idealen betonar särskilt att

undervisningen skall frånutgå kursdeltagamas livserfarenheter,-
undervisningen skall utveckla individerna socialt,-
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undervisningen skall problemorienteradvara-
kursdeltagarna skall ha påtagligt inflytande på kursplaneringett-

och genomförande undervisningenav
arbetar alltid med individuella studieplaner för den enskildeman-

detta iblandkan innebära denne får jämka in sig det basutbudiatt som
komvuxanordnaren erbjuder

läser normalt alltid i kursfonn.man-
timtalet för gymnasiekursema fastlagtcentralt det tillär är upp-

varje anordnare fastställa dettaatt

förAvgörande undervisningen i komvux får särprägel deatt är atten
studerande ofta frivilligt har gjort strategiskt val i derasett som egen
livscykel kan få konsekvenser.stora

kan framhävandetMan dessa pedagogiska ideal varitsäga attnog av
så framgångsrika förarbeteti till regeringens propositionatt man om en

läroplan för gymnasieskola och vuxenutbildning anför erfarenhe-attny
från den pedagogiska praxisen inom komvux bör komma ungdoms-terna

utbildningen till godo. I regeringens proposition 1992/93:250 rörande
läroplan för bl.a. gymnasieskola och komvux framhålls atten ny man

vid införandet kursutformad gymnasieskola får "möjlighet attav en
komvux erfarenheterutnyttja kursutfonnning, både vad gällerav orga-

nisation och pedagogik".

Samarbete med andra organisationer

har underKomvux åren utbildat1968-1988 1,8 miljonert.ex. ca vuxna
individer. imponerande siffra.En Under 1970-talet kom i konfliktman
med folkbildningen grundpå oklara gränsdragningar beträffandeav
ämnesområden. detta slutgiltigt regleradesNär i och med särskilden
läroplan för komvux, möjliggjordeLvux 82, detta ökad expansionen av
bl.a. uppdragsutbildning. Omfattningen denna utbildning varierarav
kraftigt beroende på i landet verksamheten bedrivs. Vi ocksåvet attvar
Vuxenutbildningens olika aktörer har olika dominans beroende på i
vilken region verksam komvux del finns del berörings-Förärman en
punkter både med AmuGruppens och folkhögskolans verksamheter:

arbetar med uppdragsutbildning, har möjligheter "skräd-attman man
darsy" kursplaner.

framgåttSom kan hävda det finns klara berörings-attovan man nog
beträffandepunkter pedagogiska ideal mellan komvux och folkbild-
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ningen. Många folkhögskolor har också uppdrag länsarbetsnämn-av
Ävendema vilket också fallet för komvux.är vissa studieförbund

anordnar studiecirklar för arbetslösa i samråd med länsarbetsnämn-
dema.

Verksamhetemas karaktär växlar beroende på målgrupp, vilket antag-
ligen det försvårt utfärdagör särskilj ande riktlinjer.staten Samarbe-att

mellan studieförbund och folkhögskolortet har gamla traditioner som
går tillbaka till detta århundrades början. Däremot kan hävdaman nog-

komvux och folkhögskolan alltidatt intagit avvaktande hållning tillen
varandras verksamheter. finnsDet naturligtvis många förklaringar till
detta. främstaDen kanske komvux följär ungdomsskolans läroplanatt er
och de studerande komvux erhåller betygatt till skillnad från folk-
högskolan i stället utfärdar studieomdömen och friastår frånsom
ungdomsskolans läroplaner. Om samhället skulle önska störreen sam-
verkan mellan alla vuxenutbildaranordnare bör förmodlingen satsaman
på premiera samarbete. Detta skulleatt kunna skeett ställaattgenom

vissa mål åtföljt frnansieringssystem lokalt skulleett under-upp av som
lätta detta.

Tillsammans skulle också kunna utnyttja de kontakter redanman som
finns på lokal nivå. denI mån detta redan sker beror det, enligt minnu nu

uppfattning, i de flesta fall på enskilda Intressant att ärnoterapersoner.
samtliga vuxenutbildningsanordnare redanatt i dag har varierandeett

samarbete med arbetsgivare olika slag, något skulle kunnaav som
användas i tänkta samarbetsprojekt rörande vuxenutbildning. Det finns
självklart många hinder för faktiskt skulle kunna få tillatt ståndman
samverkansprojekt mellan alla vuxenutbildningsanordnare och olika
arbetsgivare. Det hindret för detta antagligenstörsta ideologiskär av
karaktär. Förklaringen blir ganska enkel beaktar hur skildaom man
betingelsema olika bakgrundshistoria, olika målgrupper varit för de
olika vuxenutbildningsanordnama. dennaAv anledning bör inteman

på någon central lösning i ställetsatsa stimulera förutsättningarnautan
på lokal nivå.

kanMan mycket väl tänka sig den presumtive studerande erbjudsatt
möjligheten kombinera kurser hämtas från deatt olika vuxenutbild-som
ningsanordnama. Utgångspunkten individuell studieplanär att en upp-

för Varje studerande.rättas En sådan tänkt utbildning skulle kunna utse
enligt figur på sidan 385. kanDen också generell kompetens-ses som en
utvecklingsmodell.
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Studieförbund tillhandahållerKomvux
används olika kompetensgivandesom
introduktion kurser. beroendeKan variera

kanskegäller den studerande
första handi

kortutbildade
Kursanordnareoch invandrare som
tillhandahållermed dåliga
skräddarsyddasvenskkun-
kurserskaper

Samarbete med lokala
Individu- arbetsgivare formi
ell studie- arbetsplatsförlagdav
plan utbildning

TRÄFFASBASGRUPP SOM REGELBUNDET

iför denna verksamhet kan ligga hosAnsvaret-
komvux och/ eller folkhögskola beroende lokala
förhållanden

Folkhögskola tillhandahåller
kurser täckervissa som

särskilda behov densom
studerande har.

Generell kampetenrutz/ecklingrmødel/

grund-helst.hur mycket Detnaturligtvis varierasModellen kan som
studerande,där defungerande basgruppetableraläggande dockär att en

träf-regelbundet.träffas Dessaindividuellaoberoende sitt program,av
medborgarseminarierslagsväl organiserasfar kan mycket ett somsom

tillanvändasTräffarna kanmånaden.till stånd gånger ikommer ett par
skallövergripande syftetprojektarbeten. Det attpresentera t.ex.att vara

dem baraoch förbereda intesjälvständigt arbetestuderande tilldeträna
företagare.blimycket förlönearbete likaför attutanett egna
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Ansvaret för basgruppen bör ligga hos komvux eller folkhögskola.
Det kanske i många fall kan naturligt komvux lokaltatt tar ettvara

för dessa utbildningar med tanke på detansvar handlar formellatt om en
kompetensutveckling. Emellertid skall inte kompetensutvecklingman se
enbart i form skolbetyg det handlar ocksåutan mycket hurav denom
enskilde har förvaltatränats både tidigare ochatt kunskap. Med ettny
sådant kan folkhögskolansynsätt mycket väl inta rollsamma som
komvux. lokalaDe betingelsema bör bli utslagsgivande. I modellen har
jag inte specifikt in AmuGruppens verksamhetsatt vilket naturligtvis
inte utesluter de eller andraatt utbildningsföretag kopplas beroendein
på den studerandes individuella studieprogram. Sådana tänkta kurser
kan lämpligen inordnas under det i figuren betecknas "skräd-som ovan
darsydda" kurser.

386 utbildningsanordnare SOU 1997:158



Efterskrift till

antologiKunskapslyftskommitténs

eftersompedagogisk metod,allmängiltigfinns inte någonDet vuxenut-
dra skarpavarierad och det svårtbildningen gränserärär attextremt

respektiveoch ungdomarlämplig metodik för barnvadmellan ärsom
med olika utbildnings-metodik för ochlämpligvad är vuxna vuxnasom

arbetslivserfarenheter.bakgrund och

individspåverkarbeskriva vadolikafinns mångaDet sätt att ensom
ytterligheterTvåinlärning. är

kunskapindividerna passivabetrakta mottagareatt somavsom-
cirkelledare.ellerexempelvis lärareförmedlas någon, enav

relation till sinaktiv iföljd individenlärandet ärattatt en avse som-
omgivning.

ytterlighetenalltid denVuxenutbildningen försöker stå nära.senare

beroendeblandVuxenpedagogisk metodik är annat av
traditioner,Vuxenutbildningens kultur ochnationelladen-

innehåll, arbetssättaktivt få delta i planeringdeltagarnas rätt att av-
arbetsformer,och

vuxenstudiernasliksomoch livssituationutveckling omvuxnas-
samspel med vuxenlivet i övrigt,

Grundtvig,baserad påfilosofivuxenutbildningsorganisationersolika-
problem-studiecirkeltradition,andragogik, PBL,amerikanskFreire,

etc.baserat lärande samt
forför studiesvaga,uppgifter lärandelärarens/ cirkelledarens experter,-

etc.samspel med arbetsförmedlingipå distans,

förts.diskussionerpedagogiska-metodiskahar olikaUnder årens lopp
blivit stjärnskott påhar baraoch gått. delmetoder har kommit EnOlika

andra har underslocknat,blossat ochpedagogiska himlen,den upp
lärare/ochför deltagarelyst tillvarontid stillsamtlängre uppmer

pedagogiskspeciellden tilltro tillproblem har varitcirkelledare. Ett en
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metod många administratörer, lärarutbildare och för densom delen
också lärare/cirkelledare haft från tid till En periodannan. var gruppar-
bete enbart grupparbete saliggörande, period i läs-en annan- var-
inlämingsarbetet LTG-metoden läsinlärning på talets grund och Frei-

alfabetiseringsmetod det enda acceptablares etc.
Den enda sanningen inom detta område den detär inte finns någonatt

unik metod med M, möjligen unikstort metod för speciell individen en
vid givet tillfälle. I dettaett sammanhang bör verkligen mångfald vara

honnörsord. Kanskeett det denär bakgrunden skallmot deman se nu
aktuella strömningarna med utgångspunkt i olika lärstilar bygger påsom

deltagaresvarj unika inlärningsfönnåga.e
I mål- och resultatstyrd verksamhet fokuseras intresseten ochmer mer

på verksamhetens innehåll mindre och mindre på regelkontroll.-
Kvalitetsfrågoma får ökad aktualitet. Det blir då också angeläget visaatt

god pedagogik/metodik. Intresset hos olika utbildningsanordnareupp en
för profilera inte baraatt sitt utbud också sina arbetssättutan och
arbetsformer har också ökat de åren.senaste

I samband med Kunskapslyftet gäller det tidigareän förän olikamer
utbildningsanordnare profilera sigatt exempelvis med specielltett-
utbud eller speciell metodik. Vissa utbildningsanordnare profileraren
sig med upplevelsepedagogik och äventyrsmetodik, andra framhåller ett
lärande leder till vishet och åter andra upphöj de sju intelligensemasom er
och suggestopedin till sin ledstjäma. Det bra lärare/cirkelledareär att

olikaprövar metoder för underlätta kunskapssökandetatt för så många
individer möjligt. Det bra under förutsättningär prövandet följssom att

utvärderas och metoderna utvecklas/förfmas i samspel medupp, peda-
gogisk forskning. Den särskilda vuxenutbildningssatsningen skall
kännetecknas utbildare pedagogiska-metodiskaprövar möj-av som nya
ligheter, vill öka sitt kunnande lärandet och lärandets villkorsom om
och vill utveckla vuxenutbildningen.som

skulleDet spännande i antologi kunnaatt allavara presenteraen
förekommande metodiska nyheter. låterDet sig dock inte degöras är-
allt för många och inte alltid väl kända varför vi har för istannat att-
antologin visa på några exempel. För alla intresserade läsare vill vi dock

sådanautöver exempel på litteratur givits efter intervjuerna och isom-
anslutning till artiklarna på de följande sidorna förmedla ytterligare-
lästips olika metoder, idéer och tankar olika slag. Dessa lästipsom av

inte på någotgör anspråk påsätt uttömmande och urvaletatt berorvara
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systematiskt letande. Vipåvad kommit i vårpå väg än ettsomsnarare
regulj eller ivuxenutbildningmedarbetaralla ni ärtändåhoppas att som

under-finna någotskallvuxenutbildningssatsningensärskildaden som
pedagogiskt-metodisktmedvidare arbetetkomma iförlättar attatter

vuxenutbildningen.utveckla

prövandettillLycka i

sekretariatKunskapslyftskommitténs
Thorbjörn Levin

RS.
efterskrift hardennaläsaresannolikt DuDet attär ytterst avsom

metoder demandraytterligareerfarenhetoch änkunskap somavom
förmedla dessa tipsintelästipsen. Kan Dueller iantologinredovisats i

enhe-erfarenhetsutbytenätverk,olikaexempelvis viakollegortill Dina
blandhar vihemsida DärKunskapslyftskommitténsemellan ochter

Adressenvuxenutbildare.för alla ärdiskussionsplatsöppenannat en
www/kunskapslyftetgovse

D.
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