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statsrådetTill Ylva Johansson

Genom beslut den juli1 1995 bemyndigade statsrådetregeringen
Ylva Johansson tillkalla parlamentariskt kommit-att sammansatten

med uppdrag utreda nationellt kunskapslyft för Sam-att ett vuxna.
tidigt fastställdes direktiv för kommittén Dir. 1995:67. Med stöd av
bemyndigandet tillsattes kommittén U 1995:09 den 27 juni 1995.

Genom beslut den 12 september 1996 och den 18 september 1997
fastställde regeringen tilläggsdirektiv för kommittén Dir. 1996:71
respektive 1997:104 .

Kommittén har antagit Kunskapslyftskommittén.namnet
Kommunalrådet Anders förordnadesAmeson ordförande isom

kommittén.
Som ledamöter förordnades riksdagsledamoten Elving Anders-

ñl.dr. Yvonne Andersson, riksdagsledamoten Beatrice Ask,son,
riksdagsledamoten Bo Bernhardsson t.o.m. 1995-12-22, rektor
Björn Grip, borgarrådet Bertil Karlberg t.o.m. 1996-12-19, riks-
dagsledamoten Agneta Lundberg, folkhögskoleläraren Anita Nahl-
bom, adjunkten Ulf Nilsson, riksdagsledamoten Berit Oscarsson,
ombudsmannen Christina Zedell fr.0.m. 1995-12-22 borgarrådoch

RådhLars fr.o.m. 1996-01-29.
Som sakkunniga förordnades departementssekreteraren Maud

Carlsson, ombudsmannen Eva-Maria Danvind t.o.m. 1997-07-03,
omsorgsöverläkaren Sven Olov Edvinsson, departementssekretera-

Charlotta Gustafsson t.o.m. 1996-09-16, ombudsmannen Lars-ren
Åke Henriksson, förbundsordföranden Inga-Britt Lindström, depar-
tementsrådet Christer Marking t.o.m. 1997-09-29, projektledaren
Margareta Nygren t.o.m. 1997-05-20, utredaren Marta Olsson,
landshövdingen Björn Rosengren fr.o.m. 1995-12-22, sekreteraren
Mats Söderberg, departementsrådet Sven-Erik Wallin t.o.m. 1996-

Nils-Åke08-27, ombudsman Holmgren fr. 1997-07-03, de-o. m.
partementssekreterare HåkanssonSuzanne fr. 1997-09-29,o. m.
departementsråd Johnny Nilsson fr. 1996-08-27, departe-o. m.
mentssekreterare Lars Svensson fr. 1996-09-16 1997-o. m. o. m.
09-10, socionom Christer Wikfeldt fr. 1997-05-20 de-samto. m.

Ängmopartementssekreterare Helen fr. 1997-09-10.o. m.
ÅsaKommitténs bestårsekretariat Sohlman, huvudsekretera-av

Thorbjörn Levin, sekreterare, Eva Johannessson, bitr. sekreterarere,
Mikael Sollenberg, projektanställd.samt

Enligt direktiven ska kommittén årverksam till 1 2000vara mars
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årligen 1998 och 1999 till regeringen. Kommittén haroch rapportera
förslag framti-i uppdrag grund för sina slutsatser ochatt omsom en

femårigafölja Kunskapslyftsprojektet ochda vuxenutbildning det
ståndtill följd den satsning-den verksamhet kommersom som en av

åliggandeKommitténs enligt det andra i de ursprungligastegeten.
ansvarsfördelning mellan dendirektiven, lägga fram förslag tillatt

utbildningen, arbetslivet och individen ochoffentligt finansierade
arbetsfördelning olika anordnare samhälls-till lämplig mellan av

vuxenutbildning, skjutits fram tills erfarenheterna Kun-stödd har av
skapslyftet underlag för ställningstaganden.gett nya

varit föredrag-Viktiga underlag för arbetet med denna harrapport
kommittén organiseratningar inför kommittén, seminarier samtsom

anordnare vuxenutbild-kommunbesök. Kommunerna och andra av
beredvilligt försett kommittén med arbetsmaterial. Ettning har sär-

tagitvill kommittén rikta till de tio kommunerskilt tack emotsom
låtitkommittén sekretariat och under intensiv heldagoch dess en

Kunskapslyftet i prakti-kommittén diskutera, studera och utvärdera
ken.

årfår sin för 1998, delbe-Kommittén härmed överlämna rapport
införVuxenutbildning och livslångt lärande Situationentänkandet -

och under första året med Kunskapslyftet.

Stockholm i april 1998

Anders Arneson
/Ãsa Sohlman
Thorbjörn Levin
Eva Johannesson
Mikael Sollenberg
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Sammanfattningl

ochBakgrund1.1

utvecklingstendenser
2000.slutbetänkande isittKunskapslyftskommittén ska marsavge

hurförslag tillmedkommahuvuduppgiftKommitténs är att vuxen-
bliförlångsiktigt utvecklasskaSverigeiutbildningssystemet att en

livslånga lärandet.del i detintegreradeffektiv och
årligenslutbetänkandet läggsinnanuppdraghar iKommittén att

vuxenutbildningsornrådet. Detutvecklingen nurapportera om
årförårliga rapporteringendendelbetänkandetframlagda avser

slutbetän-kommitténsförbetrakta1998. Den är ett avstampatt som
kartläggningarkoncentrerasUppmärksamheten ut-kande. av

Kunskapslyf-självabeskrivningkommergångsläget. Till detta aven
introduktionsfas.dessundervad händeochtet som

riksda-ochregeringenskapitel 3sammanfattas iInledningsvis
Kunskapslyfts-jämfört medKunskapslyftetmedintentionergens

såsom delivslångt lärandekunskapslyft ochmål förkommitténs
Kunskapslyftskomrnit-delbetänkande.tidigaretill uttryck ikom ett

regeringens.vidarekunskapslyff delvis änmålgrupper förténs var
arbetslöshetsproblematikenutgångspunkt isinhade inteKommittén

utanförbåde i ochhelhetsbild meddiskuterade ar-utan grupperen
grundskole-prioriteradekunskapslyft,föraktuellabetskraften som

förutbildningtillgymnasienivå aktualiseradenivå och rättföre en
går tillKunskapslyftetigymnasienivå. statsbidragDe somvuxna

folkbild-ochtill kommunernaskomplementvuxenutbildning är ett
ieffekternaTotalresultatet berorverksamhet.ordinarieningens

båda systemen.
finnsvuxenutbildningförförutsättningarnödvändigaI synen

utgångspunkter och rikt-kommitténssamstämmighet mellanstoren
båda falleniviktExempel denKunskapslyftet.för ärlinjerna man

och in-verksamhetuppsökanderådgivning,information,fäster vid
ochkunskapervalideringförstudieplaner;dividuella system av
ochuppföljningutbildningsanordnare;val olikaochkompetens av
ochmellan kommunernasamarbetebetoningenutvärdering samt av

statligaochkommunalamellan samtarbetsmarknadens parter, organ
sinsemellan.kommunerna

kartläggningochbakgrundinternationell4Kapitel avger en
samhällsutveck-förbetydelseoch dessutbildningkringforskningen
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lingen. Slutsatsen det finns bredär kunskapsbas i denatt svenskaen
befolkningen. Den formella utbildningen och kompetensen hög.är
Med högt ställda ambitioner blir dock kraven Sverige högre iän
andra länder. Om Sverige ska kunna utvecklas demokratisktettsom
och högproduktivt samhälle bådebehöver vi mycket kompetenten
befolkning och dynamiskt näringsliv.ett

En översiktlig bild de olika utbildningsanordnare, fannsav som
tillgå Kunskapslyftetnär startade, i kapitelatt Fokus liggerges

varje anordnares grundstruktur. Till det berörs hör be-sättet attsom
driva utbildning, ämnesinriktning och tillhandahållen utbildningsvo-
lym.

Kapitel 6 ägnas regelverk, organisation och pedagogik i den
samhällsstödda vuxenutbildningen. sågHur vuxenutbildningen och

livslångadet lärandet innan Kunskapslyftet igång Vilkaut sattes ut-
bildningsanordnare fanns det och hur bedrevs undervisningen hos
olika utbildningsanordnare

En presentation Kunskapslyftet det gäller statsbidragensnärav
nivå och fördelning finns i kapitel Dessutom behandlas den för-
ändring i antal studieplatser åstadkommits inom berörda skol-som
former under höstterminen 1997. En mindre del de tillgängligaav
studieplatserna med statligt stöd har tilldelats kommuner för grund-
läggande vuxenutbildning och 10 000 studieplatser har tilldelats
folkhögskolorna. Merparten statsbidraget inom Kunskapslyftetav
har fördelats landets alla kommuner för påvuxenutbildning gym-
nasial nivå. Det också inom dennaär sistnämnda skolform som en

ökning antalet studieplatserstor märks höstterminen 1997.av
I kapitel 8 beskrivs alternativa finansieringskällor för vuxna som

befinner sig i studier. Det relativt nyinrättade studiestödet Särskilt
utbildningsbidrag redovisas tillsammans med andra studiestöd.
Dessutom behandlas översiktligt individs möjligheter erhållaatten
arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag och socialbidrag samti-
digt individen studerar.som

Mot bakgrund beskrivningarna utgångsläget handlar deav treav
följande kapitlen de utvecklingstendenser tycker sigom man nu
skönja inom vuxenutbildningen. Kapitel 9 inriktat målgrupper-är

för Kunskapslyftet och studerande inom kommunal vuxenutbild-na
ning påoch folkhögskolor under höstterminen 1997.

De studerade på gymnasial och grundläggande nivå inom densom
kommunala vuxenutbildningen 1997 hade liknande personkaraktä-
ristika det ålder,gällernär kön och utbildningsbakgrund desom som
studerade tidigare år. Jämför i stället dem, kommunernaman som av
identifierats °°Kunskapslyftsstuderande, med övriga studeran-som
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någotförrade ärsignivå detvisargymnasial att1997de hösten
in-oftareutbildningsbakgrund, ärformellnågot kortareharäldre,

studerandeDedeheltid änoftarestuderaroch senare.vandrare
antaletnivågymnasial stu-På1997.flerbetydligt vardessutomvar

defler00050 ändrygtnovemberi varmätveckanunderderande
grundläggandestuderande1993. Defler00090 änoch drygt1996
före.åren närmastmånga 1997likaungefärnivå somvar

Kunskapslyf-inplacerasättkommunernas attbelyserKapitel 10
medarbetatoch hurverksamheten anpass-kommunaladen manitet

förintresseochbehovindividernastillutbildningsutbudetningen av
folk-vuxenutbildning,kommunalÄven upphandlingutbildning. av

arbetsmark-bl.a.aktörerandramedsamspeletochrollbildningens
diskuteras.nadens parter

kapitel ll.iredovisasområdetpedagogiskadetUtvecklingen
arbets-tidsutläggning,kursinnehåll, iiförändringarhandlarDet om
liksomfortbildningÄven ochlärarutbildningarbetsfonner.ochsätt

berörs.forskningvuxenpedagogisk
utvärderingarnanationelladeför avharKapitel 12 reserverats

beskrivningkapitletdelen upp-ärTill avKunskapslyftet. största en
utvärderingarnanationellafriståendedeförtidsplanerochläggning

kostna-kommunernasdå gällerdetEndastinitierat.kommitténsom
prelirninä-vissaredovisas1997under höstenKunskapslyftetförder

kost-kommunernashastatsstödet motsvarattycksresultat. I stortra
tidigtfördet ännuutbildningarna ärikvalitetengällerdetNärnader.

bedömningar.välgrundadenågragöraatt

förslagKommitténs1.2
utvecklingstendenser-aktuellaoch deutgångslägetbakgrundMot av

för-ochreflexionermed vissabetänkandetkommitténavslutarna
individernasmålgrupper,rubrikerna:deunderåtgärdertillslag sex

förbeslutsprocessochorganisation anpass-studier,finansiering av
be-arbetsmarknadensochindividernastillutbildningsutbudning av
ochkvantitetsysselsättning,ochutbildningförinfrastrukturhov,

utveckling.pedagogiskkvalitet samt

Målgrupper
ochstuderandeantaletutvecklingföljerKunskapslyftskommittén av

Detuppmärksamhet. ärmed störstastuderandesammansättningen
formellkortastmed allra ut-andelenförhoppningkommitténs att

Kunskapslyftsprojek-iframöverökakunnaskabildningsbakgrund
övervägaområde bördettautvecklingenförstärka manFör atttet.

nivå.nationellinsatservissa
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Kommittén inom föratt Kunskapslyftetanser bör ökaman ramen
statsstödet till platser på grundläggande nivå. Organisatoriskt före-
slår kommittén därvidatt överväger utforma hanteringenman att av
statsstödet på denna nivå på påsätt gymnasienivå, dvssamma som
i projekt- och kontraktsform.

Vid kontrollstation 1998 för "Inkomst- och kostnadsutjämning
mellan kommunerna " det ocksåär angeläget de faktoreröveratt se

utjämningen såstyr andelsom innevånareatt behovistoren av
grundläggande vuxenutbildning blir faktor i särskilt be-en tassom
aktande.

Individernas finansiering studierav
Kunskapslyftskommittén med förhoppningar framstoraser emot ett
reformerat studiestödssystem och det införs såatt möjligt.snart som
Det viktigtär fåratt man

fasta och enkla regler underlättar det administrativa arbetetsom-
och arbetet med information och rekrytering
flexibla regler är anpassade till de allt varieradesom former- mer

utbildning utvecklas i det livslångaav lärandetsom
smidiga övergångar mellan olika källor kan finansiera studier- som
-inom utbildnings-, arbetsmarknads- och socialpolitiken och na-
tionellt såväl kommunalt så inte återvändsgrändersom att ska--

och individer hamnar mellan stolarnapas
ett sammanhållet finansieringssystem för kunskapslyft och livs--
långt lärande.

Det möjligtär reformering finansieringsfonnemaatt en vad gällerav
studier måste ske i flera Det kan behövassteg. relativt lång tid innan

fåkan de olika finansieringssystemenman harmoniera. Nya fi-att
nansieringsformer kan också behöva införas byggersom en annan
ansvarsfördelning mellan individ och arbetsmarknadensstat, parter.

Rekryteringsproblem och studieintresse hänger emellertid inte
enbart med finansieringen studierna.samman Det handlar ocksåav

tillhandahålla denatt utbildning individernaom efterfrågar och in-är
tresserade i de former påoch de tiderav, dem.som passar

Organisation och beslutsprocess för anpassning utbildningsutbud tillav
individernas och arbetsmarknadens behov
Det kommitténsär uppfattning kommunerna arbetaratt mål-mycket
medvetet med de organisatoriska frågorna. Man olika model-provar
ler och nödvändigagör justeringar allt efter hand. För förstärkaatt
dessa utvecklingstendenser föreslår kommittén
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detKunskapslyftsprojektet, närbredden imarkeraför attatt man- ochmyndigheterknyterprojektettillSkolverket,övergår till organ
Arbetsmarknadsstyrelsen, Kon-såsomutbildningsväsendetutanför

teknikutvecklingsverket.ochoch Närings-junkturinstitutet
specielluppdragfår ägnatillsyn iSkolverket sin att upp-i enatt- kommunalupphandladförnyetablerade sektornåt denmärksamhet

vuxenutbildning.

vidareKommittén anser
medstudieplanindividuelltillhastuderande bör rättvarje enatt- vidpremierasfrågor kandessamedArbetetvägledning.dithörande
kanSamtidigtKunskapslyftet.tillstödetstatligadettilldelningen av
be-särskilttillsynochuppföljningsinuppdrag iSkolverket i att

utredningsar-ochutvecklings-fortsattadetfrågor. Omvaka dessa
tänka sigkunnadärutöver attskulledet motiveratbetet visar man

vägledning.tillgaranterad rättfickindividerna en

framhållavidarevillKommittén
uppföljningmotsvarande i sinpå sättattArbetsmarknadsstyrelsen- på indivi-kravetfokuserabörarbetsförmedlingarnatillsynoch av
individuelladeutvecklamedArbetethandlingsplaner.duella att

samordnas.måstehandlingsplanernaochstudie-

Kommit-i kommunerna.utvecklingvalideringsområdet skerPå en
föreslår docktén

snabbaskundeintebör upp ge-överväga processenatt omman- tillhandahållanationella insatser att exem-vissa genomex.nom
tidsper-längreIerfarenhetsutbytenordna ettpelsamlingar, etc.

motsvarande instrument,utvecklamöjligheterna menspektiv bör att
utbildningen ävenformella motden utanenbartriktadedå inte mot

självklartdet intesammanhanget attdet ärutredas. I en-arbetslivet,
Även aktu-blikanandravalideringen.stå förskaskolanbart organ

länder.fallet vissaiidagredanvilket ärella

kommitténföreslårVidare
utvärde-kommunalerfarenheterSkolverketspåtankemed avatt- på-KunskapslyftethurspecialgranskaSkolverketlåtabörring man

utvärderingsarbetet.lokaladetverkat

sysselsättningochutbildningförInfrastruktur

Kunskapslyftskommittén anser
plane-ochinformationförnätverkenförförutsättning attatt en- ochstatligainvolveradebådekommunerna ärfungera iska attring
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kommunala organ stöd och möjligheter utveckla samarbe-att ett
med utgångspunkt lokalai behov.te Arbetsförmedlingsnämnden

bär vidgade befogenheter och bli verksamt forum för denges lo-ett
kala arbetsmarknadspolitiken.

Kunskapslyftskommittén bedömer också

det angeläget flerär platser erbjudsatt på distans.att Att kunna-
läsa gymnasiala kurser och högskolekurser på distans ytterliga-ger

möjligheter för fler människor studera vidare.re att
former bör utvecklas så deatt statliga och kommunalaatt- organen

tillsammans med folkbildningen får stöd och möjligheter att gemen-
utveckla samordnat utbildningsutbudsamt med utgångspunktett i

lokala behov. En form för dylikt samarbete de Vuxenutbild-ett är
ningsråd återupprättats i vissa kommuner, desom regio-en annan
nala kompetensråd föreslås i den nyligen framlagdasom
regionalpolitiska propositionen.

Kommittén vill också framhålla vikten olika utbildningsanord-attav
med olika profil, inriktning och kompetens utnyttjas sånare deatt

studerandes behov och intressen kan tillgodoses. Folkbildningen har
viktig roll spela i detta sammanhang.atten

Ytterligare möjlighet öka folkbildningens deltagandeatt i Kun-en
skapslyftet andelär destörreatt går till Kun-en av resurser som
skapslyftet kanaliseras via olkbildningsrådet.F

Kvantitet och kvalitet

Statsbidraget till Kunskapslyftsprojektet tycks i hastort motsvarat
kommunernas kostnader för Kunskapslyftet. När det gäller kvalite-

i utbildningarna kan välgrundadeten bedömningar först längregöras
fram i tiden de nationellanär och lokala utvärderingama kommer
med underlag. Utvärderingsprojektet Kommunernasmer kostna-
der kommer framöver inriktas på sambandetatt kostnader och kva-
litet.

Andra frågor i det sammanhanget mångfaldenär i utbildnings-om
utbudet kunnat bibehållas under upphandlingsprocessen. Om utbild-
ningsanordnare, exempelvis inom folkbildningen, vill erbjudasom
särskild pedagogik småoch tvingas ned sina priserattgrupper pressa
så mycket deras arbetssätt går förloratatt har någoninte mångfald
skapats.

En del bör uppmärksammas de studerandesärannan motiva-som
tion för studier. Den kan lämpligtvis stimuleras orienterings-genom
kurser, individuella studieplaner och uppsökande verksamhet.
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förberedelsernas och kursernas effektivitetAvgörande bör vara
bådeutifrån utbildningsresultat eftersträvas. kande Härsom upp-

ihandlare och utbildningsanordnare fortfarande ha del läraatten
så för litepraktiken skapas kurser dyrareär änatt utrymme som ge-

dessa lämpliga. kan handlanomsnittet Detom man anser vara om
småmed för dyslektiker, folkhögskolekurser förkurser grupper

yrkes-människor bättre i folkbildningsmiljön och dyraresom passar
kurser kan leda till anställning.trorsom man

Pedagogisk utveckling

utvecklingsområdenKunskapslyftskommittén vill peka vissa när
fömy-undervisningens organisation den pedagogiskadet gäller och

handlar individanpassning prestation och studie-elsen. Det om av
för utbild-läroplans- och kursutveckling, svenska invandrare,stöd,

för undervisarning och kompetensutveckling dem samtvuxnasom
forskning.

Kunskapslyftskommittén anser
medelsra-bör möjligheterna tillgängligainomöveratt attman se-

för studiestödet tillåta studierna får längre tid normaltänatt tamar
den individuellaför individer det sker förvissa inom stu-ramenom

dieplanen.
och fram förslagSkolverket översynsarbete böri sitt över taatt se-

till gymnasienivå,formuleringar och ordval läroplanen påi ärsom
så den genomgåendeför ungdomar och ävenattgemensam vuxna,

kan läsas med "vuxenögon". kommunala vuxenutbildningensDen
måstesärprägel utbildningsform för tydlig-profil och som en vuxna

vuxenutbildning,liksom sambanden mellan grundläggandegöras
gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och uppdragsut-
bildning.

förslag till förändringarSkolverket ska till den juli 1998 utarbeta1
för invandrare sfi.kursen svenskaav

förorda sfiKunskapslyftskommittén för del benägenär att attegen
skolform grundläggandeupphör och integreras i vuxenut-som egen

sådan denbildning. fördel med förändring skulleEn attvara un-en
invandrarna vuxenutbildningen.derlättar iintegreringen av

nivågymnasial vill Kunskapslyfts-det gäller kursutbudetNär
två förslag.kommittén föra fram

första möjligheten dela allmänna kurser del-För det iatt att upp-
försöksverksamhet medkurser undersöks och led dettaiatt ettsom
eller ekonomiska "bas-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga

kurser" genomförs.
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det andraFör kommittén estetiska ska kunnaämnenattanser er--
bjudas all vuxenutbildning.i

De estetiska drama, kan ha funktionviktig fyllaämnena, attex. en
det såsom förmågagäller utveckling sociala basfärdigheternär attav

kommunicera, tänka kritiskt och kreativt och utveckla själv-att att
Även åtgärdertillit och social kompetens. andra kan dock behöva

vidtas för stimulera utvecklingen basfärdigheter,socialaatt av ex-
empelvis kan specialarbeten självklar roll i denattman genom ge en

fåkommunala vuxenutbildningen förstörre övaett utrymme att
frågakommunikativa färdigheter. En särskild i detta sammanhang är

behöver utveckla speciell kursmodul för källkritik ochom man en
hantering arbetsverktyg. socialaInternet De basfärdigheter-av som

ocksåkan behöva uppmärksammas vid utformande betyg ellerna av
liknande. återkommer frågorKunskapslyftskommittén till dessa i
sitt delbetänkande.nästa

Kunskapslyftskommittén vill understryka behovet utbildningav
och kompetensutveckling för vuxenutbildare. För blivande lärare
inom område måste såVuxenutbildningens utbildningen utvecklas,

tillförsde kunskap vuxenpedagogiska arbetssätt och arbets-att om
former, annorlunda livssituation -jämfört medom vuxnas ungas -

behov inlämingsstilarandra ungdomars. Omänsamt om vuxnas av
detta sedan ska leda till särskild utbildning för vuxenlärare elleren
enbart utbildningsmoduler innehållmed ovannämnda i lärar-annan

överlåterutbildningen Kunskapslyftskommittén till Lärarutbild-
ningskommittén bedöma.att

detNär gäller forskning kring lärande, kunskapslyft ochvuxnas
livslångt lärande Kunskapslyftskommittén behov rik-ett stortser av
tade insatser. Kommittén förväntar sig i första hand den forsk-att
ningspolitiska frågor,utredningen dessa kommittén hartar upp men
under påalla omständigheter för avsikt följa utvecklingen dettaatt
område återkommaoch vid behov med konkreta förslag bestäl-om
lar- utförarorganisationoch för denna forskning.typ av

1.3 Kommitténs fortsatta arbete
Kunskapslyftskommittén arbetar bred front för förbereda sinatt
årliga år årtill 1999 och sitt slutbetänkandet till 2000. Enrapport
viktig del i detta arbete utvärderingen Kunskapslyftet. Ytterli-är av

andra initiativ kommittén tagit ärgare som

inledande sekretariatsarbete med anledning tilläggsdirektivenav-
funktionshindrades möjligheter delta i vuxenutbildningattom
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utläggning projekt kring estetiska sociala basfär-ochämnenettav
digheter
medverkan i studie kunskapseffekter tidenöveren av-

läsförmåga -läsförståel-medverkan i studie invandrarnasen av-
se"
deltagande i förprojekt beträffande personalredovisningett ar--
betsplatser i skolor och i näringslivet.-

befinnerAndra projekt sig planeringsstadiet. Dit hör samarbe-ett
från fåförmed andra länder internationelltte experter att ett per-

livslångtspektiv det för vuxenutbildning och lä-svenska systemet
rande.

ocksåinfallsvinkel bör anläggas vuxenutbildningenEn som
livslångaoch det lärandet hur olika finansieringssystemär samver-

uppehållitkar. kommittén hittills sigFörutom de vid,mest stu-som
diestöd och arbetsmarknadspolitiska stöd, socialför-handlar det om
säkringar olika slag bl. sjukbidrag förtidspensioneroch samtav a.
socialbidrag. viktig för kompletterande belysningDen är att ge en av

målgruppersituation olika befinner iden angelägna sig -invandrare,
funktionshindrade kortutbildade.samt

Även området många frågorinom infrastruktur kommer säkert att
aktualiseras

pedagogisk utveckling-
regler och stöd till pedagogisk utveckling
folkbildningens roll kompetensgivande utbildning kontra
fri bildningsverksamhet

konkurrens utbildningsanordnare.samarbete och mellan-

ocksåmåste såPerspektivet vidgas finansieringen ochatt ansvars-
fördelningen mellan kommun, individ och arbetsliv blir belyst.stat,

fåAllt eftersom arbetet fortskrider kan Kunskapslyftskommittén an-
återvända målledning till kommitténs ursprungliga föratt att se om

hållerde fortfarande eller behöver kompletteras och/eller revideras
inför vuxenutbildningsreform.en ny
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Inledning2

DelegationKommitté och2.1 -

livslångt lär-ochkunskapslyft
Kunskapslyftetdärtillochande

2000.slutbetänkande iska sittKunskapslyftskommittén marsavge
förslag till hurmedhuvuduppgift kommaKommitténs är att vuxen-

för blilångsiktigt utvecklasskai Sverigeutbildningssystemet att en;
frågor ilivslånga Viktigalärandet.iintegrerad del deteffektiv och

anvarsfördelningen skaochfinansieringensammanhanget hurdet är
pedagogisk ochfå stånd kontinuerligtillskaoch hurut or-enmanse

livslånga Dir.lärandeti detkvalitetsutvecklingganisatorisk
1995:67.

startade förstaKunskapslyftetprojektetstatsfinansieradedetNär
iDir. 1996:71tilläggsdirektivkommitténfickjuli 1997 genom

utvärderingarnaKunskapslyftet och samordnauppdrag följaatt av
på utvärderingsansva-nationella aktörer delarKunskapslyftet. Flera

Folkbildningsrådet och Ar-Skolverket,Kunskapslyftet bl.förret a.
tillskaKunskapslyftskommitténbetsmarknadsstyrelsen. även attse

stånd komple-tillutvärderingar kommerfristående nationella som
utvärde-lokalaoch till deutvärderingarmyndigheternastillment

harvis kommunernagenomföra. Vis äskakommunernaringar som
nationell diskus-uppgift fungeradessutom tillkommittén att som en

U97/751/V.utvärderingsarbetei derassionspart
påsatsningarregeringensinslag iKunskapslyftet viktigt attär ett

år.till femår tidsbegränsattill 2000. Detarbetslöshetenhalvera är
in-myndighetkunskapslyftet den närmastför ärDelegationen är som

Kunskapslyftet och fördel-genomförandetpraktiskavolverad i det av
förberedauppgifthar tillDelegationenstatsbidragen.ningen attav

förslagutarbetautbildningssatsningen,inledningsskede ledaoch i ett
verksamhetoch följa denmedlen till kommunernatill fördelning av

U96/2420/V. Förstasatsningensärskildadenblir resultatet avsom
till Skolverket.arbetsuppgiftergår Delegationens överjuli 1998

SOUbetänkandei sitt förstaKunskapslyftskommittén har
skissatlivslångt lärandekunskapslyft ochför1996:27, En strategi

kunskapslyft och livs-förmål svensk strategilångsiktiga för en
livslångafrågor läran-frågor detochlångt lärande. Pedagogiska om

publikationer SOUkommitténsi andrahar berörtsde i arbetet av
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1996:164, Livslångt lärande arbetsliveti på vägensteg mot ett-
kunskapssamhälle; SOU 1996: 188, Vuxenutbildare på själ-sigser

SOU 1997:120, Vuxenpedagogik i Sverige Forskning, utbild-va; -
ning, utveckling kartläggning;En SOU 1997:158, Vuxenpedago--
gik ochi teori praktik Kunskapslyftet fokus.i-

I Kunskapslyftskommitténs helhetsperspektiv kunskapslyftär en
del i beståendesammanhangstörre ungdomsutbildning, livs-ett av
långt lärande och andra kringaktiviteter sammanfattade i begreppet
infrastruktur. I Kunskapslyftskommitténs terminologi inte kun-är
skapslyft tidsbegränsat projekt handlar framgentett utan attom ga-

tillgång till relevant utbildning för individer, grundrantera som av
otillräckliga baskunskaper riskerar marginaliseras i samhället ochatt
hamna utanför arbetsmarknaden.

utifrånDet detta helhetsperspektivär Kunskapslyftskommit-som
tén arbetar vidare sitt Påslutbetänkandet. måletdetvägenmot mot

det naturligtär Kunskapslyftskommittén i enlighet med tilläggs-att
direktiven med intresse följer femåriga,det särskilda Kun-stort
skapslyftsprojektet och drar lärdom erfarenheterna inom Kun-av
skapslyftet och överspridningseffekterna från Kunskapslyftet till ut-
bildningssystemet målsättningarnai övrigt. I för Kunskapslyftet
ingår uttryckligen arbeta för förnyelse vuxenutbildningen.att en av
Förnyelsen ska dock i ske inom det regelverk gäller förstort som
vuxenbildningen i övrigt. För Kunskapslyftet finns visserligen sär-
skilda regler för finansiering utbildningsplatser och studiestödav

inte det gäller läroplaner,när kursplaner och de allmännamen ra-
i övrigt.marna

Mot denna bakgrund det särskilt intressant för kommitténär iatt
långsiktigadess arbete följa Kunskapslyftet. Dels gäller det att se

vad med Kunskapslyftets förutsättningar åstadkommaskansom av
förnyelse inom givna dels det finns element iutrönaattramar om nu-
varande regelverk omotiveradesätter för fömyelsen.gränsersom
Kommittén samlar indock underlagsmaterial, sådantäven änannat

direkt hänger med Kunskapslyftet, för komma framsom attsamman
till välgrundade ställningstaganden i sitt slutbetänkandet. För kom-
mittén det fåviktigt helhetsperspektiv på vuxenutbildningatt ett

livslångtoch lärande.
Kommittén har i uppdrag innan slutbetänkandet årläggs iatt mars

årligen2000 utvecklingen vuxenutbildningsområ-rapportera om
det. framlagdaDet delbetänkandet årligaden rapportering-nu avser

årför 1998. Den betrakta förär kommitténsatt ett avstampen som
slutbetänkande. Uppmärksamheten koncentreras kartläggningar

utgångsläget. sågHur vuxenutbildningen livslångaoch det läran-av
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igång. utbildningsanordnareKunskapslyftet Vilkadet innan sattesut
utbild-undervisningen olikagenomfördes hosfanns det och hur

beskrivning själva Kun-ningsanordnare. Till detta kommer en av
Påintroduktionsfas.Kunskapslyftetsskapslyftet. Vad hände under

m.fl. i Kunskapslyftetfolkhögskolorvilket deltar kommuner,sätt
tillutvecklingstendensertill dags datooch vad kan sägaman om

tydlig varningsflagg NärKunskapslyftet. Här börföljd en resas.av
igångvarit underKunskapslyftet endastskrivs hardenna rapport

års under ytterligareKunskapslyftet ska fortsättahalvt tid.drygt ett
år funnit sina formeroch har givetvis inte heltfyra och halvt ännu.ett

Även Kunskapslyftet har justeratsspeciella regelverkdet styrsom
förändringar har aviserats.hand och ytterligareefter

inte Kunskaps-Kunskapslyftskommitténs huvudintresse ligger
betydelse indika-utveckling fastmer desslyftets interna utan som

gäller vuxenutbild-på utvecklingsmöjligheter detallmänna närtor
Även observationspe-finns dock problem med den kortaningen. här

år fylligareKunskapslyftskommittén haRedan börrioden. nästa ett
utifrån Kunskapslyftetkan bedöma inte baraunderlag vilket man

livslångapå och det lä-vuxenutbildningendess inverkanävenutan
ändådetta funnit detKunskapslyftskommittén harrandet i trotsstort.

utgångsläget ochbeskrivningarnabakgrundangeläget att mot avav
mån avläsas reflek-aktuella utvecklingstendenser -i den de kannu -

Kunskapslyftet och dess utvecklings-vuxenutbildningen,övertera
utifrån helhetsperspektivkommitténspotential. reflexionerDessa

kommittén ochförhoppningsvis stimulera dialogen mellankan an-
vuxenutbildningföljer och deltar i utvecklingendra aktörer avsom

frågorlivslångt för till vadoch lärande. De även över ytter-om som
för kommittén skautforskas ochligare behöver attavrapporteras

slutliga ställningstaganden.kunna formulera sina

uppläggning2.2 Betänkandets

Kunskaps-sammanfattningInledningsvis kapitel 3ägnas en av
mål såsom tidigare kom-till uttryck i denlyftskommitténs de kom av

livslångtkunskapslyft och lärande.föreslagna strategin förmittén
såväl iutgångspunkter kommitténs diskussionerviktiga förDe är

inför slutbetän-för planeringen arbetetdetta delbetänkande avsom
detalj regeringens ochkapitel redovisas ikandet. I detta även mer

Kunskapslyftet.intentioner medriksdagens
internationellakartläggningarna deTill bakgrunden och hör även

dessforskningen kring utbildningen ochutvecklingstendensema och
frågorsamhällsutvecklingen. Kapitel 4 dessabetydelse för ägnas

både internationelltallt uppmärksamhettid rönt störresom senare
och i Sverige.
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Kapitlen 5 och 6 beskriver läget för vuxenutbildningen före Kun-
skapslyftet. Utbildningsanordnarna och deras inriktning beskrivs i
kapitel 5 medan kapitel 6 regelverk, organisation och peda-ägnas
gogik i den samhällsstödda vuxenutbildningen.

I kapitel finns7 presentation Kunskapslyftet det gällernären av
nivåstatsbidrag, fördelning,och förändring i antal studieplat-samt

I kapitel 8 beskrivs alternativa finansieringskällor förser. vuxna som
befinner sig i studier. beskrivningar ocksåDessa betydelseär storav
för få perspektiv vilka förutsättningar råder för förny-att ett som
else och effekter till följd Kunskapslyftet. Mot denna bakgrundav
handlar sedan kapitlen 10 och 11 de utvecklingstendenserom man

tycker sig skönja inom vuxenutbildningen. Kapitel inriktat9 ärnu
målgrupperna och kapitel 10 organisationsformer ochnya sam-
spelet individemasmellan intresse för utbildning och arbetsmarkna-
dens behov kompetens. kapitel diskuteras påI l l vad händerav som

områdetdet pedagogiska förändringar i arbetssätt och arbetsfor--
utgångspunktEn viktig för dessa kapitel tiode kommunbe-ärmer.

sök kommittén genomfört under hösten och vintern 1997/ 1998 i syf-
plats kunna följa Kunskapslyftet under dess introduk-te att upp

tionsfas, få djupare inblick i de utvecklingsprocesser verkaren som
ha igångkommit och diskutera utvärderingsfrågoruppföljnings- och
med kommunerna. kommuner Umeå,De besökts Malmö, Es-ärsom
kilstuna, Sundsvall, Nässjö, Mellerud, Ljusdal, Jokkmokk, Norrkö-
ping och Halmstad. Till detta kommer naturligtvis informa-all den
tion kommittén insamlat i andra kontakter med kommuner, studie-
förbund, folkhögskolor och via myndigheter Delegationen försom
kunskapslyftet, Folkbildningsrådet,Skolverket, Arbetsmarknads-
verket och SCB.

Kapitel 12 har för de nationella utvärderingamareserverats av
Kunskapslyftet. Till delen blir kapitlet beskrivningstörsta en av upp-
läggning och tidsplaner för friståendede nationella utvärderingarna

kommittén initierat. Vissa preliminära resultat kan dock redovi-som
redan Det gäller kommunernas kostnader för Kunskapslyftetsas nu.

under hösten 1997.
Avslutningsvis i kapitel 13 summering de hittillsvaran-görs en av

de erfarenheterna utvecklingstendensema inom vuxenutbildning-av
återkopplingoch frågeställningar.till kommitténs inledandeen en

Vilka förutsättningar har vuxenutbildningen till följd Kunskaps-av
lyftet påutvecklas enligt kommitténs bedömningarsättatt ett som

långsiktigaden livslångaförnyelsen det lärandet igynnar av
Sverige. måsteDenna diskussion pånaturliga skäl bli tentativ vä-av
sentliga punkter. Kommittén kommer vidare med utvärdering-att
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ytterligarein och bearbetaKunskapslyftet och dessutom samlaaven
kommafrån vuxenutbildning för kunnaformermaterial andra attav

åstad-förslutmålet perspektiv vad börbretttill göras attett som-
självförnyandeövergång effektivttill ochsmidigkomma ett sys-en

livslångt presentation plane-lärande.kunskapslyft och Enförtem av
områden betänkandet.dessa avslutarrade insatser
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Mål för kunskapslyft och3

livslångt lärande

målKunskapslyftskommitténs3.1

livslångtI sitt första betänkande för kunskapslyft och lä-En strategi
mål1996:27 Kunskapslyftskommittén förrande SOU diskuterade

livslångtdeltagande i vuxenutbildning och lärande i relationvuxnas
till de fyra dimensionerna i figur 3.1.

livslångtFigur 3.1 Kunskapslyft och lärande

Livslångt lärandeUng-
doms-
ut-
bild-

mng Kunskapslyft

Infrastuktur

stårfiguren förI ungdomsutbildning utbildning i grund- och gym-
nasieskolan och den högskoleutbildning genomförs i omedelbarsom
anslutning till gymnasieskolan. I ungdomsutbildningen läggs grun-

livslångaför lärandet.den det
bådeLivslångt lärande innefattar formell utbildning och infor-

mångaUtbildning olikamellt lärande. och lärande kan iäga rum
såvälsammanhang i vardagen i arbetet.som

avsågMed kunskapslyft kommittén förstärkta utbildningsmöjlig-
heter för formell finnsde har kortast utbildning. Detvuxna som

slås frånriskerar marginaliseras arbetsmark-ochatt utgrupper som
naden därför de inte har de förutsättningar krävs för deltaatt attsom

livslånga måstei det lärandet. för dem vuxenutbildningenDet är som
förstärkas kunskapslyftoch komma till.ett

infrastrukturen förutsättningarna väljaför individerna ut-attger
fåbildning utbildningsanordnarna Till grundvill-och studerande.att

koren för utbildningsaktiviteter och lärande hör information och
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vägledning, forskning och utveckling för finansieringsamt system
kurskostnader och de studerandes livsuppehälle.av

ansåg måsteKommittén utbildningsförutsättningarna för-att
områdena.inom fyrastärkas och de angivna Ung-vart ett av ovan

livslångtdomsutbildning, kunskapslyft, infrastrukturlärande och
måste måli helhetsperspektiv och formuleras förettses samman-en

livslångthängande strategi för kunskapslyft och lärande. Kunskaps-
pålyftskommitténs kan sammanfattas följande sätt.resonemang

Ungdomsutbildning
Kommittén ungdomsutbildningenunderströk sig den i detatt vare
individuella fallet i i högskolan iavslutas gymnasieskolan, eller un-

måste stådantagsfall i eleverna rejälgrundskolan grund attge en
livslångaför det lärandet individ, medborgare och yrkesarbe-som

tande.
Staten föroch kommunerna har huvudansvaret Ungdomsut-

bildningen tillsammans med deras familjer.eleverna och

frånUngdomsutbildningen ska allt förskolan och grundskolan och
vidare i förgymnasieskolan och högskolan lägga grund det livs-en
långa lärandet, tiden, för allt fler, blirgrund med allt kva-en som mer
lificerad.

Ungdomsutbildningen ska möjligheter för vidare studieröppna
såväloch personlig utveckling i medborgar- yrkesrollen. Densom

både förmågaska kunskap och kreativitet och sigtillatt tarymma
kunskaper och hantera förändringar. Vare sig individerna läm-nya

går frånungdomsutbildningen och till arbetsmarknadenövernar
frångymnasieskolan eller högskolan eller i undantagsfall grundsko-

Ian vidare.ska de ha goda möjligheter läraatt
Givetvis varken grund-, gymnasie- eller högskolan fulländade.är

fortfarande vissa fullständigAtt ungdomar lämnar grundskolan utan
grundskolekompetens misslyckande för skolan heltochär ett oac-

Också gymnasieskolanceptabelt. i finns problem med elever som
avbryter sina studier i förtid och/eller lämnar den med underbetyg.

enligt kommitténs mening vikt reformeringenDet yttersta attvar av
åtgärdergymnasieskolan fortsätter och korrigerande insättsav om

intentionerna beträffande förgod utbildning alla elever inteen
förverkligas. Problemen i gymnasieskolan inte nödvändigtvisberor

individen kan tecken felaktigheter i utbildnings-utan ettvara
mångaplaneringen. För elever kan exempelvis bättre samverkanen

förutsättninglärare emellan och med arbetslivet för attvara en man
få ståndska till utbildningbehovsanpassad allmän och grundläg-en
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yrkesutbildning.gande
pedagogisktorganisatoriskt ochPå handlar dethögskolan attom

utbildningarna ochbåde grundläggandedevidareutveckla spets-
utbildningarna.

såväl högskolagymnasie-för grund-,intresseEtt gemensamt som
dimensio-gällerutbildningen särskilt vadkvaliteten iförbättraär att

kreativitet.problemlösning ochsjälvtillit, social kompetens,ner som

Kunskapslyft för vuxna
mening för deenligt kommitténskunskapslyft behövdesEtt grupper

förutsättningardekommer saknaoch i framtiden att somsom nu
livslånga erbjudas utbildningskai lärandet. Deför delta detkrävs att

gymnasienivå.grundskole- och
kun-för dettaha delatkommunerna skaStaten och ett ansvar

individerna.de enskildaskapslyft i samverkan med

de intemarginaliserasriskerardagsläget finnsI att omgrupper som
livslånga arbetsmark-lärandet. Urfår förutsättningar delta i detatt

inaldrig kommitnadsperspektiv handlar det dels om grupper som
arbetsmarkna-håller sigsökaarbetsmarknaden eller att utsom

arbetsmarknadenbefinner sigdelsden, men varsgrupper somom
något nuvarandehända med derasbli prekärt skulleskulleläge om

Vad kun-olikakunskapsbehovolikajobb. De ut.sergruppernas
grundskolekompetenshandlaskapslyftet skulle utöveratt geom var

individenmotsvarandetillgång gymnasiala kurser ellertill de som
samhällsutveckling-delaktig ianställningsbar ochför blibehöver att

utbildning.via ytterligaredirekt elleren,
passeradsamhälleredan i dagensGrundskolekompetens är en

miniminivå krävs ikunskapsmässigadet gäller dengräns när som
för-samhälletsammanhang. takt medbåde vardagliga och andra I att

gymnasienivå oundgängli-intillblivitkunskaperändras har näst
å ämneskunskapersidan de kravhandlarDet somomenaga.

å sidan den kompe-och andrastudera vidareställs för kunnaatt om
livslånga ilärandetvidare i detbehövs för kunna uteatttens som

bådemåste gymnasienivån ljusetifalletsamhället. det förstaI avses
förgällerbehörighetsreglerförutsättningar och depersonliga som

intefallet gäller detvidareutbildning. det andraIolika typer av
ämneskunskaper,reell kompetensformell kompetensfrämst utan -

förmå-liksomförmåga, kreativ kompetenskommunikativsocial och
i arbetsliv ochförändringarför kunna hanteralära nytt attattga -

vardag.
vissagrundskola finnsfolkskola ellerindivider med enbartBland

långtidsarbetslösa,gäller bl.a.särskilt Detär utsatta. so-grupper som



30 Mål för kunskapslyft och livslångt lärande SOU 1998:51

cialbidragstagare, funktionshindrade, invandrare och äldre. Till risk-
hör ungdomar, lämnat skolanäven med ofullständiggruppema som

grundskole- eller gymnasieutbildning, medelålders har för-som en
åldrad yrkesutbildning, vård-kvinnor i vissa och kontorsyrken, indi-
vider med skrivsvårigheterläs- och frånoch utförsäkrade arbetslös-
hetskassan.

Med ökande utbildningssatsningar kommer riskgruppema att
minska det kommer sin tid.även Vissa ungdomar kommeratt taom

framdeles lämnaäven skolan med otillfredsställande kun-att en
Likaså fårskapsbas. del nyanlända invandrarna ävenanta attman en

fortsättningsvis kommer ha kort utbildning. Olika medatt grupper
eller endast sporadisk anknytning till arbetsmarknaden kansvag

också i framtiden hamna livslångavid sidan det lärandet i arbets-om
livet exempelvis deltids- långvarigtoch projektanställda, sjuka och-
arbetslösa.

Livslångt lärande

Enligt kommitténs måste fåmening alla möjlighet delta i det livs-att
långa livslångalärandet. Det lärandet i arbetslivet är ett gemensamt
intresse för de enskilda individerna och arbetsmarknadens parter.
Samhällets uppgift för infrastruktur och samordning.är att svara
Samverkan mellan arbetsmarknadens och staten/kommunernaparter

få ståndnödvändig för tillär ökade satsningar utbildning iatt ar-
betslivet.

Staten och kommunerna ståskulle kunskapslyft förettgenom
skyddsnätet möjligheter kompletterar detöppnaattsom genom nya
livslånga lärandet i arbetsliv såväloch vardag, för personlig utveck-
ling yrkes- och medborgarrollen.som

Den allt snabbare kunskaps- och teknikutvecklingen indivi-gör att
derna för kunna förbli delaktiga i samhälls- och arbetslivetatt stän-
digt måste skaffa sig kunskaper och färdigheter. Kunskapsin-nya
hämtningen mångakan ske olika Informell: pålärandesätt.
arbetsplatsen, i vardagslivet och föreningslivet viktiga kunskaps-är
källor mångaför I andra sammanhang kan kunskapsbehovetvuxna.

sådant det bäst tillfredsställs formellt arrangeradattvara ut-genom
bildning hos professionella utbildningsanordnare.

I det svenska samhället finns redan i dagsläget mycket kompe-av
tensutveckling i form bl.a. fort- och vidareutbildning förav vuxna
vilken tillfredsställer viktiga kunskapsbehov såväl inom arbets- och
samhällslivet för personlig utveckling.som

Kommitténs uppfattning individemas kompetensutveck-attvar
ling i arbetslivet bör förstärkas och effektiviseras. bådemandlarDet
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både direktbreddutbildning och spetsutbildning, utbildning iomom
utbildningtill givna arbetsuppgifter och generellanslutning om mer

tillämpningsområde.med större
ansåg förden i första hand börKommittén prövavägatt attman

livslångtåstadkomma arbetslivettillfredsställande lärande i ärett
arbetsmarknadenfrivilliga överenskommelser mellan parterna

både generell och specifiktillgodose utbildningsbehovatt av merom
såväl individanknutna företagsanknutna utbild-karaktär, som mer

dåSamhällets uppgift blir för infrastruktur ochningsbehov. att svara
detde olika aktörernas initiativ det gällersamordning närstöttaatt-

stålivslånga kunskapslyft för möjligheter,lärandet och nyagenom
språngbräda för olika skälskyddsnät och deett grupper som aven

vid sidanriskerar hamnaatt av.
också viktigt finna former för trepartssamverkanDet är att nya

fåför tillfackliga organisationer och arbetsgivaremellan attstat,
stånd demsatsningar utbildning i arbetslivet ochökade anpassa

på och statliga ini-till det informella lärandet arbetsplatserna genom
i arbetslivet. handlar dock inte baratiativ stimulera lärandet Det om

kvantitet kvalitet och effektivitet i utbildningssatsningarna ärutan
vidare enligtminst viktiga. offentliga utbildningen bordelika Den

på tidigare mobilisera indi-kommitténs mening helt sätt änett annat
viderna och och involvera arbets-deras engagemang ansvar --
marknadens parter.

Infrastruktur
infrastrukturenTill hör:

rådgivning,information, verksamhet och individuel-uppsökande
studieplaner

validering kunskaper och kompetens oberoendeförsystern avav
erhållitsdevar

tillgång kvalitettill brett utbildningsutbud godett av
för utbildningssystemetsuppföljning, utvärdering och forskning

långsiktiga vidareutveckling
ñnansieringssystem.sammanhängandeett

ingårkommunernas uppgifter kommittén bedömdeI och:statens som
det god infrastruktur.garanteraatt en

måstelivslånga bli realitetOm kunskapslyft och det lärandet ska en
efterindividuella behov ochvuxenutbildningen motsvara anpassas

förutsättningar. minst motivationssynpunktindividuella Inte ärur
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det viktigt individen delaktig i planeringen sin utbild-äratt av egen
fårning och stöd för studieplaneringen.den Enatt ta ansvar egna

dialog kring den utbildningsprofilen, tänkbara utvecklingsmöj-egna
ligheter och alternativa utbildningsanordnare viktig serviceär en

tillhandahålla kommuninnevånamakommunerna bör under li-som
olika skeden.vets

individuell också fåEn studieplan bör krav för ideltaett attvara
kunskapslyft.ett

Att motivera tilloch vuxenstudier olika infor-uppmuntra genom
ocksåmations- och orienteringsaktiviteter förutsättning förär atten

fåkunskapslyft ska brett förutsättningargenomslag. Andra ärett ett
smidigt samarbete mellan statliga och kommunala Det gäl-ett organ.

ler bl. samarbete mellan olika kommunala och arbetsför-a. organ
medlingen, arbetsmarknadsinstituten försäkringskassan.och Regio-

ocksånal och interkommunal samverkan behövs utbildningsre-om
ska kunna användas effektivt försättett att motsvarasursema

efterfråganindividernas utbildning.
stårTill den del kommunerna för planering och utläggningsom av

utbildningsutbudet fritt frånbör de kunna handla utbildning oli-upp
ka utbildningsanordnare. Samtidigt individensbör välja mel-rätt att
lan olika utbildningsanordnare lyftas fram.

infrastrukturfråga måsteEn ha stark förankringannan som en
nivålokal enligt kommitténs bedömning uppföljning, utvärde-var

ring livslångtoch kvalitetskontroll i kunskapslyft och lärande.
Sammanfattningsvis kan syftet med den övergripan-säga attman

de strategin för livslångtkunskapslyft och lärande Sverige skaattvar
fårutvecklas till kunskapssamhälle alla möjligheterdär reellaett att

delta i kunskapsutvecklingen. Sammantaget ska och kommu-statens
insatser rättvisan i och till det blirgarantera systemet attnernas se en

välavvägd och sammanhängande helhet. Ekonomisk tillväxt och ef-
fektivitet gårbefrämjas bäst de hand i hand med rättvis ochom en
demokratisk livslångtutveckling. Enligt kommitténs mening borde
lärande och kunskapslyft effektiviseringkunna leda till och väx-en
ande volym det gäller utbildningsaktiviteter samtidigt denär som
fördelningspolitiska fårinslagen tydligare profil. Mot denna bak-en

ansåggrund kommittén bordeatt man

formulera måldels heltäckande hittills det gäller utbild-än närmer
ning av vuxna
dels vidga medborgarnas till vuxenutbildningrätt
dels förstärka den nödvändiga infrastrukturen för utbildning av vux-
na.
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mål infrastrukturkunskapslyft ochspecifika förKommitténs mer
sig kom-preciseradeområdena kunskapslyft infrastrukturochFör

följandemittén sätt.

kunskapslyfttillRätt

tillansåg nödvändigt individemasdetKommittén rättär attatt vux-
grund-utbildningomfattautsträcks till inte baraenutbildning att

gymnasienivå.skolenivå ävenutan
till utbild-dedefinierarKommittén föreslog rättatt vuxnasman
studieplangymnasienivå utifrån individuellkravning ett en

via kur-tillägna sig kunskaperinom planensrättighetoch att ramen
elleroch karaktärsämnengymnasieskolans kärnämneni motsva-ser
motsvarandenivå utbildningskulle kunnarande där tänkbar varaen

gymnasiepoäng.terminer/ 500fyra 1
ämnesövergripande kun-mått ingår självfalletkvantitativaI detta

självtillit, social kompetens,egenskaperoch kvalitativaskaper som
förmåga inhämtaproblemlösningsförmåga, lärakreativitet, att nytt,

omställningsförmåga, flexibilitet ochinformation,och värdera ett
förhållningssätt.reflekterandekritiskt och

vuxenutbildningengaranteradeMöjligheterna till den gymna-
nivå likvärdiga hela landet.sial ska övervara

kunskapslyftMålgrupper för
kunskapslyft i dagslägetutbildning iska erbjudasDe somgrupper
gymnasienivån. Utbildningenangivnagrundskola och densaknar

individuell studieplan. Detsam-förska genomföras inom ramen en
adderas tillframtiden kan kommaigäller de att nu-grupper somma

exempelvisutbildningbrister i grundläggandevarande medgrupper
den nöd-lämnar skolaninvandrare, ungdomarnyanlända utansom

anknytning tilleller medbasutbildningen,vändiga utan svaggrupper
arbetsmarknaden.

målkommitténs allmännabehövaSpeciella hänsyn kan närtas
exempelvis tilli praktiken ochska omsättas grupper somanpassas

funktionshindrade.utvecklingsstörda och andra

kunskapslyftförPrioritering
kunskapslyftkommittén föreslog förAll utbildning är över-avsom

ansågprioritet. Kommitténoch bör ha högbryggande karaktär att
kunskapslyft vid behov skulle kunnautbildning för görainomman

rangordningföljande

grundskolenivå.Utbildning
gymnasienivå individemassyftar till stärkaUtbildning attsom

2-18-0699
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delaktighet i samhället och ställning arbetsmarknaden och där-
igenom minska risken för utslagning.
Övrig utbildning på gymnasienivå för vidare studier och arbete.

Infrastruktur
Möjligheterna lyckas med utbildning för kunskapslyft påberoratt
samspelet mellan olika aktörer -individerna, utbildningsplanerarna
och utbildningsanordnarna.

Individens motivation och lust påstudera beror bl.a. hur starktatt
behovet utbildning och tidigare erfarenheter lärandeär i sko-av av
lan, vardagslivet och arbetslivet. Individens utgångs-behov ska vara
punkten för den individuella studieplanen.

En viktig aspekt för utåtriktadskapa motivation information,äratt
orienteringsaktiviteter och erbjudanden pröva-på-kurser för attom
nå till de aktuella Dåligaindividerna. frånerfarenheter skoltidenut
och rutinartade arbetsuppgifter kan resultera i vad kallats inlärdsom

någothjälplöshet, det kan svårt sig kraft. Tillatt tavara ur av egen
detta kommer frågorna.de studiesociala

För utbildningsanordnarna gäller det arbetsorganisa-att anpassa
tion och pedagogik till de studerandes behov och den tekniska och
samhälleliga utvecklingen. Precis för måsteverksamhetsom annan
arbetsorganisation och kompetensutveckling hand i hand iäven
skolan och i vuxenutbildningen.

Individens måste ståbehov kunskapslyft i liksom be-centrum,av
hov utbildning för kvalificera sig för arbetsmarknaden förochattav

kunna hantera de utmaningar i övrigt föränderligt samhäl-att ettsom
efterfrågestyrtmedför. Ett eftersträvasbör med brettsystem ett ut-

bud allmän utbildning, yrkesutbildning och folkbildningav som sva-
individuella behov.motrar

också få ståndDet viktigt till utbyggnad möjligheternaär att en av
få kunskaper och kompetens värderad och dokumenterad obero-att

ende kunskapen inhämtats. Till börja med gäller det valide-attav var
ring i relation till existerande betyg, omdömen och utbildningsbevis.
I längre perspektiv skulle det enligt kommitténs mening kunna bliett
aktuellt med validering vidare spektrum arbetslivskompe-ettav av
tens.
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mål projektetRegeringens för3.2

Kunskapslyftet
betänkandesitt förstaKunskapslyftskommittén ladeRedan innan

livslångt februari 1996,målen lärande iför kunskapslyft ochom
satsningför genomföra bredregeringen beslutat sighade ut-att en

så tillväxtproposi-kompetensutveckling. den kalladebildning och I
motiverade utbild-de konjunkturellttionen hösten 1995 attangavs

då pågick skulleningssatsningama ersättas permanent ut-av ensom
1995/96:25. Omfattningenbildningssatsning sikt Prop. av

vårpropositionen 1996ekonomiskatydliggjordes i densatsningen
1995/96:l50.Prop.

remissmöten därdelbetänkande och deKunskapslyftskommitténs
bakgrunden till regering-delbehandlades utgjorde sedandetta en av

juniskulle utformas. Isärskilda satsningenbedömning hur denens av
gäller Kunskaps-regeringen sina avsikter det1996 preciserade när

sambandså sysselsättningspropositionen, och ii kalladelyftet den
också genomföra satsning-beslutdenna fattade riksdagenmed attom

1995/961307. Se-1995/96:FiU15, rskr.1995/96:222, bet.Prop.en
förknippas medförslag kring det studiestödlades närmare somnare

antalet platser Prop.Kunskapslyftet förslag utökningoch om en av
1996/972101 respektive Prop.1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1 rskr.

1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.1996/97: 150, bet.
000Kunskapslyftet juli 1997 fanns 110startade den lNär ut-nya

tillgå. Av dessaför i första hand arbetslösabildningsplatser attvuxna
nivåeftergymnasialutbildningsplatser drygt 5 000 platservar

så Vidare tilldela-yrkesutbildning KY.inom kallad Kvalificerad
utbildning grundläggandefolkhögskoloma 10 000 platser fördes

nivå. tilldelades landets kommu-och gymnasial Resterande platser
nivå 000cirka 000 platser gymnasial och 5med fördelningen 90ner,

grundskolenivå. uppmuntrades inteplatser Kommunerna att ar-
ocksånivågymnasial i regi,all utbildning utan attegenrangera

från utbild-folkbildningens aktörer och andraupphandla utbildning
tydliga signalerfick samtidigtningsanordnare. Kommunerna attom

Kunskapslyftet ska präglasutbildning de för inomden avansvarar
intres-till de studerandesnytänkande och flexibilitet samt anpassas

och behov.sen
pågå år. åren kom-Kunskapslyftet i fem Dekommer närmasteatt

uppgåårför 2000utbildningsplatser utökasantalet att attextramer
studiefinan-Kunskapslyftetplatser. Till knutettill 140 000 är en ny
utbildnings-utbildningsbidrag. Med Särskiltsieringsform, Särskilt
lågutbildadelågutbildade och till viss delbidrag kan arbetslösa, även

nivå bi-grundläggande eller gymnasial medanställda, studera ett
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drag individens arbetslöshetsersättning.motsvararsom
målRegeringens med PåKunskapslyftet flera. det makroeko-är

nomiska planet syftet sänka arbetslösheten och öka tillväx-är att att
fördelningspolitiskt Samtidigt skasätt ärten ett gynnsamt.som

innehållerKunskapslyftet, inslag nytänkande, stimu-ett stortsom av
lera befintligadet vuxenutbildningssystemet till förändring. Dessa
båda huvudmål utvecklas i avsnitten nedan.

Ökad3.2.1 sysselsättning, tillväxt och
fördelningspolitiska mål

målRegeringen har halvera ården arbetslösheten tillöppnaattsom
2000. Som led i tvådenna genomförs blandsträvanett annat stora
utbildningssatsningar. Högskolan byggs med 63 år000 platser tillut
2000 samtidigt Kunskapslyftet kommer utöka vuxenutbild-attsom
ningen år.med 140 OOOplatser KunskaplyftssatsningenJustsamma
har mycket tydlig fördelningspolitisk profil. hittillsDe haren som
fått minst fåsamhällets utbildningsresurser ska I Kun-mest.av nu
skapslyftet genomgåendeprioriteras rekrytering harav personer som
lägst utbildning och besvärlig arbetsmarknadssituation. Reger-en
ingen vill därmed förhindra slås fråndessaatt permanent utpersoner
arbetsmarknaden och möjlighetdem till rikare liv med bättreettge
självförtroende påverkaoch möjligheter sin livssituationstörre att
Prop. 1995/962207, Prop. 1995/96222 och Prop. l996/97:l50.

Regeringen har dessutom avsikten Kunskapslyftet ska utgöraatt
chans för människor genomföra omställningsutbildningatten en

dem förutsättningar söka sig till bransch ärattsom ger en som
uppåtgående. ska bidra till förnyelseDetta och omställning i arbets-
livet och bryta könsmässiga snedfördelningar arbetsmarknaden
Prop. 1995/962222 och 1996/97:1.Prop. Genom föra överatt ar-
betskraft till efterfråganyrkeskategorier där arbetskraft är stor
kan samtidigt motverka tendenser till ökad lönespridning Prop.man
1995/96207.

Det internationell låg fårtrend människor med utbildningär atten
svåraredet allt arbetsmarknaden i takt med enkla arbeten för-att

svinner. Den svenska regeringen vill inte utveckling däracceptera en
lågutbildadede förblir arbete villoch inte heller sänka arbets-utan

lågalösheten lågutbildadeslöner. stället ska deI kunskaper ochgenom
sådärmed produktivitet öka, individerna blir anställningsbara tillatt

rimliga löner och anställningsförhållanden Prop. 1995/96: 150trygga
och Prop. 1995/962207.

Regeringen den statliga satsningen vuxenutbildningattanser
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hosåstadkomma ökning kunskapernasnabbtmöjlighet att avenger
skullekunskapshöjningMotsvarandebefolkningen.del tastor aven

lita till kommu-endast skullelång genomföratidmycket att manom
många trängd ekono-dem haransträngningar eftersom enavnernas

således, kombinationiKunskapslyftet ska1995/96222.mi Prop.
för denmöjlighetåtgärder, relativt snabbtmed andra större en-ge

skamed kompetens. Dettai konkurreraför landetskilde och stort att
tillväxten i landet.sysselsättningen ochökai sin tur

utvecklasVuxenutbildningen ska3.2.2

ambi-sysselsättningsmålen regeringenstillväxt- ochVid sidan ärav
vuxenutbild-till förnyelseKunskapslyftet ska bidration att aven

kommuner-Kunskapslyftsprojekt1996/97: l. Deningen Prop. som
genomföras inomhuvudsakligenbedriva skaförhar att ra-ansvarna

vuxenutbild-kommunalaregelverken för denför de allmännamen
eftersträvar dockRegeringenfolkhögskoloma.ochningen en mer

individens behovindividen ochefterfrågestyrd vuxenutbildning där
förändraambitionregeringenharstår i Dessutom attcentrum. som

behållaochrekryteraför klaravuxenutbildningen attatt nya grup-av
utbildning. Dettasig tilltraditionellt inte söktstuderande somper av

utvecklaförrådande regelverk verkaangeläget inomdet attgör att
pedagogiskautbildning och deorganisationsformerna förbåde me-

toderna.
sysselsättningspropositionen Prop.tydliggjorde iRegeringen

ellerförhållanden skakommunernanågra olika1995/962222 som
kom-Bland skaKunskapslyftsprojekten.i de lokalabör beakta annat

utbildnings-arbetsmarknadensden lokalaför attansvaramunerna
kommuninvånarnas utbild-ochinventeraskompetensbehovoch att

önskemål information ska väg-ningsnivå kartläggs. Dennaoch vara
individensenskildeerbjuds, och denför utbildningarledande de som

utbild-så långt möjligtdetförutsättningar skaoch ärintresse styra
uppläggning.inriktning ochningarnas

stude-tillgodose devolymen ochökadehantera denkunnaFör att
utbildnings-anlita olikaönskemål ska kommunernaskiftanderandes
inomroll spelaha viktigFolkbildningen böranordnare. att ramenen
organisera,förharkommunernaför satsningden ansvaret attsom

utbildningsanordnare.också utnyttja andramöjlighet finns attmen
möjlighe-mångsidighetenviktig sida störreärEn att vuxnageav

nivå.gymnasial Rege-yrkeskunskapersinakompletteraattter
tillhanda-yrkeskursermålsättning andelenharringen att somsom

ibetydligtvuxenutbildningen ska ökahålls kommunalainom den
beaktabör kommunernaKunskapslyftet.med Dessutomsamband
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möjligheterna utveckla lokala lärcentra, tillhandahålla distansut-att
bildning erbjuda lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagdsamt ut-
bildning för de vuxenstuderande.

Det kommunens informeraär och målgrup-sökaattansvar upp
för Kunskapslyftet för motivera till studier och alla ef-attpema som

terfrågar utbildning ska erbjudas individuell studievägledning. För
ytterligare motivera och hjälpa de studerande tillatt utbildningen

dem finns möjlighet för kommunerna erbjuda inle-som attpassar
dande orienteringskurser/pröva-på-kurser inom Kunskapslyftets ra-

Vidare ska kommunen till individuella studieplanerattmar. se upp-
och kontinuerligträttas revideras i dialog mellan skolan och indivi-

dema. För dem arbetslösa bör kommunernaär eftersträvasom att
låta studieplanema bli del de handlingsplaner upprättasen av som av
arbetsförmedlingen.

Slutligen kan det kommunensnämnas är tillatt att attansvar se
den lokala utbildningssatsningen följs och utvärderas.upp

Avsikten inte kommunernaär själva ska genomföra allt deatt som
för. Det istället viktär kommunernastörsta ef-strävarattansvarar av

etablera samarbete med arbetsförmedlingen ochter att arbets-ett
marknadens Detta nödvändigt för detär ska möjligtparter. att vara

nå dem prioriteras inom satsningen. Prop. 1995/96:222att som
Regeringens och riksdagens mål utveckla vuxenutbildningenatt

har i huvudsak förmedlats till kommunerna Delegationen för kun-av
skapslyftet. Delegationen har kontinuerligt fört dialog dessaen om
mål med kommunerna och i sina förslag till anslagsfördelning pre-
mierat kommuner med tydliga ambitioner uppnå dem.att

Kunskapslyftet ska inte satsning innehål-i sigseparatvara en som
mångaler inslag och flexibilitet. Meningen iställetstor ärnya att

Kunskapslyftet ska integreras i den kommunala vuxenutbildningen
så utveckling sker inom hela den vuxenutbildningatt kommu-som

för. Dessutom ska de lärdomar på sikt kan drasnerna ansvarar som
från Kunskapslyftet ligga till grund för reformering vuxenut-en av
bildningssystemet i stort.

Utgångspunkter3.3 för den fortsatta analysen och
diskussionen

dennaI analyseras och diskuteras utgångsläge ochrapport utveck-
lingstendenser inom vuxenutbildning livslångtoch såsomlärande de

sig i dagsläget. Det sker i tillägg till kommitténster tidigare kartlägg-
ningar SOU 1996:27; SOU 1996:164; SOU 1962188; SOU
1997: 120 och ytterligareutgör kommitténsvägenetapp moten
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domineras beskrivningarnaslutbetänkande. naturliga skälAv ut-av
femåriga satsningenoch effekterna denvecklingen vuxenut-av

gårregering och riksdag beslutat ochbildning numeraom somsom
beteckningen Kunskapslyftet.under

emellertid lägga grundenHuvudsyftet med denna är attrapport
förslutbetänkande förutsättningarkommitténs övergripandeför om

för därvidkompetensutveckling Attutbildning, lärande och vuxna.
ursprungligen diskuteradeKunskapslyftskommitténnärär attnotera

någotmålgrupper för kunskapslyft demål, prioriteringar och var an-
mål mål-regeringens och riksdagens ochdefinieradenorlunda än

femåriga Kunskapslyftet.i satsningenför statsbidrag dengrupper
målgrupper delvis vidare regering-Kunskaplyftskommitténs änvar

utgångspunkt i arbetslöshetsproblema-Kommittén hade inte sinens.
både utanförhelhetsbild med i ochdiskuteradetiken utan grupperen

statsbidrag iför kunskapslyft.arbetskraften aktuella De somsom
går komplementtill vuxenutbildningKunskapslyftet är att ettse som

ordinarie verksamhet. Total-och folkbildningenstill kommunernas
ändåbåda jämförpå Omberor effekterna iresultatet systemen. man

målgruppema detmålgrupper kunskapslyft och ikommitténs för
skillnaderKunskapslyftet kan följandestatsbidragsfinansierade no-

teras.

både utanför arbetskrafteni ochKommittén diskuterade grupper
kunskapslyft.aktuella försom

grundskolenivå gymnasienivå.föreKommittén prioriterade
utbildning förKommittén aktualiserade tillrätt vuxna gym-en

nasienivå studieplan motsvarandeinom för individuellramen en
gymnasiepoäng.fyra terminer/ 500l

tillfredsställandepå förutsättningar förnödvändigaI ut-ensynen
livslångt lärande finnskunskapslyft ochveckling stor sam-enav

utgångspunkter de riktlinjerochstämmighet mellan kommitténs
Kunskapslyfts-iKunskapslyftet. Mycket detgäller för somavsom

återfinns1996:27 under be-första delbetänkande SOUkommitténs
förförts vidare i riktlinjerna Kun-infrastruktur harteckningen

skapslyftet. Exempel betoningenär av:

individuellarådgivning, uppsökande verksamhet och-information,
studieplaner

oberoendeoch kompetensför validering kunskapersystem avav-
erhållitsdevar

utvärdering.uppföljning och-
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framhöll ocksåKommittén smidigt samarbete mellan kommu-att ett
nala och statliga nödvändigt. Det gällde inte minst kom-organ var
munala arbetsförmedlingen,och arbetsmarknadsinstitutenorgan

försäkringskassan. förespråkadesVidareäven regional in-ochmen
terkommunal samverkan för utbildningsresursema skulle kunnaatt
användas effektivt och efterfråganindividemassättett motsvara

utbildning. Till den del kommunerna förstod planeringen ut-av
bildningsutbudet borde de fritt kunna upphandla kunskapslyftsut-

frånbildning olika anordnare.
I alla dessa avseenden har kommittén naturligtvis intresseett stort
erfarenheterna inom Kunskapslyftet och kan dra utvärde-nyttaav av

ringarna Kunskapslyftet. Kommittén emellertid fortfarande in-ärav
för sitt slutbetänkande intresserad hållbarhetenstudera ochattav
lämpligheten i sina ursprungliga målformule-och övergripandemer
ringar för kunskapslyft livslångtoch måstelärande. såledesHär man

boskillnad mellan utvärderingarnagöra Kunskapslyftet,en av som
måstenaturligtvis målde förgäller Kunskapslyftet,göras mot som

och den reflexioner kommittén avslutar detta betänkandetyp av som
med och baserar sig kommitténs helhetsperspektiv ochsom ur-

målformuleringar.sprungliga De leder till vissa förslag ochsenare
åtgärder enligt kommitténs bedömning bör vidtas möj-snarastsom

ocksåligt till planering studier kommittén kan behö-men en av som
komplettera utvärderingarna Kunskapslyftet med. Syftet medva av

dessa studier skulle belysa effekterna mål-olikaatt typervara av av
uppsättningar för de lösningsförslag kommittén slutligen har attsom

på frågorna kring livslångtkunskapslyft och lärande.presentera
Målfomuleringama blir naturligtvis avgörande betydelse närav
kommittén kommer till fram till diskussionerna finansiering ochom
ansvarsfördelning för livslångtkunskapslyft och lärande.
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Internationella4

utvecklingstendenser -

utgångslägeSveriges

förstrategi1996:27, EnSOUdelbetänkande,förstakommitténsI
bakgrundsteckninglärande, fannslivslångtochkunskapslyft aven

utgångsläge vadSverigesochutvecklingstendensernaglobalade av-
befolkningensnäringslivochsamhällsutveckling ut-såväl somser

lärandeLivslångt i1996:164,SOUIoch kompetens.bildning ar-
diskuteradeskunskapssamhällepåbetslivet vägen mot ettsteg-

produkti-beträffandeforskningsresultatinternationellaochsvenska
arbetslivet.ilärandeochutbildningvitetseffekter av

mycketvarittidfrågor underharför dennaIntresset typ senareav
anledningfinnsdetvarförutomlands attbåde Sverige ochistort

områden.dessafaktaredovisningennågot utvidgaochuppdatera
inspira-utgångspunkt ochviktigbliredovisning kandylikEn en

uppläggningenkringreflexionerfortsattakommitténsförtionskälla
iSverige.livslångt lärande ikunskapslyft ochbeträffandepolitikenav

gradi lika högSverigepåverkarutvecklingenglobala an-Den som
landra länderfölja hurintresseoch vi harländer anpassardra attett av

konkurrensen.internationellatill i denliggersjälvasig och hur liutvecklingstendenserstrukturelladiskuterasInledningsvis ar-
bety-utbildningenstillrelateratperspektiv ochglobaltibetslivet ett

beträf-Några svenskaländer.i olikaomfattningochdelse prognoser
ock-berörsutbildningsbehovstruktumtveckling ochframtidafande
ochutbildningvilkensammanhanghuvudfrågan detta äriså. En l

framtiden.iSverigeibehövaskankompetens som
kom-utvecklingstendensernastrukturelladePresentationen av

ochinternationellaredovisningmedavsnitt 4.2ipletteras aven
lönsamhetenochutbildningeffekterbeträffandestudiersvenska av

utbild-iinvesteraincitamentenHurutbildningssatsningar. atti ser
samhälletocharbetsgivareindivider,föraktörerolikaförning ut -

för diskus-underlagocksåkandenResultatsetttotalt typen geav
satsning-gällerdetansvarsfördelning närochfinansieringsioner om

kompetensutveckling.utbildning ochar
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4.1 Global bakgrund utbildning,-
lärande och strukturutveckling i
OECD-länderna och i Sverige

l Globala utvecklingstendenser och
strukturförändringar i arbetslivet

Att utvecklingen tycks ökad betydelse för utbildningmot ochen
l livslångt lärande råder det knappast något tvivel Till drivkrafter-om.

hör kunskapstillväxt, teknisk utveckling och ökad konkurrensna i en
värld där avstånden krymper. I allmänhet beskrivs också denna ut-
veckling kunskapssamhälle i tämligenmot ett ljusa färger. Fler län-
der, regioner och individer skulle kunna bli delaktiga i produktivi-
tetstillväxten. Kunskap ingen uttömligär naturtillgång jfr. EG-t.ex.
kommissionen, 1997.

Även det skapas förutsättningar för ekonomisk utvecklingom och
ökat välstånd i alla länder måste naturligtvis utmaningarna förantas

de i givet land skaatt positivaett resultat inte bara i ekonomiskage
i sociala,även kulturellautan och demokratiska dimensioner och för

negativa konsekvenser skaatt kunna bemästras.

Livslångt lärande för fred, frihet och samhällsutveckling
Delors-kommissionens år 1996 till UNESCO Learning:rapport The
Treasure Within utbildning viktigt insatsområde inte baraettser soms
för utveckla samhället ekonomisktatt och politiskt också förutan att
förverkliga ideal fred, frihet och social rättvisa.som

Den inriktningen återfinns också i den svenska utbildningspoliti-
ken syftar till utveckling människor helasom människor,en av som
till bildning, kulturell förståelse och socialt En bred huma-ansvar.
nistisk utbildningsansats förespråkas föräven ökad ekonomisk ut-
veckling organisationer OECD, EU och UNESCO. Förav som mo-
derna samhällen finns någotinte alternativ till omfattande satsningar
på utbildning. Det inte fråganär utbildning lönar sig eller inteom

hur mycket utbildningutan ska påom och vilkenmer satsaman typ
utbildning NOU 1997:25.av
Slutdokumenten från UNESCO:s världskonferens vuxenut-om

bildning i Hamburg återspeglar1997 också detta breda humanistiska
perspektiv. Till de viktigare punkterna i den deklaration antogssom
vid konferensen hör sammanfattningsvis följande:

Endast samhälle byggerett delaktighet och respekt för desom-
mänskliga rättigheterna leder till hållbar och rättvis utveckling.en
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vuxenutbildningrättighet; ärVuxenutbildning är än enmer-
bådeVuxenutbildningårhundradet.tjugonde ärtill detnyckeln en

förförutsättningochmedborgarskapaktivtkonsekvens ett enav
samhället.delaktighet ifull

ekolo-för skapakraftfullt verktygVuxenutbildning är attett en-
ochdemokrati, rättvisafrämjahållbar utveckling, förgiskt att

utveckling,ekonomiskochsocialrationell,jämställdhet samt en
freds-ochvåld med dialogkonflikter ochvärld där ersätts enen

rättvisekultur.älskande
förverk-då gällerdethuvudsakliga aktörenförblir den attStaten-

sårbaraför dealla, särskiltutbildning förtillliga mesträtten grup-
samhället.iperna

utbildningsanordnareinte bara attroll utanStatens är att envara-
övervakningochfinansieringstå vägledning,förallt vux-avmer

enutbildningen.
åtgär-måste vidta dearbetsmarknadensochRegeringarna parter-

mål,sinaförverkligaska kunnaindividernaförkrävsder attsom
tillgång utbild-få tillochtillgodoseddafå utbildningsbehovsina

livslångt lärande.ochning
icke offent-offentliga ochoch andrafackföreningarArbetsgivare,-

försittsig ochmåsteorganisationer attliga ta ge-ansvarengagera
vali-inklusivelivslångt lärandetillmöjligheterskapamensamt

1997.UNESCO,och kompetenskunskapdering av

livslångt lärandeövergång tillomställning,denhanteraAtt ensom
intematio-ochbåde nationellakravställerför alla innebär, stora

ländersåväl utveckladeiprivata,både offentliga ochnella aktörer,
utvecklingsländer.isom

utbildningkräverkundanpassningochTeknisk utveckling mer
flerområden. Alltallagår inomsnabbtutvecklingentekniskaDen

snabbtochlärai klaraanställda skade nyttarbeten kräver attatt av
försvinnerarbetenaenkla,teknik. Dehanterakunna monotonany

initiativförrnåga utbildning.ochkrävermed arbetenoch ersätts som
förhållande tillarbetskraft iefterfrågan på outbildadfallerSamtidigt

kom-hittillsstudier harflestaarbetskrafLDeefterfrågan utbildad
viktigastedeutvecklingentekniska ärdenframtillmit or-att en av

svårarefår alltmånga detländerlågutbildade idetillsakerna att
berorindustriländemaiproblemlågutbildadesarbetsmarknaden. De

låglöneländerfrån änenklare arbetenkonkurrensökadmindre om
Även denutvecklingentekniska ärdenutveckling.teknisk om
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huvudsakliga drivfjädern går dock teknisk utveckling och ökad kon-
frånkurrens låglöneländer hand i hand. Ny informationsteknologi är

viktig förklaring till företag lägger produktionen låglönelän-iatten
der alternativt in underleverantörer därifrån Feenstra,tar 1997;
Hansson, 1995; Jacobsson, 1998; Nickell, 1996a.

Ökade påkrav kvalitet, kundanpassning och professionalitet är
andra faktorer bidrar till kompetenskraven drivs NOUattsom upp
1997:25. Det de kunskapsintensiva,är högteknologiska företagen

snabbt iväxer världen och inom OECD-området, inte lågtek-desom
nologiska. Efterfrågan högutbildad arbetskraft ökar i OECD-län-
derna, inte efterfrågan lågutbildad arbetskraft.

arbetsorganisationNy -flexiblare arbetsmarknad

Till förändringarna i arbetslivetI hör decentralisering, plattare och
flexibla arbetsorganisationer förstörre arbets-mer utrymmesom ger

kreativitet och därmed höjertagarnas produktiviteten. månI den dy-
lika förändringar införs kan de till bådegodo för samhällseko-vara
nomin, arbetsgivare och anställda. Vissa aspekter de organisato-av
riska förändringarna inger dock farhågor. De kan leda till ökad
polarisering arbetsmarknaden och minskad trygghet i arbetslivet
Kanadas regering OECD, 1997.

Andelen arbetande med mindre fast anknytning till arbetsmarkna-
den deltidsarbetande, anställdatemporärt haretc. ökat kraftigt i
många länder OECD, 1997d. Dessutom ligger arbetslösheten på en
hög nivå i de flesta OECD-länder och antalet förtidspensionärer är
stort.

Kraven ökar demäven fast anställda iär högproduktiva fö-som
Företagen lever i tuff konkurrenssituation.retag. De behöveren en

flexibel arbetsstyrka lätt kan sig till arbetsuppgiftersom anpassa nya
och variera antalet arbetade timmar med konjunktur och orderin-ygång. Det traditionella arbetslivet försvinna.är väg Enatt person

l kan inte räkna med ha likadan fast heltidsanställningattnumera en
hos och arbetsgivare under del sitt yrkesliv. Påen samma storen av
den moderna arbetsmarknaden får människorna istället räkna med

byta arbetsuppgifter oftaatt och byta arbetsgivare emellanåt.att
I Europa tycks dock utvecklingen högproduktiva ochmot mer

flexibla företag gå långsammare i USA. Enligtän uppskattningen
skulle andelen företag med modem arbetsorganisation ligga påca
40 i USA European Foundation forprocent the Improvement of
Living and Working Conditions, 1996 medan den i Europa ligger

lO Krieger, 1997. Enligtprocent källa andelenca ärsamma
drygt 30 i Sverige medan den i exempelvisprocent Tyskland ligger
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1iutvecklingenlångsammadentillFörklaringen10under procent.
hos 9företagsledningarna änsöka hosskulle attEuropa varasnarare

facken.
tämligenförefallerSverigeiarbetsorganisationen varaEftersom

sysselsättninggällerdetproblem närSverigesskullevälutvecklad
vi harfaktumdetförklaras att entillväxtekonomiskoch avsnarare

kunskapsin-Nedbrutettillväxtsektor.kunskapsintensivför liten
övrigaliksomSverige,sigdetvisarsektorer attövrigaochtensiva

kunskapsintensivai deutvecklinggodhaftharOECD-länder, en
produktivitetenbådeharl990-talet. Däroch1980-undersektorerna

sektorerövrigaIökat.timmararbetadeisysselsättningen mättoch
antaletproduktivitetsökninghaftvisserligen menSverigeihar en
1997NUTEKEnligtLööf, 1997.minskathartimmararbetade

7kunskapsintensivavissaiendast1987-1994periodenunderdetvar
kun-sektorerallaökade. Isysselsattaantalettjänstesektorer som -

industri-såvälarbetsintensivaochkapitalintensivaskapsintensiva,
lågut-antaletdensamma,tendensendocktjänstesektorer varsom -

ökade.högutbildadeantaletochminskadebildade

trygghetssystemBehov nyaav
arbeteiperiodermedtillvarofår alltindividerna otryggOm meren

kanönskat,arbetemindre änmedeller nyaarbete,perioderoch utan
traditionella1997. DeDencik,utvecklasbehövatrygghetssystem

påfrestningar.alltför störredagslägetiskyddsnäten utsättssociala
påarbeteiinte ärhålla alla demsvåraresuccessivtblirDet att som rIökar. Iarbetslösa lochpensionärerlevnadsnivå antaletnärrimligen

Camoyförfattarnal997dOECD, argumenterarOECD-rapporten
arbetsmarknads-social-,dagsdetförCastells är attoch anpassaatt

arbets-förändradeOECD-ländernastillutbildningspolitikenoch
marknader.

denfungeramänniskorhjälpaförsöka attbörStatsmakterna
konti-tillgång tillbehöverMänniskornaarbetsmarknad.sortensnya
krav.arbetsmarknadenstilllevakunnaförutbildningnuerlig att upp

mellanrumjämnamedfyllasochuppdaterasbehöverKunskaper
fö-inomutsträckningtillräckligske ialltidintekommerdetta attoch

alla män-tilluppgift attstatsmaktemas att vuxnaDet är seretagen.
ålderiomskolningellerfortbildningtillmöjlighet vuxenniskor ges

nå deangelägetsärskilt attDetvillkor. ärekonomiskarimliga
informationssamhälleti detdeeftersom an-nyasvagaste grupperna,

Männi-tidigare.utsträckning äni högreefterkälkenhamnarnars
tilltidledigasinanvändastimulerasbörarbetslösa attskor ärsom

för-allaförbasutbildning ärgodsig. Enutveckla enochutbildaatt
realitet.bliskalärandetlivslångadetförutsättning enatt
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I OECD-rapport förslås lokala offentligasamma att börorgan ar-
lärcentra i människors närområden,rangera eventuellt i anknytning

till redan befintliga skolor. Dessa lärcentra kan tjäna platser försom
både utbildning och social för dem saknar den socialasamvaro som
gemenskap arbetsplats kan Inte bara heltids-som ochen deltids-ge.
arbetslösa skulle välkomna. De skulle också kunna fungeravara som
mötesplats för arbetar hemma för slippapersoner pendla,som el-att
ler arbetar Det ocksåär angeläget stimuleraensamma. framväx-att

kunskapsnätverk,ten det vill säga samarbeteav mellan individer, fö-
högskolor och forskningsinstitutioner.retag,

I takt med de trygghetssystemenatt byggs bör regering-nya upp
på stödja utvecklingensatsa att formerarna flexibla arbets-av nya av

organisationer med näringslivskultur stimulerar investering-en som
i kompetens och individerna möjligheterar följager med iatt ut-

vecklingen arbetsmarknaden Kanadas regering OECD, 1997.
När det gäller den institutionella för vuxenutbildning harramen

OECD de nationellanoterat utbildningssystemenatt börjar utvecklas
mångfaldstörre bådemot vad gäller kursemas utformning och de

de attraherar. Det blir allt vanligarepersoner kurser har olikaatt
längd, på deltid, distans och i samarbeteges mellan skolor, före-

och myndigheter.tag OECD också förändringatt ärmenar en
gång i på det är ska betala för utbildningen.synen pågårvem Nusom
diskussioner låta arbetsgivare och individeratt stå förom inte he-om

såla, i alla fall delstörre kostnaderna för utbildning.en Tanke-av
gången dessaär skaatt med ochparter betala eftersomvara mer av-
kastningen utbildning i hög grad kommer dem tillav del OECD,j 1995.

Den bild fram möjligtonar förverkligasom bildenatt ärsom av
samhälle där inteett längre jobbcentreradär lärande-man utan

centrerad. I det samhället sker ständig utveckling människor-en av
står till arbetsmarknadens förfogande,na som och perioder vida-av

reutbildning är naturlig del människors liv.en av
Förutom de faktorer i arbetslivet bidrar till ökad efterfrå-som en

vuxenutbildning finns även andra faktorergan verkar isom sam-
riktning:ma

ungdomsutbildning leder normalt tillmer ökad efterfrågansett-
vuxenutbildning
den informations- och kommunikationsteknologinnya ökar- vux-

behov utbildning för fritidssysselsättningarävennas av
ökad tid för fritidsaktiviteter för individer både i och utanför- ar-
betskraften för utbildning.utrymmeger mer



47utvecklingstendenserInternationella1998:51SOU

ifår tilltillsammanhang är attdettasvåra uppgift i att manStatens se
integrerande änverkarinfrastruktur segrege-stånd snararesomen

ochskaparkraftinneboendemänniskornasförmår frigörarande, som
marginalisera-såutbildning ävenochlärandeför atthinderavlägsna

jikrä-livslånga lärande. Deti detdelaktigablirsamhälletide grupper
arbets-både i hemmet,inlämingsmöjlighetermiljö rikenver

också viktigt1997d. Det attärOECD,lokalsamhälletoch iplatsen
samarbete,horisontelltochbåde vertikaltståndfår till mer avman

behöverManregion.varje ettiochutbildningssystemet sam-inom
ochåtervändsgränder närautbildningssystemmanhängande enutan

lokalsamhällearbetsliv ochutbildningssystem,mellansamverkan
Tuijnman,Hasan1997;Tuijnman,Belanger1997;Belanger,

1997.

praktikenSystemutveckling i
för livs-sinautvecklamed systemarbetarmånga länder attI man

båda tillsattStorbritannienochNorgeExempellångt lärande. är som
remissförslag ärframlagt utenyligenvilkautredningar nusom

Nationaloch1997:25jfr NOUregeringrespektiveoch bearbetas av i
Learning,LifelongandEducationContinuingforGroupAdvisory

sökerbåda falleni ärdragKaraktäristiska att orga-enge1997. man
existerandehelhetsstruktur system,finansiell nyaochnisatorisk

försöksverksamheter.pågåendeochförslag .
traditionelladetgifta ihop ut-dethandlarfallStorbritanniens att lI

iprojektDeal ettNewinitiativmed sombildningssystemet somnya
ochutbildningtillarbetskraftenutanförindividerstimuleraskabl.a.

finan-delatmedutbildningskonton jLearning AccountsIndividual
arbetsgiva-andraochindivid t.ex.försieringsansvar sponsorerstat,

Industry,University forinitiativ somTill detta kommerre. som
gällerdetutbudefterfrågan och när ut-bådestimuleraskafrontbred

vissaigenfyllabehöverDärutöverarbetslivet.förbildning man
tillmöjligheterbeträffandeexempelvisnuvarandeiluckor system

marginaliseradeförocharbetslivetilärande grupper.
vidareutveck-förslagenengelska äri depunktviktig enEn annan

ochsammanhängandenationellttill /valideringssystemet ettling av
skulleindividenFörvalideringssystem.modulbaserat sys-komplett, I

Learningdokumentation,individuell ettmedkompletteras itemet en iförformerbättreockså behovdiskuterasföretagenRecord. För av
kompetensutveckling.ochutbildninganställdasredovisning av

In-kvalitetssäkringstandard förexisterandedenbordeDessutom
tillämp-ochkriteriergällerbåde vadutvecklasPeopleinvestors

förochbehovföretagssmå medelstoraochbättreförning att passa
före-anställdaskvalitetssäkringsåväl föranvändas somkunna avatt
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tagledares kompetens.
Även i Norge intar förslagen rörande dokumentationsordningar
central plats. Det gäller dels möjligheterna för individernaen fåatt

reell kompetens dokumenterad i formella skolbetyg alla utbild-
ningsnivåer inklusive högskolenivå dels för dokumentationsystem

individemas arbetslivskompetens. Till detta kommerav förslag om
förstärkta rättigheter och möjligheterstörre för individerna skaffaatt
sig formell utbildning och delta i kompetensutveckling arbets-
platserna.

Andra exempel initiativ till stöd för vuxenutbildning EG-är
kommissionens satsning det Europeiska året för livslångt lärande

genomfördes årunder 1996. OECD har ocksåsom lanserat ak-en ny
tivitet kring det livslånga lärandet. I första gäller detett skri-steg att

nationella landrapporter det livslånga lärandetva och i andraom ett
l utifrån landrapportemasteg diskuteraatt resultatom och dra slutsat-

effektiva utvecklingsstrategier. Förutom Sverigeser om deltar 11
länder Finland, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, Norge,

i Spanien, Österrike.Sydkorea, Tjeckien, Ungern och Landrappor-
beräknas bli klara underterna 1998.

,

4.1.2 Utbildning och ekonomisk tillväxt

Framåtblickande strukturanalyser brukar ofta kompletteras stu-av
dier baserade på historiska data alternativt belysaett sätt attsom ut-
bildningens betydelse för samhällsekonomin. En infallsvinkel är att
relatera måttolika arbetskraftens utbildning till den uppmätta
ekonomiska tillväxten makronivå. Utifrån utgångspunktenden
började redan på 1960-talet försöka beräkna hurman att andelstor

den ekonomiska tillväxten arbetskraften ochav dess förbättradesom
utbildning hade bidragit med. I nyligen publicerad studie deten av
slaget fann för perioden 1960 till 1989 i de s.k. G7-ländemaman att
förklarade arbetskraftens ökade utbildning frånallt 21 procent av
den ekonomiska tillväxten i USA och 17 i Kanada till 3procent pro-

i Italien Doughertycent Jorgensen, 1996. En motsvarande siffra
för Norge 9 NOU 1997:25. Liknandeprocent variationervar i re-
sultaten för arbetskraftens och utbildningens samlade bidrag till den
ekonomiska tillväxten förekommer i andraäven studier gjortssom

tid för OECD-ländema. sådantEttsenare exempel spridningär en
på arbetskraftens/utbildningens bidrag till den ekonomiska tillväx-

från värden kring nollten till 40över i USA Barro Sala-procent
Martin, 1995.
Ett belysasätt sambandenannat mellanatt utbildning och ekono-
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misk tillväxt det med hjälp statistiska regressionsmo-är göraatt av
deller. Ofta har i det sammanhanget koncentrerat sig attman ana-
lysera sambanden tiden mellan utbildningssatsningar ochöver sena-

ekonomisk ocksåtillväxt. I allmänhet har funnit positivaettre man
samband mellan utbildningsinvesteringar och ekonomisk till-senare

Speciellt tydliga har varitsambanden i studier inkluderatväxt. som
utvecklingsnivåerländer olika dylika samband har kun-ävenmen

beläggas i studier för enbart OECD-länder OECD, 1994. Inat en
svensk studie konstaterade exempelvis högreatt procent ut-man en
bildningsnivå i företagen resulterade i 1,13 högre arbetspro-procent
duktivitet 1994.NUTEK,

En variant samband börjat studera alltny av som man mer se-
tid sambandet mellan utbildningsnivå ekonomiskoch tillväxtärnare

antingen med utbildningsnivå förklaringsfaktor ellerseparatsom
förklaringsfaktor måttvid sidan traditionella löpandesom en om

utbildningssatsningar. Förklaringen till effekter utbildningsnivånav
iståskulle i utbildningenssöka indirekta s.k. effekter. Juatt externa

fler utbildade blir för innovationerdesto basen och för absorp-större
tion idéer och snabbare blir tillväxten.desto den ekonomiskaav nya

fall ocksåI vissa har det visat sig utbildningsnivån har störreatt ett
förklaringsvärde löpande utbildningsinvesteringar det gällerän när
den ekonomiska tillväxten Benhabib Spiegel, 1994; Mingat
Tan, 1996.

En viktig aspekt sambandet utbildning och ekonomisk tillväxtav
måni utbildningden leder till ekonomisk tillväxt och därmedär att

högre sysselsättning utbildningbetyder det inte baraatt sorterar om
pi arbetslöshetskön. Utbildning flyttar inte problemen med arbetslös-

frånhet och sysselsättning till bidrar i ställetutanen grupp en annan
till skapa Ackum Agell Harkman, 1997. dataNyaatt resurser
har, vi ska börjat forskarna bättre möjligheternastrax attsom se, ge
analysera denna problematik.

4.1.3 Utbildning och lärande i OECD-ländema och
i Sverige

Mot bakgrund utbildningens samhällsekonomiska betydelse ochav
förväntade pådess betydelse i framtiden kan det intressant attvara se

förhållandeSveriges nuvarande läge i till andra OECD-länder.

Formell utbildning bred utbildningsbas den svenska be-ien-
folkningen

årligenOECD publicerar indikatorer beskriver utbildningssitu-som
ationen de olika OECD-ländema. Efter Mexikos, Polens, Sydkore-
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organisationen har OECD 29Tjeckiens och Ungerns inträde ias,
finns inte uppgifter alla dessa länder för allamedlemsländer. Det om, indikatorer, den publikationen OECD, 1997a visarsenastemeng

j ändå befolkningensSverige ligger mycket bra till det gällernäratt
l framgår åruppgifterutbildning. Det bl.a. följande som avserav
5 1995.

I årAndelen befolkningen 25-64av

har högskoleutbildning. Sverige ligger andelen 28Försom-
Endast USA, Kanada och Norge har högre andelar 47procent.
33 respektive 29 procent.procentprocent,

i år.har längre högskoleutbildning längre För Sverigeän tresom-
i påligger den andelen det fem länder har14 Här ärprocent. som

Nederländerna,USA,Sverigehögre andel Sydkorea, Nor-änen
och Kanada.ge

påjämförelser för befolkningen baseras uppgifter för 25Dessa
OECD-länder. Bl.a. saknas uppgifter för Japan.

medelmåttigt.För arbetskraften Sveriges läge Sverige harär mer
,Jenhögre förvärvsfrekvens de flesta andra OECD-ländema. Dettaän

Pådrar för utbildningen i arbetskraften i Sverige.genomsnittetner
individnivå går normalt högre utbildning och förvärsfrekvenssett

låghand i hand. Om i land har förvärvsfrekvens tenderarettman en
arbetskraftendärför andelen högutbildade i bli större änatt om man

har förvärvsfrekvens. högskoleutbildning det inte barahög För ären
USA, Kanada och har högre andelar SverigeNorge ävenän utansom

högskoleutbildning SverigeBelgien. När det gäller längre hamnar
påtillsammans Grekland Tyskland tionde plats efter USA,med och

Australien, Danmark,Nederländerna, Sydkorea, Norge, Kanada,
åLuxemburg och Spanien. Skillnaderna mellan sidan Sverigeena

åoch andra sidan Australien, Danmark, Luxemburg och Spanien är
små.dock

tekniker och i arbetskraften liggerFör dennaturvetare yngre
bådeSverige under genomsnittet. högskoleutbildade tek-Det gäller

niker och respektive tekniker och med längrenaturvetare naturvetare
åldern år.högskoleutbildning i 25 till 34 Där ligger Sverige tionde

jämfördarespektive fjortonde plats av 20 länder OECD,
1997a.

håller ställningarnaKompetens Sverige-
Kunskapslyftskommittén första betänkandekunde redan i sitt SOU

för första jämförande undersökningen1996:27 redogöra den läs-av
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förståelsen i OECD-länderna. Bland de sju länder i dendeltogsom
studien Kanada, Nederländerna, Polen, Schweiz, Sverige, Tysk--
land och USA hade Sverige ide särklass bästa resultaten i alla de-
dimensioner förmåga läsa löpande läsa ochmättes att text, attsom -
förstå dokument förmågaoch tabeller läsa och tolkasamt att texter
med kvantitativa uppgifter.

Nu har undersökningen utvidgats till tolv länder. Australien, Bel-
flamländskagien delen, Irland, Nya Zeeland och Storbritannien

från stårhar tillkommit OECD, 1997b och c. Resultaten tidigare
sig dock. fortfarandeSverige det land har andelarär störstsom av

prestationsnivåerbefolkningen höga lågaoch minsta andelar
prestationsnivåer.

Det för övrigt just den här data forskarna börjatär typen av som
använda sig för preciserade analyser sambandengöraattav mer av
kompetens, utbildning och ekonomisk tillväxt i olika länder. Läsför-
mågan förmodaskan bättre indikator kompetens än ut-vara en

sådanbildning och intressant relatera till ekonomisk till-attsom mer
utbildning. ocksåI de studier hittills gjorts visar det sigväxt än som

läsförmågahögre individernas desto högre blir deras arbets-äratt
kraftsdeltagande och inkomster och desto lägre blir deras arbetslös-
het. Andelen ocksåsysselsatta i kvalificerade yrken ihögre länderär

läsförrnågandär hög.är
således påver-Det börjar finnas fler förallt belägg kompetensatt

kar arbetsproduktiviteten och den ekonomiska tillväxten. Ur ekono-
misk och utbildningspolitisk synvinkel det naturligtvis intressantär

fåintressant blir det kan uppfattningännumen mer om man en om
hur kompetens skapas och vidareutvecklas och vilken roll utbildning
spelar i det sammanhanget. I detta avseende befinner sig dock de re-
levanta studierna, baserade läsförså-exempelvis data beträffande

kompetens/läsförmågaelsen, i sin linda. individernasAttännu är re-
laterad till deras utbildning har kunnat konstatera ännuman men
återstår mycket forskning innan kan komma med precisaman mer

sambanden mellan utbildning och kompetens och i för-utsagor om
längningen sambanden mellan utbildning, kompetens och eko-om
nomisk tillväxt OECD, l997d.

svårarePersonalutbildning högt deltagande imätaatt men-
Sverige

svårtKompetensutveckling och lärande i arbetslivet Inteär mäta.att
förekomsten formell personalutbildning jämföralätt iär attens av

olika länder. Man kan dels intresserad de anställdas delta-vara av
gande i personalutbildning dels personalutbildningens in-längd,av
riktning och kvalitet. Personalutbildningen kan vidare mätas över en
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kortare eller längre tidsperiod. Bland OECD:s indikatorer finns en
handlar anställdas deltagande i personalutbildning. För Sve-som om

sexmånadersperiodriges del deltagandet medan detär mätt över en
i andra tolvmånaders-länder antingen eller fyra-är mätt över en en
veckorsperiod. frånFör Sverige uppgifterna 1996 medan de för deär

årenandra länderna 1993-1996.avser
månaderJämfört med länderna med mätning tolv Austra-överen

lien, måsteFinland, Kanada, Schweiz, Tyskland och USA deltagan-
idet personalutbildning i Sverige betraktas mycket högt. Detsom

ligger 42 Trots den längre observationsperioden detärprocent,
endast Finland har högre siffra 45 Sverige.procent änsom en

Anställda med längre skolutbildning deltar oftare i personalut-
bildning anställda kortaremed skolutbildning. Det dragän är ett5 som
går igenom i alla de studerade länderna inklusive Belgien, Dan-i

Österrikemark, Irland, Italien, Luxemburg, Storbritannien och med
Öster-observationsperiod fyra veckor. Sverige, FinlandI ocheni

i sårike det ungefär dubbelt vanligt anställda med längre hög-är att
skoleutbildning deltar i personalutbildning anställda medsom

gångergrundskola. andra länder fyra fem såI kan det tillvara van-
gångerligt, sånio vanligt i Spanien.t.o.m. t.ex.

vissa fallI har kunnat jämföra personalutbildningens längd iman
olika länder. Sverige har därvid konstaterats ha relativt andelstoren
korta personalutbildningar jämfört med andra EU-länder ävenmen
jämfört med Kanada och USA OECD, l996b. Mätt i deltagande ut-

vidare personalutbildning andel befolkningens totalagör störreen av
deltagande i vuxenutbildning i Sverige i andra jämförbara länderän
OECD, l997d.

4.1.4 Svensk strukturutveckling inför framtiden

Huruvida befolkningens och arbetskraftens utbildning räcker till
beror naturligtvis vilka ekonomisk-politiska ambitioner har.man
NUTEK och SCB har förutarbetat scenarier utvecklingen i Sverige

årfram till 2010. De sammanfattas i tabell 4.1. Förutsättningarna för
det s.k. expansionsalternativet arbetslösheten kommer tillär att ner
6,5 stagnationsaltemativetI ligger antalet arbetslösa iochprocent.
åtgärder nivå lågkvar 13,5 pådvs den de i kalkylensprocent,
utgångsläge år 1994. expansionsalternativetFör ska realiserasatt
krävs investeringarna ökar. Investeringskvoten behöver kommaatt

från dagens 13-14 bruttonationalproduktenBNPprocentupp av
dåtill 21-22 år.BNP skulle kunna med 2,5 detIväxaprocent. ca per

andra alternativet blir BNP-tillväxten år.knappt 2 procent per
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utveckling isnabbbetraktaExpansionsaltemativet är att som en
hög-också i behovetkunskapssamhället vilketriktning mot avsyns

högskoleutbil-framgår ökar behovettabellenSomutbildade. avav
Efterfrågan60medalternativet,kraftigt i detdade över procent.

medan behovetockså, med 20gymnasieutbildade ökar procent, av
med 21lika mycket,minskargrundskoleutbildade nästan procent.

ochockså högskole-behovetstagnationsscenariet ökar gym-iI av
20respektive50mindre mednasieutbildade procent procamen - ydetgrundskoleutbildade ochefterfråganminskarDessutomcent.

vilkemed 25expansionsaltemativet, dvs.i procent,änt.o.m. mer
ligger i dennågot förvånande. Förklaringentyckaskanske kan gene

snab-isysselsättningsnivån expansionsscenariet. Juirellt högre isett
lågut-färrekunskapssamhälle destogåromställningenbare mot ett

strukturomvandling/snabbarebli arbetslösa. Jubildade behöver
både ochhögskole-desto flersysselsättning ochhögredesto gymna-

grundskoleutbildade Ohlssonbehövs detsieutbildade ävenmen
1998.jfr Jacobsson,1997;Rehnström, även

1994näringslivetinomArbetskraftens utbildningsstrukturTabell 4.1
årför 2010scenarieroch

20101994
ExpansionStagnationAntal Procent
FörändringFörändring1000-tal

ProcentAntalAntal Procent

-165 -21195 -25788 30,0Grundskola -

20289159 1155,41456Gymnasium
189 17893106 42,1Yrk 1

2810066 1913,3350Stud

662515114,6 195382Högskola
92 675372år 136 5,23

525339 393,8101Tekn
1434134 11729 1,1IT*
673426 502,052Ek/jur

Övriga 27 473721år 57 2,23
6343 430,37Forskare

376 1461612625 100Totalt

2-årig högskoleingenjörExklusive
civilingenjörsutbildning2-3-årig högskoleingenjörs- och

utbild-med datajnriktadoch andrafDataingenjörer, naturvetaresystemvetare,
ning

ibehov ökad kompetens1997, Sveriges nä-Rehnström,Ohlsson, P.Källa: av
debattinläggså räcker Artonår KunskadetScenario till 2010. Iringslivet om- Dahl, SACforskning red.utbildning och .
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Expanasionsscenariet visar underifrånsatsning dvs fåatt atten
fler grundskoleutbildade bli gymnasieutbildade och fleratt gymna-
sieutbildade bli högskoleutbildade riktig strategi under för-att är en

politikenutsättning den ekonomiska stimulerai övrigt lyckasatt nä-
ringslivets utveckling och höja investeringarna i realkapital i ekono-
min. finns ocksåDet internationella studier visar attsom om man
höjer kunskapsnivån hos dem med lägst utbildningsnivå kan man

fårmotverka de arbeta lågatill löner alternativt fårinteatt arbeta
alls. Höjs utbildningsnivån och kunskaperna så de lägst utbildadeatt
blir produktiva blir de attraktiva anställa till rimliga löner.attmer
Exempel dylika studier engelsk studie därär studeradeen ut-man
bildningsnivåer, kunskaper och löner i Tyskland, Storbritannien och
USA. I Tyskland tjänade i den decil med lägstmännen inkomster

sådubbelt mycket motsvarande i USA. Inkomsterna isom grupp
Storbritanniens lägsta inkomstdecil låg mellan Tysklands och
USA:s. lågTrots detta arbetslösheten för de lägst påutbildade sam-

nivå i Tyskland och i USA. I Storbritannien arbetslöshetenma var
till och såledesmed högre. Det inte såär de relativt höga lönernaatt
för dem med lägst utbildning i Tyskland hindrar dessa frånpersoner

bli anställda. Deras måsteproduktivitet såledesatt ligga i linje med
deras högre lönenivå. Mycket riktigt har också de lägst utbildade en

utbildningssituation i Tyskland i de tvåandra län-änmer gynnsam
derna. Mer används till hjälpa de eleverna, flerattresurser svagaste
går vidare till högre studier eller yrkesutbildning fler får tillgångoch
till kompetensutveckling arbetsplatsen Nickell, 1996b.

Liknande återfinns för USA:s del i Lynch, 1997.resonemang
Vidgade inkomstskillnader gåtthar hand i hand med minskade of-
fentliga påsatsningar utbildning. Utbildning har minskat andelsom

USA:s federala frånbudget cirka 5 1970 till 2,5-3procentav procent
1997. Utbildningsavgiftema för den enskilde har ökat, den arbets-
marknadsutbildning finns liten omfattningär och kurserna ärsom av
korta.

4.2 Effekter utbildningav

Forskningen har visar utbildning viktigt för samhällsutveck-äratt
lingen. Men individer, företag och arbetsgivare påskaom satsa ut-
bildning måste fåväl någotde dylikaäven investeringar. Detut av

dessa frågor ska behandlasär i detta avsnitt effekter utbild-som av-
ning och incitament vidta utbildningsinsatser.att

För individernas del följer ofta med utbildning möjligheterstörre
få arbete, mindre risk för arbetslöshet och högre inkomster.att I all-
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förockså utbildning lönar sig inte baravisar det sigmänhet att sam-
arbetsgivaren.enskilde individen ochi för denhället ävenstort utan

får igen i formutbildningkostar mindreDet änatt satsa avman
sambandi avsnitt 4.2.1 vissaolika Nedan redovisasintäkter slag.av

intematio-arbetslöshet delsutbildning, förvärvsfrekvens ochmellan
i Sverige.nellt dels

utbildningssats-kostnads-intäktsanalyserdet kommer tillNär av
behö-många kanolika aspekter eller dimensionerningar detär som

eller vidarekan ibeaktas. Analyserna göras snävare ettett per-va
undersö-inskränker sig tillspektiv. första fallet kanskeI det attman

utbildningigen i räknatutbildningen kostar ochka vad ger pengar
kommerdet fallet kanskeekonomisk investering. I mansenaresom

personlighetsutvecklingpå effekter livskvalitet,in utbildningens
humanistiskutbildning social ochdemokratiskaoch somprocesser

båda lämpligt deladet oftabildningsaktivitet. fallen kanI attvara
står arbets-för -individen,kostnaderna dem staten,vem somupp

fårpånågon aktör liksom intäkternagivaren eller vem somannan -
4.2.del dem tabellseav

beskrivas med hjälp attitydun-intäktssidan kanEffekterna av
kalkyler idersöknin statistik eller regelrätta monetära ter-genomgar,

motsvarandejämföra medför olika intäktsposter atttyper avmer
naturliga skäl i allmän-kostnadsberäkningar. Dylika kalkyler blir av

effekterna.näraliggande och handfastabegränsade till dehet mer
försökainte meningsfullt-inte lätt kanskeDet är att upp-ensex. -

demokrati.fungerandeskatta värdet bättreav en
in-problematiken med kostnader ochsigEtt sätt närmaannat att

genomföra utbild-aktörers incitamentanalysera olikatäkter är attatt
ialls eller endast be-de positiva effekterna inteningssatsningar. Om

stå förtill förväntasomfattning kommer dem godogränsad som
omfattningen utbild-skälkostnaderna kan med goda anta att avman

samhällsekono-blir mindre vadningsinvesteringarna än voresom
kalkyl-sigResultaten studier begagnatmiskt önskvärt. som avav

4.2.2 och 4.2.3incitamentsmetoden redovisas i avsnittenrespektive
med avseendeinternationella studier sedanförst med avseende

studier.svenska
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Tabell 4.2 Kompetens,utbildning och värdeskapande
Individ Organisation Samhälle

Utbildning och Lönsamhet i Verksamheters Samhällets eko-ut-
kompetensut- bildningsinveste- överlevnad, nomiska värde-an-
veckling ringar human ka- passningsförmå- skapande mättsom
ekonomisk in- pital med expansions-mätt med natio-t.ex.ga,
vesteringzin- livsinkomst, potential och nalräkenskaper-t.ex.
strumentell och långsiktigasysselsättning, lön- definitionyr- nas
nyttoorienterad keskarriär i för- samhet

hållande till in-
vesteringen

Utbildning och Individens livs- Organisationers Samhällets kol-
kompetensut- kvalitet och möj- kyrkans, sko- lektiva civilisa-
veckling ligheter till själv- frivilligalans, tionsgrad ochsom
civiliserande förverkligande, organisationers bildning: respekt
aktivitet: delaktighet förmågaoch etc. för ochattupp- repro-
fostrande förståelseoch reproducera hu- duktion hu-av
bildningsorien- manistiska och manistiska ideal
terad förhåll-etiska

ningssätt

Källa: NOU 1997:25, kompetanseNy Grunnlaget for helhetlig vide-etter-en og-reutdanningsprølitikk.

4.2.1 Utbildning, sysselsättning, arbetslöshet och
tid utanför arbetskraften

OECD 1997a har intressant statistisk det gällernäransats atten
1 sammanfattande belysa utbildningens effektersätt sysselsätt-ett

ning och arbetslöshet. varjeFör utbildningsgrupp har uppdelatl man,
l kvinnor och många årberäknat hur individerna kan förvän-män,

sysselsatta, arbetslösa respektive utanför arbetskraftentas vara un-
der den period de i ålderarbetsför år.25-64 Beräkningarnaär av-
speglar arbetsmarknadssituationen 1995.

genomgåendeNästan sådet förväntad sysselsättning stigerär att
j utbildningsnivåmed och förväntad arbetslöshet och tid utanför ar-

betskraften sjunker utbildningsnivå.med Sverige uppvisar inga un-
dantag i dessa fall. vissa någraI andra länder finns enstaka undantag.
För kvinnorna handlar det gymnasienivån ibland inteom som ger
bättre resultat grundskolenivån. I fallän det sig främstmännens rör

högskolenivån ibland inte bättre resultat gymnasieni-änom som ger
vån.

Sverige ligger högt i förväntad lågtsysselsättning och i tid utanför
arbetsmarknaden, framgårvilket i följande sammanställning antalav
år i respektive aktivitet i Sverige jämfört med genomsnittet för de ak-
tuella OECD-ländema:
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HögskolaGymnasieskolaGrundskola
Sysselsättning

353328Sverigekvinnor
292318genomsnitt OECD

25 länder
353432Sverigemän
343229OECDgenomsnitt

länder25
Utanför arbetskraften

358Sverigekvinnor
101519genomsnitt OECD

25 länder
34Sverigemän

448genomsnitt OECD
25 länder

utbild-de lägrekvinnorna ochsärskilt förSkillnaderna är stora
ningsnivåema.

eftersom dei Sverigeblir relativt höga ärArbetslöshetssiffrorna
utbild-högreår Fördelarna medpå 1995.situationenberäknade en

mel-skillnadernaför kvinnorna,ändå inte minsttydliga,ning är men
syssel-det gällerinte likautbildningsgruppema närlan är ;stora som

lframgår följandeutanför arbetskraften. Dettatidsättning och av
respektiveår föri arbetslöshetförväntat antalsammanställning av

för de aktu-genomsnittetjämfört medutbildningskategori i Sverige
OECD-ländema:ella

HögskolaGymnasieskolaGrundskola

Arbetslöshet
l34Sverigekvinnor

2 12genomsnitt OECD

25 länder
234Sverigemän
l23genomsnitt OECD

länder25

arbetslöshetutbildning,1975- 995Utvecklingen Sverigei -
arbetskraftsdeltagandeoch

tillgåinformationdetaljeradfinnsSveriges delFör att om ar-mer
utbild-i olikaoch hur denutveckling tidenbetslöshetens över sett ut
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ningsgrupper. I SCB-studie redovisas resultat för perioden 1975-en
1995 beträffande arbetslöshet och arbetskraftsdeltagande i olika ut-
bildningsgrupper. För respektive utbildningsgrupp har bl.a. be-man
räknat s.k. oddskvoter för arbetslöshet risken ståoch utanföratt ar-
betskraften givet kön, familjetyp, ålder, medborgarskap och bo-
stadsort. Eftersom konjunkturläget varierat kraftigt under perioden
har gjort uppdelning delperiodema 1975-1980, 1981-man en

Åberg,1985, 1986-1991 och 1992-1995 1997.
De utbildningsgrupper studerat 2-årigtgrundskola,ärman gym-

nasium, 3-årigt gymnasium och eftergymnasial nivå. ingårDe isom
studien åldersintervalletligger i år.16-65 genomgåendeEtt mönster

risken för arbetslöshetär och risken stå utanför arbetskraftenatt att
högre kortareär utbildning individerna har. Vissa enstaka undan-

finns dock. Om till risken stå utanför arbetskraften såtag att: man ser
har den exempelvis tid 2-årigtvarit lägre för gymnasiumsenare

för 3-årigt gymnasium.än För arbetslöshetsrisken finns endast ett
undantag och det under dåperioden 1992-95är den relativa arbets-
löshetsrisken lägre för individer med grundskola för individeränvar

2-årigtmed gymnasium givet ålder,kön, familjetyp, medborgar-
skap och bostadsort.

Ser till utbildningssammansättningen de arbetslösa underman
såperioden kan andelen grundskolenivåmed minskatnotera attman

från 46 i början perioden till 18 i slutet. Viktigaprocent procent-
förklaringar dels minskandeär andel befolkningen to-gruppens av
talt dels minskat arbetskraftsdeltagande isett ett gruppen, men som

också arbetslöshetsrisk inte tillhör desagt allra hög-en som numera
ligger i linje med 3-årigtden för gymnasium. I övrigtsta utan ser ar-

betslöshetsgruppens sammansättning 1992-95 följande visut
procentuella andelar:

Grundskola 18
2-årigt gymnasium 47
3-årigt gymnasium 16
Eftergymnasial utbildning årkortare 2än 13
Eftergymnasial utbildning årlängre 3än 7

l Den utbildningskategori kvantitativt och relativt andrasett ut-som
1 bildningsgrupper hårdast drabbats arbetslöshet under 1990-taletsav

lågkonjunktur äpdgsornghar2-årig gymnasieutbildning: De arbets-t
kommitlösa har i allt mindre utsträckning bestå med1 att av personer

enbart grundskola. Lägst arbetslösheten för demär med eftergymna-
Åbergsial utbildning 1997.m
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arbetslöshetstidens längdRisken bli arbetslös ochatt
lågutbil-högre arbetslösheten för deSvenska studier tyder denatt

dade hänger med högre sannolikhet bli arbets-attsnarare samman en
entydigt linjärtlös med tid i arbetslöshet. fanns ingetlängre Detän lutbildningsnivå längd. hö-samband mellan och arbetslöshetens Den

lågutbildade påför främst de blir arbets-arbetslösheten beror attgre
5särskiltoftare. Skillnaderna i sannolikheten bli arbetslöslösa äratt

tydlig mellan med olika utbildningar bland personerpersoner yngre
1995; SACO,Ackum Agell Harkman, 1997; Edin Holmlund,

1997.
lågutbildade sådrabbas kallad rund-De tenderar dessutom att av

gång, cirkulera mellan arbetslöshet, tillfälliga jobb och arbets-dvs
åtgärder, högutbildade.marknadspolitiska i högre utsträckning deän

framgår undersökning för perioden199l-l996. Ett undan-Det av en
gymnasial utbildning hade flerdock med korttag somvar personer

förgymnasial utbildning SACO,arbetslöshetsperioder de medän
1997.

arbetslöshetstidens längd och sannolikhetenSer närmareman
U-formatarbetslösheten finnar iblandlämna närmastettatt man

utbildningsnivå. Sannolikhetensamband mellan dessa variabler och
för arbetslösa högskole-lämna arbetslösheten kan störreatt vara

nivå nivåförgymnasial lägre för arbetslösa gymnasialän men
pånivå. datadylik slutsats i studie byggerEn presenteras en som

Gymnasienivånfrån för de arbets-1991 till 1995. ökade inte chansen
utbildningsnivå.få jämfört med lägre Medlösa jobbatt ett en en

sådan, igenhögskoleutbildning, kort dock chansenäven stegen
Thoursie. 1997; jfr. SACO, 1997.även

ochArbetslöshetens längd, utbildningens inriktning typ av
jobb

för hur vissEn faktor har betydelse längestor en person ensom
utbildningsnivå förblir arbetslös inriktningen utbildningen iär
fråga. visade sig destudie för perioden 1991-1996 detI att somen

utbildningsområ-vård- ochhade utbildningar inriktade motsom var
fick arbete betydligt snabbare andra. fanns detdet Dessutomän en j

utbildningens längdklar relation mellan chansen till arbete och
yområdendessa SACO, 1997.

Även långkan ungefär lika förväntetiden arbeteett varaom
fåsåutbildningskategorier, kan sannolikheten vissolika att typen av

deltids-anställning tillsvidareanställning, anställning,temporär-
långBåde eftergym-tjänst variera. de hade kort ochetc. som en en-

få fast anställning denasial utbildning visade sig i studie oftare änen
fåsannolikhetenmed förgymnasial utbildning. Däremot inte attvar
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tillsvidareanställning för dem hade gymnasialstörre ut-en som en
bildning jämfört med dem med förgymnasial utbildning SACO,

återfinns1997. En liknande slutsats i studie visade atten annan som
gymnasieutbildning fåinte ökade chansen fast heltidsanställ-att en
ning jämfört med ha kortare utbildning. Däremot ökade chan-att en

få anställning eller deltidstjänst. För dem medtemporärattsen en en
högre utbildning dock chanserna lämnaännu arbetslös-större attvar
förheten fast Thoursie,arbete 1997.ett

Vuxenutbildning, arbetslöshet och sysselsättning
fråganDe studier hittills inte direktberör hurpresenteratssom om

sambandet mellan vuxenutbildning och arbetslöshet Det finnsut.ser
inte heller särskilt mycket information hämta den punktenatt vare
sig internationellt Någraeller i Sverige. mindre studier har dock
gjorts i Sverige det gäller kommunal vuxenutbildning folk-ochnär
bildning. studiernaTyvärr varken direkt jämförbara sinsemellanär
eller med de tidigare arbetslöshetsanalyserna.presenterade

Tabell 4.3 sammanfattar resultaten SCB-uppföljning in-av en av
divider gick i kommunal vuxenutbildning hösten 1995 in-som som

frågorkluderade vad de gjorde före och efter studierna. Somom sy-
den förändringen i dessa individers aktiviteter före ochär störstanes

efter studierna fler studerar. stigerAndelen med 15 procentenhe-att
från 19 till 34 sker samtidigtDetta andelenter, procent procent. som

arbetslösa andelarna i arbete minskar med 8 respektive 5ävenmen
procentenheter. Av de studerande fortsatte huvuddelen studera iatt

kommunaladen vuxenutbildningen medan tredjedel lästeca en
högskolan.

4.3Tabell Aktiviteter före efter ioch deltagande kommunal vuxenut-
vårenbildning hösten 1995 1997-

Totalt Arbetslösa

Före Efter Före Efter
Heltidsarbete 31 28 1 13

Deltidsarbete 13 11 0 4

Hemarbete 5 3 0 5

Arbetslös 21 13 100 28
Studier 19 34 0 38

Annat 12 11 0 12

Källa: SCB, 1997,Nybörjare kommunal vuxenutbildning hösteni 1995 Enkätupp--vårenföljning 1997. 35U SM 9701.
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före studierna kanarbetslösaenbart till demSer storensom varman
kraftigastesamtidigt denarbetslösaminskning i andelen noteras isom

IÄven andelarna i arbe-i studier.fortfarande sker i andelenökningen
lrelativt mycket.ökarte

ifrämst arbetslösa,uppgifter finns för vissa deltagare,Liknande
tillfrågades år 1996vuxenutbildning 1993/94. Dekommunal om

Paldanius,året före kursdeltagandetoch tidensina aktiviteter det
arbetsmarknadssitua-deltagarnasrelativt litet och1997. Urvalet var

Mångavarierande.utbildningen mycketföretion tiden närmast var
året/studierarbetslöshet ochgått mellan arbete,fram och tillbakshar

har haftför demåren Resultat redovisas bl.a.före studierna. ensom
haftharoch för demarbetslöshetsperiod före studiernakort som en

huvudsakliga sysselsätt-studierna.lång arbetslöshetsperiod före De
följandeår översiktligt sammanfattas1996 kan sätt:ningarna

LångtidsarbetslösaKontidsarbetslösaTotalt
EfterEfter FöreEfterFöre Före

2627 024 0hel/deltid 20Arbete

23 38Studier
0 300 330 32högskolavarav

4333 100100hel/deltid 49 36Arbetslöshet
02 08Annat ..

Vårterminen 1993

förändringen ökningenåterigen dentotaltFör störstaärsettgruppen
hög-studerande vidfall främst andelenstuderande, i dettai andelen

sysselsatta.ökning i andelenmindreTill detta kommerskola. en
något minskningen i andelenbåda ökningarDessa större änär ar-

Även sjukskrivning-inklusiveaktiviteterandelen i andrabetslösa.
också kraftigt sinalångtidsarbetslösa ökarochminskar. De kort-ar

isjunkerbåde medan arbetslöshetenutbildning och arbeteandelar i
mån.motsvarande

år 1996. Aveller arbetesig 62 i studierTotalt befann procent
haftansåg totalen de har65 40dessa nyttaattprocentprocent av

24hälften deaktiviteter. Knapptstudier för nuvarandesina avav
hjälpt demstudierna hadesig i tycktebefann arbete attprocent som

ansåg studiernavidareCa 75till det arbete de hade. attprocentnu
meriteringssyfte ellerför dem antingen ivarit tillhade rentnytta per-
ansåg Paldanius, 1997.inte detdrygt 20sonligen medan procent

motsvarande tabell 4.4sammanfattarfolkbildningen sättFör
för arbetslösadeltagandet i kurseraktiviteter före ochindividernas
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inom folkbildningen år 1994. harHär uppdelning gjorts studie-en
förbund och folkhögskolor dels totalt, dels för invandrare fördels
ungdomar.

Tabell 4.4 Aktiviteter före efteroch "kurser för arbetslösa i folkbild-
ningen 1994

Totalt Invandrare Ungdomar
Studieförb Folkhögsk Studieförb Folkhögsk Studieförb Folkhögsk
Före Ef- Före Ef- Före Ef- Före Ef- Före Ef- Före Ef-

ter ter ter ter ter ter
Heltidsarb 12 19 14 21 9 9 11 14 16 22 8 12
Deltidsarb 7 8 6 7 4 5 5 5 6 6 7 7
Hemarb 3 4 4 3 5 7 4 5 2 2 3 2
Arbetslös 57 42 39 27 48 39 38 33 30 21 46 36
Studier 12 15 29 35 24 32 34 38 36 43 21 29
Annat 9 12 8 7 10 8 8 5 10 6 15 14
Före före studiernas början 1994-
Efter 1996-
Källa: Lind L., PetersenA-L L. Ring, 1997,Excellens iflexibilitet. Folkbild-ren,ningsrådet. frånuntlig infomiation Folkbildningsrådet.

Som det inte såheller i detta fallär alla deltagarnaattsynes var ar-
betslösa innan kurserna började knappt 60 respektive 40 procent-
för studieförbund och folkhögskolor. Totalt de huvudsakligasett var
förändringarna för studieförbunden respektive folkhögskolorna att
andelen frånarbetslösa gick 57 till 42 respektiveprocent procentner
från 39 till 27 andelen heltidsarbetande gickprocent procent, att upp
från 12 till från19 respektive 14 till 21procent procent procent pro-

och andelen frånstuderande 12 till 15cent att steg procent procent
frånrespektive 29 till 35procent procent.

I invandrar- respektive ungdomsgruppen förändringarna iär sys-
selsättningsandelarna mindre för deltagarna totalt Minsk-än sett.
ningen i andelarna arbetslösa mindre medan ökningarna iär andelar-

i studier för hela deltagare.större änna gruppen
deltagarna folkbildningenAv i 83 studierna i högattprocentanser

mångrad eller i viss bidragit till personlig utveckling 30 respektive
53 procent medan 14 de inte alls bidragit tillprocent attmenar en
dylik utveckling Lindgren, Petersen Ring, 1997.

Följande sammanställning viss överblick och jämförbarhetger en
det gäller förändringarna i absolutanär procenttal för andelarna i ar-

bete, studier och arbetslöshet före och efter studier i vuxenutbild-
ningen:
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1994-96vuxenutbildning FolkbildningKommunal
1995-1997 Studie- Folk-1993-1996

lös för- hög-Tot arb lös Tot arb
långtids skolorkorttids bund

8+26 +17 8Arbete 4 +27 5 + ++ -
+38 3 6+15 +33 +30 +15Studier + +

-12-67 8 -72 -15Arbetslöshet -13 -57 -
Hel- eller halvtid

framstår tydligast med dennakanskeDen slutsats är attsom som
studiebenägenheten och för devuxenutbildning ökade att man ar-

övergång frånfick viss arbetslöshet till arbete. I utvärde-betslösa en
Kunskapslyftet kommer mycket grundligare analys be-ringen enav

fåpåeffekterna utbildning möjligheterna arbetehöva göras attav av
före-efter statistikförsörjningsmöjligheter. Dennaoch grovaegna

bidrag till sysselsätt-inte särskilt mycket utbildningenssäger om
ändå intressant förningsutvecklingen. Det kan att notera attvara ar-

återfanns ibetsmarknadsutbildning brukade andelen arbetesom sex
månader efter utbildningen ligga 60-70 1970- ochprocent

början1980-talet den andelen sjönk under 1990-talets undernermen
något,30 till 30-40har kommit seprocentprocent senaremen upp

vidare nedan.

4.2.2 utbildningsigLönar

mångaOECD-länderna liksom i Sverige finns det ganska studierI
belyser vissungdomsutbildningens lönsamhet. De kan ha en re-som

nivåerstudier grundskole-,levans för motsvarandevuxnas -
åhögskolenivå sidangymnasie- kanske kanoch även om man ena-

inmed med sina livserfarenheter kan läsaräkna motsva-att vuxna
å fårandra sidan interande kursstoff kortare tid ungdomaran men

lika länge ungdomar. avsnitt inleds meddet Dettanytta som enav
ungdoms-redovisningar de internationella och svenskasenasteav

beskrivningar lön-kalkylema. Därefter följer sammanfattande av
personalutbildning och arbetsmarknadsut-samhetsbedömningar av

försökbildning. Avsnittet avslutas med vissa svenska exempel att
direkt uppskatta Vuxenutbildningens lönsamhet.

Avkastningskalkyler ungdomsutbildningför
i skillnaderna i livsin-Avkastningskalkyler bygger allmänhet

gårutbildningsgrupper. Till den inkomstkomster mellan olika man
utbildningstiden läggs de direkta kostnaderna förmiste under ut-om

bildningen inkomstökningen efter utbildningen betraktasmedan



64 Internationella utvecklingstendenser SOU 1998:51

intäkt utbildningen. Om avkastningsberäkningen ska gö-som en av
för individen bör naturligtvis kostnadssidan endast individensras

kostnader med och hänsyn till studiestöd under studietiden.tas tas
förloradFör inkomst under studietiden bör beräkningen eftergöras

Påskatt. liknande ska endast inkomstökningen efter skattsätt tas
med intäkt. Om vill samhällsekonomisk kalkylgörasom man en

bådebrukar beräkna förlorad inkomst under utbildningen ochman
arbetsgivar-lökad inkomst efter utbildningen före skatt och inklusive

produk-lavgifter. Skatten och avgifterna kan sägas representera ett
tionsvärde det inte tillfaller individen.även om

OECD har konstruerat indikator för den samhälleliga avkast-en
påningen, internräntan, återgesutbildningsinvesteringar i ta-som
alltsåbell 4.5. Här handlar det jämförelser livsinkomstema förom av

olika utbildningsgrupper inklusive offentliga och privata kostnader
för respektive utbildning. vidIntemräntan den vilken detär ränta
diskonterade värdet inkomstökning vid utbildningsinvesteringav en
blir lika kostnaderna förmed utbildningen. Betraktad uttrycksom
för på fårsamhällelig avkastning utbildningssatsningar naturligtvis

fångardenna intemränta betraktas beräknad. Densnävtsom
någotinte ekonomiska effekter och det i in-än ävenannat rentupp

skränkt bemärkelse. Utbildningens indirekta eller effekterexterna
uppkommer via utbildningens nyskapande effekter vad gällersom

produkter, sysselsättning ekonomisk tillväxtoch kommerprocesser,
inte med i dessa kalkyler. har iDessutom dessa beräkning-t.ex. man

fåttinte med arbetsgivaravgiftema.ar
l framgårSom tabellen i allmänhet den beräknade lönsamhe-ärav

hög fråndet gäller vidare grundskola till gymnasiesko-närten att
bådela. Avkastningen högskolestudier kortare och längre hög-

skolestudier oftast lägre studier i gymnasieskolan vilketär än ärJ
uttryck för avtagande avkastning utbildningsinvesteringar förett

mångaungdomar. Det finns vidare tendens i länder det efteratten
gymnasieskolan lönsamt vidare till längre högskolestu-är attrner
dier till kortare.än

lågtGenerellt ligger avkastningen i Sverige alla utbild-sett
ningsnivåer både för kvinnor och jämförtGapet medmän. genom-
snittet för de andra länderna procentuellt högskole-är störresett
nivå gymnasienivå. Vad gäller längre högskolestudierän detär
bara Schweiz har lägre avkastning för kvinnor dessutom Ita-som en
lien. l OECD:s analys OECD, l997b betecknas avkastningen
10 låg.eller hög och under 10 Förprocent procentmer som en som
gymnasieutbildning ligger Sverige vid kvinnor eller denöver grän-

män.sen
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inte helt lättadock kalkyler den härSom är typenantytts ovan av
fokuserar detolka. Till tolkningsproblem hör kalkylernaattatt sys-

årsinkomst fö-använder sigselsatta. inkomstbegreppDet ärman av
skill-exklusive arbetsgivaravgifter vilket dockskatt gör attre men

årsarbetstid för de sysselsattamellan utbildningsgrupper inaderna
för hamna utanföravspeglas i avkastningen inte risken att ar-men

lång förarbetslös tid. Vidare länderbetskraften eller under ärvara
in-sammanpressad löneskala inte alltid inkomst, intemed ensen

i de nordiskaföre lika med produktivitet. Att lönernakomst skatt,
produktivitet finns detskulle ligga under de högutbildadesländerna

OECD, 19970. Avkastningen kanvissa belägg för NOU 1997:25;
också inriktningkraftigt skilja sig mellan utbildningar med olika
på nivå Sverige.respektive vilket illustreras nedan för

for olika utbildning, och kvinnor 1995Tabell 4.5 Internräntor män

KvinnorMän
Gymnasial LängreGymnasial Kortare Längre Kortare

högskole- utbildning högskole- högskole-utbildning högskole-
utbildningutbildning utbildning utbildning

Nordamerika
2923 16 28Kanada 13 17

26 9 13 23 11 13USA

Stillahavsornrådet
8Australien 8 10 10 13 7

10Zeeland 13 -12 12 11 -1Nya

Europeiska unionen
12 5 9Danmark 10 5 11

10 15 8 12 14Finland 1l
1314 18 14 14 20Frankrike

6 9 8Tyskland 6 17 l l
29 8 17Irland 19 12 14

10 10 5Italien 10 mm
24 11Nederländerna 14 l 1 mrn

5Sverige l 8 10 4l 7
19 19Storbritannien 14 5 13 14

Andra OECD-länder
9 14 7Tjeckien 22 mm

9 2 17 8 13Norge 11 1
19 6 22 18 5Schweiz 27

12Ländergenomsnitt 14 11 15 1111
Siffror för 1994
Uppgift saknaseller tillämplig kategorim

Glance Indicators. Paris.Källa: OECD, 1997, Education OECDat a -

3- 8-0699l
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l Sammanfattningsvis finns det mycket tyder dessa intern-attsom
ränteberäkningar underskattar värdet utbildningsinvesteringarav

de kan i vissa fall överskatta dem. Till viss del kan deävenmen
intäkter förknippade med utbildning bero andrasom synes vara
faktorer positiva utbildningseffekter exempelvis medfödd be-än -
gåvning, utbildning signalerande och sorterande faktor. Nyaresom
svenska studier tyder beräkningar avkastning utbildningatt av

begåvningsfaktorerhänsynstagande till överskattningutan ger en av
frå-utbildningens effekter Isacsson, 1997; Kjellström, 1997. Dessa

fåkan dock komma inträngande belysning hjälpmedattgor en mer
jämförbara bådeinternationella data belyser utbildningav nya, som

läsförståelseoch kompetens, OECD, l997c. Inför framtident.ex.
dock ofta betjänt kalkyler baseradeär änman mer av prognoser

historiska samband.

Svenska avkastningskalkyler för ungdomsutbildning
Uppgifterna i tabell 4.6 kompletterar OECD:s intemränteberäkning-

för Sverige. fortfarandeDe belyser ungdomars val mellan kortarear
och längre utbildning, i detta fall mellan gymnasie- och högskoleut-
bildning, här finns uppgifter för olika studie-lönsamhetenmen om
inriktningar och olika sektorer. Beräkningarna gjorda indivi-är ur

synvinkel,dens dvs. efter skatt och inklusive studiestöd och avspeg-
frånlar den privata lönsamheten. I dessa kalkyler bortser heltman

bådeskillnader i arbetslöshetsrisker och förvärvsintensitet mellan
utbildningsgrupper eftersom de genomförda för heltidsarbetandeär
Ljunglöf Ohlsson, 1997.

l/ Som avkastningen relativt hög i privat sektor för civilin-ärsynes
/ genjörer, civilekonomer, jurister, samhällsvetare och Inaturvetare.

mångastatlig och kommunal sektor den mycket lägre och i fallär
negativ, dvs. inte tiden i arbetslivetj hela lyckasövert.o.m. ens exem-

studielånen fåpelvis adjunkt eller sjukgymnast betala igen ochen
täckning för övriga kostnader studiebidraget utbild-utöver som
ningen för med sig.
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4.6 Räntabiliteten olika akademiska utbildningarTabell av
Utbildning/sektor Räntabilitet,

procent

Civilingenjör/enskild 10
Civilingenjör/statlig 2
Civilingenj ör/kommunal negativ

16Civilekonom/enskild
Civilekonorn/statlig 6
Civilekonom/kommunal 6

urist/enskild 12J
urist/ statli 5J g
urist/kommunal 4J

Samhällsvetare/enskild 12
Samhällsvetare/statlig 2
Samhällsvetare/kommunal 3

Naturvetare/enskild 10
negativNaturvetare/ statlig
negativNaturvetare/kommunal

8Läkare/ kommunal
Skolledare/kommunal 5
Adjunkt/kommunal negativ

ibliotekarie/kommunal negativB
Psykolog/kommunal negativ
Sjukgymnast/kommunal negativ
Socionom/kommunal negativ

Samtliga 8-9
Enskild 15-16
Statlig 3-4
Kommunal 0
Utgångspunkt års1995 löner,

bibehållenDe lägre procenttalen räntabiliteten vi vämskattavser
Källa: Ljunglöf, Ohlsson, 1997, Uppvärdera kunskap och kompetens. IT.,

såÃrâvâapdet räcker Arton debattinlägg utbildning och.forskning red. Dahl,om

ocksåinternationell jämförelse fann just för ingenjörerI atten man
medelnivå.låg påekonomer avkastningen i Sverige länderoch De

jämfördes Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien,som var
låg bådaStorbritannien. fallen Mellan-Sverige och Danmark i lägst

der Skedinger, 1998.
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NUTEK hari undersökning 1998b specialstuderatNUTEK,en
frågan utbildning fåungdomar, och chanserna arbeteatt ett samtom

få behållaoch kvalificerat visar sigarbete. Det högskoleut-att ett att
bildning lönar sig i alla dessa avseenden. Vinsterna med högsko-en

åtta år påleutbildning särskilt tydliga för kvinnorna. Efter arbets-är
marknaden 20 till gymnasieut-40 de grundskole- ochär procent avy framgångsri-bildade kvar i okvalificerad sysselsättning. För de mer
ka högskolekategoriema civilingenjörer, tekniker, far-naturvetare,

ekonomer, jurister och vissa utbildningar med inriktningmaceuter,
offentlig sektor motsvarande siffra 2-10 l andraärmot procent.

framgångsrikamindre högskolekategorier t.ex. lärare kan andelen
i okvalificerade arbeten ligga 20 till 30kvar procent.

Personalutbildning
Många på påstudier har visat god lönsamhet i satsningar personal-
utbildning särskilt de kombineras med förändringar i arbetsorga-om
nisationen till jfr. SOU 1996:164;i anslutning teknisk utveckling
McKenzie tabell finns sammanställ-Wurtzburg, 1997. I 4.7 en

från påning aktuella internationella studier. visarresultat Denav
delvis betydande produktivitetseffekter utbildning dock inteav som
alltid löneökningar storleksordning. Andramotsvaras av av samma
effekter utbildningen för individerna minskad risk för arbets-ärav
löshet. Utbildningens inriktning och uppläggning naturligtvisär
också betydelse för resultaten.av

några.Till fogas ytterligare hardessa resultat kan I Norge man ex-
bådeempelvis positiva effekter utbildning i arbetslivetnoterat av

personalutbildning leder till lägre generelltlönen och arbetslöshetatt
påberoende mobilitet och bättre fungerande arbets-högresett en

marknad NOU 1997:25. En amerikansk studie visar vidare att
gårför lite och för företagsspecifik personalutbildning oftap.g.a.

mås-uppsagda arbetat länge i företag kraftigt i lön denärettsom ner
ocksåanställning 1997b. finns risksöka LaLonde, Dette attny en

hållermed den högproduktiva arbetsplatser in-typ attnya av som
hittillstroduceras kommer arbetsgivarna koncentre-ännu änt att mer

i i sina utbildningsinvesteringar välutbildadekämtruppemara -
medelålders med fast anställning medan den periferapersoner mer| -

fårarbetskraften förutsättningarkanske inte bara min-sämre p.g.a.
dre personalutbildning till följd variationer iäven störreutan ar-av
betstid Kanadas regering OECD, 1997.
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produktivitet och löner 1Kompetensutveckling i arbetslivet,Tabell 4.7 /
..utbild- SlutsatserDefinitionStudie DataLand av

ning
genomsnittökarFöretagsrelaterad IArbetsgivarenkätGroot1994Nederländerna

utbildningenkompetensutveck-personalutbild- pro-om
duktivitetenmedför anställda lingning

ochlönenmed16%
12%
Utbildning i arbetetUtbildning delAnställda1991:Oster-Storbritannien Groot somen-

medfrån ochall ökar lönenhus- arbetet1995 kätdatabeek en av
utbildningdet 15%hållspanel annan

åretsenaste
FormellutbildningiUtbildningunderdenyanställdaBishop 1994 DataUSA om

månaderna tidigarearbeteöka-lågamed förstamän treunga
nyanställdesanställningen dedenarbetsplats-löner av

produktivitetmeddata: projektet
ing-9,5% hadeEmploymentOpp- men

effekt lönenortunity Pilot en
hadeutbildning Utbildningarbetsstäl- FormellUrvalBlack LynchUSA av

effektingenentydigAntal anställdaverkstads-och1996 len -
försäljningen/fick formellicke verkstadsindu- ut-som

produktivitetengi-privat sektor bildningstri,
insatsfak-utbild- andraAndel vetav-

Utbildningensägdeningen torer.som
innehålltycksutanför vararum
avgörandearbetsplatsen

Utbildningens-
innehåll

Individer fickår Arbetsgivarfinansi-och1990 Anställda15Frankrike Lauhé som
utbildninghadeutbildning1985.Studie eradäldre,

chans inteutbildningför större attav yr-
frånjobb tillkeskvalificering ar-

betslöshetochstörre
till yrkesrör-chans

lighet
Paris.Analysis 1997.1997, Education PolicyKälla: OECD,

positivaallmänhetliknande, istudier tyderTidigare svenska re-
1996: 164.länder jfr SOUpersonalutbildning, i andrasultat somav

någrafå helt enty-irelativt har dock inteEftersom studierna ännu är
Även föränd-i Sverige tycksutkristallisera sig.hunnitdiga mönster

arbets-börjat ställa kravarbetsorganisation hai störreringarna l
periferochhär i kärntrupperför uppdelningkraften med risk ävenen

Kjellberg, 1997.Bäcklund, 1994;arbetskraft
ingåendenågotstudie belyserpublicerad svensknyligenEn mer

arbetslivet och löneut-lärande iutbildning ochsambanden mellan
utbildningdenkonstaterandegenerelltveckling för Ett ärmän. att

generell karaktäri arbetslivet än snävtförekommer ärsnarare avsom
och de all-generella utbildningendenföretagsspecifik och det äratt

Sverige.löneeffekter i Löne-arbetslivserfarenheternamän som ger
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effekterna dylik utbildning på arbetsplatsen relativt Ex-är stora.av
empelvis skulle utbildning på månader12 löneökning 20en ge en

I viss utsträckning bidrar de anställda till finansieringenprocent. av
utbildningsinvesteringama lägre löner under utbildningsti-genom
den Regnér, 1997.

I internationell jämförelse ocksåhar det visat sig deatten treav
faktorerna utbildning, kompetens mätt "läsförståelsemed och ar-
betslivserfarenhet arbetslivserfarenhet utslag i lönen imestgav
Sverige. Detsamma gällde Nederländerna. Utbildning däremotgav

l utslag i Belgien, Schweiz,störst Kanada, USA, Tyskland, Storbri-
tannien och Portugal. Endast Irland uppvisade påverkanhögstg av

i kompetens/läsförståelse OECD, 19970.
En intressant fråga det gäller tolkningennär dessa resultat införi av

framtiden den nuvarandeär personalutbildnings starka koncentra-
tion högutbildade. Vilka effekter skulle bredare satsningen
personalutbildning i framtiden ge I kombination med eller utan
Kunskapslyft

Arbetsmarknadsutbildning
På liknande för personalutbildningsätt har OECD gjortsom en sam-
manfattning erfarenheterna från utvärderingar arbetsmark-av av
nadspolitik och arbetsmarknadsutbildning i olika länder. åter-Den

l i tabell 4.8. Vad kommit fram till i första handärges attman man
bör använda vägledning, stimulera jobbsökande biståoch med hjälp
till jobbsökaraktiviteter. åtgärderDessa mycket billigareär än ar-

3 betsmarknadsutbildning och kan såväl goda resultat. Arbets-ge
marknadsutbildningen ska skräddarsys efter individemas och arbets-
marknadens behov och inte användas för lösa storskaliga arbets-att
löshetsproblem. Det kan politiskt och socialt frestande sättaattvara
in arbetsmarknadsutbildning i tider hög arbetslöshet det ris-av men
kerar misskreditera arbetsmarknadspolitiken och arbetsmark-att
nadsutbildningen.

Många länder påhar tid funnit arbetsmarknadsutbild-attsenare
ning inte särskilt positiva resultat. I Norge har konsta-gett t.ex.man

de gick i arbetsmarknadsutbildning inte efter sinterat utbild-att som
ning fann arbete kortare tid andra NOU 1997:25.än Ett annat
vanligt konstaterande frågai arbetsmarknadsutbild-är ävenatt om,f råderning avtagande marginalnytta. allmänhet ocksåI det deär sva-

på arbetsmarknaden hargaste arbetsmark-nyttagrupperna som av
nadsutbildning. Att hjälpa de fattigdom krä-mest utsatta grupper ur

iver åtgärderdyrare vägledning och jobbsökaraktiviteterän
LaLonde, l997a.
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från utvärderingslit-arbetsmarknadspolitikTabell 4.8 Lärdomar om
teraturen

i,ø/intehjälpa Allmän kommentarVerkar hjälpa VerkarProgramtyp

flestaarbetslösa KräverJobbsökaraktiviteterDe noggrann
kontrollsärskiltkvinnorjobbklubbar, indi- men

ensamståendeviduell vägledning, och
föräldrarStimulansbidrag

etc.

återin- Viktigt kursernaUngdomar inte iFormellklassrums- Kvinnor attomsom
visar högrele-på kombinationmedundervisning träder arbets-

åtgärder för arbets-andramarknaden vans
medelåldern marknadenellerMän i

högkvalitet.ochäldrearbetare
lågutbild- Ungdomartycksbe-med

höva kombina-ningsbakgrund en
åtgärderin-tion av

riktade derasspe-
ciella problem.

studierFler upp-om
be-sagdaarbetares

hov bör göras.
längrekurserde-Ju
längreuppfölj-sto

ningsperiodkrävs.

Måsteåterin- i direktUngdomaromUtbildning i arbetet Kvinnor svarasom
kombination arbetsmark-träder arbets- med mot

åtgärder nadskrav.andramarknaden,ensam-
ståendemödrar

Långtidsarbetslösa, i KräverUngdomarAnställningsstöd om noggrann
målinriktningåterin- kombinationmed ochkvinnor som

åtgärder kontroll förandra adekvatträder arbets-
maximalmarknaden att sys-ge

selsättningseffekt
ochsocialnytta.

få lång-GernormaltGravtmissgynnadeDirekt jobbskapan-
fördelarochsiktigaarbets-de grupper

resulterarvanligenimarknaden
lågjobb med pro-

duktivitet.

förFungerarendast40,medStarta-eget-stöd Mänunder
liten delmycketrelativt godutbild- en

arbetslösa.dening av
Labour Market Policies.the Effectiveness of ActiveKälla: OECD, 1996,Enhancing

Pans.

från effekternasvenska undersökningarresultatenDe senaste av av
intearbetsmaknadslägearbetsmarknadsutbildning i nuvarande är

arbetsmarknadsut-genomsnitt hadesärskilt uppmuntrande. Iheller
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bildningen påeffekter inkomsterna år efter avslutadett ut-
bildning. De negativa effekterna försvinner med tiden ännu tremen
år efter utbildningen någrainte positiva effekter. Uppdelatsyntes
kurstyper effekterna positiva för utbildningar med inriktningvar
hälsoområdet och socialt arbete vilket i sin förklarar in-tur att
komsteffektema mindre negativa för kvinnorna förän männen.var
De icke yrkesförberedande utbildningarna hade negativa effek-stora

under hela perioden Regnér, 1997.ter
Äveni i Sverige har funnit arbetsmarknadsutbildningenattman va-

dårit effektivast den riktats lågutbildade och effek-mot attgrupper
dåtiviteten avtagit utbildningen såsombyggts kraftigt skedde iut

påSverige i början 1990-talet Ackum Agell Harkman, 1997. Det
möjligt med denär sammanpressade svenska löneskalan detäratt

- för arbetsmarknadsutbildningen inte inkomst-även sysselsätt-utan
ningseffektema de viktigaste.ärsom

En betydelsefull aspekt kommit diskuteras just iattannan som
samband med arbetsmarknadspolitiken dess inverkan ekono-är
min och arbetsmarknaden ifrågasattstotalt Det har arbets-sett. om
marknadspolitiken kan skapa sysselsättning makronivå. Det skul-

kunna så paradoxalt sysselsättningen minskade tillt.o.m. attvara
följd arbetsmarknadspolitiken. Dylika effekter kan uppkommaav
via lönebildningen. Om exempelvis arbetsmarknadspolitiken ökar
tryggheten i och minskar tillgången på arbetskraftsystemet genom

arbetslösa befinner åtgärdersig i kan lönerna drivas vilket iatt upp
sin kan minska sysselsättningen. Om dylika effekter tillräck-tur är
ligt skulle de kunna de positiva effekter arbetsmark-uppvägastora
nadspolitiken har öka rörligheten arbetsmarknaden.attgenom

finnsDet ganska omfattande litteratur indikerar arbets-atten som
marknadspolitiken kan ha betydande negativa bieffekter på lönebild-
ningen Ackum Agell Harkman, 1997. Dylika effekter kan man

få utbildningspolitik och näringspolitikäven vilket naturligt-av man
J också måstevis observant på.vara

Vuxenutbildning återkommandeoch utbildning har historiskt
lett till högre inkomstersett

Den s.k. Malmöundersökningen, där frånantal Malmöett personer
följts åren, unikt perspektiv utbildning, familjeliv,ettgenom ger
arbete och vuxenutbildning. Ca 90 med uni-procent av personerna
versitetsexamen återkommandedeltog i utbildning och nästan en
lika andel med studentexamen. Därutöver gällerstor av personerna

lägre utbildningsnivå, återkommandedesto lägre deltagande iatt
bådeutbildning för kvinnor och Endast hälften kvinnornamän. av
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ka-ihälftendrygt männenmedandeltog,folkskolamed sammaav
folk-avslutadejkategoriningick idemdet. Avgjordetegori som

detutbildning. Näråterkommandei40knapptdeltogskola procent
återfinns möns-vidareutbildningyrkesrelaterade sammagäller rent

1997.Fagerlind,Ankarsandter
betydelseutbildningensåterkommandedenurskiljakunnaFör att

medindividerföreffekterstuderades dessinkomstutvecklingenför
då skillnader-sigvisadeDetungdomsutbildningen. attnivågiven

del-demförsignifikantastatistisktinkomstutvecklingi somvarna
både blandutbildningåterkommandeideltoginterespektivetog

kvinnortvå undantagsågällde närDettaochkvinnor män. som -
Ankarsand Fäger-yrkesutbildningmedochrealskola mänmed

förstudietidigare män-också imaterial harSammalind, 1997. en
skolutbildningenformelladeneffekternamedan av-visat att avnen

denfr.0.m.vuxenutbildningeffekternaålderårs ökar40efter avtar
1989.Tuijnman,åldern

uppfölj-ochräkneexempellönsamhetVuxenutbildningens -
ningar

jsåväl denberäknagjortsförsökharstudiesvensk att sam-I etten
lönsamhetenprivatekonomiskadenhällsekonomiska vuxen-avsom

iUtgångspunkten är1997.Löfgren, vux-utbildning sompersonen
därige-förvuxenutbildningkommunalår atttvå iålder studeraren

harhittills inteEftersomgymnasiekompetens. atreårigfå mannom
utbild-dylikinkomsteffektemaerfarenhetnågon empiriskhaft avav

utbildningdylikgenomgåttåldergivenviddenning enantas ensom
genomgickungdomi sin tre-individinkomstfå somensomsamma

åldersgruppochutbildnings-varjeMedgymnasieutbildning.årig
ocharbetslöshetrelativinkomst äveninte barafalli detta utanföljer

samhällsekonomiskUppdelningenförtidspensionering.grad av
så denpåsedan sättavkastning attprivatekonomisk görs sam-och

in-skattföreinkomsterberäknaslönsamhetenhällsekonomiska
samhälletstillmed hänsynocharbetsgivaravgifter tagenklusive

be-avkastningenprivatekonomiskaDenutbildningen.förkostnader
förkostnaderindividens ut-ochefter skattinkomsternaräknas
utbild-dylikaavkastningenberäknaförställetIbildningen. att

åldrarna in-ihur högtfalli dettaundersöksningsinvesteringar upp
intäkterframtidagivetkostnaderna attäntäkterna störreär

4 ränta.meddiskonteras procents
undersökningenikommerförutsättningarnagivnaMed de man

samhällsekonomisktkomvuxutbildningar ärtvåårigatillfram att
Enår eller51studerandeden ärpåbörjasde när yngre.lönsamma om

samhälls-motsvarande sättskullehögskoleutbildningtreårig vara
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ekonomiskt lönsam påbörjasden före års ålder.44om
Privatekonomiskt lönsam tvåårigär utbildning i kommunalen

vuxenutbildning för högst år49 vid studiernas bör-personer som var
jan. Detta gällde under förutsättning den studerande erhöllatt studie-
stödet SVUX jfr. kapitel 7 under studierna och studiernaatt gav
kvalifikationer motsvarade treårig gymnasieutbildning.som Fören

bara behöver läsa år i kommunalpersoner vuxenutbildningsom ett
för uppnå detta utbildningenatt är privatekonomiskt lönsam på mot-
svarande studierna påbörjassätt så årsvid 60 ålder.om Ensent som
treårig högskoleutbildning privatekonomisktär lönsam på-denom
börjas vid års37 ålder eller tidigare och Studiemedel utnyttjasom

studieñnansiering.som
I nyligen publicerad studie får visst förstaen perspektivettman
vad vuxenutbildning i realiteten kan leda till. NUTEK har stude-

årskullar födda 1937,rat tre 1942 och 1947 uppdelade på dem som
utbildat sig i ungdomsåren, dem enbart har grundskolekompe-som

och dem vidareutbildattens sig under perioden 1987-1995.som Att
sysselsättningsgraden påverkas utbildningsnivån gäller iävenav
detta fall och särskilt för dem vidareutbildat sig jämfört medsom
dem inte gjorde det. Lönemässigt har det visat svårtsigsom kom-att

ikapp dem utbildat sig i ungdomsårenma de vidareut-som men som
bildade hade ändå år 1995 högre genomsnittslön dem inteänen somi vidareutbildade sig. Den vinsten för lågutbildadestora vidareut-av
bildning verkar dock minskad risk för arbetslöshetsnarare änvara
framtida lönelyft NUTEK, 1998b.

Ytterligare viss belysning utbildningseffekter fören av vuxna ger
studie de civilekonomer,en annan 1985, och de-av togsom examen

arbetssituation årtio De civilekonomerras sinsenare. togsom exa-
relativt i livet fick högre lönsent sinamen än studiekamrater viden

inträdet på arbetsmarknaden. Detta löneförsprång åts dock succes-
sivt och efter årtio på arbetsmarknaden hade deupp kollegor-yngre

dem lönemässigtpasserat NUTEK, 1998a.na
En i fall tillämpatsansats, förett undersökaannan som att vuxen-

studerandes möjligheter få arbete och inkomster, påatt tjäns-är att se
tetillsättningar Ingemarsson, 1998. Vid de tjänstetillsättningar i
mitten 1990-talet, kartlades i studie, visade sigav som en vuxenstu-
dier på högskola ingångslön på minus 7 förge en procent vuxenstu-
derande ålderni år26-35 påoch minus 21 för vuxenstude-procent

åldernrande i 36-45 år i förhållande till de ingångslöner indivi-som
der gammal gymnasieutbildning fick. Omräknatmen en till
privatekonomisk avkastning på inkomst före skatt och exklusive
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högskoleutbild-treårigutbildningskostnaderprivatadirekta engav
finansiering:olikaåldrar medocholikavidresultatföljandening

2,6 %studiemedelår med25
-8,8 %studiemedelår med35
-l,6 %SVUXAmed35

ochpå utbildningIncitament4.2.3 att satsa

livslångt lärande för vuxna
beräkningarochstatistiki bristtill ochkomplementSom somett

livslångt lärande förutbildning ocheffekterbelyserdirekt vuxnaav
incita-aktörersolikadiskussionerföraintressantkan det att omvara

iden-därigenomförkompetensutvecklingdylik attsatsaattment
inomöverinvesteringaralternativt vuxenut-för under-tifiera risker

åtgär-vilkenockså uppslagbildningsområdet. kanDe typ avomge
dylikavidtabörlämpligen ävenstatsmakternader meromsom

entydiganågra helttillinte lederallmänhetiprincipiella resonemang
ochiberörsNedanOosterbeek, 1997.1997:25; turNOUslutsatser

inompå arbetsplatser,sigproblematik kanordning hur denna te
samhället totaltbranscher och för sett.

iinvesteraincitamentarbetsgivarensPå arbetsplats kan atten
densektor. Ioffentligochi privatannorlundapersonalen delvis utse

överlev-ochexpansionsmöjlighetersektorn bestämsprivata ytterst
måstekompetensutvecklingbeslutkonkurrenskraften ochnad ;omav

förhållandena del-offentliga sektorndenperspektivet. Ideti serses
möjligheterotvetydigtfinns atthärannorlunda storaävenvis ut men porganisatio-lärandeocheffektivatillarbetsplatsernautveckla mer

storleksin blottadärvidbordeUtbildningssektom varagenomner.
utvecklingsobjekt.intressantett

ocharbetsgivarincitamentbeträffandeobservationallmänEn per-
intressetkanhögpersonalomsättningen ärsonalutveckling är att om

riskenfalletdetbli svalt. I är attpersonalen storiinvesteraför att
fallallaipersonalutbildningenfår någonintearbetsgivaren nytta av

medfördelarnablirPå liknandetid. sätt inågon längreunderinte
måste delahanarbetsgivarenförmindrekompetensutveckling om

mindreellerkansketilllöneökningarformisig demmed meravav
dockbranschvis kancentralt ellerlönernaBestämshela personalen.

personalutbildningmedsambandilöneökningargenerellarisken för
underdockkanarbetsgivareenskild1997:25. Enmindre NOUbli

utbild-skaffa sigintresse gottha ettomständigheteralla attett av
behålla kompe-ochrekryteralättaredetvilket kanningsrykte gör att

kom-givarinflytande överdominerande arbetspersonal. Med etttent
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petensutvecklingen kan den emellertid bli företagsspecifikväl vil--
ket skulle kunna särskilt besvärande omständighetvara en om

gårutvecklingen i riktning allt behovstörre generellmot ett komav
petens.

Empiriskt har dock konstaterat många företagattman satsar
personalutbildning och generell kompetensutveckling. Det gäller
både i Sverige Regnér, 1997 och i exempelvis Norge där företags-
ledningarna inte sig mobilitet och ökade lönekostnaderuppgav se

hinder för investeringar i personalen NOU 1997:25.som
Anställda har incitamentstörst själva utbildning ochatt satsa

lärande i arbetsliveti lönesättningen individuell,är ökadom men
trygghet i anställningen kan också skälett att satsavara egen
kompetensutveckling. Finansierings- och informationsproblem kan
dock verka hämmande utbildningsinvesteringama både för en-
skilda individer och exempelvis mindre företag.

I den mån anställda och arbetsgivare kan komma överens attom
tillsammans på lärande i arbetslivet kan riskernasatsa för underin-
vesteringar minimeras. De anställdas bidrag till investeringskostna-
dema kan dels bestå påstudier fritid, dels lägre lön under eller ef-av

investeringsperioden.ter
Skattesystemet tillåter företag såväl små, medelstorastora som-

och egenföretagare hantera kostnader föratt personalutbildning-
driftskostnader. Företagens möjligheter utnyttjasom denna för-att

mån beror naturligtvis på de någrahar intäkter dra utbild-om att av
ningskostnadema För företagstörre torde detta inte någotmot. vara
problem det kan det för mindre företag, för nystartade fö-men vara

för företag expanderarretag, och under konjunktursvackor. Detsom
endastär intäkter uppstår undermot periodsom ut-samma som

bildningskostnadema kan dra de För enskilda in-som man av senare.
divider finns inga avdragsmöjligheter för utbildningskostnader om-
de inte råkar egenföretagare se vidare nedan.vara

Till problemen branschnivå hör nydanande företag ofta fåratt
sig kostnader bl.a. förta stora personalutbildning och kompetens-

utveckling i inledningsskede dåett produkter, och sättnya processer
organisera arbetet införs. Eftersläntramaatt åkakan snålskjuts. Re-

sultatet kan bli utvecklingen helhet fördröjsatt i vissa bran-som
scher. Negativa effekter underinvesteringar i humankapital iav en
bransch kan dessutom förstärkas avkastningen på realkapitalom
ökar tillgångenmed på kvalificerad arbetskraft. Brist humankapi-
tal dådrar avkastningenäven realkapitalet. Om det vill sig rik-ner
tigt illa kan på grund dylika faktorer få nedåtgåendeman av ut-en
vecklingsspiral i given bransch resulterar lågproduktivi-ien som en
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högproduktivitetsjämvikt.iförställetiämvikttetsj en
produktivitetseffektema,direkta somdedocksamhällsnivåPå är

tillkommaeventuellt kanarbetsplatserochbranscherinomman
Tillmåste beaktas.effekternapositivaendadeinte sommed,rätta

tillväxtef-indirektadekommerproduktivitetseffektemadirektade
betydelseutbildningenseffekterallmänna typochfektema avmer

utbildning-demokratifungerande samtvällivskvalitet,hälsa,för en
samhället.ivärdeförmedlingochsocialiseringtillbidragens

aktö-reducerakanallmänt settsamhällsinstitutionerTill de som
försäkrings-ochskatte-hörutbildningssatsningarförintresserernas

incitament attindividernasminskarskatterProgressivasystemen.
högredenskatthögrebetalafårManutbildning.i eninvestera
förlo-lägredenskattslipperstudierna änefterinkomsten man

studie-finansieradeoffentligtDetstudiema.underinkomstenrade
framgickeffekterdessa avfördelvis sommenkompenserarstödet
utbildningargånger längremångadettakalkylema trotsvarovan

Sverige.ilönsammaprivatekonomisktinte nÅekono-vinnamycketlikaheller attinteallmänhetiharArbetslösa
helhet.samhälletutbildningpå somsjälva sommiskt satsaatt

arbetsmarknadsutbild-efterlönmellanindividenförSkillnaden en
arbets-utgår understöd/bidrag gdetochskattefter somning netto
vinstensamhällsekonomiskadenmindre änexempelvislösheten är
vinstensamhällsekonomiskafår arbete. Denarbetslösedenmed att

arbetsgivarav-ochskattinklusivelönmellanskillnadenbestår av
arbetslöshetsperiodenunder som avproduktionsbidragetochgifter

individerBådenoll.medlikadefinitionsmässigt ärskälnaturliga
vida-nödvändigpåskjutaintresseha attkanarbetsgivare ettoch av

stå förfårsamhälletocharbetslösblirindividentillsreutbildning
kostnaderna.

arbetsmarknadenrörlighetökadtillledavidarekanUtbildning
effekterpositivaandravilket är somarbetslöshetmindredärmedoch

med. Detsammaräknaranställdaellerarbetsgivarevarkenknappast
spillereffekternautbildningen gör attidragkollektivade somgäller
förkostnadernastår för ut-ursprungligendemandra änöver som

samhällsmedborgare.ochanställdaarbetsgivare,andrabildningen - samhällsekonomiskmekanismeremellertid ävenfinns som urDet
måndenutbildning. I ut-iöverinvesteringartillledakansynvinkel

kompetensindividernassignaleraendastföranvändsbildning att
be-inteutbildningkompetensnivå attärefterdemoch sortera upp

bordeDetinvestering.motiveradsamhällsekonomiskttrakta ensom
ord-ochkanindividernapå vadredadyrbara sättmindre att tafinnas

utbildningåratal iindividernatvinga atteventuella köer än attna
iframlängstsiglyckasindivid taenskildedenfördet somäven om
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kön kan fördelaktigt.synas
Till andra fenomen på samhällsnivå kan påverka företags ochsom

individers agerande i utbildningssammanhang hör lönestrukturen.
Mindre lönespridning kan å sidan leda till mindre rörlighet påena ar-
betsmarknaden och därmed och säkrare utbildningsinvestering-mer

Åarbetsplatserna. andra sidanar löneskillnadema småär ochom
inte avspeglar skillnaderna i produktivitet kan incitamenten för indi-
viderna investera i utbildningatt bli otillräckliga NOU 1997:25;
Oosterbeek, 1997.

/ Sammanfattningsvis är för statliga ingreppargumenten för att
j minska riskerna för underinvestering i utbildning och livslångt lä-
j rande för starkast då det gällervuxna

grundläggande och generell utbildning och kompetensutveckling-
har betydande indirekta effektersom

utbildning för utsatta riskerar slås ochgrupper margi-attsom- ut
naliseras i samhället
utbildning för arbetslösa riskerar inte själva kunnaattsom sig- ta
tillbaks arbetsmarknaden.

Det fördelär individer och arbetsgivareen iom möjligastörsta ut-
sträckning kan sig övrig utbildningta och kompetensutveckling.an
För individerna kan det dock bli svårt sittatt det främstta ansvar om
är generella utbildningsinvesteringar krävs och löneskillnader-som

småär och marginalskattema höga.na Denna problematik gäller sär-
skilt med mindre fast anknytning tillpersoner arbetsmarknaden. För
företagen kan främst avsaknaden möjligheter föra överattav pengar
från årgoda till utbildning under tidersämre problem. Förettvara
företag och branscher inriktning kompetensutvecklingutan kan
stimulans skapa föregångareatt och goda exempel behövas.

4.3 Sammanfattning
Om Sverige ska kunna utvecklas demokratiskt ochett högpro-som
duktivt samhälle ställs höga krav på befolkningens kompetens. En
god grundutbildning och möjligheter till livslångt lärande behövs
både för människornas personliga utveckling och deras möjligheter
till delaktighet i samhällslivet och arbetsmarknaden.

Det finns bred kunskapsbas i den svenskaen befolkningen. Den
formella utbildningen och kompetensen hög. I Sverigeär detär ock-
så många får del personalutbildning.som Med högt ställdaav ambi-
tioner blir dock kraven på Sverige högre påän andra länder. En
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skavillallakräver attsamhällets somfördelningrättvis resurserav
arbetskraf-kravställeri sinvilket storaarbetetill turfå möjlighet

kunskapssam-tillutvecklasska ettSverigeFörkompetens. atttens
flerbehöverViförstärkas.arbetskraftenimåste kompetensenhälle
ochgymnasieutbildningochhögskoleutbildningmedarbetskrafteni

utbildning.med kortarefärre
vältämligen ut-kanframtidenförinriktningensålunda synasOm

fråganändockkartlagtnågorlunda är omutgångslägetochstakad
Uti-besvara.mindre lättkunskapssamhället atttillvi skahur ta oss

el-mikro-baserade,statistisktmådetforskningsresultatfrån vara-
incitamentanalyserellerlönsamhetskalkyler avmakroanalyser,ler

vilkaochförasbörpolicyslags av-exaktsvårt sägadet somattär- deoch hursatsningarolikamellan typerbör görasvägningar avsom
tiden.sigfördela överska

arbets-ochutbildnings-medfråga har göraviktig attförstaEn
samhällsutveck-allmännatill denanpassningmarknadspolitikens

kräverKunskapssamhälletpolitiken.ekonomiskadenochlingen
närings-dynamisktocksåarbetskraft ettutankompetentbarainte en

isnabbtalltförutvecklasarbetskrafthögutbildadutbudetliv. Om av
uppstå.obalanserallvarligaefterfrågan kantillförhållande

skapolitikeniutsträckningvilkenfråga iviktig är manEn annan
indirektrespektive styr-ingreppoffentligadirektasigförlita

påverkas.incitamentaktörernaskanbidragochskatterGenomning.
mekanismendirektaviktigastenärvarande denförverkarSverigeI

arbets-olikabristrespektive typeröverskott avsignaleraför att
litemycketlöneriSkillnaderarbetslöshet.iskillnader gerkraft vara

dylikt1998. IOECD,arbetsmarknaden ettpålägetinformation om
indirektakompletterande,mångasåangeläget attdetläge är ytterst

möjligt utnytt-anpassningsmekanismerochinformationskällor som
fylla.uppgiftviktigmycket atthärharArbetsförmedlingarnajas. en

med in-arbetssökandeandraocharbetslösaförsehandlarDet attom
utbild-olikaarbetsmarknadsutsiktema uthurformation serom
på oli-riskernaVilkautbildningar.olikaförningsnivåer och typer av

arbeten.okvaliñceradeiförbli kvarochihamnahåll kanka attvara
arbetsförmedlingarnaföruppgiftenbartinteemellertidDetta är en

ocholikadeochyrkesvägledningenoch organstudie-förävenutan
samhälls-informationmeddemförsersini ommyndigheter tursom

NU-Konjunkturinstitutet,Hit hörarbetsmarknadsutvecklingen.och
Högskolever-ochSkolverketArbetsmarknadsstyrelsen,SCB,TEK,

Kunskapslyftet ärutvärderingamalokalaochnationella avDeket.
snabbtÄven förutnyttjasmåste attdeavseende.i dettaockså viktiga

utbildnings-såinformationaktuell attindividernaeffektivtoch ge
utvecklingarbetsmarknadenslokaladentillkansatsningen anpassas
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och individemas behov.
Genom följaatt utvecklingennoggrant vuxenutbildningen ochav

särskilt Kunskapslyftet kommer kommittén få viktiga erfarenhe-att
grunda sinater slutsatseratt på det gällernär utformningen detav

framtida för utbildningsystemet och livslångt lärande för Detvuxna.
viktigtär följa och utvärderaatt Kunskapslyftet även satsning-men

andra vuxenutbildningtyperarna arbetsmarknadsutbildning,av -
personalutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och högskoleut-
bildning. Det behövs för fåska någotatt jämföra medattman när av-
vägningar ska förgöras effektiv anpassning och utvecklingen av
vuxenutbildning och livslångt lärande. Mot bakgrund forsknings-av
resultaten förefaller det särskilt angeläget beträffande Kunskaps-att
lyftet och vuxenutbildningen i övrigt studera:

utbildningen vad nivåer° och inriktningarom utvecklasavser i takt
med samhällsutvecklingen

styrsignalerna de direkta° och indirektaom fungerar på till-ett- -
fredsställande sätt

generell och yrkesinriktad° utbildningom erbjuds i välavvägda
proportioner utifrån såväl individ- och arbetsmarknadsbehov

de det° är angelägetom någrupper mest medsom statligaatt sats-
ningar också nås utbildningen och nivån på "grundläggan-av var
de och generell utbildning och kompetensutveckling har be-som
tydande indirekta effekter kan liggasägas i dagens läge där åt-
minstone kortare gymnasieutbildning inteen verkar tillföra sär-
skilt mycket i sysselsättningsmöjligheter jämfört med grund-
skolenivå
huruvida avtagande marginaleffekter° föreligger i Kunskapslyftet
och hur dessa påverkas motsvarande satsningar inom arbets-av
marknadsutbildningen, personalutbildningen, den kvalificerade
yrkesutbildningen och högskolan

övriga utbildningsaktiviteter- snedvridsom eller trängs undan av
Kunskapslyftet eller tvärtom stimuleras och utvecklas i positiv
riktning till följd Kunskapslyftet. Speciellt viktigt kanav det vara

följa utvecklingenatt vad gäller gränsdragningen åmellan si-ena
dan samhällsstödd utbildning för åoch andra sidanvuxna perso-
nalutbildning och kompetensutveckling arbetsplatserna.
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iUtbildningsanordnare5

utgångsläget

År sitt slutbetän-2000 Kunskapslyftskommittén lämnakommer att
reformering vuxenutbildningenkande med förslag inför den av som

år plattformKunskapslyftet 2002. haska vid upphör Förnär attta en
framåtstå kapitelkommittén blicka dettaska ägnasnäratt en

utgångsläget utbildningsutbudbeskrivning det gäller detnär somav
möter vuxna.

inom folkbild-det följande beskrivs översiktligt verksamhetenI
förvuxenutbildningen, svenska invandrare,ningen, den kommunala
universitet ochUtbildningsradion, kvalificerad yrkesutbildning samt

redogörelse för arbets-i ordning. Efter det följerhögskola ochtur en
arbetsmarknadensmarknadsutbildningen, den utbildning partersom

utbildningsföretagens insatser personalut-bedriver, de privata samt
kompetensutveckling i arbetslivet.bildning och

genomgången för-Efter de olika utbildningsformema görs ettav
förhåller kapitlettill varandra, och sist isök beskriva hur de sigatt

vissautbildning inom delarfinns sammanställning volymen aven av
vuxenutbildningen 1995/96.

Budgetåret utgångspunkt för beskrivningen1995/96 har valts som
lågbudgetår föreeftersom den li kapitlet, det det närmastär som

Pådå Kunskapslyftetsjuli Kunskapslyftet startade. grund1997 av
förutsätt-satsningen har 1997storlek och de ambitioner präglarsom

något vuxenutbildningen.bli vändpunkt inomningar att av en

Folkbildning1

består folkhögskolor ochFolkbildningen verksamheten inom 147av
lång Sverige ochFolkbildningen tradition istudieförbund. harll en

människor i vissauppgift inte bara utbildaden har särskild attsom
också i vidare bemärkelse. Ibilda människornaämnen, utan att en

främ-års folkbildningsproposition folkbildningen ska1991 attanges
kultu-jämställdhet internationell ochdemokrati, jämlikhet, samt

påförståelse männis-utveckling. Verksamheten ska byggarell och
demokratis-fria och frivilliga kunskapssökande och präglaskors av

Folkbildningsrådet, 1997cka värderingar och samarbete.
bidrag till folkbildning-Enligt riksdagens beslut 1991 ska statens

för människordet möjligtsyfta till stödja verksamhet görsomen en
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påverka sin livssituation och skapa för samhällsut-att engagemang
vecklingen. Verksamheter syftar till utjämna utbildnings-attsom
klyftor utbildningsnivånoch höja i samhället ska prioriteras. Dessut-

folkbildningenska prioritera eftersatta iom grupper som anses vara
utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt hänseende. Invandrare
och deltagare funktionshindermed målgrup-särskilt viktigautgör
per.

Faktum det finns samarbete mellan handikappför-är näraatt ett
bund folkhögskoloroch respektive studieförbund, och för vissa han-
dikappgrupper folkbildningen starkt dominerande utbild-är som
ningsanordnare. Funktionshindrade får i utsträckning sina be-stor
hov särskild pedagogik och anpasssad miljö tillgodoseddaav
folkhögskolor och inom studieförbund.

Regeringen har i 1998 överlämnat folkbildningspropo-mars en ny
sition till riksdagen föreslåsProp. 1997/98: två115. I denna syf-nya

med bidrag till folkbildningen. Statsbidraget ska bidra tillten statens
stärka och utveckla demokratin bredda kulturintresset iatt samt sam-

hället och vidga deltagande i kulturlivet. Kunskap naturveten-om
skap och teknik bör ökad uppmärksamhet i bildningsarbetet.ges
Dessutom tillförs målgrupp.arbetslösa viktig Prop 1997/som en
982115

Folkhögskolor fåroch studieförbund sina statsbidrag dengenom
ideella föreningen Folkbildningsrådet, samarbetsorgan förär ettsom
folkbildningen. Det ursprungliga folkbildningsanslaget anslagspost
l klumpsumma till Folkbildningsrådet sedan har attges som en som
fördela detta vidare till de olika skolorna och studieförbunden. Un-

årder har andra anslag funnits och till dessa harävensenare reger-
ingen ibland knutit särskilda krav.

l vid folkhögskolornaKurser omfattning och-
inriktning

Folkhögskoloma någrainte bundna centralt fastställa läropla-är av
de kan själva bestämma sin verksamhet med hänsynöverutanner,

till sin ideologiska och kunskapsmässiga inriktning. Detta detgör att
finns förutsättningar för skolorna utveckla och detsärartatt en egen

ocksåhar skett. Av 147 folkhögskolor 98 rörelseskolor och detär
innebär de drivs folkrörelser, stödföreningar och andra organi-att av
sationer alla sin särskilda påprägel skolorna. Exempelsättersom
huvudmän arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, fria trossamfundär
och svenska kyrkan. finnsDessutom Samernas folkhögskola och 48
skolor drivs kommuner 2 och landsting 46.som av
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studieåret hade1995/96 fanns 136 folkhögskolor och dessaUnder
från kurs-knappt 200 000 kursdeltagare bortsersammanlagt om man

200 000 kursdeltagare del-deltagare i uppdragsutbildningar. Dessa
utbildningsvolym cirka 1 100 000 deltagar-i sammanlagdtog omen

folkhögskoloma underdelen verksamheten inomveckor. Större av
så långabudgetåret för kallade kurser1995/96 skedde inom ramen

Endast tio verksamhe-omfattar minst 15 kursdagar. procent avsom
långatabell 5.1 kan utläsa deutgjordes korta kurser. I attten manav

utbildnings-utgjorde drygt hälften den totalaallmänna kurserna av
volymen inom folkhögskoloma.

budgetåretpåInriktningen folkhögskolekurserna underTabell 5.1.
for1995/96 inklusive kurser arbetslösa

Långa 90 %kurser
Därav

kurser 53 % totalenAllmänna av
Yrkesinriktade kurser 12 % totalenav
Estetiska kurser 13 % totalenav

totalenövriga kurser 12 % av
Korta kurser 10 %

ÅrsredovisningFolkbildningsrådet, -1996, Stockholm.Källa: 1997, 1995

gymnasienivågrundskole- ellerallmänna kurserna kurserDe är
folkbildningsför-inriktning traditionella skolämnen. Enligtmed mot

årligen anordna allmänna kurserordningen ska varje folkhögskola
allmänna kurser-omfattande minst 15 verksamheten. Deprocent av
matematik,oftast sin tyngdpunkt i kärnämnena svenska,har sam-na

inga i ställethällskunskap och engelska. Kurserna betyg utanger ges
utbildningens slut. Eleverna har läststudieomdöme vidett ensom

gymnasienivå också fåmöjlighet behörighetallmän kurs har att
för högskolestudier.

verksamhe-yrkesinriktade uppgick till 12De kurserna procent av
budgetåret yrkesinriktade kurser räknas kur-under 1995/96. Somten

nivå högskolenivå, fritidsle-exempelviseftergymnasial ochser
ekonomiutbild-darutbildningar, informationsutbildningar, data- och

ningar.
forrnlinjerinnefattar musiklinjer, bild- ochEstetiska kurser som

Så kallade övrigaflera utgjorde verksamheten.med 13 procent av
livsåskådningskurser, miljökurserbland andra bibel- ochkurser är

för 12 utbild-och idrottskurser. Dessa stod sammanlagt procent av
budgetåretfolkhögskoloma 1995/96.ningen inom under

Många mycketvid folkhögskoloma harde kurser som ges enav
folkrörelse- organisationsprofil. korta kursernatydlig och De som

kurser,10 helheten domineras denutgjorde sortensprocent av av
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ocksåde finns bland de yrkesinriktade kurserna och i kategorinmen
övriga kurser. Folkbildningsrådet, 1997b

5.1.2 Verksamheten hos de elva studieförbunden

Till folkbildningen hör inte bara folkhögskolorna också studie-utan
Mångaförbunden. studieförbunden liksomhar folkhögskolornaav

koppling till framgårrörelser och organisationer. Kopplingenen
ibland mycket tydligt i studieförbundens utbildning, det kanmen
också långttämligen mellan medlemsorganisation studie-ochvara
förbundens lokala verksamhet. De elva studieförbunden och deras
medlemsorganisationer är:

Arbetarnas bildningsförbund ABF. Bland medlemmarna märks° -
främst organisationer inom arbetarrörelsen, konsumentkoopera-
tionen och ocksåhyresgäströrelsen, andra organisationermen

handikapporganisationer och invandrarorganisationer.som
Frikyrkliga studieförbundet FS har medlemmar olika fri-- som- -
kyrkliga organisationer och invandrarkyrkor.
Folkuniversitetet- såFU sammanslutning femde kal-är° en av-
lade kursverksamhetema vid universiteten i Stockholm, Uppsala,

Umeå.Göteborg, Lund och
KFUK-KFUM:s studieförbund har medlemmar KFUK-° som
KFUM:s riksförbund och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Studieförbundet Medborgarskolan Mbsk har medlemmar- som- -
organisationer inom Moderata samlingspartiet och vissa andra or-
ganisationer Aktiv Ungdom och Förbundet Aktiva Seniorer.som
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet har bildatsNBV° ge-- -

sammanslagning studieförbund inom nykterhetsrörel-trenom av
Medlemmar nykterhetsorganisationer och hälsoorganisa-ärsen.

tioner.
Studiefrämjandet- Sfr har medlemmar främst frilufts- och° som-
miljöorganisationer.
Svenska idrottsrörelsens studieförbund SISU har med-- som- -
lemmar specialidrottsförbund anslutna till Sveriges riksi-ärsom
drottsförbund och till dem anslutna ideella föreningar som
bedriver idrottslig verksamhet.
Sveriges kyrkliga studieförbund SKS har medlemmar främst- - -
bland ocksåSvenska Kyrkans organisationer, bland andramen or-
ganisationer Katolska kyrkan, Svenska Scoutförbundet ochsom
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Sveriges Unglottor.
medlemmarSV harVuxenskolanStudieförbundet orga-som° --

LantbrukarnasFolkpartietCenterpartiet ochnisationer inom samt
med flera.ViFörbundet UngaRiksförbund,

medlem-harTBVbildningsverksamhetTjänstemännens som° --
för tjänstemän.fackförbundolikamar

1996:159.utvärdering, SOUKälla: Folkbildningen en-

i sinFolkbildningsförbundet,imedlemmarStudieförbunden är som
Rörelsefolk-Folkbildningsrådet medtillsammansmedlem iärtur

Landstingsförbundet.intresseorganisation ochhögskolornas
sinverksamhetstudieförbundensimänniskorVanligtvis deltar

människorantalsamlar mycketstudieförbundenochfritid stortett
studiecirklar, kulturprogramiår. delas inVerksamheten kanvarje

underhadeStudiecirklar-nafolkbildningsverksamhet.och övrig stu-
studie-därmeddeltagare ochdieåret miljoner1995/96 2,8nära var

vill-särskildaverksamhetsform. Enligt dehuvudsakligaförbundens
studiecirkel-gällerStudieförbundenstatsbidrag tillförkoren att

studier skallbedrivnaplanmässigtmedverksamhet gemensamma,
studiecirkelvarjeIverksamhet.studieförbundensförbasenutgöra

godkändfinnas ledareskall det ärkulturaktiviteteller av ensomen
1992:737 8 §ändr.1991:977studieförbundsavdelning. SFSlokal

budgetår-underämnesinriktningenskildaStudiecirklarnas största
vi-tabell 5.2utläsas ikanestetiska Detta1995/96 ämnen. somet var

året.aktuella Nästdet störststudiecirklamaämnesinriktningen isar
information följdochsamhällsvetenskapverksamheten inom avvar

12 mil-arrangerades cirkastudieåret 1995/96språk. Underikurser
i de elvapå studiecirklar900fördelade 327studietimmarjoner stu-

dieförbunden.

Ämnesinriktningen budgetåretunderi studiecirklarnaTabell 5.2.
1995/96

48 %Estetiska ämnen
18 %informationSamhällsvetenskap och
9 %Språk

%7och humanioraBeteendevetenskap
6 %naturvetenskapMatematik och

Övriga 12 %ämnen
Årsredovisning -1996, Stockholm.1995Folkbildningsrådet, 1997,Källa:

verksamhets-studieförbundens störstanästKulturprogrammen är
ellerverksamhetKulturprogrammenstudiecirklama. ärform efter
föl-in ipublik. delasredovisas för Deframförs ellerproduktion som

ñlm/framställning,dramatisksång/musik,föreläsning,jande sorter:
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foto/bild, dans, utställningsverksamhet, konst/konsthantverk, littera-
turverksamhet och tvärkulturell verksamhet. l2-månaderspe-Under
rioden 1995/96 hade 150 000 olika kulturprogram sammanlagt
900 000 medverkande. Det totala antalet deltagare 14 200 000.var

Övrig folkbildningsverksamhet kallas den gruppverksamhet som
inte drivs med statsbidrag. Den skiljer frånsig studiecirkelverksam-
heten det gäller deltagare,när tid, planering eller metodik. Under
studieåret 1995/96 lockade denna verksamhet knappt 500 000 delta-
gare.

Totalt hade studieförbunden således ungefär 4,2 miljoner deltaga-
under 12-månadersperioden 1995/96. Det sig dock interörre om

mångalika deltagare, eftersom det vanligtärpersoner attsom perso-
deltar i fler år.än under Folkbildningsrådet,ettner ettarrangemang

1997b

5.1.3 Studieförbundens och folkhögskolornas
särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa

årenUnder 1992 till 1997 fick folkbildningen och kommunerna sär-
skilda statsbidrag för anordna utbildning för arbetslösa denatt utöver
utbildning de redan bedrev. Under det 18 månader långa bud-som
getåret 1995/96 fördelade Folkbildningsrådet 135 miljoner kronor
till studieförbunden och 603 miljoner till folkhögskolorna sådanför
utbildning. Både studieförbunden och folkhögskolorna prioriterade
verksamhet i de fyra invandrartäta kommunerna Stockholm, Göte-
borg, Malmö och Botkyrka i enlighet med regeringens önskemål och
dessutom del det särskilda statsbidraget till utbildningavsattes en av
för funktionshindrade.

De kurser studieförbunden inom för det särskildasom gav ramen
anslaget hade sin påtyngdpunkt svenska,ämnena engelska, mate-
matik, samhällskunskap datakunskap. Under det 12 månadersamt
långa studieåret 1995/96 arrangerade studieförbunden sammanlagt
8 300 studiecirklar finansierade med särskilda medel tillsom var ar-
betsmarknadsanpassad utbildning. Beräknat i antal studietimmar ut-
gjorde de särskilda kurserna för arbetslösa 435 300 studietimmar och
varje cirkel vari genomsnitt cirka 52 studietimmar lång. Deltagarna
i studieförbundens verksamhet kunde fåinte studiestöd under tiden
de studerade och detta begränsade möjligheten för studieförbunden

bedriva längre utbildningar.att
För folkhögskolans del fanns möjlighet för deltagarna sökaatt stu-

diestöden SVUX och SVUXA se avsnitt 8.1, och kurserna som
skolorna under det särskilda arbetsmarknadsanslaget bådegav var
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studieåret detlångalånga. 12 månaderoch Under detkorta var
9 700 kurserfolkhögskolans knappt sär-000 alladrygt 1 som varav

dede 352 100Samtidigt utgjordeför arbetslösa.skilda kurser av
hadeVerksamheteneller 32deltagarveckoma,l 095 200 procent.

månader ochstudieåret 900 kursdeltagare1995/96 12 13under un-
månader kursdeltagare. Denbudgetåret 23 8001995/96 18der

försärskilda verksamhetfolkhögskolomasövervägande delen ar-av
främstkompetenshöjande utbildningarallmännabetslösa var

kärnämnen,gymnasienivå tyngdpunktmedgrundskole- och
66utbildningar utgjordespråk datakunskap. Dessa procentsamt av

Övrigabudgetåret. 34deltagarveckor underutbildningar räknat ialla
estetiskahumaniora,beteendevetenskap,kurser i ämnen,procent var

språkkursema domine-språk med Blandsamhällsvetenskap, mera.
för invandrare.i svenskarade kurser

budgetåret det 5 100 kurs-kursdeltagarna underde 23 800Av var
funktionshindrade.500invandrare och ldeltagare som varsom var

Folkbildningsrå-kvinnor.62 deltagarnaDet procent som varavvar
folkbildningsforskning, 1997Föreningen förl997a, 1997b;det,

arbetslösa upphördeförutbildningsinsatsemade särskildaNär av-
folkhögskolomaKunskapslyftetKunskapslyftet. harIlöstes de av

mångahelårsplatser plat-det likafått 000 ochriktade medel till 10 är
åstadkomma för arbets-uppdraghade iFolkhögskoloma attser som

fått några medelriktadeStudieförbunden har inte1997.lösa under
Kunskapslyftet.inom

vuxenutbildning,Kommunal5.2

ochSSV särvux

den kommu-vuxenutbildningssystemetviktig deloch ärEn stor av
de saknarläsa in detmöjlighetnala verksamhet attvuxnasom ger

påbyggnadsnivå.gymnasienivå Kommu-grundskole- och samt
skolformför dennalandstingen huvudmäntill viss deloch ärnerna

vuxenutbildning.kallas kommunalsom
utbildningenochutbildningen i regiOftast kommunen egenger
någoneller viddå komvuxenhet/enhetervid kommunenssker gym-

använda andrafinns för kommunennasieenhet, möjlighet attmen
frånutbildningarköpatill exempel handlalösningar. Det kan attom

fristående utbildningsanordnare.frånellerkommun enen annan
påbyggnadsnivå finnsgymnasie- ochgrundläggande-,Kurser

sko-distansutbildning hosockså tillgängliga för statensvuxna som
finns möjlighetutvecklingsstördapsykisktförlor För vuxnavuxna.

gymnasienivånivå inomgrundläggande ochstudera särvux.att
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5.2.1 Kommunal vuxenutbildning
Följande utbildningskategorier räknas till skolformen kommunaltre
vuxenutbildning:

Grundläggande vuxenutbildning, utbildning imotsvarar° som
grundskolan.
Gymnasial vuxenutbildning, innehålltill nivåoch° motsvararsom
den utbildning i gymnasieskolan.som ges
Påbyggnadsutbildning, samlingsbegrepp för eftergym-är ett° som
nasiala kurser.

Enligt huvudregeln måste år20 eller äldre fåför atten person vara
vuxenutbildningl.delta kommunal detNär gäller gymnasial vuxen-

utbildning påbyggnadsutbildningoch kan dock sökande antas.yngre
Där gäller nämligen den måste årstuderande 20 eller äldreatt vara
eller har slutfört utbildning nationellt el-att ettpersonen program
ler likvärdig utbildning i gymnasieskolan. Skollagen, 11 kap.en
10 19 §

Kommunerna skyldiga anordnaär grundläggandeatt vuxenut-
sådanbildning i omfattning alla ocksåvill delta har möjlig-att som

het det. Kommunerna ocksåska informeragöra och försökaatt mo-
tivera kommuninvånama studera inom den grundläggandeatt vux-
enutbildningen. När det gäller gymnasial vuxenutbildning och
påbyggnadskurser finns inte skyldighet tillgodose hela ef-attsamma
terfrågan. Kommuner ska dock efter anordna gymnasialsträva att

påbyggnadskurserutbildning och efterfrågan ochmotsom svarar
behov.

Den grundläggande vuxenutbildningen grundskolanmotsvarar
och leder fram till nivå årskurs nio i grundskolan.motsvararen som

läsåretUnder 1995/96 hade den kommunala grundläggande vuxen-
utbildningen 152 600 kursdeltagare. Eftersom varje elev normalt lä-

fler kurser antaletän elever i den kommunala grundläg-ser en var
gande vuxenutbildningen betydligt lägre. En fårlägre siffraännu

istället beräknar antalet heltidsstudieplatser eftersomman om man
inte alla elever studerar heltid. studieårenUnder 1993/94-1996/
97 finansierade kommunerna grundläggande vuxenutbildning mot-
svarande i genomsnitt 26 200 heltidsstudieplatser Skolverket,
1997j. läsåretFör 1995/96 uppgick verksamheten helårs-till 25 000
platser

Personenhar deltai kommunalrätt vuxenutbildningfrånochmedandrakalenderhalv-att
året årdet haneller honfyller år.20
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kunskaperskavuxenutbildningen mot-gymnasialaDen vuxnage
dockharfår gymnasiet. Vuxna störreiungdomardemsvarande som

kurserfinns läsaMöjligheten mot-välja kurser.själva attfrihet att
ocksågårdetgymnasieskolan,inationelltsvarande menett program

enstakaellerfrån olikakurserkombinationläsa programatt aven
kurser.

påbyggnadsutbildningar,utbildningar,kategorintredjeDen av
nivå yrke,derasitilllederutbildningska annanensomvuxna enge

yrke.alternativt ett nytt
påbyggnadsutbildningenochvuxenutbildningengymnasialaDen

läsåret 1995/96. Avundertillsammanskursdeltagare862 600hade
kommu-ochkursdeltagare400för 64huvudmänlandstingdessa var

studieåret 1995/96Underkursdeltagare.resterandeförhuvudmänner
8005utbildningsvolympåbyggnadsutbildningamaomfattade omen

uppgickvolymVuxenutbildningensgymnasialahelårsplatser denoch
helårsplatser. 1997bl997a,Skolverket,800till 75

arrangerade kommunerna1993/94-1995/96läsårenUnder gym-
helårsplat-70065genomsnittmotsvarande ivuxenutbildningnasial

utgjordeshelårsplatser,80028dessa,år. antalEtt avstort avser per
särskildamedfinansieradesarbetslösaså förkallade kurser som
samtidigtarrangeradeKommunernaavsnitt 5.2.4.statsbidrag se

helårsplat-100genomsnitt 7motsvarande ipåbyggnadsutbildningar
1997jl996e,Skolverketser.

skolor förStatens5.2.2 vuxna
riks-Norrköpingoch iHärnösand äriSSV,förskolorStatens vuxna,

fördistansundervisningbedriverskolorrekryterande vuxna.som
så kalladochdistansundervisningbådesigSkolorna ägnar ren

sker detundervisningvarvadVid stu-undervisning. mestavarvad av
dådå till Hämö-ochelevernahemort,elevernasdierna resermen

undervisning.iför deltaNorrköpingrespektivesand att
programmål kursplanerochläroplan,följerSkolorna somsamma

i hu-utbildningerbjuderochvuxenutbildningenkommunaladen av
skolordockskahandförstadenna. Islag statensvudsak somsamma

deninomanordnaskanintesådana kursererbjudaför somvuxna
regel-ochspridningtillräckligmedvuxenutbildningenkommunala

1§1991:1108SFSoch 7§,2§1992:601 3 kapbundenhet. SFS
verksam-skolornashuvuddelenfinansierarDet är staten avsom
undervis-förintedebiterastillhörelevkommunoch denhet, ensom

itimmar540. 15gruppstorlek /Z undervisningstimmarantalförbrukatBeräknatsom
540timmar36 veckorveckani är

540.gruppstorlek /undervisningstimmarförbrukat antalBeräknadesom
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ningen. Till mindre del finansieras skolorna Härnösands ochen av
Norrköpings kommun avtal med ställer lokaler tillstatensom genom
förfogande. SOU 1993:23

Under studieåret 1995/96 läste 12 350 vid SSV. Av dempersoner
det 200 läste grundläggande vuxenutbildning och 450var som som

Övrigastuderade påbyggnadsnivå. 11 700 bedrevpersoner vux-
enstudier nivågymnasial Skolverket, l997a. Antalet gymnasie-

se kapitelpoäng 6 genererades under studieåret 1995/96 vidsom
bådade skolorna uppgick till 732 300. Av dessa 36 200var gymna-

siepoäng finansierade med särskilda bidrag för utbildningar för ar-
betslösa. Statens skola för i Härnösand, 1997; Anderssonvuxna
Almén, 1997

5.2.3 Särvux

Vuxenutbildning för utvecklingsstörda, vändersärvux, sig till psy-
kiskt utvecklingsstörda vill komplettera sin utbildning.vuxna som
Utbildningen i syftar tillsärvux kunskaper motsvarandeatt ge vuxna
dem i den obligatoriska Särskolan och gymnasieskolanssom ges yr-
kesutbildning. Kommunerna huvudmänär för ochsärvux skolfor-

följer läroplan gymnasieskolan och den kommuna-men samma som
vuxenutbildningen, har kurs- och timplaner. Timplaner-men egna

endast riktvärden, eftersom eleverna ina behöveranger särvux
varierande tid sig för fullfölja kurserna. Särvux kanatt delas upp
i följande nivåer:tre

träningsskolenivå-
grundsärskolenivå°
gymnasiesärskolenivå-

Under 1995/96 hade särvux sammanlagt 3 620 elever. Av dessa gick
40 träningskolenivå, 52procent grundsärskolenivå,procent
och 8 gymnasiesärskolenivå. Skolverket,procent 1996b

5.2.4 Kommunal vuxenutbildning, SSV och kurser
för arbetslösa

Som tidigare avlösernämnts Kunskapslyftet särskildstörre ut-en
bildningssatsning för arbetslösa finansierad med statsstöd. I sats-
ningen, pågick från 1992 till och med första halvåret 1997,som var
folkbildningen, den kommunala vuxenutbildningen och sko-statens
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mycketerbjödtillsammansengagerade ochlor för ettmanvuxna
utbildning.arbetslösaantalstort

helårsplatser31 300läsåret 1995/96 skapades cirkaUnder extra
vuxenutbildningen. Näs-kommunaladenstatliga stöden inomför de

utbildning-antingenstöden och dedelkommuneralla togtan gavav
kommun elleranlitaderegi elleriför arbetslösa an-annanegenarna

åretunderkursdeltagaretotala antaletDetordnare för detta. var
in-hadeoch 6kvinnor66dessa280 000 och procentprocentvarav

vandrarbakgrund.
helårsplatsema fanns inomallaövervägande delenDen gym-av

mindrepåbyggnadsutbildning, medanvuxenutbildning ochnasial en
gymnasieår för ungdo-basår tredjeochteknisktdel utgjordes ettav

cirka 70sammanlagtår. utnyttjade20 Kommunernaöver pro-mar
inomför arbetslösaför kursertillgängliga statsbidragetdetcent av

läsåret.aktuellaunder detvuxenutbildningkommunal
Även vuxenutbildning skullekommunalinomextrasatsningeni

vidSkolverketgjordeområden prioriteras. Dettainvandrartäta att
tillsärskild hänsynmedlen till kommunernafördelningsin togav

Göteborg,Stockholm,kommunernainvandrartätai de fyrabehoven
prioriteraderiksdagRegering och ämnenaBotkyrka.Malmö och

och 45och teknikspråk, naturvetenskapfrämmandesvenska, pro-
ämnesområ-också inom dessafannskursvolymenden totalacent av

läsåret 1995/96.underden
240sammanlagtår skolor förhadeUnder statens vuxnasamma

arbetslösa ochförsärskilda satsningenkursdeltagare inom den stu-
19960Skolverket,helårsplatser.motsvarade cirka 55dierna

förkurservolymbetydligtomfattar änKunskapslyftet störreen
sammanlagda kommuna-innebär denoch dettaarbetslösa gjorde att

Kunskapslyftet totalttill följdvuxenutbildningen ökar sett.av
Kunskapslyftetinnebärplatserförändringen i antaletFörutom

blandarbetslösa,förförhållande till kursernaimycket annatnytt
konkurrensutbildning iupphandlakommunerna attuppmuntras nu

hjälpmedpedagogik. kurserDeoch introducera avatt gavssomny
den kom-för utökaprincip endastistödet användesdet tidigare att

denvuxenutbildningenmunala var.som

invandrareSvenska för5.3

invand-syftesfi, harinvandrare,svenska förSkolformen att gesom
svenskaspråket detoch kunskapersvenskaikunskaper sam-omrare

invandrarnaska leda tillkunskaperoch arbetslivet. Dessahället att
sinaoch fullgörapåverka sin situationsina rättigheter,kan ta vara

många anord-kommunerdagliga livet. Iskyldigheter i detochkrav
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sfi i anslutning till komvuxenheter och i del kommuner anlitasnas en
studieförbund och folkhögskolor för sfi-undervisningen. Kommu-

huvudmän förär sfi, och de har enligt skollagen förnerna attansvar
söka dem har bristande kunskaper i språketsvenska ochupp som
motivera dem delta i sfi-utbildning. Regelrätt uppsökande verk-att

frånsamhet kommunernas sida har dock förekommit mycket spar-
samt.

Under läsåret 1995/96 deltog 51 500 i sfi-undervisning.personer
Knappt 32 000 dem hade års10 utbildning eller i bagagetav mer
medan cirka gått8 500 åri skola i 6 eller mindre i hemlandet. Elever-

mångahade olika modersmål de vanligaste finns angivna ina varav
tabell 5.3.

Tabell 5.3 De modersmålenvanligaste för läsåretelever inom sfi under
1995/96. Andelen elever modersmålmed respektive det totala anta-av
let elever.

Modersmål Andel
Albanska 8,6%
Arabiska 1,8%l
Bosniska/kroatiska/serbiska 33,5%
Engelska 2,9%
Kurdiska 3,9%
Persiska 3,9%
Ryska 2,4%
Somali 3,6%
Spanska 4,5%
Turkiska 2,2%
Övriga 22,7%
Totalt l 00,0%

Källa: Skolverket, 1997, Skolan sijfrøri 1997:De Betyg och utbildningsresultat,
128, Stockholm.rapport nr

En tredjedel eleverna hade bosniska/kroatiska/serbiskaav som mo-
dersmål och knappt 9 talade albanska och det tydligtärprocent att
flyktingvågen från kriget i det forna mångaJugoslavien sfi-stu-gav
derande. En de hade arabiska moders-storannan grupp var som som
mål. Dessa utgjorde knappt 12 eleverna.procent av

Av de drygt 51 000 fick sfi-undervisning 1995/96personerna som
uppnådde 27 såden kallade sfi-nivån åretunder och hadeprocent
därmed avslutat sina sfi-studier. Det 25 elevernaprocentvar av som
avslutade sin utbildning någon orsak eller studieuppe-togav annan
håll sfi-utbildningen"och 48 fortsatte läsåretunder 96/97.procent
Det 0001.sammanlagda antalet elevtimmar läsåretunder 13 189var
Skolverket 1997a, 1997b
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Utbildningsradion5.4
folkbildandeochkursprogramsänderUtbildningsradion, UR, pro-

skaavtal medUtbildningsradionsEnligt statenoch TV.i radiogram
utbildningsområdena förskola,sigriktaverksamheten ung-mot

ska URSamtidigt sär-vuxenutbildning.högskola och tadomsskola,
språkli-och tillfunktionshindradeolikatillskild hänsyn avgrupper

timmar TV706sände UR1996Underminoriteter.etniskaochga
ungefärochTVtimmar238dessaradio. Avtimmar813och 1 var

timmarresterande1:a-sändningar,så kalladeradiotimmar900 var
0007finns cirkaradio och TVsändsdetrepriser. Förutom som

låna bibliotek.attprogram
studiematerial ärsärskildasänds finnsTill de somsomprogram

50cirkaår förlagURVarjeUtbildningsradion. utframtagna gerav
faktamaterial.ochkurslitteraturkompletterande annatmedtitlar

påochkurserövningar tillinformation, annatdelfinnsDessutom en
infor-år modernahar denUndertext-TV.Utbildningsradions senare

samtligaSåanvändas.också börjatmationstekniken gottatt som
interaktivanvändsmånga kurseriochsidor Internetharprogram

IT.med hjälpundervisning av
fråntill alltanpassadförverksamhet ärUtbildningsradions vuxna

ekonomi,högskolenivå. Viktiga ärnivå ämnentillgrundläggande
samhällsfrågor kompe-ochspråk, kultur,främmandehistoria,miljö,

fördelades1996Underoch lärare.förskollärareförtensutveckling
ochhögskolapå kategorinUtbildningsradions11 procent resurserav

inomvuxenutbildning. UR-programmenkategorin42 procent
genomsnittligvardagsförmiddagarhadevuxenutbildningen en

personer.000cirka 40publik
ienskilt ochbåde följagårUtbildningsradions kurser att grupp.

studieförbundhosstudiecirklarianvändsvanligt kursernaDet är att
personalutbildningendelochutbildningsföretag,och avensom

högskolenivå enbartpå ärKursernaföretag.och privatamyndigheter
följerstuderandedenbetyderDetdistanskurser.utformade attsom

på uni-från handledarestudierådgivningfårochhemmakursen en
univer-vidsedanvill kanhögskola. Den etteller tenteraversitet som

förerhålla högskolepoängdärmedkanhögskola ochellersitet en
19971994,Utbildningsradion,studier.sina

Distansutbildningskommitténöverlämnade1997höstenUnder
det gäller Ut-förändringomfattande närregeringentillförslag om en

tvåiskulle delasURi korthetinnebarFörslagetbildningsradion. att
utbildningspro-sändaUR:sskulle rättföretagföretag. Ett överta att

närvarandeundervaritvilka eleverna1 under60 minuterundervisningstimmarSumma om
läsåret.
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i radio och TV och skulle för det ändamålet få digitala ka-gram egna
naler. Ett självständigt företag skulleannat UR:söverta program-
produktion och utveckla den till omfatta alla multimedi-att typer av
ala läromedel. Det företag skulle sända skulle intesom programmen
bara sända från det företag skulle UR:söverprogram tasom pro-
gramproduktion, också sända produceratsutan uni-program som av
versitet, högskolor, folkhögskolor, studieförbund, kommunala sko-
lor och andra utbildningsanordnare Distansutbildningskommittén,
1997. Regeringen har inte tagitännu ställning till utredarens för-
slag.

5.5 Kvalificerad yrkesutbildning -
KY

Sedan höstterminen pågår1996 försöksverksamhet med kvalifi-en
cerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå, allmänt kallad KY.
Försöksverksamheten KY har mycket stark arbetslivsanknytning.en
Företrädare från arbetslivet majoritet i ledningsgruppenutgör fören
varje utbildning för säkerställa utbildningarnaatt anpassade tilläratt
arbetsmarknadens behov. Utbildningama tydligt yrkesinriktadeär
och ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kun-en
skaper.

En tredjedel utbildningstiden lärandeägnas i arbete dåochav
befinner sig de studerande på arbetsplats och har tillgång tillen
handledning. Utbildningama mellan 40är och 120 långaveckor och
de flesta dem 80 långa.veckorär Under höstterminen 1996 ochav
vårterminen 1997 startade utbildningar 7001 heltidsplatser ochom

stycken.dessa utnyttjades 6951av
Försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning leds av

Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning. Högskolor, kommuner,
gymnasieskolor, komvuxenheter, folkhögskolor och utbildningsfö-

har inbjudits utforma kvalificeraderetag yrkesutbildningaratt och
söka medel för dessa hos kommittén. Hittills har utbildningar med
många olika inriktningar beviljats. Turism, telekommunikation,
vård, miljö, ekonomi och teknik någraär exempel de områden

finns representerade. Meningen den kvalificeradeär yrkes-som att
utbildningen ska prioritera områden där det riskerar uppstå flask-att
halsar samtidigt den ska försöka bryta de traditionella könsrol-som
lema arbetsmarknaden. I tabell 5.4 visas hur sökande och stude-

1 Detta det antalär studerande fannskvar i utbildning veckorefter utbildningensom tre att
startat.
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studieåret 1996/97.underbranscherolikasigfördeladerande
kvinnor.andelenutläsakanDessutom man

yrkesutbild-kvalificeradistuderandetill ochAnsökningarTabell 5.4.
bland destudieåret andel kvinnorAven stu-1996/97.branschvisning

derande.

KvinnorStuderandeAnsökningarBransch av
studerande,antalantal
procent

%69 19122Bygg
%273 55623handel, ledningförsäkring,Ekonomi inkl.

41 %3731441industrigrafiskmultimedia,IT inkl.
4 %5291trädgårdJord, skog,

55 %4282Livsmedel
63 %73147Miljö
0 %40146Sjöfart

27 %367906produktutvecklinginkl.Tillverkning
55 %84257Transport
20 %4070Träindustri

%183 81772inkl.Turism restaurang
9653 %376Vård
46 %Övriga 46221hantverkradio, TV,branscher t ex
45 %16955254Summa

utbildningifanns kvarstuderandeantalstuderande detAntaletAnmärknin är som
efter utbildningensveckor start.tre

yrkesutbildning.kvalificeradKommittén förKälla:

år 2000upphöryrkesutbildning närkvalificeradmed ut-Försöket
vid sistainstuderandedeavslutats för antag-bildningen togssom

yrkesutbildning, 1997a,Kvalificerad1998.höstterminenningen
1997b

uppdragregeringskansliet medinomtillsattshararbetsgruppEn
iinordnasutbildningar kanKY-liknandehurförslaglämnaatt om

företrädareharframtiden. Arbetsgruppen,iutbildningssystemet som
finansdepartemen-ochnärings-arbetsmarknads-,från utbildnings-,

våren 1999.underregeringenförslag tillsinalämnakommer attten,

högskolaochUniversitet5.6
och högsko-universitetSverige 13ibudgetåret 1995/96 fannsUnder

högsko-och medelstoramindre23forskningsresurser,fastalor med
Högskolesek-vårdhögskolor.högskolor och 22konstnärligalor, 9

med statlig,högskolorochuniversitetsåledes totalt 67bestodtom av
huvudman.enskildkommunal eller
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Verksamheten inom universitet och högskolor kan delas iupp
grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Grundutbildning

de inledandeär studierna i till kandidat-ämne och/ellerett upp ma-
gistemivå.

Utbildningskapaciteten inom grundutbildningen ökade med cirka
85 tioårsperiodenunder fram till 1995/96 ochprocent samtidigt öka-
de antalet aktiva doktorander med 31 Högskolesektomprocent. upp-
levde således kraftig expansion under decenniet. Den ök-störstaen
ningen skedde under l990-talet medveten politisk satsningsom en
bland till följd den höga arbetslösheten. Mångaannat universitetav
och högskolor dessutom plats betydligt fler studenter deängav
fick ersättning för, med undervisningsgrupper och överbelast-stora
ning på lärare och lokaler följd. Högskoleverket, 1997som

Som led i regeringens halvera denett strävan arbetslös-öppnaatt
heten årtill 2000 sker expansion det antal platsernu en ny av som

betalar årför. Till 2000 ska 63staten 000 platserpermanenta nya
med statlig finansiering ha skapats Prop. 1997/98: l.

5.6.1 Grundutbildningen
Under läsåret 1995/96 det 66 300 påbörjade hög-var personer som
skolestudier för gången.första Det totala antalet studerande inom
grundutbildningen uppgick till 286 600 och dessa 57 procentav var
kvinnor. Under det läsåretaktuella antalet påexamina grundnivåvar
31 600 och 85nästan dessa frånexamina utbildningarprocent av var

år eller längre.tresom var
Det lätt tänka högskolansär verksamhetatt heltidskursersom

på dagtid under hösttennin vårterrninoch för relativt männis-unga
kor, det inte helaär sanningen. Det förekommer både hel- ochmen
deltidsstudier, distansundervisning och sommarkurser. läsår-Under

l995/96 utgjorde andelen kurser långsammareet med studietakt 25
andelen distanskurser 5 och andelenprocent, Sommarkurserprocent

3 det totala kursutbudet. Dessutom deprocent studerande inteärav
såalltid För antal människor högskolestudier delett stort ärunga. en
vidareutbildning eller omskolning mitt i livet. läsåretUnderav en

1995/96 50 studenterna år25 eller äldre, samtidigtprocentvar av
27 år30 eller Höstterminen 1995procentsom änvar mer. var mer

42 000 studenter år35 eller äldre. Mer hälften dessa på-än hadeav
börjat högskolestudier för år10 sedan ochän del hadestormer en
tidigare avlagt högskolenivå.en examen

Den bedriver studier i normal studietakt erhåller 40 högsko-som
lepoäng år, något vanligen kräver heltidsstudier i 40 veckor.per som
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helårsstudenterl grundutbildningeninomantalettotalaDet var
olikasigfördeladestudieåret 1995/96. Dessa100 under ut-233

5.5i tabellbildningsområden procentsatsema anger.som

befann siggrundutbildninghelårsstudenter i5.5. AndelenTabell som
läsåretutbildningsområden 1995/96. Procent.underinom olika

Utbildningsområde Andel i procent
27,0Samhällsvetenskapligt
15,7Humanistiskt
15,4Tekniskt
12,9Naturvetenskapligt
9,5Vård
6,1Undervisning
4,3Juridiskt
3,1Medicinskt
1,7Konst
0,9Teologiskt
0,6Odontologiskt
0,4Farmaceutiskt
0,3Idrottsligt

Övrigt 2,2
Årsrapport 1995/96,och högskolorför universitetHögskoleverket, 1997,Källa:

Stockholm.

samhällsvetenskapliga. Drygtutbildningsområdet detDet största var
utbildningsområdet ochtekniskastuderade inom det15 procent

öka rekryte-naturvetenskapliga. Förinom detknappt 13 attprocent
och kur-naturvetenskapligatekniska ochtill deringen programmen

tekniskt/naturve-åren införtblandhar de ettannatsenasteserna man
särskiltså medbasår kallade NT-platserochtenskapligt vuxenstu-

1997diestöd. Högskoleverket,

Forskarutbildningen5.6.2

femårsperi-grundutbildning underhögskolansexaminerade iAv de
forskarutbild-övergått till5,81987/88-1991/92 hadeoden procent

Övergångfrekvensen därmedhadeläsåret 1995/96.medning till och
år. 3 100år fem Detundernågon tiondelsökat med procent varper

dessa1995/96 ochforskarutbildningtillantogs av an-personer som
medicinska fakulte-dentekniska ellerhälften till dennärmaretogs

andelenår äldre ocheller3138deAv procentnyantagnaten. var
Både medi-antaletdet totala40kvinnor nyantagna.procent avvar
stadigt ökathardekvinnor blandanåldem andelenoch nyantagna

1 multipliceratpåbörjat kursstudierharhelårsstudent antaletstudenterMed ensomavses
40.divideratmedmedkursenspoäng

4-18-0699
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långunder följd år.en av
De aktiva forskarstuderande knappt 15 600 under hösttermi-var

1995 och hur de fördelade sig mellan fakulteter kan utläsas inen ta-
nedanl.bellen

Tabell 5.6. Antal aktiva forskarstuderande vid olika fakulteter under
höstterminen 1995

Fakultet Aktiva ht-95
Humanistisk 2 201
Teologisk 243
Juridisk 161
Samhällsvetenskapli 2 762g
Medicinsk 2 980
Odontologisk 204
Farmaceutisk 138
Matematisk-naturvetenskaplig 6651
Teknisk 3 504
Teknisk-naturvetenskaplig 687
Filosofisk 229
Lantbruksvetenskaplig 403
Skogsvetenskaplig 273
Veterinärmedicinsk 129
Summa 15 579

ÅrsrapportKälla: Högskoleverket, 1997, för universitet och högskolor 1995/96,
Stockholm.

Flest forskarstuderande hade de tekniska, medicinska och samhälls-
vetenskapliga fakultetema, följda den humanistiska.tätt av

läsåretUnder 1995/96 avlades cirka 2 400 forskarexamina och av
dessa 600l doktorsexamina och 800 licentiatexamina. Detvar var
32 de disputerade kvinnor. Högskoleverket,procent av som var
1997

5.6.3 Tekniskt/naturvetenskapligt basår
År 1992 fick universitet och högskolor i uppdrag ettårigatt ge en

utbildning särskild behörighet för högskolestudier inomsom ger na-
turvetenskap och såteknik, det basåret.kallade Basåret riktar sig till
dem någotläst gymnasienivå gymnasieskolansänannatsom na-
turvetenskapliga linje, tekniska linje eller naturvetenskapsprogram.

Syftet med utbildningen få fler tillär högskolans tek-sagt attsom
niska och naturvetenskapliga utbildningar, och de elever blivitsom

Somaktiva studeranderäknasdem har aktivitetsgrad minst 10 Ingensom en procent.om
uppgift helårsprestationerfinns.om
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får därföruniversitetbasåret högskola ellertill ettantagna enen
Basåret har vi-högskoleutbildning.på efterföljandegarantiplats en

avsed-övergångsfrekvens till deframgångsrikt det gällersig närsat
fram tillalla60 och 70högskolestudiema. Mellanda procent av som

någon naturvetenskaplig el-basåret lästeregistrerade1994/95 var
året därpå.högskolanteknisk utbildning iler

basår också kommunalinomLäsåret 1995/96 inrättades vuxenut-
basåretlästespridningen. Deöka den regionalabildning för att som

från dem lästefick till skillnadvuxenutbildningi kommunal som
studierna.någon högskoleplats efter Degaranteradhögskola inteen
studier. Denmed sinastipendium de blev klarafick i stället närett

läsåretbasårsplatser500vuxenutbildningen hade 1kommunala
hälftenår 2 800 platser. Drygthögskolan hade1995/96 och samma

1997Högskoleverket,studerande kvinnor.de varav
stöd tillsärskiltinte längreKunskapslyftetSedan statenstartat ger

harvuxenutbildningen.basår kommunala Kommunernainom den
fårbasår de inomför statsstödetblanddock rätt annatatt arrangera

Kunskapslyftet.

vuxensstudiestödmed SärskiltNT-platser5.6.4
NT-SVUX

studerande medöka antaletsatsning förNT-SVUX är atten annan
tillvänder siginriktning. Satsningennaturvetenskapligteknisk och

årsår minst fem48 och harmellan 28 ochär ar-somsompersoner
möj-antalbegränsatbetslivserfarenhet. NT-SVUX ett personerger

tekniskt ochnaturvetenskapligt ellerlighet studeraatt ett program
studiestödet Särskiltstudier medsamtidigt finansiera sina vuxenstu-

innehåller bidragsandelstudiestöddiestöd SVUX. Detta störreen
för högskolestu-vanligen användsStudiemedelstudiestödetän som

fårbasår underdocksina studier medbehöver inledadier. De ettsom
efterföljande utbild-denbasåret Studiemedel. Sedanansöka närom

basåret.studieskulden föravklarad halverasningen är
någon utbildning2 200Höstterminen 1995 startade personer

basåret. de350 Avdessa gickinom NT-SVUX och personerav
år Högsko-i utbildning600 kvar2 200 l ett senare.personerna var

1997leverket,

Yrkesteknisk högskola YTH5.6.5

verksamhet 1975startade sinhögskolorna, YTH,yrkestekniskaDe
industrins behovtillgodoseföroch de bildades bland annat att av
tillhör de yrkestek-Organisatorisktyrkesmänniskor.kvalificerade
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niska högskolorna universitet eller högskola. YTH-utbildning-ett en
förutsätter påbörjarde bådestudier redan har yrkeskun-attarna som

skaper och erfarenhet yrkesområdeinom sitt och utbildningarna, om
60 högskolepoäng, har tydlig vidareutbildning.prägel För be-en av
hörighet till utbildningarna årsvid YTH krävs 2 yrkesutbildning och

års4 yrkesverksamhet inom området,det aktuella årseller 6 yrkes-
verksamhet inom området.det aktuella Behörighetskraven före-
skrivs Högskoleverket.av

Utbildningar tillhör YTH finns områdenabland inomannatsom
träteknik, Verkstadsteknik, fordonsteknik, textil- och konfektions-
produktion företagsekonomi och handel.samt

5.7 Arbetsmarknadsutbildning
Arbetsmarknadsutbildning arbetsmarknadspolitiskaär en grun-
der prioriterad vuxenutbildning riktar sig till arbetslösa. Det ärsom
vidare omställningsutbildning för dem behöver förnya sinaen som
kunskaper för fortsätta arbeta inom yrkesområdensina eller dematt

behöver yrkesutbildning för byta yrkesinriktning. Beslutattsom ny
arbetsmarknadsutbildning fattas arbetsförmedlingen.om av

Arbetsmarknadsutbildningen består den särskilt upphandladeav
arbetsmarknadsutbildningen och arbetsmarknadsutbildning inomav
det reguljära utbildningsväsendet. Under tiden deltar ien person ar-
betsmarknadsutbildning erhåller han eller hon Utbildningsbidrag se
avsnitt 8.3. budgetåretUnder 1995/96 deltog nå-217 400 ipersoner

form arbetsmarknadsutbildning. Av dessa deltog 87gon av ca pro-
i den särskilt upphandlade utbildningen.cent

Arbetsmarknadsutbildningen främstska yrkesinriktad ochvara
syfta till fårdeltagaren arbete, ocksåden kan yrkesför-att men vara
beredande. utbildningDen erbjuds brett fältspänner över ettsom av
yrkesområden och utifrånständigt arbetsmarknadens be-anpassas
hov. I tabell visas5.7 den totala bådedet vill den upphandladesäga-
och den reguljära arbetsmarknadsutbildningen uppdelad olika-
utbildningsinriktningar. Den förberedande utbildningen utgjorde 35

all arbetsmarknadsutbildning budgetåretunder 1995/96,procent av
vilket frånökning två år27 tidigare. Samtidigt mins-procentvar en

tvåkade de andra kategorierna, Administration/ADB och Till-stora
verkning, sina andelar till 24 respektive 18 procent.
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arbetsmarknads-reguljärochi upphandladTabell 5.7. Nya deltagare
på utbildningsinriktningar.budgetåret 1995/96, uppdeladeutbildning

Procentsatser.

AndelUtbildningsinriktning

7%vetenskapl.Tekn.
5%Vårdarbete

24%Administration/ADB
2%Samfärdsel

18%Tillverkning
5%Service

35%utbildningFörb.
Övrigt 4%jord, ochgruv
kommersiella

100%Summa
ÅrsrapportKonjunkturberoende åt ärder.1997,Arbetsmarknadsst relsen,Källa:

StockhoArbetsmarknadsprogram,1997:2, A S1995/96, APra m.

arbets-andelutbildningsanordnaresstudera olikaskaNär avman
upphand-denlämpligt endastdetmarknadsutbildningen är att se

bud-organiseradeutbildningsanordnarePrivatautbildningen.lade
deninomdeltagarnaför 48getåret utbildning1995/96 procent av

periodunderhadeAmuGruppenutbildningen.upphandlade samma
med 8folkbildningendärefter följdeochdeltagarna35 procent av

universitetet ochmed 7komvuxenheter procent samt gym-procent,
vardera.nasieskolan med 1 procent

1990-börjankraftigt iutökadesArbetsmarknadsutbildningen
nådde sinOmfattningenfånga fler arbetslösa.alltför detalet att upp

månadantalet deltagaregenomsnittligadet1992kulmen när varper
åtgär-arbetsmarknadspolitiskaandratillskapadesEfter 199286 300.

arbetsmarknadsutbild-iantalet deltagarearbetslösa ochför deder
deltagaregenomsnittliga antalethade detminskade. Till 1995ning

600.antalet 451996ochmånad till 54 600sjunkit varpersonerper
arbetsmarknadsutbildningiMånadsgenomsnittet gerpersoner

medår kontaktkommit iunderantaletingen bild ettpersoner somav
kortareoftastkurserna änarbetsmarknadsutbildning. Eftersom är ett

året antaletpågår i princip helaår ärverksamhetenoch personer som
betydligtarbetsmarknadsutbildningåretgång deltagit inågon under
månadermånad. 18Under detgenomsnittliga antaletfler detän per

utbildningstidengenomsnittligabudgetåret den1995/96långa var
arbets-och reguljärupphandladlämnadeför dem130 dagar som

antalet deltagaretotala nämntsmarknadsutbildning och det var som
omräknat145 000cirka400. Detta217 grovtmotsvarar personer

1997a, l997bArbetsmarknadsstyrelsen,månader.från 1218 till
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Den reguljära utbildningen inom arbetsmarknadsutbildningen
vänder sig sedan 1 januari 1997 endast till arbetshandikappade per-

och utomnordiska medborgare varit arbetssökande vidsoner som
den offentliga förmedlingen i minst månader.24 Behörighetsgivan-
de utbildning ska fortsättningsvis i högre utsträckning ske inom det
reguljära utbildningssystemet utanför arbetsmarknadsutbildningens

och arbetsmarknadsutbildningen ska därmed handlaramar mer om
yrkesutbildningar Prop 1997/98:l. Under 1998 kraftigtsatsas
yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Den yrkesinriktade arbets-
marknadsutbildningen ska öka med 20 000 platser månad samti-per
digt volymkravet inom de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernasom
sänks. Arbetsmarknadsdepartementet, 1997a

5.7.1 Mål 3-projekt inom kompetensutveckling för
arbetslösa

Sedan den 1 juli 1995 del deär aktiva arbetsmarknadspolitiskaen av
åtgärderna delfinansierade frånmed medel Europeiska socialfonden

såinom kallade Mål 3-projekt. Arbetsmarknadsverket föransvarar
Mål 3-projekten i Sverige och för dem de följerärgemensamt att
reglerna för åtgärderde aktiva finns tillgå.attsom

Målet med MålEU:s 3 långtidsarbetslöshetbekämpaär ochatt att
underlätta för ungdomar och riskerar utslagningpersoner attsom
komma in arbetsmarknaden. MålInom åtgärderna3 finns Kom-
petensutveckling, Vägledning rådgivning,och Starta och Vä-eget

till sysselsättning datortekens aktivitetsdel. Arbetsmarknads-gar
styrelsen, 1997b

gårDet inte åtgärdenöversätta Kompetensutvecklingatt inom
Mål åtgärden3 till arbetsmarknadsutbildning förbehåll. Inomutan
åtgärden Kompetensutveckling har hittills ungefär hälften delta-av

samtidigt registrerats deltagare i arbetsmarknadsutbild-garna som
ning, medan andra har registrerats deltagare i arbetslivsutveck-som
ling, arbetsplatsintroduktion eller datortek. En del deltagarna harav
endast registrerats deltagare inom Mål 3 och i övrigt kvarståttsom
bland de arbetslösa eller deltidsarbetslösa. Detta kan delvis bero på

omfattningen åtgärderna iblandatt liten.ärav
Under IZ-månadersperioden 1995/96 Målutgjorde 3 mycketen

liten del de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och det förstav var
under hösten 1996 verksamheten sköt fart Arbetsmarknadssty-som
relsen, 1997c. Nu finns cirka 10 åtgärderalla aktivaprocent av

Målinom
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Arbetsmarknadens5.8 parter
utbildningarrangerar

förvuxenutbildninghel delArbetsmarknadens parter arrangerar en
med fack-kurserLO och TCOmedlemmar.förtroendevalda och ger

nivå. Samtidigt erbju-påförtroendevalda centralförligt perspektiv
respektive lo-och derasLO och TCOförbunden inomder de olika

förtroendevaldaför sinaantal kursermycketkalavdelningar stortett
medlemmar.och

arbetsmiljö,behandlar blandutbildningarTCO:s centrala annat
900 kurs-utnyttjades knappt1996ekonomi och underjuridik och

nivårelativt högbedrivs centraltutbildningplatser. Den är ensom
högskolor.ochuniversitetsamarbetar meddel kurseroch för manen

tillgodogörakunnafall högskolepoäng. Föri dessaKurserna attger
i denförtroendevalda deltagitkrävs decentrala kursernasig de ut-att

nivå förbund.inom TCO:s 18bildning lägre som ges
ocksånivåpå centralkurser LOdel deEn arrangerar gessomav

andra kurseroch föruniversitet och högskolormedi samarbete an-
behandlar blandfolkhögskolor. Kursernasinalitar tre an-man egna

frågorfackligainternationellasamhällsekonomi,fackets roll,nat
året deltar i LO:sfrågor. 200Cirka 4arbetsrättsligaoch personer om

förbundens kurser.fler deltar ibetydligtutbildningar medancentrala
ofta iLO-förbundende 20lokaltDe kurser arrangerasavsom ges

medlemsutbild-grundläggandepå Somsamarbete med ABF orten.
kollektivavtalarbetsmiljö,kurser medningar ämnen samtsomges

arbetsplats.skyldigheterochrättigheter en
förarbetsmiljöutbildningarendastcentraltSACO bedriver
förpersonalutbildningensidan denskyddsombud vid renaav

förtroendevalda haroch de lokalaMedlemmarnaSACO-anställda.
förbundens regi.sig iutbildaSACO möjlighetdock hosäven att

exempelvis kurserkurser,förbund olika26SACO:s typer avger
inom yrkes-och kurserförtroendevaldaperspektiv förmed fackligt

utövningen.
central utbild-omfattandePå fanns tidigarearbetsgivarsidan en

avveckla-dennainom SAF,för medlemmarningsverksamhet men
blandutbildningarMarknaden förl990-talet.i börjandes an-

utbild-och behovet SAF:sutvecklatsledarskapssidan hadenat av
inteville SAFdärmed minskat. Dessutomningsverksamhet

med vissamarknadenkonkurrerandeutbildningorganisera som
endastmedlemmarerbjuds SAF:sverksamhet. Nudelägarföretags

där i förstaseminarierarrangeradevissa centraltdelta iatt
försäkiingsfrågor diskuteras.säkerhets- ochhand miljö-,

del kurser,dock helförbunden inom SAF39De se-arrangerar en
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minarier och konferenser vänder sig till ochexpertgruppersom spe-
cialister inom företagen. Kurserna behandlar exempelvis arbets-
miljö, förhandlingsteknik, lönesättning och löneadministration och

hållsdet också konferenser aktuella och branschfrågorämnenom av
olika slag.

Slutligen kan det finnsnämnas satsningaratt partsgemensamma
bland används för utbildningsändamål. Trygghetsfondenannatsom

SAF-LO, Trygghetsrådet SAF-PTK, Stiftelsen Trygghetsfonden
för kommuner och landsting sådana. Påexempelär det statliga
området finns Fömyelsefonden för organisations- och kompetensut-
veckling och Trygghetsstiftelsen ska förhindra arbetslöshet försom
de anställda i samband med omorganisation. SOU 1996: 164

5.9 AmuGruppen och privata
utbildningsanordnare

På marknaden för vuxenutbildning finns uppsjö utbildningsfö-en av
Det statligt ägda AmuGruppen AB Sverigesretag. utbild-är största

ningsföretag och det verkar i konkurrens bådemed offentliga utbild-
ningsanordnare och privata utbildningsföretag.

Tidigare sköttes arbetsmarknadsutbildningen Skolöverstyrel-av
och Arbetsmarknadsstyrelsen vid särskilda AMU-sen gemensamt

Center. Dessa AMU-Center hade då påmonopolnära attnog arrang-
arbetsmarknadsutbildning. Från och med 1986 började de erbju-era

da länsarbetsnämnderna sina tjänster i konkurrens med andra i enlig-
het med lagen offentlig upphandling. Under 1993 ombildadesom
bolaget AmuGruppen AB alla AMU-Center och sigägnarav numera
AmuGruppen AB inte bara arbetsmarknadsutbildningar.

Utbildningarna i privat regi sker mångainom ämnesområden. IT-
utbildningar, kurser i ekonomi, försäljning eller juridik vanliga,är
liksom kurser i ledarskap språk.och Dessutom finns kurser i drama
och konstnärlig verksamhet sida vid sida med skolor förannan ex-
empelvis retorik eller akupunktur. Listan kan lång. Somligagöras av
de privata utbildningsföretagen finns pårepresenterade hållflera i
landet, medan andra endast bedriver utbildning lokalt.

Till de kända utbildningsföretagen hör MiROi Utbildning,mera
Eductus, Lexicon och InfoKomp AB. MiROi Utbildning riks-är ett
täckande företag kurser i data, språk,media, ekonomi,som ger tu-
rism, teknik med och Eductus, Lexicon och InfoKomp ABrnera
finns också pårepresenterade flera håll i landet. Eductus har samma

studieförbundetägare TBV och företaget bland kursersom annatger
språk,i data och ekonomi. Lexicon huvudsakligen datautbild-ger
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InfoKompoch hosaffärsutbildningekonomi- ochocksåningar, men
kur-kurs,tråd varjeiröd oavsettdatautbildningfinns omAB ensom

huvudspår.service ellerekonomi, annatkärnämnen,har somsen
datautbild-säljerendastföretagantalocksåfinnsDet stortett som

da-ellerdatorerförsäljningtillanknytningellermedningar, avutan
VM-da-ochABLärDataexempeltillmärksBland dessatasupport.

ta.
påutbildningsigspecialiseratharutbildningsföretagdelEn

LearningochHermodsLiber centerexempelvisgällerDettadistans.
medÅre studerahand kanspråksigvill läraAB. Den egensom
kur-institutet. DerasLinguaphonefrånLinguaphone-kurserhjälp av

på kassett-undervisningmedsjälvstudierförutformadeär renaser
Andrakursböcker.tillkomplementCDellervideo ex-band, ettsom

Berlitzförspråkutbildningar ärerbjuderföretagempel vuxnasom
Education.och EFEF CorporateAB,SwedenInternational

utbildningsfö-från vissadirektutbildningköpakanAllmänheten
företagtillpå sälja kursersiginriktarenbartandra attmedanretag,

personalutbildningsäljsutbildningorganisationer. Näreller som
önskemål och detsammakundensefteroftakursernaskräddarsys

länsarbetsnämn-tillkursersinasäljerutbildningsföretagetgäller när
arbetsmarknadsutbildning.derna som

utbildningsföretagenprivataför demarknaden1997Under växte
kurserupphandlabörjadekommunernaABAmuGruppen näroch
företagendelEnKunskapslyftetsnivå inomgymnasial avramar.

Kunskapslyftskurser.också anordna1997höstenunderfick

ochPersonalutbildning5.10
arbetslivetikompetensutveckling

skerockså detattoch kompetens växer utankunskaperMänniskors
haranställdaförminstinteutbildning. Det santformell är somvia

tillgångkan haarbetararbete. Densittutvecklas imöjlighet somatt
ibefinna sigyrkesområde när-ochsittinomtillämpningmoderntill

stimulerassituationsådanIsker.förändringardeheten ensomav
område.sittinomutvecklingenmedjourhålla sig äattman

olikaolika företaglärandet harinformelladetstimuleraFör att
kan sättrotationstjänstgöring ettanvända sigstrategier. Att varaav

tillellerdelegera attutvecklas,få medarbetarna att seatt ansvaratt
andraläramycket ärde harprojekt däri attkollegorinvolvera yngre

intresseanställdasde att stu-också stimulera egetkanFöretagensätt.
studiehjälp-ochtillhandahålla litteraturexempeltilldera attgenom

medel.
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Den informella kompetensutveckling sker i arbetslivet regist-som
inte och den därförär omöjlig kvantifiera.reras Det Statis-att som

tiska centralbyrån kan kvantifiera den formellaär personalutbildning
betalas arbetsgivaren och bara densom är mycketav omfatt-storav

ning. Under det första halvåret 1996 fanns drygt 4 miljoner syssel-
i Sverige och dessasatta hade drygt 1,6 miljoner deltagit sådaniav

personalutbildning under halvåret. Det genomsnittliga antalet hela
utbildningsdagar 6,1 dagar och månader. Dettavar per person sex

2,6motsvarar arbetstiden eller drygtprocent 60 minuter i veckan.av
Det totala antalet utbildningsdagar uppgick approximativt till 19,5
miljoner dagar vid omräkning antalet dagar till 12-må-en grov av en
nadersperiod. Detta kan sägas drygt 75 helårsstudie-100motsvara
platser.

I tabell 5.8 finns samtliga kursplatser under första halvåret 1996
uppdelade olika ämnesgrupper efter kursemas innehåll. Datakur-

utgjorde närmare femtedel alla kursplatser.ser Kurser be-en av som
handlade arbetsliv också vanliga. Det 16 alla kur-var procentvar av

sådana kurser. Andra vanligt förekommandeser som var kursämnen
företagsekonomi, handel och kontor,var teknik, medicin, hälso- och

sjukvård beteendevetenskapsamt och humaniora.

ÄmnenTabell 5.8. inom personalutbildningen första halvåret 1996
Kursinnehåll Procent
Beteendevetenskap, humaniora 9%
Estetiska ämnen 1%
Företagsekonomi, handel, kontor 11%
Matematik, naturvetenskap 2%
Medicin, hälso- och sjukvård 10%
Arbetsliv 16%
Samhällskunskap 7%
Språk 2%
Datakurser 19%
Teknik 11%
Friluftsliv, hemkunskap, social service 3%
Kurser hänförliga till än ämnesgrupp 6%mer en

uppgift 3%
Summa 100%

Kältla:SCB, 1996, Personalutbildning 1995 och 1996, Statistiska meddelanden,
ore ro.

Vanligtvis erhåller högutbildade människor personalutbildning i hö-
utsträckning lågutbildadeän och det första halvåretgre 1996 ing-var

19524000/ 260 75092helårsstudieplatser.Antalethelastudiedagarhardeltasmed260
eftersom5 dagari veckani 52 veckor 260dagar.är
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högskola bakomhadedembemärkelsen. Avi denundantag somet
medanperioden,underpersonalutbildningi58sig deltog procent

grundskolagymnasieskola ellermeddemtal förmotsvarande som
högutbilda-Förutomrespektive 2636utbildning procent.högsta var

heltidsarbetandemedelålders,också tjänstemän,de fick grupperna
andrautsträckning änpersonalutbildning i högrekvinnoroch grup-

per.
inomanordnasbrukarpersonalutbildningalldelenDen största av

halvåret 1996förstaUnderorganisationen.ellerföretagetdet egna
arbetsgivarendenkursdeltagareallatvå tredjedelarhade egnaav

de fö-särskiltmärktesde arrangörernaBlandarrangör. externasom
huvudsakligutbildningverksamhethade än somretag annansom

el-maskinerlevereradeexempelvis firmoruppgift. Det nyasomvar
SCB,utbildning.ordnademed dettasambandiochdatorerler

l996a

delfinansieringMål 4Växtkraft5.10.1 av-
personalutbildning

fåorganisationellerföretagför attmånga olikafinns sättDet ett en
låta dehörbilligasteTill deanställa.destånd utbildning för atttill

utbildningsväsendetreguljärainom detutbildningideltaanställda
Vill kompe-under tiden.tjänstledigtdemochperiodför mangeen
sedanfinnsorganisationeninompersonalentensutveckla sommaren

Växtkraftdelfinansiering. EU:stillkällaintressant1996 programen
kom-förändring ochtillorganisationerföretag ochMål hjälpaska4

kartläggningenbådedelfinansierapetensutveckling avattgenom
utbildningen. Pro-självaochutbildningsbehovetochförändrings-

företagsmå medelstoraochianställdatillsig främstriktargrammet
iomsorgsverksamhet kommunervård- ochinomtill anställdasamt

landsting.och
medochtillkronormiljardercirka 5,1Mål omfattar4Växtkraft

Socialfon-från Europeiskafjärdedelkommeroch dessa1999 enav
från berördadehälftenochfrån svenskafjärdedelden, staten ar-en

kompetensutvecklingtillskadelbetsgivarna. En stor pengarnaav
omstruktureringarföljdtillarbetslösabliriskerarför dem att avsom

arbetslivet.iförändringaroch
räknarMål Sverige4 ihandhargramkontoretSvenska EU Pro som

skaföretag000cirka 30anställda imiljonkvartsmed närmareatt en
Mål Hittillskompetensutvecklingfå formerolikakunna genomav

förstaunderRedanMål varit programmetsför 4har intresset stort.
cirkasammanlagtmedföretag0007månadertio närmaresatte

Mål 4.hjälpmedförändringsarbeteigånganställda000130 ett av



108 Utbildningsanordnare utgångslägeti SOU 1998:51

Växtkraft Mål 4 inte detär enda EU-stödet för utbildning och
kompetensutveckling småi och medelstora företag finns till-attsom
gå. Strukturfondemas Mål Mål 5b Måloch 6 kan bidra till finan-
siering insatser utbildningsområdet och de inriktade påärav ut-
veckling i industriregioner, landsbygd respektive i glesbygd.
Inom för EU:s strukturfonder ocksåfinns gemenskapsinitiati-ramen

Adapt. Detta krävervet samarbete mellan i minstprogram parter tre
länder för bidrag till projekt stärker anställdas ställning införsom
framtida strukturomvandlingar.

Ett intressant inriktatannat yrkesutbildningärprogram som
och kompetensutveckling LEONARDO.är En central punkt i EU:s

LEONARDO hitta återkommandeär för utbild-attprogram systern
Ävenning i livslångadet lärandet. för finansiering från LEONAR-

DO krävs samarbete mellan i minst länder.ett Svenska EUparter tre
Programkontoret, l997a, 1997b

5.11 Hur de olika utbildningstypema
förhåller sig till varandra

En kan mångautbildning imöta olika former, och denvuxen person
uppdelning gjord i det här kapitlet utgår frånär den studerandessom
perspektiv det gäller utbildningsutbud.när Tittar bakom de oli-man
ka utbildningstypema beskrivits i kapitlet finner somli-som attman

kategorier går in i varandra, och alla utbildningsbegrepp intega att
är karaktär. I de flesta avsnitten beskrivs utbildningsan-av samma
ordnare, det inte falletär exempelvis i de avsnitt behandlarmen som
arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning. Istället sådetär

arbetsmarknadsutbildning ochatt personalutbildning vanligtvis ar-
flera olika utbildningsanordnare.rangeras av

Arbetsmarknadsutbildning samlingsbegreppär för allsagt ettsom
den utbildning arbetslös ellerär riskerar bli det kanen person attsom
delta i och erhållasamtidigt utbildningsbidrag. Den delenstörsta av
denna utbildning upphandlas länsarbetsnämnder och arbetsför-av
medlingar. studieåretUnder 1995/96 privata utbildningsföretagvar
och AmuGruppen leverantörer, utbildning köptes ocksåstora men

komvuxenheter, gymnasieenheter, folkbildning och högskola.av
bådeVid denna och andra uppdragsutbildning säljs utbild-typer av

ning så beställaren vill ha den, och kursplaner och liknande,som
den ordinarie verksamheten i skolforrnema,styr inte aktuella.ärsom

Till arbetsmarknadsutbildning räknas också reguljär utbildning
vissa arbetslösa deltar i under det fårde Utbildningsbidrag.som att

Den utbildning då fårde del inte annorlundaär denta änav som an-
dra människor får inom skolforrnema, och skolans huvudman får
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fråga.iförbetaltinte emotatt ta personerna
sig ävenfolkbildningen ägnarochskolsystemetoffentligaDet

ocharbetsgivareoffentliga ut-ochprivataföruppdragsutbildning
Detpersonalutbildning.kategorindåtillhör van-närmastbildningen

arbets-denpersonalutbildningdock egnaligaste avär att arrangeras
utbildningellermedföretagprivat utaneller som spe-givaren ettav

cialitet.
ingetdet sä-finnsbeskrivitsskolformergäller de somdetNär som

förknip-vanligenutbildningsanordnaremåste dedet somatt varager
exempel kanSomutbildningen.anordnarutbildningenmed sompas

skolfor-medkontaktikommermänniskorflestadenämnas att som
komvux-kommunernasdetvuxenutbildning görkommunalmen

ocksåfå studerarNågra statensgymnasieskolor.ellerenheter
behövervuxenutbildningkommunalSkolfonnenförskolor vuxna.

skolor,och kommunernas utanSSVendastintedock egnautövas av
andra.utbildningdenköpafrihethar sortens avkommunerna att

förordningenföljerutbildningsäljakan omFolkbildningen som
ochockså AmuGruppenkanoch detvuxenutbildningkommunal
be-utfärdahardem rättIngen attutbildningsföretag göra.privata av
detskolledare,kommunalmåstedetta göras menutan enavtyg,

undervisningen.självautfördehindraringetfinns attsom
blivitdethar1997startadeKunskapslyftetmed van-sambandI att

marknadsmässigtupphandlasvuxenutbildningkommunalligare att
kakan.denfått deldärmedharanordnarefleroch aven

försammanställningKvantitativ5.12
vuxenutbildningendelarvissa av

utbildningsutbud möttedetkonstaterasAvslutningsvis kan somatt
varie-mycketochomfattande1995/96studieåretunder varvuxna

företeelserskildavittstuderamöjlighethadeMänniskorrande. att
anordnare. Dessut-olikahosochskolformerflerainommånga sätt,

läratillvillkor attmöjlighetennaturligtvisfanns att seegnaom
saker.sig nya

kvantitativadendelsammanställning5.9 finnstabellI avenaven
uppfattningförkapiteli dettagivits att om un-information ge ensom

utbildningsplatserantaltabellenIstorleksordningar.gefärliga anges
kommunalfolkhögskolor, vuxenut-1995/96 inomstudieåretunder

högskolorochuniversitetvidgrundutbildningsfi,SSV,bildning,
personalutbildning. Dessa ut-ocharbetsmarknadsutbildningsamt

möjligtvaritvilka detför att ut-kategorierdebildningskategorier är
approximativnågoniutbildningsvolymenanordnadedentrycka
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form årsstudieplats. Observera olika volymmåttav användsatt i ta-
bellen varför de olika årsstudieplatserantal inte jäm-ärsom anges
förbara mycketänannat grovt.

Tabell 5.9. Utbildningsvolym inom vissa utbildningskategorier studie-
året 1995/96

Folkhögskolor l 100000deltagarveckor,eller
34400årsstudieplatsera34deltagarveckor.

Kommunalvuxenutbildning
Grundläggandevuxenutb. 25 000helårsplatserä540undervisningstimmar.
Gymnasialvuxenutbildning 75 800helårsplatsera540undervisningstimmar.
Påbyggnadsutbildning helårsplatser5 800 ä 540undervisningstimmar.

Statensskolaför 732300gymnasiepoäng,vuxna eller
l 400helårsplatserå540gymnasiepoäng.

Svenskaför invandrare 13190000elevtimmar,eller
24400helårplatserä 540elevtimmar.

Universitetochhögskola
Grundutbildning 233 helårsstudenter,100 därhelår 40utgörsav

högskolepoäng.

Arbetsmarknadsutbildning 45 600 genomsnittligtantaldeltagarepersonersom
månadperioden1995/96 mån..18per

Verksamhetenpågåri åretprincip varförom
antaletkan fungera approximationsomengrov
för antalhelårsplatser,hel/deltidblandat.

Personalutbildning 19500000helautbildningsdagar,eller drygt
75 100helårsstudieplatserä260dagar52 veckor.

Anmärkningar:
Eftersom olika volymmått används i tabellen siffrorna inteär jämförbara mellanutbildningskategoriema.

2.Vissa cimräkningarhar gjorts utifrån materialet i källorna, tidigare avsnitt i det-sekapiteta .
Omfattningenför SSV beräknadär exklusive utbildning påbyg nads- och

årundläggannivå. Under perioden studerade 5,6e kursde påprocent tagarnaavessanivaer.
Källor:
Arbetsmarknadsstyrelsen, 1997, Arbetsmarknadsverkets årsredovisning 1995/1996, Stockholm.

ÅrsredovisningFolkbildningsrådet, 1997, 1995 -1996, Stockholm.
Årsrapportllllölgskoleverket,1997, fär universitet och högskolor 1995/96, Stock-

o m.
Skolverket, 1997, Skolan i siffror 1997:Del Betyg och utbildningsresultat, rap-128, Stockholm.port nr
SCB, 1996, Personalutbildning 1995 Örebro.och 1996, Statistiska meddelanden,
Såagtêensskola för i Härnösand och Statens skola för ivuxna Norrköping,vuxna
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kunna5.9 tordetabelliårsstudieplatsdefinitionerolikaTrots av en
högskolorochuniversitetinomgrundutbildning varkonstateras att

studieåret 1995/96.utbildningskategorin underenskildaden största
kanskehögskolorochuniversitetvidbedrevsutbildningdenAll som

högsko-individerdel ärvuxenutbildning. Förkallasinte skadock en
studi-ungdomsutbildningen närförlängninglestudier avensnarare

gymnasieskolan.studier itillanslutningisker näraerna
och kommu-personalutbildningregistrerad5.9 komtabellEnligt

vidgrundutbildningenefterstorleksmässigtvuxenutbildning settnal
Arbetsmarknads-1995/96.studieåretunderhögskolaochuniversitet

båda skolfor-dessavolymmindre äntroligenutgjordeutbildning en
ochfolkhögskolomavidverksamhetengjordedetoch ävenmer

visartabelleniUppgifternainvandrare.försvenskaskolformen
utbildnings-litenmycketförskoladessutom statensatt var envuxna

hela.i detanordnare stora
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Infrastruktur-regelverk,6

organisation och

pedagogik

Kunskapslyftskommitténs direktiv Dir 1995:67 Kom-I sägs att
åtgärder för stimulera den pedagogiskamittén skall överväga ut-att

vuxenutbildningen. kom-vecklingen inom den samhällsstödda Om
föreskrifterkonstaterar det finns hinder i ellermittén styrsystematt

påkommittén förslagför pedagogisk utveckling, skall lämnaen
förändringar. Kommittén har i detta sammanhang definie-lämpliga

vuxenutbildningen folkhögskolor,den samhällsstödda stu-rat som
fördieförbund, kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning ut-

för SSVvecklingsstörda Särvux, skolor samtstatens vuxna
sfi.svenska för invandrare

det följande beskrivs viktiga i den samhällsstöddaI drag vuxenut-
ochbildningens regelverk och organisation i dess arbetssättsamt ar-

då i första handbetsformer pedagogik och metodik. Det handlar
kursutbud, tidsutläggning arbetssätt och arbetsformer.samtom

då förknippade medi sammanhang, deDessa bör näraärettses var-
stödja alternativt hämmaandra. Utbud och tidsutläggning kan en

viss pedagogisk utveckling. gjorda beskrivningen bak-Den utgör en
Kunskaps-grund vilken förändringar för vuxenutbildningen ochmot

lyftet diskuteras.kan

Styrdokumentl
vuxenutbildningen bland olikaDen samhällsstödda annatstyrs av

vuxenutbildning-skolformsspecifika förordningar. Den kommunala
skollag och medSSV därutöverSärvux samt styrs en gymna-en, av

programmål,till vilken kursplanersieskolan läroplan hörgemensam
betygskriterier.och

för det offent-det följande redovisas först aktuella styrdokumentI
för SSV.liga skolväsendet för och skolor Där-statens vuxnavuxna

för folkbildningen, det vill folk-efter beskrivs styrdokumenten säga
studieförbund.högskola och
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6.1.1 Kommunal och statlig vuxenutbildning
Styrdokumenten för kommunal vuxenutbildning, och SSVSärvux ut-

i första handgörs av

Skollagen SFS 1985:1100 med ändringar,senare-
Lag skolor för SFS 1991:1 108 med änd-statensom vuxna senare-
ringar,

årsFörordning 1994 läroplan för de frivilliga skolformemaom-
SFS 1994:2 med ändring,senare

programmålFörordning särskilda förom-
gymnasieskolans nationella SFS 1994:8program
gymnasiesärskolans nationella SFS 1994: 13 medprogram senare
ändringar
grundläggande vuxenutbildning SFS 1994:23 församt
de delar vuxenutbildning för utvecklingsstörda motsvararav som
den obligatoriska särskolan SFS 1994:27
Förordning kommunal vuxenutbildning SFS 1992:403 medom-

ändringarsenare
Förordning förskolor SFS 1992:601 medstatensom vuxna sena--

ändringar.re

finnsDärutöver förordningar för svenskundervisning för in-Särvux,
vandrare och uppdragsutbildning Skolverkets föreskrifter.samtom

framgårAv styrdokumenten kommunaladen vuxenutbildning-att
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildningen -

påbyggnadsutbildningoch nationell nivå i huvudsak iregleras-
Skollagen, förordningen års1994 läroplan för de frivilliga skol-om
formema, förordningen kommunal vuxenutbildning samtom av
Skolverkets föreskrifter.

grundläggande så-Den vuxenutbildningen syftar till att ge vuxna
dana kunskaper de behöver för delta i samhälls- och arbets-attsom

ocksåliv. Den ska syfta till möjliggöra fortsatta studier. Den äratt en
rättighet för sådanaalla saknar kunskaper normaltvuxna som som
uppnås i grundskolan. fåttDen har minst betyget Godkänd i densom
grundläggande Vuxenutbildningens samtliga kärnämnen svenska/
svenska andraspråk, engelska, matematik och samhällskun-som

frånskap har till slutbetyg grundläggande vuxenutbildning.rätt Den
frånhar fler betyg fårgrundläggande vuxenutbildning själva be-som

vilka övriga betyg ingåska i slutbetyget.stämma som
gymnasialaDen vuxenutbildningen syftar till kun-att ge vuxna
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fåskaper motsvarande de ungdomar gymnasiesko-kansom genom
lan. ska efter erbjuda utbildningKommunerna sträva att som svarar

efterfrågan och behov. Den gymnasiala vuxenutbildningen ärmot
till skillnad gymnasieskolan i olika nationel-dock inte uppdeladmot

bestårmed eller inriktningar endastla ut-utan ettprogram grenar av
bud gymnasiala kurser. och har varit kursutfonnad ochDen ärav - -
har med gymnasieskolan kursplaner,gemensamma gemensamma
kunskapsmål, betygskriterier gymnasiepoäng.och Kursutbudet be-
står andraspråk,kärnämneskurser i svenska eller svenska somav
engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik och natur-
kunskap och karaktärsämneskurser. De studerande kan välja läsaatt

tillsammanskurser visst eller vissmotsvarar ettsom program en
på omvårdnads-exempelvis eller samhällsveten-program,gren

också frånde kan läsaskapsprogrammet, kurser hämtasmen som
olika och dessa det de finner ända-sätta sättprogram samman

mångamålsenligt. Vuxenstuderande kan läsa kurs eller kurser.en
Om den studerande har läst samtliga kämämneskurser andrasamt

uppgårenligt tillkurser eller delkurser kursplanernasom samman-
fålagt minst 1970 gymnasiepoäng har den studerande sinarätt att

betyg dokumenterade i slutbetyg. övrigt dokumenteras betygenIett
på samlat betygsdokument. Poängsumman 1970 utgörsett av gym-
nasiepoängen för respektive Samhällsvetenskaps-naturvetenskaps-

2150 minus gymnasiepoängen för estetisk verksam-programmet
30,het idrott och hälsa A 130 specialarbete 20, vilka intesamt

får förekomma i den kommunala vuxenutbildningen. Detta gäller
den studerande förutom kämämneskursema endast lästäven om yr-

kesämneskurser, inneburitdetta i gymnasieskolan skulle haäven om
frånvolymkrav 2 370 gymnasiepoäng för slutbetygett ettom pro-

med yrkesämnen.gram
frånSlutbetyg kommunal vuxenutbildning allmän behörighetger

innehållerför högre studier, betyget lägst betyget Godkändom
minst 90 den aktuella kursvolymen. Allmän behörighetprocent av

också erhålla påkan han samlat betygsdo-eller hon etten vuxen om
kument har lägst betyget Godkänd kurser betygsatta i kommunal
vuxenutbildning eller SSV omfattande minst 1773 gymnasiepoäng

få90% 1970. finns möjlighet allmän behörighetDärutöver attav
så uppnådd års ålder, årsvia den kallade 25:4-regeln 25 fyra yrkes-

verksamhet betyget lägst Godkänd eller tidigare betyget 3 isamt
engelska A/motsvarande.

sådanPåbyggnadsutbildningen syftar till utbildningatt ge vuxna
nivå På-tillleder inom deras yrke eller till yrke.ett nyttsom en ny

byggnadsutbildning ifinns enbart kommunal vuxenutbildning och
SSV i gymnasieskola och utvecklas vanligtvis lokalt. Vissa na-- -
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tionellt riksrekryterande påbyggnadsutbildningarutarbetade och har
dock tagits fram Skolverket. I den Skolverket fastställdaav av ram-

påbyggnadsutbildningtimplanen har omfattandekursvolymen en
mellan 800-1200 gymnasiepoäng.

års1994 läroplan för de frivilliga skolformema Lpf 94

års1994 läroplan för de frivilliga skolformema Lpf för94 gäller- -
gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen, skolorstatens
för SSV, gymnasiesärskolan vuxenutbildningen föroch ut-vuxna
vecklingsstörda i tillämpliga delar för svenskundervis-särvux samt
ning för invandrare sfi.

bestårLpf 94 avsnitt skolans uppgiftervärdegrund ochettav om
mål målmed särskilda uppgifter för olikaochsamtgemensamma

skolfonner. målavsnitt omfattar och riktlinjer, där varjeEtt annat
mål mål uppnådelavsnitt indelat i endast del-är strävaatt attmot,

avsnittet kunskaper olikariktlinjer. De delavsnitten kunska-ärsamt
och inflytande,värden, elevernas och utbild-per, normer ansvar

ningsval arbete och samhälle, bedömning och betyg rektorssamt-
ansvar.

Våren 1996 genomförde Kunskapslyftskommittén enkätstudieen
riktad till skolledare i statlig vuxenutbildning, i vil-kommunal och

frågorken antal organisatorisk och pedagogisk ställdes.ett artav
frågeornråden folkhögskolomaMotsvarande tillställdes och studie-
Folkbildningsrådet.förbunden via Enkätsvaren sammanställdes se-

dan i kommitténs "Vuxenutbildare på SOUsjälva"sigrapport ser
Många1996:188. komvuxenheter har i sina enkätsvar redovisat

önskemål åter få åtminstoneläroplan eller särskiltatt ettom en egen
programmål,nationellt för vuxenutbildningen medprogram egna

önskemål förening eller samarbetenärmare närmareetc. ettom en
övrigamed vuxenutbildare istället för gymnasieskolan har ock-med

så från håll.framförts olika
Många komvuxskolledare har kritiserat förLpf 94 den i sinaatt

utgå frånskrivningar upplevs ungdomsperspektiv SOUett
1996:188. Begrepp elev, skola, upplevs främmande.etcsom som

läroplanen bland de frivilligaNär uppgifterna för degemensamma
skolformema exempelvis konstaterar utbildningen skall främjaatt
elevernas utveckling till ansvarskännande människor, aktivtsom
deltar i såoch utvecklar yrkes- och samhällslivet", känns forrnule-

medelåldersringen besvärande i med människor kan-en grupp som
ske arbetat aktivt fackligt, politiskt yrkesmässigt justoch med detta

år. sådant låtai tio-tjugo exempel Skolans uppgiftEtt är ärannat att
varje enskild elev finna sin unika och därigenom kunna deltaegenart
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ansvarig frihet. Läroplanensamhällslivet sitt bästa ii attgenom ge
innehåll, skrivning-det villinte kritiserats för sitthar däremot säga

målensärskildaoch uppgifter, där deskolans värdegrundarna om
för tydliggörsutbildning för ungdomar respektiveavseende vuxna

mål riktlinjer.för skrivningarna ocheller om
målKunskapsmålen avsnitt och riktlinjeri läroplanens ärom upp-

mål skolformer, delssamtliga frivilligadelade i dels gäller sär-som
mål gymnasieskola och offentliggäller olika delarna iskilda desom

mångaenligt skolledarevuxenutbildning. brist i läroplanenEn är
kunskapsmålsärskildaSOU 1996: 188 avsaknaden strävaattav

uppnå på vuxenutbild-den grundläggandeoch för deltagareattmot
sådana gymnasieskolans nationel-finns för elevermedanningen,

gymnasiala vuxenutbild-specialutformade denoch samtprogram
i gymnasiesärskolan ochför individuellaningen, elever program,

i särvux.
också denMånga 1996:188 kritiskaskolledare SOU är mot att

på individualisering fannstagit de kravläroplanen har bort somnya
statlig vuxenutbildningläroplanen för kommunal ochi den tidigare

i grund- och fördjden delades varje kursLvux 82. I upp
kursdeltagarnavanligen allt det stoffgrunddelen behandladesI som

fördjup-vidare till följande kurs etapp. Ibehövde för kunnaatt
utifrånarbetsuppgifter sina behovvalde deltagarna olikaningsdelen

så många sin yrkes-På anknyta tillintressen. kundeoch sätt vuxna
mål.sig väl preciseradeverksamhet eller inrikta mot

läroplansfrågoråterkommer iKunskapslyftskommittén till dessa
kapitel ll.

Programmål
föreskrifter regeringsbeslutläroplanen finns i särskildaUtöver om

strävansmåluppbyggda i delar med syfte,programmål, vilka är tre
programmålSådana finns för gymnasie-utbildningen.och krav

gymnasiesärskolans olikaolika nationella förskolans na-program,
vuxenutbildningen förgrundläggandetionella för den samtprogram,

och grundsär-träningssärskoladel delar särvux motsvararsomav
programmålNågra för gymnasial vuxenutbildning,specifikaskola.

på nivå påbyggnadsutbildning finns inte,förgymnasial ellersärvux
Sådanaockså påtalats skolledare i olika sammanhang.vilket har av

inriktningsmålprogrammål skulle exempelviseller kanske hellre --
möjligheter för studeran-beskriva Vuxenutbildningens olikakunna

dåvilkennationella förde endera kan följa dede, att programmen
struk-mål de själva kan komponeradessa givetvis bör gälla eller att

och behovberoende den enskildes intressenturerade studieplaner av
från kompletterande utbildningvarieradär omfattningen kan en-
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30 gymnasiepoäng till fullständigt slutbetyg medett ut-om egen
formning jämföra med gymnasieskolans Specialutfor-närmast att-
made program.

Sfi-undervisningen har särställning det gäller läroplanennären
för de frivilliga skolformema. Den inkluderas inte i de frivilliga
skolformer omfattas läroplanen ändåska enligt före-som av men -
skrift i förordningen svenskundervisning för invandrare vilaom -
de grundläggande värden Någrai denna. särskildasom anges pro-
grammål för denna utbildning finns däremot inte.

Kursplaner
programmålLäroplan och följs nationellt fastställda kursplanerav

med kursens målsyfte och med betygskriterier vadsamt som anger
eleven minst uppnåttska ha för bli godkänd. Den grundläggandeatt
vuxenutbildningen och motsvarande del har kurspla-Särvuxav egna

Samtliga gymnasiala kursplaner för gymnasie-ärner. gemensamma
skola och kommunal vuxenutbildning/SSV med vissa undantag för-
exempelvis estetiska Därutöver finns lokalt fastställda kurs-ämnen.
planer bådakan gälla för skolforrnema föreller dem.som en av
Kursplaner för kärnämnen fastställs regeringen och kursplanerav
för övriga Skolverket. Lokala kurserämnen fastställs styrelsenav av
för utbildningen.

frånDe läroplanen fristående kursplanerna revideras vid behov
kontinuerligt. frånSignaler skola, fångasoch omvärldavnämare upp
på sådant påtalade förändringsbehov analyserassätt,ett prövas,att
och förankras. Efter den revideras kursplanen, analy-processen om

på sådanthar visat behov. Systemet med rullande kurs-ettserna en
planereviderin för vilken Skolverket har har den fördeleng ansvar- -
i kursutformat gårdet in och revidera, lägga tillett system att att
eller bort enstaka kurser hel utbildningsväg ellerta utan att etten

behöver förändras. Avsikten innehålletämne i skolan ska kun-är att
hållas aktuellt tidigare.änna mer
Omfattningen studierna i kurs betecknas med gymnasiepo-av en

För varje kurs i har Skolverketäng. fastställtämne visst antalett
gymnasiepoäng. elevEn har enligt Skollagen uppnått det antal gym-
nasiepoäng sålunda gäller för varje kurs i eleven harämne närsom
inhämtat den kunskap utbildningen i kursen Avattsom avser ge.
kursplanerna för varje kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska det
framgå mångahur gymnasiepoäng kursen omfattar.

målKursens angivna i kursplanen konstanta. Till skillnadär- -
från tidigare tiden variabel. Deltagarnaär studerar kursen tillsnu en

nått kursmålen,de vilket kan ske vid olika tidpunkter. deltagareEn
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fåbehöver tid och ska det, innan betyg utfärdas. del-Enmer annan
når målen får dåsnabbare och betyg.tagare
faktum läroplan förDet och kursplaner äratt gemensamma gym-

nasieskola och kommunal vuxenutbildning ska i perspektivetses av
på nivåutbildning gymnasial i jämförbara kurser ska likvär-att vara

exempelvis vid fördig meritvärdering högre studier universitet-
önskemålhögskolor. ska däremot inte föroch Det uttryck ettses som

från tvåstatsmakten organisation för olika skolfor-om gemensam
mer.

Samarbete

någotDet kan i detta sammanhang angeläget attvara noggrannare
diskutera olika grader samarbete mellan kommunal vuxenutbild-av
ning och grund- respektive gynmasieskola. Kommunal vuxenutbild-

å åning sidan respektive grund- och gymnasieskola den andraena
sidan har alltid i eller mindre grad samarbetat. samarbeteDettamer

olika intensitetdiskuteras med vid olika tillfällen.
Samplanering vuxenutbildningmellan kommunal och grundsko-

la/gymnasieskola alltid förekommit.har Den kommunala vuxenut-
bildningen använder sig exempelvis ofta grundskolans och/ellerav

dågymnasieskolans lokaler samplanering kan schemalägg-avse
ning, de olika skolformerna sanmyttjar lärare och övrig personal
exempelvis vaktmästare, etc.

ocksåförekommerSamverkan oftast, där det finns gymnasie-en
dåskola. samverka exempelvisMan kan kring anord-gemensamt

nande udda kurs i för kunna möjliggöra dess exis-ämneett attav en
och kan delta överblivna platser i gymnasieskolanstens vuxna yr-

kesutbildningar, m.m.
Samordning innebär den formen samarbete hopslag-tätaste av -

ning. Därmed sällan sammanslagning grundskola ochavses mer av
grundläggande vuxenutbildning. alltidDet är nästansom avses sam-

påmanslagning gymnasial utbildning dagtid i kommunalav vuxen-
påbygg-utbildning gymnasieskolansmed olika Inte hellerprograrn.

ingårnadsutbildningama vanligen i sarnordningsdiskussionema.
mångaSamordning den samarbetsforrn för-är mestsom av anses

svåra ocksåde studier, inte gymnasieskolan fullt reelltutvuxnas om
organiseras enligt modellen för kommunal vuxenutbildning med
änmeskurssystem, kursutforrnning, koncentrationsläsning, etc.

Styrdokumenten för kommunal vuxenutbildning möjliggör sam-
nivåer. någotverkan olika Det finns däremot inte i skollag, för-

framhållerordning eller läroplan önskvärdheten samordning.som av
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6.1.2 Folkhögskolor och studieförbund

statliga styrningen folkbildningenDen intet vis lika omfat-ärav
tande styrningen det offentliga skolväsendet för Riks-som av vuxna.
dagens beslut i anledning folkbildningspropositionen 1990/91 :82av

Någonvissa riktlinjer. särskild lag finns inte, förord-däremotger en
ning statsbidrag folkbildningentill SFS 1991:977 medom senare
ändring. syfteDär med och villkor för statsbidraget. Däranges ang-

också särskilda villkor för statsbidraget till folkhögskolor respek-es
tive ocksåtill studieförbund. Därutöver finns särskild förordningen

statsbidrag till kontakttolkutbildning SFS 1991:976 medom senare
ändring för studieförbund och folkhögskolor.

Någon centralt fastställd läroplan finns inte för folkhögskolor och/
eller studieförbund. Varje skola erbjuder allmänna kurser, längdvars

år påvarierar mellan och fyra beroende förkun-den studerandesett
skaper. ocksåFolkhögskolorna erbjuder utbud särskildaett stort av

områdenkurser inom området.olika inte sällan inom det estetiska-
grundskolenivå,kan liggaDe gymnasial eller eftergymna-

nivå. också såsial finns kallade oftaDärutöver korta kurser i äm--
respektive skolas profil. fastställsKursernamotnen som svarar av

skolornas styrelser motsvarighet till lokala kurser i det offentli-en-
skolväsendet förga vuxna.
Betyg i enskilda efter avslutad kurs. Istället kansätts ämnen en

årtvå fåstuderande efter allmän kurs minst studieomdömeettom
med förmågasammanfattande bedömning den studerandes atten av
bedriva studier. Studieomdömet alla undervisan-sätts gemensamt av

studieförmåga,de lärare och har fyra grader: utmärkt mycket god,
ocksågod och mindre Folkhögskolan kangod. allmän och sär-ge

skild behörighet för studier vid universitet och högskola. Den stude-
måste då årrande vanligtvis allmän kurs 1-3 beroendeen om av-

tidigare uppnå nivåstudier och motsvarande igodkänd de sex-
kämämneskursema. Vilka särskilda behörigheter folkhögsko-som

frånloma erbjuder varierar skola till skola.

6.2 Organisation
Vuxenutbildningens organisation mångagivetvis olikarymmer om-
råden, frånallt exempelvis utläggning Schemalägg-lektionerav -
ning -till exempelvis strategiska utbildningsmo-överväganden om
dell och kursutbud. Kunskapslyftskommittén har i det följandeom

områden:valt begränsa sig till fyra lokal styrning, kursut-att stora
bud, tidsutläggning distansutläggning.och
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Lokal styrning6.2.1

radikaltvuxenutbildning förändradesför skola ochAnsvaret genom
åren 1989-1991. beslutfattade Dessaantal beslut riksdagenett som

utbild-för kommunalahuvudmannaskapinnebar bland ändratannat
övergångvuxenutbildningarsamhällsstöddaför allaningar samt en

verksamhetsan-från mål- Förregelstyming till och resultatstyrning.
nivåer innebarskolan, klassrummetalla kommunen,svariga --

ska bedrivassåväl reglering hur verksamhetenminskaddetta somav
effekternaresultaten ochredovisa och utvärderaökade krav att av

Skolverket, 1997g.verksamheten
kommunalutbildning i formanordnar det allmännaFör avvuxna

utvecklingsstörda och svensk-vuxenutbildning förvuxenutbildning,
dessa skolformerTillsammansundervisning för invandrare. utgör

särskildafinnsskolväsendet för Dessutomdet offentliga ut-vuxna.
kompletteringallmännabildningsformer anordnas det somsom av

föroffentliga skolväsendetvuxenutbildningen inom dettill vuxna.
skolväsendet förför det offentligahuvudmänKommunerna är

Även för kommunalhuvudmänlandsting kan vuxenut-varavuxna.
får överenskommelse träffats medsärskildbildning och enom-

vuxenutbild-för viss utbildning inomhuvudmankommun vara-
för utvecklingsstörda.ningen

kommunfullmäktigedet finnasalla kommuner skaI antagenen av
offentliga skolvä-bland visar hur kommunensskolplan, annatsom

skautvecklas. Av skolplanenska gestaltas och sär-sende för vuxna
uppnåframgå åtgärder vidta för dekommunenskilt de attavsersom

kontinuerligt följamål skahar Kommunennationella sattssom upp.
utvärdera skolplanen.ochupp

skolväsendetoffentligaför del dethuvudmanDen är avensom
enlighet med be-utbildningen genomförs iförför attansvararvuxna

förordningar. Varjeandra lagar ochi Skollagenstämmelserna samt
skolvä-för sitt offentligalandsting ska styrelsekommun eller som
särskildVanligtviseller flera nämnder.sende utse ansvarar enen

utbild-skolstyrelse, barn- ochsärskilda nämndernämnd eller flera -
utbildningsverk-förgymnasienämnd motsvarandeningsnämnd, -

också exempelvis arbets-förekommadet kansamheten, attmen
ihop inom särskildmarknadsfrågor vuxenutbildning kopplasoch en

ansvarsområde. organisera nämndverksam-nämnds Ett sättannat att
så kal-så utförarnämnder. Denkallade beställar- ochheten är genom

kommunstyrelsen.beställarnämnden kan iblandlade utgöras av
rektor, skaska det finnasledningen utbildningenFör somenav

åliggeri skolorna.hålla dagliga arbetet Detsig förtrogen med det
fårutvecklas. Som rektorför utbildningensärskilt verkarektor att att



122 Infrastruktur regelverk, och pedagogikorganisation SOU 1998:5 l-

bara den anställas utbildning och erfarenhet har förvär-som genom
pedagogisk insikt. Rektors tydliggörs i läroplanen. Därut-vat ansvar

ocksårektor föröver betygskataloger förs och utfärdarattansvarar
betygsdokument, det vill slutbetyg och samlat betygsdokument.säga

Kommuner och landsting får uppdra andra anordna kommu-att
nal vuxenutbildning. dåBetyg efter prövning nå-lärare vidsätts av

komvuxenhet. Rektor ocksåhar vissa formella kravgon om upp--
fylls möjlighet låta lärare/cirkelledare hos utbildningsan-att annan-
ordnare betyg, rektor exempelvissätta via informations- ochom

Ävenfoitbildningsinsatser goda förutsättningar för såda-detta. igett
fall rektor för utfärdandet betygsdokument ochna ansvarar av garan-

så betygens värde.sättterar
De studerande kan organisera sig i elevråd, dåvanligtvis anslutet

till Riksförbundet Elevernas Centralorganisation RECO. Eftersom
de studerande kanske bara läser eller kurser kan iblanddetetten par

svårt mobilisera aktivt intresse för elevråd vid kom-att ett ettvara
vuxenhetema.

offentligaFör det skolväsendet för ocksåfinns statligavuxna
skolmyndigheter, exempelvis Skolverket och Statens Institut för
Handikappade i skolan SIH. En Skolverkets viktiga uppgifter ärav
uppföljning, utvärdering och tillsyn. måste då utgåDen från kom-att

genomför sitt uppdrag och utvärdera sin verksam-att styramunema
mål-het. En och resultatstyrd måsteverksamhet utvärderas. Varje

nivå kommun, skola, klassrum skyldig utvärdera sinär att egen- -
verksamhet. En utvärdering syftar alltid till öka kunskapenatt om
det fenomen Påstuderas. nivåerde i detta sammanhang ärsom som
aktuella torde eller borde det främsta skälet skaffa sigattvara- -
kunskap för ha bättre stå pågrund i organisatoriskt-pe-att att etten
dagogiskt utvecklingsperspektiv mådet sedan gälla samspelet med-
samhällsutvecklingen, utbildningskostnader, utveckling av en ny
kurs, deltagarnas kunskapsinhämtande, deltagarmedverkan, arbets-

och arbetsformer nivåns måluppfyllelse.ellersätt Att stödja utvärde-
ring handlar ofta stödja pedagogisk utveckling. Skolverketsattom
riktade tillsyn tjugo kommuner har visat det finns allvarligaattav
brister i kommunernas områdeansvarstagande inom detta Skolver-
ket, l997g.

Även folkhögskolan från sin tillkomst varit den friaste allaom av
skolformer, så ändåhar lagt fast vissa för verksamheten.staten ramar
För varje skola ska det finnas styrelse med för den verk-en ansvarar
samhet där bedrivs. En förutsättning för statsbidrag skolanär attsom

måldokumenthar för skolansupprättat utbildningar planett samt en
för hur ska utvärdera verksamheten. måsteUndervisningen tillman
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frånform skilja bedrivsoch arbetssätt sig den inom gymnasie-som
föremålskolan och högskolan. bestämmelse dockDenna ärsenare

för diskussion i den nyligen överlämnade folkbildningspropositio-
också förStyrelsen har det ekonomiska verksamheten.ansvaretnen.

Styrelsen ledare för skolan folkhögskolestu-rektor. Deutser som en
studerandekår/elevkår,derande organiserar sig vid varje skola i en

vilken brukar ledas styrelse.av en egen
De elva studieförbunden leds sina respektive styrelser. De fles-av

nivåer:studieförbunden riksförbund,organiseradeärta tre ett en
distriktsnivå antal lokalavdelningar. varje cirkel skaoch För detett
finnas ledare godkänd lokal studieförbundsavdel-ären som av en
ning.

Folkbildningsrådet såvälfungerarI statlig myndighets ställe för
rådetsfolkhögskolorna för studieförbunden. Till uppgifter hörsom

bland fördela statsbidraget studieförbund och folk-mellanannat att
högskolor utvärdera verksamheten. genomförDessutomsamt att

år.utvärdering folkbildningen femtestörrestaten varten av

6.2.2 Kursutbud

Svenska för invandrare sfi och särskilt kursutbud förövrigt
invandrare

Svenska för invandrare sfi skolform. Den ska vila deär en egen
för frivilligagrundläggande värden i läroplanen de skol-som anges

formerna Lpf 94 och har kursplan, fastställsen egen som av rege-
ringen. Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid 525 tim-är

fårRiktvärdet överskridas eller underskridas beroende hurmar.
uppnåmycket undervisning de studerande behöver för de kun-att

skapsmål Undervisningeni kursplanen. bör bedrivas kon-som anges
året uppehålltinuerligt under hela med endast för Undersemester.

gångkursens ska den studerandes kunskaper stämmas sär-motav
delmål,skilda vilka angivits i kursplanen.

erhållaEfter avslutad kurs deltagaren betyg. betygska Som ska
någonanvändas beteckningama Godkänd G och Väl godkändav

når nivåninte till förVG. Om deltagare betyget Godkänden upp
erhålla förhål-ska denne intyg hon ivad han eller kanett som anger

mål. fålande till kursens studerande har betygsdoku-De rätt att ett
utvisar de har slutfört kursen och det betyg eller det in-ment attsom

fått.de hartyg som
Omfattningen sfi-undervisningen kraftigtvarierar mellan kom-av

år från år. årHälften sfi-undervisningall vecka 41munerna av var
1995 koncentrerad till storstäderna Stockholm, ochGöteborg Mal-



124 Infrastruktur regelverk, och pedagogikorganisation SOU 1998:51-

till fyra Västeråsmö, städer Norrköping, Uppsala, ochstörre öre-
årtill årbro Botkyrka. Ett vecka 42 1996 hadesamt senare sam-- -

kommuner endast drygt sfi-undervisning30 allprocentma grupp av
Skolverket, 1996b, 1997.

86 vårenI samtliga kommuner ansvarade 1997 kom-procent av
vuxenheter särskildaeller enheter med enbart sfi-undervisning SFI-
skolor för denna utbildning Centrum, 1997 Det ärensamma en.

från våren dåökning 1996, drygt 70 kommunenprocent attuppgav
Övriga vårenanordnare SOU 1996:188. anordnareensam var var

folkhögskolor, studieförbund1997 och AmuGruppen.
64I kommunerna väntetiden till sfi fyra veckor el-procent av var

åttaler mindre i 86och kommunerna veckor eller mindreprocent av
Centrum, 1997. Skollagen inteI väntetiden särskil-attanges om-

föreligger får uppgå månader.da skäl högst till tre-
fårflyktingar påAlla viss undervisning i svenska flyktingför-en

läggningen. När de sedan inordnas i kommun kan följande inträf-en
fa:

årAli, börjar förEn 45 kursen svenska invandrare ochperson - -
skrivs in i denna skolform. upptäcker relativtMan snabbt hanatt

påinte kan läsa skriva, i alla fall inte latinska alfabetet.och det Ali
då ocksåskrivs in i den vuxenutbildningen förgrundläggande al-

då tvåfabetiseringsundervisning. inskriven i skolformerHan är
tvåoch studerar exempelvis timmar i den skolformen ochena en

timme i den andra. Det kan diskuteras det rationellt eller ef-ärom
fektivt. nå godkändnivånHan kommer kanske aldrig heller i sfiatt

skrivkunskaper.grund kravenav-
år ocksåSophia, 27 skrivs in iEn kursen svenskaannan person - -

fårför invandrare. Hon lär sig relativt snabbt, betyget Godkänd
påbörja måstekursen, kan inte gymnasiestudier förstutanmen

andraspråk nivå.läsa Svenska grundläggande Hon kom-som
ocksåtvingas byta mellan olika skolformer ibland mellanattmer

olika skolor, olika betygssystem och finansiera sitt uppehälleatt
olikamed stödformer.

Även för ungdomar kommer blandning skolformer sfisamma av
och gymnasieskolan studierna besvärligare ochgöraatt systemen

obegripliga.mer

Alfabetiseringsundervisning, andraspråksfi och svenska allt-ärsom
så inte svårtanpassade till varandra. Invandrama har därför ofta att

de egentligen hör hemma iveta systemet.var
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på många olikaUndervisningen inom sfi kan arrangerad sätt.vara
nivågrupperas efter sina svenskkunskaperInledningsvis deltagarna

ocksåförsöker till vilken utbildningsbakgrund deoch hänsyntaman
högreakademiker föredrar oftast upplägg ochhar. En ett annat en

lågutbildad förekommer detundervisningstakt Dessutomän gör.en
efter tid vilka framsteg de olikanär settatt manman grupperar om en

På hållgjort. föredrar blanda olika natio-deltagarna del attmanen
för detnaliteter i möjliga utsträckning istörsta att svens-grupperna,

umgängesspråketspråket deltagarnaska det enda möjligaka vara
endast tala svenskaemellan. Samtidigt kan läraren ha metod attsom

Påfrån allra första undervisningsdagen.med de studerande den an-
språkhåll förförsöker undervisa människor med olikadra attman

dåsig och kan ha lärare inte bara talar svenska ock-utanman en som
så språkgruppens språk. undervis-dessa klasser kan läggaI uppman

utgår från språk språkgruppenså kan ochningen detatt se-man som
utifrånspråkets och grammatik det. Idan lär det svenska ordutman

svårt fåsmå få till-invandrare kan det dockkommuner med attvara
in iräckligt med deltagare för överhuvudtaget kunna dela dematt

olika kunskaper ocholika kan studerande med mycketDärgrupper.
eller mindre individuell hand-takt finnas i klassrum med mersamma

frånledning läraren.
Många sfi-undervisning fortsättadeltagare tycks efter avslutad

andraspråk i kommunal vuxenutbildning,studierna i svenska som
kombinerade exempelvis engelska ochlel-ofta med andra ämnen --

arbetsmarknadsåtgärder.erhålla Variationenpraktik eller olikaler
några kommuner före-tycks öka med storleken kommunerna. I -

gåttocksåträdesvis mindre har invandrarna direkt i arbete. Dettaut-
dock ofta krävt särskilda insatser.har

uppdrag utvärderats Centrum förSfi-kursen har Skolverkets av
tvåspråkighet Utvärderingen titelnvid Stockholms universitet. med

kritisk.älskar Sfi vissa punkter mycketVem är
problemen för sfi-verksamheten och dessEtt de absolut störstaav

enligt förkvalitativa utveckling den intressekonflikt Centrumär som
tvåspråkighet uppenbarligen finns mellan olika i flyktingmot-parter

på många hållKonflikten uttryck i personal inomtagandet. sig atttar
andra instanserflyktingmottagandet och arbetsförmedlingen eller

utbildningsornrådet kritiserar sfi-lärarna för inte levererautanför att
kvalitet tillräckligt kort tid, medanprodukter tillräcklig godav

utbildningsanordnarna ofta kontrar med kritikensfi-lärarna och att
Många på undervis-orättvis och ovederhäftig. har synpunkter hurär

ningen ska bedrivas. Uppenbara samverkansproblem kommer mer
detalj studerade kommuner.eller mindre tydligt till uttryck i samtliga

måluppfyllelse måstesfi hävdadebedömning inomEn utvär-av -
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utifrånderarna ske de för sfi-undervisningen målen,uppsatta om-
Övrigavilka i måste rådadet kommunen givetvis enighet. verksam-

heter kopplas till måstesfi-undervisningen enligt utvärderamassom
uppfattning fungera såmedel för svenskinlämingen skaattsom
smidigt måste alltså utifrånmöjligt och planeras de studerandessom
språkliga framsteg språkutbildningen.och användas iresurssom
Sñ-nivån kan inte rimligtvis anslutande verksamhetersmotsvara -
exempelvis arbetsförmedlingens språkligskiftande krav kom--
petens.

svårKursplanen applicera i den konkreta undervisningenär att
Centrum, 1997, de nyligen utarbetade nationellaäven om proven

möjlighet till viss lägesbestämning. Detta beror bland annatger en
målfonnuleringen kunskapsnivå synnerligenäratt anger en som

avlägsen för studerandekategorier. dem det enligtFör utvärde-stora
någorlundahelt uteslutet de uppnårimlig tid ska kunnaattrarna

mål.kursplanens Formuleringarna i kursplanen dessaär anser- -
hållna.dessutom mycket allmänt Särskilt med tanke planenatt

ska kunna appliceras i målgrupperundervisningen för vitt skilda bör
enligt utvärderarna inom delmålsfi och formuleras.etapper

uppnått godkändnivånInvandrare i sfi och vill fortsätta stu-som
dera svenska kan det i kursen andraspråk påSvenskagöra som

Övergångennivågrundläggande på nivå. frånoch gymnasialsenare
andraspråk nivåsvenska grundläggande till motsvarandesom

nivåkurs gymnasial dock problematisk. Kursplanema byggerär
påinte svårtvarandra har glapp fördet invandraregörutan ett som

vidare.att
kan iDet detta sammanhang finnas anledning framhål-särskiltatt

invandrarnas olika bakgrunder. Alla invandrare inte i behovär av
alfabetiseringsundervisning eller långsamundervisning i studie-ens
takt. ocksåDet finns invandrare med postgymnasial utbildning som

förutsättningar bådehar alla snabbt sig igenom sfi och svenskaatt ta
andraspråk såväl grundläggande gymnasial vuxenut-som som

bildning för måstesedan vidare. Detta redas redan iatt ut sam-
band med individuell studieplan upprättas.att en

Orienteringskurser
Många komvuxenheter vårenhar i Kunskapslyftskommitténs enkät

önskemål1996 framfört de orienteringskurser avskaffa-attom som
ides och med reformeringen återvuxenutbildningen 1991 skulleav

få bli nåverktyg för och lågutbilda-motivera studieovana ochett att
ocksåde. skulle såvälDe kunna bättre vägledning individuelltge -

i möjlighet öka deltagarnas studietekniskasamt attsom grupp ge-
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färdigheter.
Regeringen har i förordningsändring medgivit denna möjligheten

från våren15 januari också många1997. Redan under 1997 har en-
heter börjat arbeta med denna kurstyp.

på nivågrundläggandeKurser

Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarande grundskolan
årtillskapades åstad-1991. Ett syftena med denna reform är attav

komma flexibel vuxenutbildning med utökade möjligheteren mer
nivåer.till samtidiga studier i olika olika Ett syfteämnen ärannat

effektivitetsmålen,stärka speciellt för den del verksamhetenatt av
tidigare benämndes igrundvux, RRV revisionsrap-som som av en

såvälRiksrevisionsverket, 1990 kritiserats för organisatoriskaport
innehållsliga avsågproblem. Med organisatoriska problemsom

förhållandegrundvux förRRV isolerat i till den övriga skol-att var
verksamheten och skolformen fick för litet deatt av resurser som
kom vuxenutbildningen helhet till del.som

innehållsligaTill de problemen räknade RRV socialkurativatt en
påverksamhet utvecklades bekostnad den resultatorienteradeav mer

kunskapsfönnedlingen bristande individuell studieplane-samt att
försvårade årring för deltagarna. Reformeringen 1991, vilken .ledde

till sammanslagningen grundvux och ikurser kommunalen av vux-
högstadienivåenutbildning etapp l, har enligt Skolverkets ut-

mångavärdering Skolverket, l997d i kommuner inte helt sla-ännu
git såigenom. Det har där istället blivit döpt grundvuxatt man om
och tilll tidigare del och del grundläggandeetapp senare av vuxen-

innehållutbildning förändra och uppläggning. I den tidigareutan att
delen majoriteten deltagarna invandrare.är av

Kommunerna har enligt Skolverkets utvärdering i allt mindre ut-
påsträckning informera och rekrytera till vuxenutbild-satsat att om

ning överhuvudtaget. Informationen grundläggande vuxenut-om
bildning har vanligen skett presentation i den allmänna kom-genom
muninforrnation, två gånger år gåreller möjligen tillutsom en per
boende i kommunen. frågaMan kan naturligtvis kritiskt sig detom

rimligt kortutbildade eventuellt med läs- ochär att anta att vuxna -
skrivsvårigheter olika instabil livsföringslag, eller social utsatthetav

sig och läser igenom kommunernas skriftliga informa-sätter ner-
tion i broschyrfonn.

Allt fler ofta med olika former läs- och skrivproblemyngre av- -
har under l990-talet sökt sig till den grundläggande vuxenutbild-
ningen SOU 1996:188. Allmänt svårthar det emellertid varitsett

rekrytera svenskar. viktigasteDen orsaken har kom-att uppgav-
våren Lågut-vuxenhetema 1996 varit studieñnansiella problem.-
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råd nivå,inte haft dennabildade har helt enkelt studeraatt om en
lån.studiestödet orsak intresset fördel Enutgörs är attav annanav

ålder.många lågutbildadestudier hos har avtagit med stigande Yt-
också studier grundläggandeterligare orsak kan atten annan vara

nivå möjliga kombinera med exempelvis yrkesin-sällan har varit att
nivå.studier gymnasialriktade
åvilar varjeEnligt läroplanen Lpf 94 det rektor tillse elevatt att

reviderari dialog med skolan individuell studieplan ochgör upp en
studieplaner harden vid olika tillfällen under utbildningen. Dessa

inte bara grundläggande vuxenutbild-ofta saknats. Detta gäller den
vuxenutbildning helhet. de finns harningen kommunal Därutan som

ibland endast utgjort sammanställning de kurser den stude-de en av
avsågrande läsa och den studiestödspoäng dessa kurseratt genere-

mål mål nås.rade och inte med studierna och hur dessa ska Ettangett
inte i sammanhang,skäl har ofta varit dels studieplanenatt setts ett

sådanafrågan lokalt för planerdels har attatt ansvaretsomom vem
fram inte klarlagts.hartas

enligt gjorda redovis-grundläggande vuxenutbildningen harDen
katederundervis-ningar genomförts ibland mycket traditionellsom

ambitiös och väl fungerande undervis-ning och ibland mycketsom
undervisning,ning, vilken konkretiserat begrepp deltagarstyrdsom

Svårigheter erhållaproblembaserat lärande, grupparbete, sär-etc. att
varit sällsynta. har detskilt stöd i eller form har Däremoten annan

risk för lärare liksom i svenskundervisning för in-funnits viss att -
risk i längdenvandrare ibland blir kurator lärare,än sommer en-

både lärar-blir till nackdel för deltagare och lärare. Förekomsten av
varit i denna del den kommunalalag har utbredd vuxenut-mer av

inte varitbildningen i övriga delar därmed den har all-än sagt att-
förekommande.mänt

framhållerSkolverket sin utvärdering grundläggande vuxen-av
utbildning vissa politiker misstror kommunalalokala denatt vuxen-
utbildningen folkbildningen mycket lära dennaoch har atttror att

svårt förståfinner detta, ef-kommunala skolform. Skolverket det att
gjorda utvärderingar folkbildningen visar folkbild-tersom attav

nå målenningen inte lyckas ha deltagarstyrd verksamhet,att en ar-
utifrån verk-beta deltagarnas förutsättningar och behov eller ha en

demokratimålen finns inomsamhet stärker de allmänna somsom
finns fortsätter Skolverket inget stöd irörelsen, särskilt bra". Det

undersökningens för folkbildningen skulleresultat talar attsom vara
komvux rekrytera mindre studiebenägna el-bättre än att grupper

få nåler deltagarna bättre resultat."att
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nedanstående påSammanfattningsvis kan citat visa betydelsen av
nivå:studier grundläggande

"Att studera betyder mycket för deltagarna i densom vuxen
grundläggande genomgåendevuxenutbildningen. kommentarEn
från våra informatörer bland dessa det andraär att man ser som en
chans i livet, och individ heltharatt man nu som vuxen mognare en

förståelse för betydelsen ha god skolunderbyggnadattannan av en
och helt motivation för studera hadeänatten annan man som ung.
Många också målandeberättar fåttoch hur despontant om en ny
självbild sina studier liksom föreställningar in-samtgenom nya om

för Våra informatörersin omvärld..... har berättat hur detresse om
sig i föreningsliv, börjat intressera sig för lokalpolitik ochengagerat

blivit aktiva föräldrar i sina barns skolor. Skolverket,mer som
1997d.

Kurser motsvarande grundläggande vuxenutbildning finns i form av
år påförsta vissa sådanallmänna kurser vid folkhögskolor. En all-ett

folkhögskolekurs omfattar i alltid svenska, engelska,män stort sett
matematik, historia, samhällskunskap och naturkunskap kanmen
också innehålla psykologi, motion, olika skapande äm-samttema

eftersom varje folkhögskola själv bestämmer sin verksamhetnen,
hänsyn till skolans ideologiska inriktning.med Det innebär denatt

låta slåhuvudman driver folkhögskola kan sina idéer igenomsom en
får Påi skolans arbete skolan särskild profil. folkhögskolor meden-

sådan ocksåprofil förekommer de allmänna kurserna knyteratt an
till denna, exempelvis med studier i bibelkunskap, invandrarkun-

fackförenings-,skap, folkrörelse- och organisationskunskap, inrikt-
ning fotboll,mot etc.

också mångaInom studieförbundsvärlden cirklar di-ärges som
nivå,koppladerekt till grundläggande exempelvis cirklarämnen

grundskolenivå.i svenska, matematik och engelska erbjudsDär
också cirklar i eller mindre utsträckning motsvarandestörresom ger

utifrånkunskaper fast perspektiv,andra exempelvis skrivarkurser,
dyslexicirklar, cirklar i kommunalkunskap och turistengelska.

Kurser inom de delar vuxenutbildning för utvecklingsstördaav
oftastsärvux grundsärskolan läggs deltid. Ut-motsvarar utsom

bildningen kombineras med träning i daglig livsföring ADL-trä-
påning, verksamhet dagcenter, den för-Kurseretc. motsvararsom

beredande träningssärskolan i kommunikation medattämnenages
kroppsspråk, symbolspråk förståmimik, eller kunnagester annat

förståddsig rumsuppfatt-och verklighetsuppfattninggöra samt
ning, tidsuppfattning, orsakssammanhang omvärldskunskapoch
vardagsmiljö, närmiljö och samhälle. ligger i sakensDet natur att

8-06995-l
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delinom olika delarna till mycketundervisningen de särvux storav
behovsstyrd.blir

dåform enskild undervisning. Deti ofta iKurser ärsärvux avges
endasttimmar elev under veckaintressant antaletatt notera att per en

uppgår siffra giltigSkolverket, 1996c. Om dennatill cirka 2,0 är
läsåret erhålladeltagare 65-70för samtliga veckor under torde en

sådanår. vilken utsträckning under-timmars undervisning I enper
uppehållan-pedagogisk verksamhet ellervisning betraktaär att som

diskuteras.de verksamhet torde kunna

Gymnasial utbildning
nivågymnasiali kommunala vuxenutbildningenKursutbudet den

kursutbud, bortsettfullt med gymnasieskolansöverensstämmer ut
från estetiska idrott ochutbildning i estetisk verksamhet, ämnen,att

fårfårschack inte erbjudas. hellerhälsa, Specialidrott Intesamt spe-
motsvarandeförekomma. folkbildningen finns intecialarbete Inom

ofta profil hosrestriktioner. estetiskaTvärtom ämnenutgör en
såväl långamånga inom efter-folkhögskolor, de kurserna som

utbildningar.gymnasiala yrkesinriktade
Många intekomvuxskolledare har beklagat estetiska ämnenatt

1996: 88.erbjudas i kommunala vuxenutbildningen SOU lkan den
få bådaframhåller med hjärnhalv-deltagarnas behov arbetaDe attav

ochkunna utveckla flexibeltvia estetiska ämnenatt ett merorna,
frågor ytterligare.kapitel 11 behandlas dessakreativt tänkande, Ietc.

ifrågasättas behov andrakan givetvis inte kan haDet avom vuxna
nationellt fastställda kurserutbildningar och därmed andra än--

Många problemenungdomar. enheter upplever de störstaatt ett av
avsaknaden korta yrkesin-det kursutbudetmed är avgemensamma

riktade/yrkesförberedande eller yrkesintroducerande kurser,rent av
ocksåför 1996:188. kan behövasspeciellt SOU Det spetsut-vuxna

yrkesområden. gårnivå gi-bildningar gymnasial inom olika Det
sådana fastställda kurser,vetvis utveckla kurser lokaltatt mensom

natio-och sprids intede inte sättstatus somsamma sammager
fastställda.nellt

exempelvis naturvetenskapligproblem medEtt ärannat att vuxna
något slags humanistisk baskurs ochinriktning ofta önskar tvärtom

humaniorainriktning samhällsvetenskap ellermedatt motvuxna
naturvetenskapligskulle vilja komplettera med kurs,gärna somen

omfång 60-100 gymnasiepoäng is-till sitt kanske skulle vidstanna
exempelvis biologi fysik och kemi vilkatället för A, A A, samman-

Några sådana finnsgymnasiepoäng. kurser inte.lagt 280motsvarar
förordningeninte heller förenligt med föreskrifterna iDet torde vara
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kommunal vuxenutbildning sådanainrätta kurser lokalaattom som
kurser. Förordningen medger inte andra kurser påyrkeskurseränatt

nivå fårgymnasial delas i delkurser.upp
Ytterligare problem kopplat till olika formerärett annat av upp-

dragsutbildning. Företagen vill ha exempelvis delgärna svenska,en
del engelska och/eller del matematik dock inte hela kurser.en en -

Dessa delar köper fåroch de anställda sin utbildning. Det där-ärman
i praktiken omöjligt för deltagarna få tillgodoräkna sigemot att

dessa kunskaper i reguljär utbildning i kommunal vuxenutbildning.
Om istället kurserna i de allmänna ämnena sättsamma som re--
dan fallet för kurser i yrkesämnenär skulle kunna delas inu upp-

sådelkurser, skulle problemet kunna lösas SOU 1996:188. Arbets-
givaren kan köpa delkurs och individen kan i reguljär kommunalen
vuxenutbildning återståendeläsa in fådelkurser påoch betyg helen

såkurs, han eller hon önskar.om
Under 1990-talet har yrkesutbildningen minskat kraftigt inom den

kommunala vuxenutbildningen. påDet beror dels yrkesutbild-att
ningen prioriterats dels det regionala samarbetet iatt stort settner,
upphört sedan länsskolnämnderna försvunnit, pådels ock inter-att
kommunala ersättningar blivit de första kommunala bespa-en av
ringsområdena inom kommunal vuxenutbildning. Systemet med in-
terkommunal vårenersättning hade 1996 i praktiken upphört att
fungera.

Gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda kan erbjudas i
fåralla förekomma nationelltämnen inomettsom program gym-

nasiesärskolan med undantag idrott och hälsa. Estetiska ämnenav
någotinte undantag. Verksamhetenutgör mindre omfattning.är av

Ämnena också inom denna skolformär uppdelade i kurser och kan
läggas på bäst den enskildesätt deltagaren/gruppen.ut som passar
Även i den gymnasiala vuxenutbildningen för utvecklingsstörda är
antalet timmar lågt,deltagare 2,1 vecka Skolverket,extremtper per
19960. svårtDet torde inom denna genomföra peda-attvara ram en
gogisk utbildningsverksamhet.

påKurser nivågymnasial vanliga inom folkhögskolans värld.är
långaDe allmänna kurserna omfattar två årsminst studier ochsom-
grundläggande behörighet till högskolestudier -jämförs inte säl-ger

lan skolorna själva i sina kursprogram med de gymnasialaav pro-
inom de kommunala skolformema, exempelvis med socialgrammen

eller samhällsvetenskaplig-humanistisk inriktning, naturvetenskap-
lig fördjupning och medieinriktning. ocksåkanDe profile-vara mer

områdenrade saknar direkt motsvarighet i kommunalmot som gym-
nasial utbildning, exempelvis friskvård,miljö, ekologi ellermot es-
tetik. Endast de allmänna kurserna ska studieomdömen finnsom ge
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kursinnehåll.tidsomfång Folk-ochfrån sidavissa krav statens
år mindreellerockså allmänna kursererbjuderhögskolan ettom

nivå. allmännakangymnasial Dethuvudsak liggeri varasom
Bibellinje, Miljö ochMiljölinje,Rättvisa ochprofileradekurser som

Dramalinje.Trädgårdslinje eller
påbyggnads-nivå ochgymnasialyrkesinriktade kurserDirekt

folkhög-omfattningi begränsadnivå förekommermotsvarande
församlingspeda-utbildning tilldå handlakanskolorna. Det enom

förfolkbildningkooperation ochijournalistlinje eller kursengog,
också handlaettåriga utbildningar. Det kansamtligaSpansktalande,

ochidrottsledarutbildningartvååriga fritidsledarutbildningar,om
dramapedagogutbildningar.

sigreglerarutbudfolkhögskolornasförändringarBehovet avav
sökandeström-ochattraktiv den braså närlänge kursensjälvt- ärär

ocksågivetvis dengällerförändring. Dettaförsinar det dagsärmen
olika al-väljaför sitt utbud kanvuxenutbildningen,kommunala som
Föränd-lokala kurser.eller utvecklanationella kurserblandternativ

nâ-självakomvuxenheterbåde ochfolkhögskolorklararringarna -
finns inte.hindrande regelsystemgot

Påbyggnadsutbildning
syftar tillvuxenutbildningkommunalinomPåbyggnadsutbildningar

nivå inom derastillsådan lederutbildningatt en nysomvuxna enge
fast-eller lokaltnationelltkanyrke. Deeller tillyrke nyttett vara

utbildning-för lokalaramtimplanSkolverket har utarbetatställda. en
sådana1996:2, i vilkenändradSKOLFS 1995:34, ut-attangesar

400högstgymnasiepoäng,800-1200omfattabildningar ska varav
nivå.får gymnasialkursergymnasiepoäng vara

TeknikerutbildningenpåbyggnadsutbildningnationellEn ger--
interkommu-till ersättninganordnande kommunenalltid den rätt -

föreskrifter förSkolverketsanordnas enligtersättning dennal om-
till dennablirsöker ochstuderandeutbildning. Omdenna antagenen

skyldig betala in-så alltså studerandes hemkommundenkurs, attär
Övriga påbyggnads-lokalanationella ochterkommunal ersättning.

anord-ersättning deninterkommunaltillutbildningar kan rätt omge
på förteckning kommunerdenfinns med överkommunennande som

vuxenutbild-kommunaltill förordningenåterfinns bilaga 2 omsom
många årsstudieplatserockså för hurförteckningning. I denna anges

förelig-ersättning. I övrigtfå interkommunalharkommunen rätt att
interkommu-betalaför hemkommunennågon skyldighetinte attger

inte det heller.vanligtvis denochersättningnal gör-
vuxenutbildning harkommunalPåbyggnadsutbildningama inom
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gamlaomfattning. beror dels allakraftigt minskat i Detta att ut-
få nationella utbild-juli 1992 ochbildningar upphävdes l att nya
hemkommun sällan med-ningar tillskapats, dels den sökandesatt

vissainterkommunal ersättning. Iden anordnande kommunenger
också anvisningar folkbok-fall Riksskatteverketsspeciella kan om

hindrande.alternativt dubbelbosättning verkaföringsort

Studiecirklar

bildas i idealfallet antalstudiecirkel i studieförbundEn när ettett
Såspeciellt de vill studera.människor samlas kring ärett tema, som

förhållandet. för höst-olika kurskatalogeringalunda självklart I res-
vårtermin utbud cirklar,bjuder studieförbundenpektive ut ett av

till sig intresserade. Deterfarenhet kommer dravet attman avsom
uppstårcirklarfinns dock det ska betonas män-spontantsom ur--

exempelvis vissa musikcirklar, hantverks-niskors förenade intresse,
Många befinner sigdramacirklar. cirklar till ellercirklar och gränsar

språkcirklarnivå, litteraturcirklar,gymnasial exempelvis vissa
naturvetenskapliga cirklar.och

Tidsutläggning6.2.3

långaSåväl och yrkesinriktadefolkhögskolan det gäller kursernär-
vuxenutbildningen har varit mycketden kommunalakurser som-

må-vidlåsta läsår har börjattill begrepp och Kursenterminer.som
januari i mittenaugusti/september eller 15 och slutatnadsskiftet av
Även studiecirkelverksamhe-eller början/mitten juni.december av

årenså visslovtider. harkraftigt kallade De senasteten avtar en
måtto sådanså kursverksamhet kunnatförändring i delskett att en
sommartid 1996: 188. Som exempelunder SOUäga även ettrum

ingymnasiekursema i matematik Ma B lästeskan nämnas att en av
på några Landskrona. Ensommarveckor vid komvuxenheten i annan

redovisar dels antal kurser inlästa underenhet Kristianstad ett som-
såisamverkan med lärarhögskolan kommunendelsmaren, en

läses inbehörigheter till lärarhögskolan undersätt att sommaren av
behöriga lärarkandidater. Folkhögskolorna harheltantagna men

i estetiskaexempelvis data,ofta särskilda korta kurser somrarna,
friskvård särskilda för pensionä-friluftsliv och kurserämnen, samt

rer.
för arbetslö-satsningar exempelvis kurserSom följd olikaen av -

fler studerande blivitKunskapslyftet har fler ochoch senastsa nu -
pådagtid eller tvingas till detheltidsstuderande och vill studera

öppethållande. Utbildning kvällstid hargrund bamomsorgensav
såvälåren omfattning i absoluta talsuccessivt minskat iunder som-



134 Infrastruktur regelverk, och pedagogikorganisation SOU 1998:51-

i ocksåprocentuella. villDet tendensen till minskatsynas som om
kursutbud kvällstid stabil. Det betyder människorär att vuxna

har arbete mindre och mindre möjligheter till behörighets-som ges
mångagivande studier fritid. Detta kan dock i fall kompenseras

den växande distansutbildningen.av
Den kommunala Vuxenutbildningens studiecirkelnärmotsats

pålever just påkvällar och helger, cirklarna dagtidävensom upp om
dåökat i omfattning under 1990-talet, exempelvis arbetslösa erhöll

heltidsutbildning i studieförbundens regi.
kursEn kan läggas hela terminer eller delar dem kon-överut av -

eller mindre. Ett de signifikanta dragen i kommunalcentreras mer av
vuxenutbildning har varit och fortfarande koncentrationsläsning.är
En utvecklad koncentrationsläsning flera fördelar, exempelvis:ger

kurs kan snabbt läsas in, vilket fördel för studerandeär° en en som
endast vill/behöver läsa mindreeller antal kurseretten
den studerande den heltidsstuderande kan koncentreraäven° - -

fåtalsig kurser iett taget
påkoncentrationen helhet blir markantämnets° mer

fåtalstuderande endast läser kan lösa sinäven ämnenett stu-° som
diefinansiering heltidsstudier.genom

Avigsidor med alltför koncentrationsläsning kanextrem vara
pådeltagare, grund exempelvis sjukdom eller barn-att° som av

passning tvingas borta vecka eller snabbt kommer ef-vara en mer
i svårtstudierna och har hinna ifattter att
kunskaperna inte befästs ordentligt inte arbetssätt ochatt° om ar-

betsformer till denna studieformanpassatsnoga
försvåradet kan ämnesövergripande studier och temastudier.att°

Graden koncentrationsläsning varierar kraftigt. En komvuxenhetav
redovisar språkvissa kurser, på såexempelvis i koncentrerasatt ett

påkurs såläses heltid och i sig under-sätt sätt utgöratt en ensam
förlag helt studiestöd under den aktuella perioden. En kom-annan

vuxenhet redovisar samverkan med gymnasieskolan innebär jäm-att
fört med tidigare minskad koncentration, eftersom alla kurseren
sprids jämt läsår läsårterminer och ibland flera SOUöverut -
1996:188.

Koncentrationsläsning folkhögskolaninom ovanlig före-är men
kommer liksom kurser förläggs till tiderandra ordinarieänatt ar--
betstider. Där läses istället i eller proj Inteämnen temansamman
heller inom studieförbunden koncentrationsstudier helt vanliga iär
den bemärkelsen studeras under exempelvis fyra tillämneatt samma
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timmar dag antal veckor, eftersom flertalet studiecirklarettsex per
genomförs deltagarnas fritid.

6.2.4 Distansutläggning
Den informationstekniken ökar tillgängligheten för studier. Ut-nya
budet begränsas inte till den kommunens eller närliggandeegna -
kommuners utbud. Den studerande kan genomföra sina studier när-
det bäst honom eller henne och blir inte längre beroende attpassar av

lektionstider. Risk kan finnas för isolering, denna kan mi-passa men
nimeras exempelvis virtuella diskussioner via elektronisktettgenom
konferenssystem.

Statens skolor för insågHärnösand och Norrköping tidigtvuxna
Ändamöjligheterna med den informationstekniken. fram tillnya

mitten 1990-talet frånde bortsett högskolorna i stort settav var - -
utveckla och distribuera utbildning via dennaattensamma om nya

teknik. Nu utvecklas och distribueras utbildningar via inforrna-ny
tionsteknik i allt utsträckning mellan olika kommuner,större pri-av

utbildningsanordnare och inom företagens personalutbildning-vata
ar.

folkbildningenI människor emellan denär mötet gruppen- -
pågrundsten, vilken lärandet bygger. Den informationsteknikennya

med möjlighet för deltagare i och påstudera oli-atten samma grupp
platser stårka och vid olika tider i viss motsatsställning till denna

tanke. måsteFolkbildningen finna former ändå det möj-görnya som
ligt utnyttja ska kunna utnyttjaatt gruppen som en resurs, om man
den informationstekniken. Det möjligt exempelvis elektro-är attnya
niska konferenssystem och varvning individuellamellan distansstu-
dier hemorten och studier i olika grupperingar hos utbildningsan-
ordnaren kan lösa delar detta pågår ocksåproblem. Vissa försökav

frånmed hjälp medel KK-stiftelsen, Europeiska Unionen, etc.av
Det kan diskuteras i vilken utsträckning den informa-som nya

tionstekniken innebär ökat behov kunskaper hur inforrna-ett av om
tion exempelvis Internet strukturerad, vilken infor-är typ av-

stårmation sådanfinna hur information kritisktkanatt samtsom
granskas. Det skulle eventuellt innebära -Informa-ämneatt ett nytt
tionsteknik borde introduceras alternativt integreras i andra ämnen.-

6.3 Pedagogik metodik-
förståAldrig har jag kunnat mig den pedagogik, enligt vilken

den ståläraren den fråga,skall och medan deärvet mestsom som
minst eleverna de skall svara.ärvetsom som

Bodil Jönsson, universitetslektor
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realiteterPedagogiska ideal och6.3.1

olikavågor går mellan företrädare förDiskussionens ofta höga upp-
frågor vuxenpedago-verkligen finns speciellafattningar, detnär om

dagordningen.kommergiska/vuxenmetodiska arbetssätt upp
för och ungdompedagogik barn VarFinns det skillnad gentemoten

år Pågår så blir just 20 dessai fall gränsen Förändras allt, när man
kopplasfrågor vuxenbegreppet inte kanbara konstaterakan attman

ålder till de-individemas sinnen, mognad ochtill exakt tillsnarare-
erfarenhetsbaser.olikaras

så-förhållningssätt-vuxenpedagogisktbeskrivaförsökEtt ettatt
i följande punkter:utvecklas i Sverige skulle kunnadet görassom -

utgår från erfa-tidigare kunskaper,Undervisningen deltagarnas°
dem möjligheter bearbetaoch värderingarrenheter attsamt ger

tillsammans med kunskaper.dessa nya
på verkligheten, ska-upplevda problem iUndervisningen bygger°

förstå-och deltagarna ökadsammanhang och helheter ger enpar
else för omvärlden.

innehållfår undervisningens ochinflytandeDeltagarna över upp-0
också inlärning ochför sinläggning, varigenom de kan ta ansvar

sitt kunskapssökande.
åsikterfår diskuteramöjlighet utbyta erfarenheter,Deltagarna att°

problem.och tillsammans lösa
självför-medverkar till förbättra deltagarnasUndervisningen att°

personliga sociala utveckling.och bidrar till deras ochtroende

förhållningssätt utgår frånvuxenpedagogiskgrundläggandeEtt att
sinindividen aktiv i relation tilllärandet följd äratt om-se som en av

förmågasjälv söka kunskap.givning och har att
idealen ska i vardagsarbetetde vuxenpedagogiskaNär omsättas

Vuxenutbildningens olika kul-nationellasker detta i miljö där denen
vuxenutbildningsanordnaretraditioner har slagit Enoch rot.turer

dånågon folkrörelse bär med sig dehar stark anknytning till tra-som
vuxenutbildaredenna rörelse.ditioner omhuldas inom En annansom

läroplan,kunskapsfönnedlande tradition, därbär direkten mer
Ytterligarebetygskrav verksamheten.kursplan och styrt en annan

arbetsmarknadspolitiska övervägandenvuxenutbildare har ut-som
gångspunkt Därtill kommer verklighetenför sin verksamhet. äratt

så, traditioner inteeftersom dessa kulturer ochkomplicerad änmer
frånrenodlade varandra.är

pedagogiska verk-förutsättningarna för vuxenutbildaresTill en
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ochspeciella kulturervuxenutbildaresolikainte barasamhet hör tra-
vuxenstudier-utveckling ochockså studerandesdeditioner. Dit hör

dåhandlarvuxenlivet i övrigt. Detmedsamspel attom se vux-nas
familjlivssituationstuderandestill denenstudierna i relation --

kompliceratfinns iStudiernaekonomi,arbete/arbetslöshet ettetc.-
prioritet.högstainte alltidkan kanskesammanhang och ges

ocksåutgår iblandvuxenutbildningsorganisationemaolikaDe
Freire,Gruntvig,exempelvisbaseradefrån filosofier,olika ame-

inlärning,problembaseradstudiecirkeltradition,andragogik,rikansk
cirkelfilosofin, därkansketydliga exempletDet ärmest gruppenetc.

åtminstonecirkelledarens rollochhömstenamasamtaletoch utgör -
studieför-vissaHosadministratörens.i begynnelsen närmast var-

åtminstone vissa slagividaretradition tydligtdennabund lever av-
vissa utbild-utvecklingen inomharstudieförbundandracirklar. Hos

behörigcirkelledarrolltydligframningssektorer lett mot annanen -
akademiska betyg.medlärare

han/honstundenskiftande.uppgift I ärvuxenutbildaresEn är ena
grundläg-deltagarespråk studiesvagai förexempelvislärare --

till byggaockså aktivt medverkaförväntasnivå, där lärarengande att
Några skatimmarsjälvförtroende.deltagarnas sammasenareupp

vilka behöverförlärarefungeravuxenutbildare experter, upp-som
effek-sigspråket, förväntarochviss sektorinomdateras somaven

försöka lyssnavederbörandeskasammanhangtivitet. I ett annat
uppdrags-kunna planerautbildningsbehov förav företags attett en

distansutbildning.ihandledarrollenikläda sigutbildning och/eller
vuxenutbildareförväntasundervisningendirektadenFörutom en

och andraarbetsförmedlingexempelvisockså medsamverkakunna
myndigheter.

pedagogiska-metodiskarealiteter finns detideal ochFörutom mo-
andrasåväl vuxenutbildareslår igenom hostrenderden och somsom

diskussioner harpedagogiska-metodiskaAlternativautbildare. un-
metoderintensitet. Olikamindreellerårens förts medloppder större

den peda-blivit stjärnskottgått. baradel harkommit och Enhar
tidunder längreandra haroch slocknat,blossatgogiska himlen, upp

lärare/cirkelledare.ochtillvaron för deltagarestillsamt lyst uppmer
pedagogisk metodspecielltillvarit den tilltroharproblemEtt en

ocksådelenoch för denlärarutbildaremånga administratörer,som
enbartgrupparbetefrån periodtid till tid. Enhaftlärare grupp-var -

läsinlär-LTG-metodenperiodsaliggörande,arbete varannanen-
det endaalfabetiseringsmetodgrund och Freirestaletsning ac-

alfabetiseringsundervisningen,iceptabla etc.
finnsområde det inteväl deninom dettaenda sanningen ärDen att

metod förunikmöjligennågon metod med M,unik stort en spe-en
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ciell individ vid givet tillfälle. I detta sammanhang bör verkligenett
mångfald honnörsord. Kanske det den bakgrundenärett motvara

ska de aktuella strömningarna utgångspunktmed i olikaman se nu
lärstilar påbygger varje deltagares unika inlämingsstil SOUsom
1997:158.

6.3.2 Pedagogisk verklighet

Kommunal vuxenutbildning
kommunalaDen vuxenutbildningen, speciellt på nivå,gymnasial har

tidigare dominerats förrnedlingspedagogik med stark ämnesan-av
knytning. Arbetsformer temastudier och ämnesövergripandesom ar-
betssätt blir inte alltid realistiska alternativ önskvärda iom ens- -

kursutformat med ibland mycket korta kurser, där delta-ett system
läser olika kurser med olika syften. Det inte gång-heller allaärgarna

lätt försöka få de studerande bli aktiva, självständigaatt atter vuxna
och ansvarstagande i sina studier. De förväntar sig, sina iblandtrots
tråkiga frånminnen ungdomsskolan, undervisningen ska tillatt
på den gjorde i ungdomsskolan.sätt Att de studerandesamma som

fåska och fortfarande motstånd mångaröner hosta ett stort ansvar
studerande, ocksåoch ibland hos deras lärare.

gårDet inte längre någonsindet gått-har enhetligattom ge en-
bild den kommunala Vuxenutbildningens arbetssätt och arbetsfor-av

Man arbetar i den skolförlagda verksamheten och medmer. mer mer
ökat deltagarinflytande, ökat ansvarstagande för studier,eget egna
ökad individualisering och ökad lärarhandledning och lyckas-
många gånger väl. Integration grundläggande vuxenutbildning och
någon form yrkesutbildning/yrkespraktik har de årensista blivitav
vanligare. På många ocksåenheter har grundläggande utbildning
och kämämnesutbildning på gymnasienivå integrerats andra-
fortfarande Oavsett vilket har lärararbetslag bildats,separerats. vars
uppgift organisera deltagarnasär studier. Arbetssätt utvecklasatt där
lärprocessema, det aktiva kunskapssökandet livslångaoch detegna
lärandet står i Verksamheterna har organiserats icentrum. öppna
skolor, måletdär kunnaär deltagarna kontinuerligt ochatt ta emot

låta deras studietid variera i och från någonkurs månadatt en samma
till flera terminer påberoende deras behov och möjlighet avsättaatt
tid för studier. Studierna kan heltid eller deltid ochvara avse
många ellerämnen Det fria lärandet påämne. andraett uppmuntras
håll exempelvis via Lärbutiker, där helst ska kunna kommavem som
in, träffa lärare och efter inledande intervju, diskussion och in-en en
formation själv formulera målet för kunskapssökandet påbörjaoch-
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arbetet. givetvis helt krav arbetssätt och arbets-Detta ställer nya
former. Parallellt med detta pedagogiska utvecklingsarbete, be-som

finns fortfarande enheter därdrivs vid fler och fler komvuxenheter,
lärarens kunskapsförrnedling dominerande läraren talar hurär om-
det och deltagaren försöker lära sig detta SOU 1996: 188; SOUär
1997: 158.

efter de goda intentionerna,Det dock inte alltid enkelt arbetaär att
skolledare i Vuxenutbildare sig självadärom vittnar seren

SOU 1996:188:

många finns 30 individer med vitt skiftan-I gymnasiegmpper runt
ide erfarenheter och kunskaper. inte självklart enkeltDet är att en

timmar erfarenheterna ochkort kurs 30 hitta de relevantatom ex
sådantdärefter det blir tydligt erfa-bygga dem sätt att attett

renheterna blir allmängiltiga och därmed allmänt värde.av

Komvuxenheter, vilka inte har integrerats med grundskola och/eller
vuxenpedagogisktgymnasieskola, har lättare komma fram tillatt ett

lärare oftaenheter har skolledning ochDessasynsätt. egna er-egen -
fortbildning ombesörjs enheten. Ifarna vuxenutbildare vars av-

Påmindre enheter arbetar lärarna i flera skolforrner. grundskolan/
då tjänstgöring,gymnasieskolan, där de ofta har huvuddelen sinav

förväntas i anordnad fortbildning, vilken saknarde delta där vuxen-
pedagogisk inriktning SOU 1996:188.

Folkhögskolan
ambitioner för den kommunalaFör folkhögskolan kan samma som

vuxenutbildningen redovisas deltagarinflytande, eget ansvarsta--
ocksåfinnsgande för studier, beslutsfattande, Därövaatt etc.egna

studier vid folkhögskolan ska ökad handlingsbe-ambitionen att ge
utbildningarredskap för den studerande söka andra SOUatt

ambitioner kon-1996:188; SOU 1996:159; SOU 1997:158. Dessa
kretiseras ofta i fyra begrepp i folkhögskolepedagogiken allasom
har historisk förankring i folkhögskolan, nämligen problemoriente-

och praktikrade studier, personlig utveckling, samband mellan teori
demokrati och medborgaranda.samt

Många långt tilläm-folkhögskolor ligger framme det gällernär att
tillvad kallar verkstadsmetodik, vilket kan leda skolornaattpa man

för innebärfungerar levande kulturcentrum bygden. Det attettsom
någotinte till liknar verklighetenbara skolornagör om somman

drar in den och samspelar med den. kan innebäraDet attutan man
direktsända närradio och producera tidningar för lokalsamhället runt

såväl lokalsamhäl-skolan. förena teori och praktik, samspel medAtt
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let med alla de människor, kulturer, livsvillkor intressein-ochsom
riktningar idag inom folkhögskolan i bästa fall skolangörsom ryms
till helhet och pedagogisk miljö antal medän etten en snarare rum
tillämpade undervisningsmetoder. Ett exempel hur teori och prak-

fråntik studerande Holas och fotolinjedata-vävs är närsamman ge-
nomför olika efterfrågatsprojekt med dataanknytning, vilka insti-av

närområdet alltsåtutioner och företag inom projekt motsvararsom-
Påverkliga behov. fotolinjen, inriktning,har dokumentär har desom

studerande anlitats länsmuseema i ochVästerbotten Västemorr-av
förland medverka i projekt syftar till dokumenteraatt attsom sam-

tiden SOU 1997:158.
någraInternatboendet präglar folkhögskolor studiernaännu

Tankegångar fåoch räknas viktig del i pedagogiken. kansom en
ventileras och sjunka in under efterrniddagspromenader, kvällar i
biblioteket Påoch i skolans elevhem. andra folkhögskolornätter
finns överhuvudtaget inte längre internat och folkhögskoloräven
med internat finns det vanligtvis utanförantal studerande borett som

alltsåskolan och inte kan bli delaktiga i denna djuparesom gemen-
skap.

sammanhållna.deI allmänna kurserna oftast De där-är grupperna
igenom uppkomna möjligheterna till exempelvis temastudier och
ämnesövergripande arbetssätt utmärker folkhögskolans arbetssätt

ocksåoch arbetsformer. förutsättningar förDe goda träning iger so-
ciala basfärdigheter. finns risk för katederundervisning-Det dock att

ökar, skola alltför snabbt och/eller klasstorleken ökarväxeren om en
markant.

Studiecirkeln

Studiecirkeln startade ursprungligen arbetsform för aktivasom en
föreningsmedlemmar inom nykterhets- däroch arbetarrörelsen, man

utgångspunktböcker frånläste och med förde samtal detdetta om
lästa med koppling till sin situation och erfarenhet. Snart vid-egen
gades verksamheten. Kommunal- Statskunskap blev aktuellaoch

vid sidan litteraturstudiema. Enkla metodiska tips blevämnen av
tillgängliga fortfarandedet viktigt studiecirkelnssnart attmen var

former växlade. Under 1950-talet började studiecirkelex-den stora
pansionen och vissa problem blev tydliga. deltagare strömmadeNya
till arbeta i och cirkelledare erfarenhetutan att utanvana grupp nya

Många gångerblev deras ledare. blev cirkeln liten skolklass meden
fröken eller magister. Behov Cir-snabba insatser uppstod.en en av

kelledarutbildningen utökades kraftigt. Studiematerial började pro-
duceras underlättade för cirkelledama tillämpaattsom en grupp-
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SOUJohanssongpedagogikaktivitetsbefrämjandeochorienterad
1997:158.SOU1996:188;

skaverksamhetenstudiecirkelnför ärkaraktäristikaViktiga att
socialaochsituationtill deltagarnasknytabedrivas i egenangrupp,

be-självadeltagarnaförunderlättaochaktivitet attskapaverklighet,
kännetecknasskaarbetsformer attCirkelnsarbetsformer. avstämma

omgiv-ochmellan deltagaresamspelmeddemokratiska,de ettär
endafår detstudiematerialellercirkelledarevarkendärning, vara

ochsamverkanmåste byggacirkelaktivitetemadärstyrande och
cirkelistudiernakännetecken ärkonkurrens. Ett attinte enannat

Cirkelstudiemaitillstimulera deltagarnaska att ta gruppen.ansvar
förhandlingsberedskap attinnehålla kunskapermåste ger ensom

förutsekanidagingensituationeroch klaraproblemlösaäven som
betonadesbarndomstudiecirkelnstidigt iRedan1997:158.SOU

mångfald:arbetsformemasvikten av

snabbtmål nås likating. EttlikgiltigaickeArbetsformer äro
erfarenheterandraslärdomhelst. Tagvilken av eg-väg somavsom

anpassningmänniskansmedhärmningicke medMen utanapansna.
leder blottDärhängäller.detbildningomsmältning. Detoch är erer

väg.
enfald".Mångfald ellerSandler iRichard

basfärdigheterSociala
bas-socialapåtalats behovetoch1990-talet harUnder avmermer

samarbetsförmåga och kommu-flexibilitet,kreativitet,färdigheter -
stimu-skafärdigheterdessa1998. Hurförmåga Tuijnman,nikativ
kreati-kravetFaktumsammanhang. äri olika attdiskuterasleras

finnsredanflexibilitetochsjälvförtroendestärkerarbetssätt somva
kommu-såväl folkbildningMånga inomLpf 94.i läroplanen som

utvecklingendrivaaktivt mot ettvuxenutbildning arbetar attnal
Del-arbetssätt,processbetonatlärande, etc.problembaserat ettmer

tilloftaframhålls det ansvarstagan-måste tränas egetetttagarna --
inflytandereellt överockså få störrestudieresultatför sina ettde men

undervisningssituatio-vardagligai denframför alltverksamheten,

nen.
den in-underfylltvuxenutbildningenuppgifter,Många de somav
aktuel-kunskapssamhällei attkommerdustriella även ett varaeran,

identitet,nationellutveckladå blandhandlar attla. Det annat enom
ochomvärldskunskapräkna,ochskrivaläsa,ibasfärdigheter att

förståelse förvidarevällikamedborgarkunskap/-ansvar ensom
nationsgränsema.samhällen över

ochfärdigheterandradärutöverbehöversamhälledagens per-I
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sonli egenskaper utvecklas egenskaper relevanta iärga ettsom mer-
livslångt lärande svårare definiera och beskriva del iattmen som en

formellt lärande. Exempel sådanaett egenskaper, vilka tydli-nu
framhävs, självförtroende,är kritiskt tänkande förmågagare samt att

tänka kreativt och konstruktivt. Andra förmåga/lustexempel är att
lära arbeta självständigt ändåoch kunnanytt, att samarbeta med kol-
leger tävlaän med dem, hantera informationatt och iattsnarare ett-
vidare perspektiv sina demokratiskautöva rättigheter och skyldig--
heter förståelseha för andra samhällensamt och kulturer denän eg-
na.

Dessa nyprioriterade behov i förening tidigaremed uppgifter- -
ställer förändrade krav på vuxenutbildningens organisatörer, för-

påutbud och förändrad pedagogik.nyat Det kan inte uteslutas att ex-
empelvis införandet estetiska ämnen exempelvis drama och/el-av
ler krav genomfört specialarbete i kommunal vuxenutbildning
skulle underlätta arbetet med utveckla dessa egenskaper. Det kanatt
dock inte nödvändig förutsättning åtminstone inte denvara en en--
da. Det torde däremot angeläget vuxenutbildare i sitt arbeteattvara
överhuvudtaget utgår från sådana arbetssätt och arbetsfonner som
befrämjar utvecklingen dessa egenskaper.av

Arbetssätt problembaserat lärande och utnyttjande teknis-som av
ka hjälpmedel främst datorer -tycks verksamt verktyg förettvara-
ökat ansvarstagande för studier, delaktighet och individualise-egna
ring SOU 1996:188; SOU 1997:158.

Distansmetodik

Distansutbildning och därmed också distansmetodik med samma/-
liknande pedagogik i vuxenutbildning har börjat blisom annan ett-
allt viktigare inslag i all vuxenutbildning för den flexibilitetatt ge
och tillgänglighet traditionell utbildning inte kan I takt medsom ge.

informationstekniken gjort sitt intågatt i utbildningsvärlden har ock-
så kunskapen de tekniska hjälpmedlen och dess användning för-om
djupats och ökat i omfattning. Pedagogiska förhållningssätt för att
utnyttja den tekniken har dock inte utvecklats i snabbanya samma
takt hos flertalet utbildningsanordnare SOU 1996: 188.

Från början dominerades distansutbildning korrespondenskur-av
Den studerande fick instuderingsmaterial, oftastett lärobokser. en

för självstudier med tillhörande instuderingsuppgifter, vilka skulle
sändas in till utbildningsanordnaren, där lärare rättade uppgifterna
med utförliga kommentarer och skickade tillbaka dem till deltaga-

Kommunikation lärare deltagare skedde alltså via brev. slutetren. I-
studierna kunde den studerande inställa sig hos anordnaren förav
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slutprövningar. Ilaborationsövningar ochalternativt förprövning
dettafortfarandedistansutbildningar sätt,vissaprincip fungerar

och/ellerfaxbyttsbrevet e-post.även motutom
distanspedagogikenbeskrivna ärdenvariantallt vanligareEn av

någon utbild-hoshandledningmedkombinerassjälvstudiemaatt
Studieverk-så kalladeexempelvis ipå hemorten,ningsanordnare en

får vid be-hemma,får material, studerarsittstuderandestad. Den -
avslutarochhemortenhandledningenligt schema stu-hov eller -

någoneller hosutbildningsanordnarenprövning hosmeddierna
ytterligare insatser,innebärateknik kanNyanordnare hemorten.

tillgång databaser,tillvideokonferenserVideofilmer,exempelvis
etc.

denfortfarandekanskedistanspedagogikformEn van-annan av -
handled-med enklareeventuelltälvstudiema-innebärligaste att -

utbildnings-kurstillfällen hosmedkombineraspåning hemorten -
bru-längdKursperiodemasstudier.så varvadekalladeanordnaren,

självstudiemaUndervecka.från tilldå dagarvarierakar ett enpar
telefon, fax ochkontakt med lärarenhåller deltagaren e-post,genom

medel skaparytterligareVideokonferenser kandatorer. ett somvara
1997:158.SOU1996:188;kontakt SOU
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Kunskapslyftet7 -

ochstatsbidrag, krav

volym

utvecklar strukturernaKunskapslyftet nationellt projektär ett som
studieplatser i landets alla kommu-vuxenutbildning och flerför ger

får åren förunder 1997 till 2002statsbidragKommunerna ut-attner.
nivå, också påfrämst gymnasialsin vuxenutbildningöka men

utgårnivå. Kunskapslyf-statsbidrag inomgrundläggande Dessutom
och till kvalifice-till skolor förtill folkhögskolor, statenstet vuxna

yrkesutbildning.rad
statsbidraget inominledningsvis hurkapitlet beskrivsI det här

och vilka kravför perioden 1997-1998Kunskapslyftet fördelats
kommuner ochi sammanhanget ställerregering och riksdagsom

omfattningen kommu-Efter det följer avsnitt därfolkhögskolor. av
Kunskapslyftet jäm-verksamhet underfolkhögskolomasochnernas

tidigare. Kun-utbildning deförs med omfattningen den gavav som
helårsstudieplatseromfattar visserligen 110 000skapslyftet utöver

aktuelladet innebär inte denordinarie verksamheten,den attmen
många sedan Kunskapslyf-vuxit med lika platservuxenutbildningen

konjunkturellt motiverade extrainsat-fanns denstartade. Tidigaretet
folkbildningensi kommunernas ochmed kurser för arbetslösasen

därför redan innan hös-studieplatserregi. Omfattningen storvarav
långtifrån så Kunskapslyftet.den blev med1997, storten sommen

fördelningStatsbidragets7.1

skolformer
våren fanns finansiering1997 avsnitt 3.2Efter riksdagsbesluten se

Kunskapslyftet. Folkhög-utbildningsplatser inomför antalett stort
årsstudieplatser förför kursertilldelades statsbidrag 10 000skolorna

nivå samtidigt fanns drygtgrundläggande ochgymnasial och
yrkesutbildningen eftergym-kvalificerade000 platser inom den5

nivå. för statsbidragtilldelades skolornasial Vidare statens vuxna
tillhandahållaKunskapslyftetgymnasiepoäng inomför 300 000 att

omräk-december 1998. Detta kanjuli 1997 till 31under perioden 1
år.260 platserhelårsplatser cirkaä 756till poäng sägasnat pervara
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Den övervägande delen Kunskapslyftsplatsema tillföll landetsav
nivå.kommuner för utbildning gymnasial Riksdagsbesluten inne-

bar statlig finansiering för 96 300 utbildningsplatser inom den kom-
munala vuxenutbildningen från och julimed l 1997, och dessaav
fick 5 000 platser användas för grundläggande vuxenutbildning.
Riksdagsbesluten ocksåinnebar statsbidraget för den särskildaatt
vuxenutbildningssatsningen successivt årskulle utökas för 2000att
omfatta 140 000 platser.

Antalet tillgängliga platser inom kommunaladen vuxenutbild-
ningen kommer åtminstoneemellertid utökas eller i snab-att mer,
bare takt, vad tidigare beslutats. Regeringen har nyligenän som av-
iserat fårkommunerna vid behov täckning tidigare fast-utöveratt -
ställa för gymnasial vuxenutbildning anordnas mellanramar som-
den 15 juni och 21 augusti 1998 enligt de förregler gäller Kun-som
skapslyftet i övrigt. Detta gäller för maximal volym 4,5en om pro-

den verksamhetsvolym kommunerna tilldelats för 18-cent av som
månadersperioden juli 1997l 31 december 1998 inom Kunskaps--
lyftet bilagase Skrivelse, 1998-02-23.l.

De 10 000 riktade platserna, folkhögskoloma fick sig tillde-som
inomlade Kunskapslyftet kvarstå både1997, kommer för 1998att

kommande år.och tillgängligaDe utbildningsplatsema inom kvali-
ficerad yrkesutbildning, uppgåKY, ökar däremot för till 2007att

vårterminenunder 1998 och 8 800 under höstterminen 1998 Wal-
lin, 1998.

Eftersom statsbidraget till finns inomKY anslag öv-samma som
riga Kunskapslyftsplatser kan platserna inom kvalificerad yrkesut-
bildning räknas in talar antalet platser inom Kunskaps-när man om
lyftet. I andra avseenden kan dock KY och Kunskapslyftetman se

två utbildningssatsningar och den uppdelningenseparatasom an-
vänds fortsättningsvis här. Den kvalificerade yrkesutbildningen
handhas Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning och sär-av en
skild arbetsgrupp inom Regeringskansliet se avsnitt 5.5. Dessutom
pågår särskilda utvärderingar verksamheten inom KY. Detta görav

Kunskapslyftskommittén väljer inte vidare diskutera KY i det-att att
betänkande, återkommadet kan finnas anledning till rela-ta attmen

tionerna mellan KY och övrig vuxenutbildning senare.

7.1.1 Fördelningsprinciper och fördelande

myndigheter
statsbidragDet för kurser gymnasienivå tilldelats kommu-som

för 18-månadersperioden 1997-1998 fördelades initialt mel-nerna
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sådantkommunernalan de kommuner harsättett att storsom en
lågdel landets arbetslösa utbildningmed gynnades. Dessutom togav

regeringen hänsyn till andelen yrkeskurser, allmänna kurser och
orienteringskurser genomförakommunerna sig vilja inomsagtsom
Kunskapslyftetl. Yrkeskurser bidragdärvid platsstörreettgav per

allmänna kurser. allmänna kurserna i sin bi-Deän störretur ettgav
helårsplatsdrag 756 verksamhetspoäng orienteringskur-änper om

ocksåVid fördelningen statsbidraget gjordes kvalitets-serna. av en
såbedömning kommunernas planer, de uttrycktes i derasav som an-

sökningar. samband med detta premierades kommunerl hadesom
för avsikt förnya sin vuxenutbildning.att

månadernaEfter första 18-månadersperiodende i 1997-1998sex
viss omfördelningskedde medel mellan kommunerna. Fören av

betydligtkommuner producerade mindre tredjedel sinänsom en av
månadernatilldelade volym under de första avräkninggjordessex en

för mindre del den verksamhet genomfördes.inte Dessaen av som
lågutbildademedel gick till kommuner med andel landetsstoren av

genomförtarbetslösa verksamhet planerat.större änsom en
också fåSom möjlighet statsbidraghar kommunernanämnts att

helårplatsertill 5 000 inom den grundläggande vuxenutbildningen.
fårKommunerna del dessa platser enligt turordningssystem.ettta av

påtidigareDe kommuner relativt mycket grundläggandesatsatsom
låg-vuxenutbildning och samtidigt har andel arbetslösa,högsom en

påutbildade och invandrare kommer högt turordningslistan. När
statsbidraget fördelades för vuxenutbildninggrundläggande hösten

så1997 blev det i praktiken kommuner ville del bi-allaatt tasom av
ocksådraget inom det tilldelade kunde det.görautrymmet

statsbidrag fördelats förDe landets kommuner 1997 ochsom
1998, har fördelats i enlighet med förslag Delegationen för kun-som

Någraskapslyftet uppgifternalämnat till regeringen. de viktigasteav
för Delegationen för kunskapslyftet har varit föra dialog medatt en

frånföreträdare kommunerna, behandla kommunernas ansök-att
föreslåningar statsbidrag regeringen statsbidragenhursamt attom

skulle fördelas och omfördelas. Delegationen för kunskaps-senare
lyftet har dessutom lämnat förslag till regeringen fördelningenom av
statsbidrag till i Norrköping.skola för Härnösand ochstatens vuxna

juli 1998 upphör Delegationen för kunskapslyftet och dessDen 1
roll Skolverket. kommunerna statsbidrag förNär sökerövertas av

1 Somallmännakurserräknasi dettasammanhangkurseri kärnämnenochalla andraämnen
gymnasieskolansNaturvetenskapsprogram Samhällsvetenskapsprogram.Somoch

på såyrkeskurserräknaskurseri karaktärsämnen de kalladeyrkesförberedandeprogram-
i gymnasieskolan.Vilka kurserdet kanutläsasi denprogramhandledningförärmen gym-

nasieskolanochvuxenutbildningen Skolverket Skolverket, l996d.utsom ger
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sig till Skolver-Kunskapslyftet 1999 kommer de därmed vändaatt
ket.

inom Kunskapslyftet tillde-De 10 000 utbildningsplatsema som
folkhögskolorna har hittills fördelats de olika skolornalats av

Folkbildningsrådet. fallet fortsättnings-kommerDetta ävenatt vara
VIS.

Kunskapslyftet ska fler utbildningsplatserStatsbidraget till to-ge
fåoch för del statsbidraget krävs därför kommu-talt attsett att ta av

och folkhögskoloma inte minskar sin ordinarie verksamhet.nerna
på fortsät-Inbyggt i statsbidragssystemet finns krav kommunernaatt

minst genomsnittet den ordina-utbildning motsvarandeattter avge
åren, exklusive utbildning finansieradrie verksamheten de senaste

nivån fåsärskilda statliga stöd. platser den kan demed För över
Kunskapslyftet. lik-statsbidrag till ytterligare utbildning inom En

nande konstruktion finns för folkhögskolorna.
framgårfördelar olika kommuner iHur statsbidragen sig mellan

ocksåfinns information vilka övervägandenbilaga Där mer om
bakom fördelningen mellan kommunerna och vad kom-legatsom

ska för statsbidragen.presteramunema

Statsbidragsnivåer för kommuner, SSV och7.1.2

folkhögskolorna
fåttskolor för har inom Kunskapslyftet 30 000 kronorStatens vuxna

för 756 verksamhetspoäng, där verksamhetspoäng ut-att prestera en
nivå.pågymnasiepoäng för gymnasial Som fram-kursergörs av en

går i tabell beloppet lika det belopp kommu-7.1 är är stort som som
fått inom grundläggande vuxenutbildning.i bidrag platsnerna per

uppgår 756statsbidraget till 30 000 kronor plats verk-Där per om
får inom den grundläggandesamhetspoäng. En kommun vuxenut-

bildningen tillgodoräkna sig 21 verksamhetspoäng för veckasen
36 heltidsstudier förheltidsstudier för Med veckors enen person.

uppnåseller motsvarande utbildningsvolym 756 verksam-person
hetspoäng 36 21 756.
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helårsplats inomi statsbidragTabell 7.1. Antal kronor per
1997-1998Kunskapslyftet

i statsbidragAntal kronorKategori
nivå 1997-1998gymnasialKommuner

090 75632Genomsnitt per vp
500 "24allmänna kurserFör
000 "38yrkeskurserFör

19 000 "orienteringskurserFör

36756 altnivå 0001997-1998 30grundläggandeKommuner vper vp

75630 0001997-1998förStatens skolor vppervuxna

Folkhögskolor
kurserGenomsnitt för allmänna

199733proñlämne 37 000eller med 2endast basämnemed vper
1998500 3337 2per v

stödGenomsnitt när extra
1997400 3333borträknats 2för handikappad per v
1998780 3333 2per v

verksamhetspoäng.Anmärkning: vp

gymnasialförtilldelatskommunernastatsbidragDet vuxenut-som
uppgår 1998 till i1997 ochKunskapslyftetinombildning genom-

helårsplats verksamhetspoäng. I756090 kronorsnitt 32 ta-omper
statsbi-förberäkningsgrundenframgår ikommunernabell 7.1 att

för allmänna24 500 kronorfått för yrkeskurser,000 kronordrag 38
kom-orienteringskurser. Dettaför göroch 19 000 kronorkurser att

yrkeskurser ochmycketrelativtexempelvis satsat re-muner som
genomsnittfått andra iorienteringskurserlite änlativt permer

helårsplats.
klump-statsbidragtilldelats sitthar dockAlla kommuner som en

önskat medkurskombination deanordna denoch har kunnatsumma
Regeringen harlämpligast.dekostnadsfördelningden ansettsom

kommunernafördetstatsbidragetvalt lämna sättet storattatt ge
vuxenutbild-förutsättningarna förlokalatill dehänsynfrihet att ta

bil-område har kunnatkurs inom uppvägasningen. dyrEn ett av en
änd-område. kommunOmellerinomligare kurs ett annat ensamma

fått har de kravbidrag fördenkombination kurserdenrat somav
särskilda omräknings-enligtändratspresterad volymställssom

faktorer.
gjortolika kurstyperfördelningen mellaninte bara attDet är som

volymenhet. Samman-fått statsbidragolikakommunerna stort per
på kom-fördelades initialtstatsbidragettotaladetlagt 12 procent av

exempelvisdet gällerförhållande ambitionertill derasi närmunerna
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rekrytering, vägledning och utveckling vuxenutbildningen. Dettaav
två kommuner medgör volym och kurskombination kanatt samma

fåttha olika statsbidrag ambitionsnivåerna för strukturernastora om
kring utbildningen åt.skilt sig

Kring genomsnittsbidraget 32 090 kronor 756 finnspoängom per
således variation både beror kurstyper olikaoch kvalitati-en som

ambitionerl. Medianen för kommunernas respektive statsbidragva
756 i Kunskapslyftetpoäng 33 407 kronor och 90ärper procent av

kommunerna har statsbidrag plats ligger inom intervalletett per som
28 000 38 000 kronor.-

För den totala kostnaden för Kunskapslyftet i kommun skaatt en
hålla sig inom statsbidraget måste själva kurskostnaden i genomsnitt
understiga fåttdet kommunen i statsbidrag plats. Detta nöd-ärper
vändigt för kostnaderna för administration, vägledning, utveck-att
ling ocksåmed ska kunna inom bidraget. Se bilaga lmera rymmas
för information statsbidragen till kommunerna. Delegatio-mer om

för kunskapslyftet, l997b, 19970, l997d, l997enen
olkhögskolorna fåttF har studieplats kommunerna ochänmer per

SSV tabellse 7.1. Statsbidraget till folkhögskolornas 10 000 plat-
inom Kunskapslyftet 1997 uppgick till 370,8 miljoner påkronorser

helårsbasis, och för 1998 skedde uppräkning till 375,8 miljoneren
kronor. Folkbildningsrådet fördelade dessa anslag 332 227 del-ut
tagarveckor 1997 och 333 500 deltagarveckor 1998. En deltagar-
vecka veckas studier förär eller motsvarande utbild-en en person
ningsvolym. Folkbildningsrådet, l997d.

Folkhögskoloma fåtthar därmed 37 000 respektive 37 500 kronor
deltagarveckori genomsnitt helårsplats minst 33 Antaletper om

kronor plats har dock varierat mellan skolorna. båda årenUnderper
har 10 Statsbidraget för studieplatser inomprocent Kun-extraav
skapslyftet för folkhögskolors kostnader för deltagareavsatts extra

språkligamed sociala, och fysiska handikapp. Avsättningen uppgick
till 37 miljoner kronor 1997 och 38 miljoner kronor 1998 Folkbild-
ningsrådet, l997d. Detta innebär Statsbidraget helårsplatsatt per om
33 veckor för icke-handikappad enligt definitionen person samma
kan ha uppgått tillsägas 33 400 kronor 1997 och 33 780 kronor
1998.

1 ocksåDet finns bakomvariationeni helårsplatsstatsbidrag se bilagaannat l.per2 Folkbildningsrådetharkrävt minst332 år227 1997respektive333500deltagarveckoratt
år 1998skakomma stånd.till Dessatal divideratmed lO 000platser 33,22respektiveger
33,35deltagarvecka plats. Inget dock kurs skasäger just 33 veckor. Somattper en vara
krav finns kursernainom Kunskapslyftetska minst långa.15veckoratt vara
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Kvalitativa ambitioner för7.2

Kunskapslyftsproj ekten
många målRegering riksdag har med projektet Kunskapslyftet.och
sysselsättningsmåltillväxtmål, fördelningspolitis-Vid sidan ochav

mål också ambitionen Kunskapslyftet skaka finns nämnts attsom
organisationsformer i kommunerna.utveckla Vuxenutbildningens l

avsnitt regeringen och riksdagen kräver kom-3.2 beskrevs vad att
åstadkommaska det gäller kvalitativa faktorer inomnärmunerna

såkortfattat beskrivasKunskapslyftet. del detta kan här:En av

önskemålutbildningsbehov och invente-kommunmedborgarnas°
ras,

utbildningsbehov och kompetensbe-den lokala arbetsmarknadens-
inventeras,hov

målgruppema,riktas tillinformation och uppsökande verksamhet-
efterfrågarstudievägledning utbild-individuell erbjuds alla som-

ning,
individuell studieplan för alla studerande,upprättas-
utbildningssatsningen följs och utvärderas och° upp
prövning sker för vill skaffa sig formellt betygden ett utan att° som

gått kurs.ha en

följande:Som övergripande krav finns

önskemål,den enskilda individens behov och förutsättningar ska°
styrande ochvara

flexibilitet, ska prägla utbildningenskvalitet och nytänkande ut--
innehåll. 1995/96:222formning, inriktning och Prop.

framgår ocksåSom i avsnitt 3.2 har regeringen och riksdagen en
önskemål i sina lokaladel vad kommunerna borde beakta pro-om

jekt
Delegationen för kunskapslyftet har varit mycket aktiv detnär

önskemålgäller förmedla regeringens krav och till dem lederatt som
också påKunskapslyftet i Delegationen har olikakommunerna och

det lokala utvecklingsarbetet. Sedan inbjudan delta isätt stöttat att
Kunskapslyftet gick till landets kommuner under 1996ut sommaren

önskemålhar kommunerna arbetat med dessa krav och med varie-
ambitionsnivå olika inriktningar.rande och delvis

målregeringens själva utformat lokalaKommunerna har utöver
mål för projekt deoch strategier sina i samband med ansökteatt om
statsbidrag inom Kunskapslyftet. Eftersom haft frihetkommunerna
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påuppfylla regeringens riksdagens krav de självaoch det sättatt som
målfunnit lämpligast och dessutom har Kunskapslyfts-satt upp egna

projekten i landet olika karaktär. handlar dock alltidDetrunt om om
skapa vuxenutbildning flexibla organisationsför-underatt mer nya,

mer.
För till kommunerna verkligen utvecklar vuxenutbild-att attse

ningen i riktningden de sig vilja i sin ansökan ställs integörasagt
ocksåkvantitativa, kvalitativa, ibara krav samband medutan stats-

fåbidraget. utnyttja för utbildningFör statsbidragen gymnasialatt
nivå krävs kommunen genomför insatser kvalitativ i hu-att naturav
vudsak i enlighet med vad beskrivits i kommunens ansökansom om
statsbidrag. I kapitel 10-11 översiktlig bild hur Kunskaps-ges en av

halvårlyftet sig förstautvecklat under projektets tio de gällernärav
de kvalitativa faktorerna.

Genomförd7.3 ökning antalav

studieplatser hösten 1997

Kunskapslyftet har inneburit utbildningsvolymerna förändratsatt
halvåretinom berörda skolformer under andra 1997 i jämförelse

år.med tidigare detta avsnitt beskrivs hur volymema förändratsI
nivåinom den kommunala vuxenutbildningen gymnasial respek-

nivå,tive igrundläggande inom folkhögskoloma och SSV ochtur
ordning.

nivå7.3.1 Kraftig volymökning gymnasial inom
kommunal vuxenutbildning

inomDen volymförändringen har skett den kommunalastörsta vux-
nivå. helårs-enutbildningen gymnasial har antalet utnyttjadeDär

framgårplatser kraftigt vilket 7.2. ökningökat tabell Denna harav
åtföljts motsvarande ökning antalet studerande. antalet in-Hurav av
divider i utbildning förändrats beskrivs dock inte här i kapitelutan
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påhelårsplatsergenomfördaFörändring antaletTabell 7.2. gymna-av
halvåret 1997nivå vuxenutbildningen andraden kommunalasial inom
studieårenundergenomsnittlig utbildningsvolymi jämförelse med

1993/94 1995/96.-
HelårsplatserKategori

135 639halvåret 1997andraantal genomförda platserTotalt
genomsnitt förframräknadfastställdSkolverket basorganisation,Av som

36 914-1995/96perioden 1993/94finansierad utbildningkommunalt
Ökning 98 725enligtbasorganisationutöver ovan

28 8001995/96genomsnitt 1993/94för arbetslösa,finansierade kurserStatligt -
Ökning utökningenligt dvsför arbetslösa basorg.kurser ut-utöver + ovan,

69 9251995/961993/94utbildningsvolym periodengenomsnittlig totalöver -
tiden. Se bilaga 1helårsplats inte konstantDefinitionen överAnmärkning: ärav en

och definitioner.information begreppför om
angående omfattningenskolverk1996. drag till StatensKällor: Skolverket, Up av

1725. Stockholm.1996:vuxenutbildning Dnrgymnasial ommunema,z
halvåretandragenomförda platserkunskapslyftet, 1998. AntalförDelegationen

Registerutdrag.1997.
basorgani-definition. RevideradeHelårsñlatserenl Skolverkets1997.Skolverket,

Gyvux juni-97.maj-97sationer Grvux oc

ytterligare har debegreppkrångla kompliceradeinte till redanFör att
respektive begrepphands förhelårsbegrepp tilllegat närmastsom

hel-definitioneni tabellen. Dettidsperiodoch göranvänts att av en
tolkas medi tabell 7.2 böroch statistikenårsplats konstantinte är

defi-ochinformation begreppåtanke. föri Se bilaga ldetta ommer
nitioner.

kommunalt fi-Kunskapslyftet intesäkerställa ersätterFör attatt
så kallad basor-framhar Skolverket räknatnansierad utbildning en

tillhandahålla medelmåste förganisation kommunerna egnasom
anspråk.Kunskapslyftet istatliga stöden inomdeinnan de kan ta

nivå frarnräknad dengymnasialförBasorganisationen är som vux-
årengenomsnittfinansierat isjälvakommunernaenutbildning som

nivåuppgår till cirkaaggregeradden1995/96 och1993/94 -
helårsplats ihelårplatser l997j. VarjeSkolverket, utgörs36 900

förlärarledd undervisningklocktimmar540beräkningen en per-av
helårsbegrepp användesdet vill detmotsvarande,eller säga somson

tidigare.
helårsplats iställethöstterminen 1997 harundervolymenFör en

framgår tabell 7.2iverksamhetspoäng. Som756beräknats upp-som
vuxenutbildningenkommunalainom denutbildningsvolymengick

helårsplatser 756 verksamhetspo-nivå till 135 600gymnasial om
halvårethalvåret andraUtbildningsvolymen1997.under andraäng

genomsnittligahelårsplatser dendärmed 98 7001997 större änvar
1995/96åren 1993/94finansierade volymen underkommunalt -

98 700.600 36 900135 -
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läsårenUnder 1993/94 1995/96 utgjordes utbildningsvolymen-
dock inte bara kommunernas basorganisationer. fannsDet dess-av

i genomsnitt 28 800 statligt finansierade utbildningsplatser förutom
arbetslösa inom den kommunala vuxenutbildningen gymnasial
nivå Skolverket, 1996e. framgår påI tabell 7.2 den nedersta raden
hur helårsplatserantalet ökat halvåretunder andra 1997 i jämförelse
med den genomsnittliga totalvolymen föregåendeunder den statliga
satsningen åren.de aktuella Den kommunala vuxenutbildningen

nivå såledesgymnasial har ökat med 69 900 platser i jämförelse med
den genomsnittliga totala utbildningsvolymen på gymnasial nivå un-
der läsåren 1993/94 1995/96.-

Jämför istället omfattningen under det sista halvåret 1997man
med volymen utbildning studieåretunder före ökningennärmast är
inte lika Omfattningen kurser för frånarbetslösa utökadesstor. av

åroch till och studieåret innan Kunskapslyftetstörst vid.togvar som

7.3.2 Volymförändring på nivågrundläggande
inom kommunal vuxenutbildning

För grundläggande vuxenutbildning inom kommunerna har en sam-
manlagd helårsplatservolym 16 000 ä 756 verksamhetspoängom

för höstterminen 1997 i mätningen den 15 oktober 1997rapporterats
Skolverket 19970.

Liksom för den gymnasiala vuxenutbildningen finns för grund-
läggande nivå basorganisation framräknad Skolverket. Denen av
kommunalt finansierade utbildningen grundläggande nivå upp-
gick till helårsplatsersammanlagt 26 200 i genomsnitt under studie-
åren 1993/94 1996/97. statligtInga finansierade kurser för arbets--
lösa fanns nivådenna och dessa 26 således200 platser kan sägas

basorganisationen för grundläggandeutgöra vuxenutbildning. En
helårsplats i sammanhanget beräknadär 540 klocktimmar lärar-som
ledd undervisning för eller motsvarande. Skolverket,en person
1997j

Vid jämförelse mellan basorganisationen och volymen höstenen
1997 verkar det utbildningen nivågrundläggande mins-som om
kat. Under hösten 1997 uppgick utbildningsvolymen till 10 200 hel-
årsplatser färre den genomsnittliga utbildningsvolymenän de fyra
studieåren före Kunskapslyftet 16närmast 000 26 200 -10 200.-

såAtt verkligen skulle fallet förefaller dock osannolikt. Mervara
rimligt de 5 000 tillgängligaär statligt finansierade utbild-att tro att
ningsplatsema nivågrundläggande inom Kunskapslyftet skulle
öka den sammanlagda volymen. finnsDet i statsbidragssystemet
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krav de kommuner vill utnyttja stödet inom Kunskapslyftetsom
måstede först och främst stårutöka den utbildning de självaatt som

för ifrågainnan de kan komma för statsbidrag inom Kunskapslyftet.
utgåttStatsbidrag har endast för utbildning 110utöver procent av en

kommuns fastställda nivåbasorganisation grundläggande se bi-
laga l.

Cirka 900 halvåret3 de 5 000 platserna utnyttjades under andraav
1997 dessaoch delades 112 kommuner. innebärDetta 112attav
kommuner ökade sin volym med 10 och därefter ökadeprocentegen

erhållit.utbildningsvolymen ytterligare för de statsbidrag de Det har
någradock inte funnits fåttvolymkrav de kommuner inte harsom

statsbidrag. såTeoretiskt skulle det kunna dessa kommu-sett attvara
samtidigt minskat nivå såsin vuxenutbildning grundläggandener

mycket den minskattotalt i landet med i storleksordningenatt sett
10 000 platser, dvs knappt 40 procent.

Förmodligen dock den redovisade minskningen inte reell,är är
resultat bristfällig registrering. viktig indikationEnutan ett att

statistiken felaktig antalet studerande den 15 oktober 1997är är att
minskat mycket lite i jämförelse med det genomsnittliga antalet stu-

år.tidigarederande Om de studerar har ungefär stu-som nu samma
dietakt tidigare helårsplatserstuderande haft borde antalet intesom
ha minskat eller minskat högst marginellt.

slutligaNär data för hösttenninen 1997 bearbetats Skolverketav
vårenunder 1998 blir det förhoppningsvis möjligt faststäl-attsenare

la den verkliga förändringen antalet utbildningsplatser.av

7.3.3 Volymförändring hos folkhögskolorna
Under 1997 arrangerade folkhögskolorna sammanlagt 053 000l
deltagarveckor långa allmänna särskildaoch kurser, korta kur-som

folkhögskoleledda cirklar och kurser inom särskild utbildnings-ser,
såinsats tabell 7.3. kalladese Den särskilda utbildningsinsatsen

svarade för drygt 318 000 dessa deltagarveckor.av
halvårsskiftettill och medFram 1997 utgjordes den särskilda ut-

bildningsinsatsen kurser för arbetslösa. Folkhögskolorna fickav
statliga förstöd anordna 10 000 utbildningsplatser beräknatatt per
helår inom satsningen Frånkurser för arbetslösa. och med förstaden
juli 1997 övergick statsbidraget till dessa 10 000 utbildningsplatser
till utbildningsplatser inom Kunskapslyftets I sambandatt vara ram.
med det fick skolorna viss minskning stödet plats.en av per
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1997 1995/967.3. Antal deltagarveckor för folkhögskolorna ochTabell
mån långa cirklarinom folkhögskoleledda12 och korta kurser, samt

särskild utbildningsinsats

Kategori Deltagarveckor
1995/961997

Långa, korta kurser
323 749 043och fh-ledda cirklar 734

Särskild utbildnings-
318 431 352 134insats

052 754 1 101 177Summa l
ÅrsredovisningFolkbildningsrådet, 1998, 1997, Stockholm.Källa:

pågåhelårsstudier underfolkhögskolesammanhang brukarI anses
helårsplats därförinklusive cirka 2 veckor. kan34 veckor lov Enom

helårsplatserbestå till antal32 deltagarveckor. Omräknatavanses
helårsplatser tillhandahölls inomveckor uppgick antalet32 somom

stycken.till 9 950 Underden särskilda utbildningsinsatsen 1997
studieåret särskilda utbild-1995/96 utgjorde volymen inom den

uttryckt,deltagarveckor eller, annorlundaningsinsatsen 352 134
helårsplatser 32 veckor.11 004 om

Folkbildningsrådet minskade antalet deltagarveckordetattanger
statsbidraget bland har med sko-för det särskilda göraatt attannat

fått tidigareansträngd ekonomi. Skolorlorna alltmer genom-en som
minskat sinafört verksamhet vad krävts haränstörre nu vo-en som

Folkbildningsrådet.miniminivåer angivitslymer ned till de som av
Folkbildningsrådet, l998a

inom det särskilda anslaget harinte bara verksamhetenDet är som
minskning antalet del-minskat, dessutom skett mindredet har aven

statsbidraget tabell 7.3. Samman-tagarveckor för det ordinarie se
särskild utbildningsinsats harför ordinarie verksamhet ochtaget vo-

helårsplatserdeltagarveckor, eller 1 5 l 3lymen minskats med 48 423
veckor.32om

för folkhögskolorna kravLiksom för kommunerna finns att
inte ska utbildningsärskilt finansierad verksamhet ersätta an-som

föregå-stånd.kommit till krav fanns under denskulle ha Dettanars
ocksåpå finns inomende satsningen kurser för arbetslösa och det

till folkhögskola skall minskas,Kunskapslyftet: Statsbidraget en

1 på deltagarveckorkunnajämförbarhetmed tabell skulle beräkning 33För 7.1att enge
7.3Hälften 1997utgjordesdock särskildautbildningsinsatsense tabelldengöras. avav

går 10000för arbetslösa. det i vilket fall helst intekurser Detta sägagör attatt som om
sådanhelår tillstånd Kunskapslyftetoch33deltagarveckor kommit inomplatser enperom

året.beräkning därförointressantdetaktuellaär
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väsentligtdär blirordinarie verksamhetenomfattningen denom av
föregåendeanordnades underordinarie utbildningdenlägre än som

särskilt bidrag SFSbudgetår finansierades medinteoch som
ordinarie verksamhets-innebära den9 §. torde1996: 1397 Detta att

fårfolkbildningsanslaget 1997 inteviafinansieratsvolym varasom
Studieåretunderverksamhetsvolymenordinarieväsentligt lägre den

budgetåretingår avslutadeStudieåret i det1995/961995/96. senast
mån.Kunskapslyftet 1995/96 18innan

skolornaFolkbildningsrådet kontrollfunktioni sinhar gentemot
undermed volymemajämföra realiserade volymemainte valt deatt

såsig kalladestudieåret valt använda1995/96. stället harI att avman
Ingångsvärdetingångsvärden fastställda för varje skola.finns ärsom

förkunna detskola bordeantal deltagarveckordet presterasom en
fram 1991 och har sedanVärdena räknadesordinarie statsbidraget.

emellanåt ändrats.förutsättningarnajusterats när
Folkbildningsrådet minst 95skolornakrävtTidigare har attav

förmåste inom detingångsvärdena producerasprocent ramenav
kravet till 90sänkte dockvanliga anslaget. Under 1997 procentman

Folkbildningsrå-långsiktiga kvalitetsaspektertillhänvisningmed
uppnått volymskolor inteinnebär de1998a. Dettadet, att ensom

ingångsvärdenrespektive ochderas90 procentmotsvarar avsom
särskildainom dendeltagarveckor de tilldelatsde100 ut-procent av

få ifrån till andrasigriskerat lämnabildningsinsatsen att resurser
från skolor inteviss omfördelningInför 1998 gjordesskolor. somen

sinaskolor legatnått under 1997 tilltill sina volymer översomupp
1998.volymer Persson,

skolor förhosKunskapslyftsvolymen7.3.4 statens

vuxna
Kunskapslyftet tilldelats särskildainomskolor för harStatens vuxna

perioden juligymnasiepoäng under l300 000statsbidrag till drygt
givits stödi Norrköping hardecember 1998. SSV1997 till 31 extra

fått stödHärnösand haroch SSV i400 gymnasiepoängtill 113 extra
månader sig18Skolorna hartill 189 000 gymnasiepoäng. att pro-

avstämning redanochnämnda utbildningsvolymemaducera de en
indikation denfelaktigförsta terminen kanefter den meromge en

Kunskapslyftet. gymnasiepoänglångsiktiga inom Devolymen som
erhållits på avslutadetermin deregisteras under är poäng somen

därför de studerandekrävsska registreraskurser. För poäng attatt
alltid fallet med deigång vilket intemed sina studiervarit ärett tag,

Kunskapslyftsstuderande” underregistreratsindivider an-som som
särskilt intres-förhållande det intehalvåret 1997. Dettadra gör äratt
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jämföra utbildningsvolymema i Kunskapslyftet under 1997sant att
med utbildningsvolymer år.tidigare

Vid SSV i Härnösand kom utbildningen inom Kunskapslyftet
igånghöstterminen 1997 under terminen fåoch det gjordesent att

årsskiftet.kurser hann avslutats innan mångaDet studerandevar
påbörjadedär inte sina studier inom Kunskapslyftet förrän i slu-som

november. Under höstterminen 1997 avslutades vid SSVHtet av
kurser sammanlagt 116 270 gymnasiepoäng, vilket omräknat tillom
måttet helårsplatser 756 307 stycken platser 116 270poäng ärom

dividerat med 756/2 cirka 307.poäng Av dessa det endastär var
4 250 gymnasiepoäng 11 platser tillhörde Kunskapslyftet.som- -
Lundh, 1998
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Individernas8 finansiering
vid studier

De studerar inom vuxenutbildningen kan finansiera sina studiersom
olika Till de vanligaste hör olika former studiestödsätt. att av an-

och individernavänds hel- eller deltidsarbetar parallellt med sinaatt
fårstudier. Andra ekonomisk hjälp sin eller sina föräldrar.partnerav

Dessutom finns det studerande finansierar sitt uppehälle medsom
frånandra bidrag eller ersättningar och kommun studiestöd.änstat

SCB, 1997a
någradet här kapitletI beskrivs de ñnansieringskällor fun-av som

nits tillgängliga sedan för1997 den vuxenstuderarsommaren som
nivå.grundläggande och gymnasial någraFörst beskrivs studiestöd

varvid Särskilt utbildningsbidrag. Sedan be-störst ägnasutrymme
skrivs under vilka förutsättningar individ kan studera och samti-en

erhålladigt arbetslöshetsersättning, Utbildningsbidrag respektive
socialbidrag.

1 Studiestöd

I samband med Kunskapslyftet infördes skedde mycket viktigatt en
förändring det gäller studieñnansiering för studier grundläg-när

nivå.gande och gymnasial Vid sidan de gamla studiestöden Sär-av
skilt vuxenstudiestöd för arbetslösa SVUXA, Särskilt vuxenstu-

ocksådiestöd SVUX Studiemedel finnsoch Särskilt utbild-nu
ningsbidrag UBS.

utbildningsbidraglSärskilt1

Särskilt utbildningsbidrag, UBS, studiestöd kan tillär ett som ges
studerande berättigade till arbetslöshetsersättning vid studi-ärsom

början. Den delen de tillgängliga medlen inom studie-störreernas av
stödet, cirka 85 ska till anmäldaärprocent, personer som som ar-
betslösa och arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Den resterande
delen det tillgängliga stödet kan till inneharav personer som en
anställning. fåFör anställd ska kunna UBS krävs vederbö-att atten

åtar långtidsarbetslösrandes arbetsgivare sig anställa istället.att en

Information för Särskilturvalsregler utbildningsbidragfinns i kapitelom
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studierna behöver inte hain underDen ersättaretasperson som som
tillfälligtvis studerar. Det möj-tjänst den är tvärtomsamma som som

och beredaomfördela arbetsuppgifterna inom arbetsplatsenligt att
vikarien det bästplats där passar.

förmånligtrelativt studiestöd ef-Särskilt utbildningsbidrag är ett
arbetslöshetser-det bidragett motsvarartersom en personsger som

Utbildningsbidraglikheter medsättning. Stödet har stora som ges
åtgärderarbetsmarknadspolitiska avsnitti sevid deltagande aktiva

utgårlånas, vid Särskilthela det belopp8.3. Inga utan sompengar
iSärskilt utbildningsbidrag kanutbildningsbidrag bidrag.är ett

heltidsmånader, förändringdagsläget lämnas under högst 12 men en
Under vintern 1998 aviseradeden här punkten har utlovats. reger-

vårpropo-frågan ekonomiskabehandlas i deningen kommeratt att
sitionen.

utbildningsbidrag beloppsmässigt likaEftersom Särskilt är stort
förstudiestödet bli lägrearbetslöshetsersättningen, kommer attsom

för haftdeltid före studiernas början demdem arbetat än somsom
få med Särskiltindivid kan aldrig högre beloppheltidsarbete. En ett
erhålls arbetslöshetsersätt-det belopputbildningsbidrag än som som
omfattning tidigare arbete.ning, studierna är större änäven om av

deltid före arbetslösheten och väljer studerahar arbetatDen attsom
ersättningsnivåfår vid arbetslöshetdeltid lika hög med UBS som

omfattning tidigare arbete.förutsatt studierna haratt somsamma
såomfattning den tidigare deltidenOm studierna har mindre än

mån.i motsvarandeminskas bidraget
jämställs i lagenStudier Särskilt utbildningsbidragmed

arbetslöshetsförsäkring med arbete. Detta innebär1997:238 attom
ersättningsperiodSärskilt utbildningsbidrag kanstudier med ge ny

också hopparstudierna fullföljs. innebär denDet stu-att som avom
frånbli avstängd sin a-kas-giltig anledning riskerardierna "utan att

till 45 dagar.sa upp
få måste omfattarden studerande bedriva studierFör UBSatt som

åråråret fylla lägst 25 och högst 55minst 25% heltid under ochav
måsteår den studerande sakna slut-det studierna börjar. Dessutom

från treårig alternativtgymnasieutbildning eller motsvarande,betyg
särskilda skäl.motsvarande kunskaper eller hasakna

för studier folkhögskola ochSärskilt utbildningsbidrag stu-ges
vuxenutbildningen. Studierna ska hadier inom den kommunala en

utbildningsgångsådan del le-inriktning de kanatt vara en av en som
ellerfram till motsvarande grundskoleutbildningder kunskaper en

ocksåtreårig för orienterings-gymnasieskoleutbildning. UBS ges
vuxenutbildning ochinom kommunal och statligkurser motsvaran-
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änd-1996:1654, medfolkhögskolan. SFSinomde kurser senare
ringar

folkhögskolestudier denvidfastställt UBSCSN har att omges
avsedd för demsådan främstkursläser allmänstuderande ärsomen

allmänna kur-gymnasieutbildning. Deellersaknar grundskole-som
Även allmän-innehålla allmännabrett urvalska ämnen.ett avserna

tillberättigar normaltprofil vid folkhögskolasärskildkurser medna
omfattar högstdå profilkursemasärskildakräver deUBS. CSN att

omfatt-studieomfattningen. deHarden totala större20 procent enav
från kursens totalaöverstiger 20den delning dras procent avsom

studiestödet ska beräknas.timtal när
folkhögskolornal degällerså vidsärskilda kurserkalladeFör att

så-delarutbildningsbidrag. VissaSärskilttillnormalt inte rätt avger
sådan inrikt-de harberättiga till UBSkan dockdana kurser om en

bidraget. CSNFSberättiga tillsammanhang skulleining annatsom
1997:6 12 §

för arbetslösavuxenstudiestödSärskilt8.1.2

till arbetslösaför arbetslösa SVUXAvuxenstudiestödSärskilt ges
lämpligt arbe-erbjudasarbetssökande och inte har kunnatär ettsom

kalenderår fyllatidigare ochmåste minstarbetat underhaDe trete.
år vid studie-högst 50år år börjar ochstudiernaminst 21 det vara

gymnasieskolenivågrundskole- ochstudierförSVUXAstart. ges
sammanlagt högstpå underorienteringskursoch för studier ter-sex

högststöd för sammanlagtgymnasieskolestudier beviljasminer. För
två terminer.

förmånligtinte likaför arbetslösavuxenstudiestödSärskilt är som
individens65endast ersätt-eftersom bidragetUBS utgör procent av

till beloppfrån arbetslöshetskassa. kommaFörning ettatt somupp
får individenfrån arbetslöshetskassanersättningenhelamotsvarar

skillnad mellanlåna inom SVUXA. Enresterande 35 procent annan
från inteskillnad UBSSVUXA till ersätt-studiestöden är att ger ny

istäl-med SVUXAarbetslöshetsförsäkringen. Tideni ärningsperiod
arbetslöshetsförsäkringen studier-inomöverhoppningsbar tidlet om

därföroch hararbetat deltidpå tidigarevarit heltid. Den ensomna
möjlig-deltid harfrån arbetslöshetskassaersättning motsvararsom

väljer studerafå heltidsstudier. OmSVUXA förhet attatt personen
heltid.till motsvarandedagpenningenheltid räknas upp

i arbets-inte medlemmartill demkanSVUXA äräven ensomges
då dagpenning. Un-beräknas efter lägstaErsättningenlöshetskassa.

l yrkesinriktadekurser.Specialinriktade,

6-l8-0699
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der 1997 uppgick lägsta dagpenning till 230 kronor dag fem da-per
i veckan för den tidigare heltidsarbetat. Motsvarande beloppgar som

för 1998 240 kronor. CSN, 1997a, 1997b, 1998aär

8.1.3 Särskilt Vuxenstudiestöd

Särskilt vuxensstudiestöd, SVUX, riktar sig inte i första hand till ar-
betslösa SVUXA finns någraDessutom andra mindre skill-gör.som
nader få måstemellan stöden. För SVUX ha förvärvsarbetatatt man
under minst kalenderårfyra och högst 50 ingen undre gränsvara
vid studiernas början. En skillnad SVUX lägreär attannan ger er-
sättning SVUXA för den inte imedlem arbetslöshets-än ärsom en
kassa. CSN, 1997a, 1997b, 1998a

8.1.4 Studiemedel

Studiemedel kan bland föranvändas studier grundskole-annat
nivå, gymnasienivå högskolenivå. ocksåoch Det kan användas för
orienteringskurser. få frånStudiemedel kan och med hösttermi-man

år år.det fyller 20 Samtidigt fårgäller högstattnen man man vara
år45 studierna börjar det finns särskilda skälnär kanmen om man

år.till 55vara upp
Studiemedel 1997 månadenbidrag l 967 kronor i skat-ettgav

tefritt lånaoch möjlighet maximalt månaden.5 1 l l kronor i Dettaatt
totalt månaden år7 078 kronor i 1997. För 1998 de maximalaärgav

beloppen 973 kronor i bidrag, lånl 5 125 kronor i och därmed 0987
kronor totalt. Inom arbetslöshetsförsäkringen påstudier heltidär
med Studiemedel överhoppningsbar tid.

Den studerar med studiemedel grundskolenivå och/ellersom
gymnasienivå, och sedan fortsätter med studiemedel högskoleni-
vå i minst fåterminer, har lånetdel det tidigare avskri-rätttre en av

Avskrivning lånetsker med halva för högst terminervet. sex
gymnasienivå.grundskole- och CSN, 1997a, 1997b, 1998a

8.1.5 Studiestöd för heltids- eller deltidsstudier

Studiestöden UBS, SVUXA, SVUX och Studiemedel kan alla iges
olika omfattningar. Det bestämmer mångahur hel-procentsom av
tidsstöd berättigad till, mångaberor hur studie-ärsom en person
stödspoäng studier Centrala studiestödsnämndensom personens ger.
fastställer dessa studiestödspoäng gåroch hur detta till beskrivs i bi-
laga

Den l juli 1997 genomfördes förändring innebär deatt stu-en som
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alternativtfärre tidigare, kurserderande kan läsa kurser än som ger
mångaändå i tillräckligtkommafärre gymnasiepoäng, och stu-upp

få studiestöd bilaga 2.för fulltdiestödspoäng seatt

arbete underCentrala studiestödsnämndens8.1.6
1997

följdhösten 1997 tillökade kraftigt inför och underCSNPressen
både eftergymnasialgymnasial ochstuderandeökat antalettav

helåret erhöllnivå. hela 800 000Under 1997 det sompersonervar
låntagare 1,2 miljoner. Trotsstudiestöd och antalet stora an-var

svårt det inflödetmycket hinna medsträngningar hade CSN att stora
emellanåt oacceptabeltblevansökningar. Handläggningstidemaav

svårtockså hinnadetlånga arbetsbördan gjordeoch den attstora
från studerande. Kunskapslyftskommitténstelefonsamtal demed er-

mångafrån och andra kontaktersina kommunbesökfarenhet är att
Centrala studie-i sina kontakter medstuderande haft bekymmer

stödsnämnden.
föreslagitsituationen hos CSN harharDen utredare översettsom

och regeringenska tillföras utökadeCSN övervägeratt nuresurser
Centralaåtgärder vidtas Utredningenvilka ska översyn avomsom

1998.studiestödsnämnden, 1998; Utbildningsdepartementet,

Arbetslöshetsersättning och8.2

studier
får tillarbetslöshetsersättning inte lämnasgrundregel gällerSom att

vissa förutsättningar kani utbildning. Underdeltarpersoner som
samtidigt SFSarbetslöshetsersättning förekommastudier ochdock

då studerande parallelltflesta fall krävs den1997:238 10 §. I de att
står förfogan-arbetsmarknadensarbete och tillmed studierna söker

inte fördärmed för arbetslösheten,Arbetslöshetsersättningende. ges
måstenågot villkoravsnitt beskrivs destudierna. dettaI som varaom

iarbetslöshetsersättning ska kunna förekommauppfyllda för att
kombination med studier.

uppbar arbetslös-de människorInledningsvis bör nämnas att som
kontant arbetsmarknadsstöd,1997 antingen erhöllhetsersättning

från januari 1998arbetslöshetskassa.ersättning Den lKAS, eller
arbetslöshetsförsäk-grundbelopp iKAS ochupphörde ersattes ettav

inkomstbortfallsförsäkring-såden kalladeringen. Samtidigt ersatte
från arbetslöshetskassa.ersättningen

tidigareinkomstbortfallsförsäkringenBåde enligtersättning a-
tidigare KASarbetslöshetsförsäkringengrundbeloppet ikassa och
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förknippade på såmed vissa krav aktivitet och falletär ävenvar un-
fåder 1997. För inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkringatt en

krävs har varit i arbete och medlem i arbetslös-äratt attman man en
fåhetskassa. För grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen krävsatt

årindividen minst 20 gammal och har arbetat i viss utsträck-äratt
åretning under det eller avslutat heltidsstudier berätti-senaste som

till studiesocialt stöd.gar
KAS utgick 1997 med 230 kronor fem idagen dagar veckan.om

något uppgårGrundbeloppet högre, det till 240 kronor dagenär om
fem i fördagar veckan den heltidsarbetat eller avslutat studier.som

8.2.1 Hel ersättning heltidsarbete söksnär

Om bedrivit heltidsstudier vid sidan heltidsarbetesitten person av
och arbetet upphör kan fortsätta studera och samtidigtattpersonen
få fåarbetslöshetsersättning. Det naturliga skäl ganskaär av perso-

kan utnyttja denna möjlighet.ner som
få måstearbetslöshetsersättningFör den arbetslöse sökaatt nytt

heltidsarbete parallellt med heltidsstudiema, och beredd attvara av-
stå från gårstudierna det intearbete erbjuds kombi-attom nya som

studierna.mednera
går påbörja påDet studier deltid efter det har bli-ävenatt att man

fåvit arbetslös och full arbetslöshetsersättning under tiden. Det gäl-
dåler inte studiestöduppbär och han/hon samtidigtatt attpersonen

måstesöker heltidsarbete. Dessutom den arbetslöse intyga hanett att
eller hon beredd avbryta sina studier dessa hindrar honomär att om

fråneller henne heltidsarbete. SFS 1997:349 22att ta ett ersatte
frånSFS 1997:835 16 § ljanuariden 1998av

8.2.2 Arbetslöshetsersättning och
orienteringskurser

arbetslösEn har arbetslöshetsersättning kan orien-person som en
fåteringskurs för uppfattning hur det studera ochäratt atten om

fåsamtidigt oförändrad arbetslöshetsersättning under tiden. Kursen
ska medverka till väl underbyggda beslut studie- och yrkesval,om

ökade studietekniska färdigheter och möjlighet olikaattge prova
Dessutom kan orienteringskursen föranvändas tillfälleämnen. att ge

till bedömning elevs kunskaper. SFS 1997:350 3 b § för KASav en
och 1997:349 för från22 § a-kassa, SFS 1997:835 14 §ersattac av
den 1 januari 1998



vid studier 165finansieringIndividernas1998:51SOU

halvtidsstudierochArbetslöshetsersättning8.2.3
studiestödmed

någotpå deltid medoch studeratpå deltidhar arbetatOm en person
blirarbetslöshetsersättning lämnas närkanstudiestöd ar-personen

sökerdeltidArbetslöshetsersättning för när ettbetslös. personenges
bedrivafortsättapå Samtidigt kandeltid.arbete attnytt personen

1977:349 22 fSFSdeltidsstudiestöd.deltidsstudier medsina er-
från 980101§1997:835 17SFSsatt av

på deltidstuderabörjamöjlighetöppnadesjuli 1997lDen atten
ochsamtidigt söka arbetebidrag ochinnebärstudiestödmed ett som

deltid.resterandeförarbetslöshetsersättning

förutsättningfall underi dettaErsättning lämnas att

handlings-individuellai sökandesled denutbildningen utgör ett-
plan,

normal50överstigeromfattning inteutbildningens procent av en0
heltidsanställning,

pågå 180 dagar,tidlängredeltid inte änutbildningen avses°
med studiestöd,utbildningiredan deltarsökande inteden en0

minst 50arbeteoch kansökanden sökerden motsvararettta som°
heltidsanställning.normalprocent av en

kombination medideltidsersättningsistnämnda regelDenna ny-om
juliperioden 1gäller underhalvtiddeltidsstudier tillstartade upp

för KAS och3 f §1997:3501998. SFSdecembertill 311997
från1997:835 18 §SFSa-kassa,22 § för1997:349 ersatta avg

980101

studier efterochArbetslöshetsersättning8.2.4

regeringenhosansökan

bibehål-medstuderagällerfinns detmöjlighetYtterligare när atten
sista decemberFrån 1997 tillförsta juliarbetslöshetsersättning.len

arbetslösainnebärprojektmöjlighetfinns1998 attatt starta som
förfogandestår arbetsmarknadenstillnågot aktiveras och intesätt

1996/97:l50, betarbetslöshetsersättning Prop.fårdesamtidigt som
Projekten ska1996/97:236.rskrl996/97:FiU20,1996/97:AUl3,

arbetslöshetsersättning. Perso-uppbärsig till arbetslösavända som
såsom ungdomar,arbetsmarknaden,ställningmed en svagner

utomnordiskaocharbetshandikappadelångtidsarbetslösa, äldre,
snedvridningfår medförainteProjektenska prioriteras.medborgare
undanträng-inlåsningseffekter ellerhelleroch intekonkurrensav
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ning reguljär sysselsättning.av
Arbetsförmedlingsnämnder, kommuner, fackförbund och ideella

föreningar på sådanaexempelär organisationer kan ansöka hossom
regeringen få utnyttja möjligheten den häratt att startaom typen av
projekt. Under 1997 fanns 500 miljoner kronor för ändamåletavsatta
och för 1998 finns l miljard kronor. Som exempel kan nämnas att en
kommun skulle kunna fåansöka låtamöjlighetatt attom personer

åräldre 55är studera inomän vuxenutbildningen bibehål-medsom
len arbetslöshetsersättning. Under 1997 det dock fåytterstvar orga-
nisationer inkom med ansökningar projekt. Arbetsmark-som om
nadsdepartementet, 1997b, 19970

8.3 Utbildningsbidrag vid
arbetsmarknadsutbildning

Utbildningsbidrag till arbetssökande deltar i arbetsmark-ges som
nadsutbildning, arbetsplatsintroduktion, datortek eller starta-eget-
verksamhet inskrivna vid arbetsmarknadsinsti-ärsamt personer som

Den berättigad till arbetslöshetsersättningär ellertut. utför-ärsom
fårsäkrad utbildningsbidrag det beloppett skul-motsvararsom som

Övrigaha lämnats vid arbetslöshet. har sedan den juli1 1997 103
kronor utbildningsdag, vilket lika mycket i bidrags-ärper som ges
delen vid studiefinansieringsformen Studiemedel AMS, 1998.

denFör enskilde individen kan Utbildningsbidrag lätt blandas
med Särskilt utbildningsbidrag eftersom bidragen harsamman snar-

lika och reglerna för dem i princip Bådalika. kanär undernamn ges
tiden studerar och Utbildningsbidrag och Särskilt utbild-en person
ningsbidrag dessutom beloppsmässigtär lika för den be-ärstort som
rättigad till arbetslöshetsersättning. Gemensamt också studierär att

bådamed återkvalificerarbidragen till ersättningsperiod i arbets-ny
löshetsförsäkringen.

Utbildningsbidrag dock finansieringär under arbetsmark-en en
nadspolitisk åtgärd, medan Särskilt utbildningsbidrag studie-är ett
stöd söks den enskilde för reguljära studier. En skill-som av annan
nad beslut Utbildningsbidragär arbetsförmedlingenatt el-tasom av
ler länsarbetsnämnden, och det försäkringskassanär betalar utsom
bidraget. Särskilt utbildningsbidrag administreras i sin helhet av
Centrala studiestödnämnden.

8.4 Socialbidrag och studier
Socialtjänstlagen individ biståndhar tillrätt social-attanger en av
nämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt hans be-om
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6 §. EnligtSFS 1997:313tillgodoseshov inte kan sättannat
sittmåste tillgodoseenskilde i första handi lagen denprinciperna

från Väljer indi-exempel arbete.inkomster, tillbehov genom egna
de studiestödi princip klara sigska han eller honviden studeraatt

in-innebäraförsörjningsbörda kan dockenskildesfinns. Den attsom
till studie-komplementsocialbidragbehöver sökadividen ettsom

sista skydds-behovsprövatindividuelltSocialbidragstödet. är ett
de generellatillfälliga situationeranvändas itänkt närnät är attsom

till.inte räckertransfereringssystemen
i kom-1990-talet,långvariga arbetslösheten underoch högaDen

socialförsäkringssyste-årens iförändringarbination med de senaste
ochökning socialbidrageninneburit kraftighar dock sto-avenmen,

socialbidragstaga-ekonomi. Nyapåfrestningar för kommunernasra
svårareblivit sigsamtidigt detsuccessivt tillkommithar att tasomre

många arbetslösafinnssocialbidragsberoendet. Det män-numeraur
från inkomstbort-ersättningberättigade tillvarkenniskor ärsom

arbetslöshetsförsäkringen, ef-grundbeloppet ifallsförsäkring eller
krav tidi-förknippat med vissaarbetslöshetsersättning ärtersom

det cirka 750 000Under 1996arbete. personer somvargare
socialbidrag.omfattades av

komplette-i behovMånga socialbidragstagamade är avvuxnaav
oftafå detarbete.för kunna Kommunernarande utbildning ettatt ser

får kompetensut-också socialbidragstagamaangeläget att ensom
socialbidragsberoende.sittså sikt kan sigveckling de taatt ur

åtgärder, intepositiva till aktivaoftaDärför kommunernaär men
få kost-förbehåll. oroliga för alltmersamtidigt överDe är taattutan

frånstuderandes uppehälleförnaden staten.

olika studierprinciper förOlika8.4.1

får sin försörj-vill börja studerasocialbidrag ochuppbärDen som
nivå ochstudiernasberoendefinansierad olikaning sätt om

eller inomutbildningsväsendetreguljärastudierna sker inom det ar-
intesocialbidragstagarebetsmarknadsutbildningen. När ärsomen

arbetsmarknadsutbild-arbetslöshetsersättning deltar itillberättigad
i Utbild-utbildningsdagerhåller hon 103 kronorhan ellerning per

kankommunenbelastar inte kommunen,ningsbidrag. Detta men
En kommunbehövas.med socialbidrag dettakomplettera om anses

arbetsmarknadsutbild-ideltarsocialbidragstagarekan kräva att en
Arbetsförafortsättningsvis.sitt socialbidragför inte mistaning att

stå arbetsmarknadens för-tillsocialbidrag skauppbärpersoner som
erbjuder.åtgärder arbetsförmedlingendefogande och acceptera som

utbildningsom-nivå inom det reguljäragrundläggandeStudier
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rådet tillåts i normalfallet med socialbidrag finansiering, efter-som
dessa studier förutsättning erhållaför arbete.att ettsom ses som en

Eftersom den uppbär socialbidrag skyldig själv bidra tillär attsom
bli självförsörjande sker studier grundläggande nivå oftast iatt

samförstånd mellan individen och kommunen.
Vid studier gymnasienivå och högskolenivå inom det reguljära

utbildningssystemet har oftast socialbidrag inte kanansett attman
den huvudsakliga inkomstkällan, inte behovsprövningvara om en

visar det finns särskilda månskäl för detta. denI studiestöden inteatt
räcker till för påvissa individer läser gymnasial nivåeller högresom
kan kommunen välja komplettera med socialbidrag.att

Frågan socialbidrag ska kunna användas huvudsaklig in-om som
komstkälla påvid studier nivågymnasial inom den reguljära utbild-
ningen eller inte aktualiserades i kommunerna under hösten 1997.
Antalet utbildningsplatser utökades samtidigt Särskilt utbild-som
ningsbidrag förbättrade studievillkoren för dem berättigadeärsom
till arbetslöshetsersättning. stårFör dem utanför arbetsmarkna-som

förändradeden dock inte det studiestödet situationen.nya
framväxandeDen diskussionen någrahar bidragit till kommu-att

förändrat sin socialbidrag påoch studier gymnasienivå.ner syn
Tyvärr finns ingen tillgåsammanställning visar hur vanligtatt som
det eller det andra agerandet i landets kommuner. Följ andeärena ex-
empel kan pådock visa den variation finns:som

I Degerfors kommun har bestämt låtasig för socialbi-att0 man
årdragstagama studera på gymnasienivå med till viss del bibe-ett

hållet socialbidrag. Degerfors kräver de studerande sökeratt
någotbidragsdelen i de aktuella lånede-studiestöden, inteav men

len. Med studiestödets bidrag grund kompletterar sedan kom-som
med socialbidrag till socialbidragsnorrnen. Fuchs,munen upp

1998
En liknande konstruktion i Degerfors finns i Malmö, där- som men
finns också möjlighet för socialbidragstagama få kurslitteratu-att

betald.ren
Inom Stockholms stad gäller på nivåvuxenstudier gymnasialatt°

kan finansierasinte med socialbidrag frånoch undantag denna re-
gel kan endast det finns särskilda skäl. Särskildagöras skälom
kan exempelvis ingårstudierna planerad del iattvara som en en
långvarig rehabilitering eller studier med socialbidragatt anses

den absolut enda möjligheten för viss individ. Eriksson,vara en
1998
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Målgrupper och9

studerande i

Kunskapslyftet

sig i första hand tillsatsning Kunskapslyftet vänderRegeringens ar-
gymnasienivå ni-eller grundläggandevill studerabetslösa som

kompletteravå. anställda behöverhand det tänktI andra är att som
nivåer det-på ska möjlighetutbildning motsvarandesin göraattges

ta.
två med till vissKunskapslyftet dockkan satsningarsägas vara

består bådemålgrupper. de utbildnings-Kunskapslyftetdel olika av
nivånivå finan-gymnasialgrundläggande ochplatser statensom

studiestödet Särskiltfolkhögskolor, ochsierat inom kommuner och
prioriteringsord-tabell 9.1 finns krav ochutbildningsbidrag, UBS. I

definie-och studiestödetstatligt finansierade platsernaningar för de
rade.
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Tabell 9.1. Krav prioriteringsordningoch för antagning till
utbildning finansieras med statsstöd inom Kunskaps-som

fålyftet kriterieroch ska uppfyllda for Sär-attsom vara
skilt utbildningsbidrag

Kunskapslyftsplatser Särskiltutbildningsbidrag
nivåGymnasial inom kommunal och Gymnasial nivåoch grundläggande inom

statlig vuxenutbildning, 90 000platser kommunal och statlig vuxenutbildningca
folkhögskoloroch

Krav: Krav:
Behörig deltai gymnasialvuxenutbild- -Minst 25år årochhögst55 gammal.att
ning. tillHar arbetslöshetsersättning.rätt

-År arbetslösocharbetssökandevid studier-
Prioriteringsordning: börjaneller arbetstagare harärnas som
Personer saknarellerhar sådanabristeri förvärvsarbetati Sverige minsthalvtidsom
kunskaperochfärdigheter år.krävsför underminst femsom

från treårigslutbetyg utbildning i gymnasie-
skolaneller motsvarandeska företräde. För arbetstagarekrävs åta-arbetsgivarenattges

dessaskai fallandeordningföljandeAv pri- git sig istället i förstaanställa handatt en
oiiteras: långtidsarbetslös I andrahandkanperson.

Personer arbetslösaeller deltari arbetsgivarenanställaär varitsom enpersonsom
arbetsmarknadsutbildning. långtidsinskrivenvid arbetsförmedlingen
Arbetstagare, åta-för vilka arbetsgivaren 1ersättare.som

sig långtidsarbetslösgit anställaatt en
istället. fårOmkring 15 medlen användasprocentav
Personer uppsagdaeller hotas för bidragtill anställda.2ärsom av
arbetslöshet.
Övrigasökande.

Prioriteiingsordning:
I förstahandtill studier grundläggande
nivå ochorienteringskurser.

Grundläggandenivåll. inomkommunaloch I andrahandtill studier gymnasialnivå
statligvuxenutb. 5 000platser kursernaSvenska ochB, EngelskaAca

SamhällskunskapA, A ochMatematikA
Krav: eller till studier fleraellersomavseren av
-Långtidsarbetslös årfyller 25 dekursernai kombinationmedyrkeskur-senastsom

halvårdet då påbörjas.utbildningen För folkhögskolestudiergällermot-ser.
svarandekurser

III. Grundskole-ochgymnasieskolenivå övrigastudier nivågymnasial
folkhögskolan,inom 000platser10ca

Krav:
år halvårFyller 20 det utbildningensenast

påbörjas.

Prioriteringsordning:
Likadan för gymnasienivåinom kom-som
munalochstatligvuxenutbildning.
Källor: SFS 1997:633, SFS 1996:1397, SFS 1996:1654 med ändringar,senareCSNFS 1997:6.

Enligtförordningen särskilt utbildningsbidrag ska den anställsom person somerhålleristäl för den långtidsarbetslös.UBS AMS har dock givitet utsom vara
rekommendationer långtidsinskriveni andra hand kan godkännaattom man envid arbetsförmedlingen.
Enligt den förordning särskilt utbildningsbidrag ligen gälldeom som ursprununder höstterminen 1997 fick högst 10 medlen för bidraanvänprocent av astill anställda. Sedanregleringsbrevet för CSN ändrats gäller dock omkring latt

får utnyttjas anställda.procent av
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framgårprioriterar arbetslösa tydligt i tabellAtt riksdagens beslut de
delen medlen inom Särskilt utbildningsbidrag ska9.1. Större av ges

ocksåtill arbetslösa och de arbetslösa har företräde till utbildnings-
platserna.

urvalssituation Särskilt utbildningsbidrag i första handI skaen
nivåtill individer ska studera grundläggande ochges som

orienteringskurser. För de statligt finansierade utbildningsplatserna
nivå.finnsgäller dock det flertalet platser gymnasial Detatt stora

tillhandahållakommunernas skyldighet grundläggandeär att vuxen-
påutbildning till alla intresserade. utbildningDettaär gör attsom

nivå ståndgrundläggande bör komma till i den utsträckning be-som
hövs särskilda statliga stöd. Riksdagen har dock beslutatäven utan

möjlighet mindre delregeringen skulle ha beslutaatt att att att en av
Kunskapslyftet för grundläggandemedlen inom ska användas vux-

enutbildning. Under 1997 och 1998 gäller ställt stöd tillatt staten
årsplatser nivå000 grundläggande till förfogande inom5 Kun-

skapslyftet.
för individEftersom de kriterier ska uppfyllda skaattsom vara en

få del Särskilt utbildningsbidrag utbildningsplatserna inomochta av
Kunskapslyftet inte identiska omfattar studiestödet och platsernaär

till utbild-delvis olika individgrupper. Vissa individer har antagits
såfinansierade kalladeningsplatser med statliga medel, Kun-ärsom

fåttskapslyftsplatser, och delvis andra individer har Särskilt utbild-
fåttningsbidrag under höstterminen 1997. De Särskiltpersoner som

nivåutbildningsbidrag kan inte bara studera grundläggande och
nivå ocksågymnasial Kunskapslyftsplatser, de kan utnyttjautan

den ordinarie utbildningsverksamheten inom den kommunala vux-
enutbildningen och folkhögskoloma.

utbildningsplatser tillhör ordinarieFör de den kommunalasom vux-
enutbildningen och den ordinarie utbildningen inom folkhögskolor-

finns andra antagningskriterier för Kunskapslyftet.änna

påordinarie kommunala vuxenutbildning grundläggandeFör den
nivå gäller:

kommuninvånareVarje ihar delta grundlägganderätt att- vuxen-
från kalenderhalvåret år individenutbildning och med andra det

år, sådanafyller individen färdigheter20 saknar normaltsomom
uppnås ii grundskolan och bosatt landet. Skollagen 11 kap.är
10 §
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från såförDetta skiljer sig antagningsreglema Kunskapslyftet till
måsteför inom Kunskapslyftetvida platserna den studerandeatt

år långtidsarbetslös.25 och dessutomäldrevara

nivåFör den ordinarie kommunala vuxenutbildning gymnasial
gäller:

kommuninnevånareVarje behörig delta i gymnasialär att° vuxen-
frånutbildning han eller i landet. gäller ochhon bosatt Dettaärom

kalenderhalvåret årmed andra individen fyller 20 eller indivi-när
den slutfört utbildning nationellt eller likvärdig ut-ett program
bildning i gymnasieskolan. Skollagen kap. 19 §ll

Vid urvalssituation företräde till dem i be-ska är störsten ges som
hov utbildningen. Vid urvalet ska särskilt beaktas sökan-av om en
de
har kort tidigare utbildning,-

pågåendebehöver utbildningen för planerad eller yrkesverksam--
stårhet eller inför vägval,ett

behöver utbildningen för komplettera reduceratettatt program-
från gymnasieskolan eller för behörighetskomplettering,annan

påbörjatska kunna fullfölja studier den sökande har enligtsom en-
vuxenutbildningupprättad studieplan. Förordning kommunalom

kap.3 10 §

såledesHuvudregeln den bäst behöver utbildningenär att som
nivå få påblir aktuellt särskiltgymnasial ska tillträde urval enom

populär kurs eller med sökandetryck. Detta kan tolkasstortorten
kunskaper motsvarande gymnasie-den saknarattsom person som

skolan ska prioriteras behöver kunskaperna för ettom personen yr-
aldrigkessammanhang. Det kan gälla har lästpersoner som gym-

nivånasial inte färdigställt sin utbildning.och Det kanpersoner som
också visserligen läst hel gymnasial utbild-vara personer, som en

ändå frånning, saknar aktuella kunskaper viss kurs.men en
ifråga förordningenDe inte kommer vid urval enligtsom ovan

inte studierna ikan ska använda yrkessamman-ettvara personer som
hang. torde utesluta exempelvis pensionärer och människorDetta

fritidsändamål.eftersträvar vissa kunskaper för Personersom som
har färdigställd gymnasieutbildning och endast vill höja sina be-en

ocksåkonkurrenskomplettera blir studieplats konkur-tyg utan om
är stor.rensen
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grund-gällerKunskapslyftsplatsematillantagningenVid samma
treårigmotsvarandekunskapersaknardenämligenprincip att som

idockskillnad ärprioriteras. Enska attgymnasieutbildning stor
arbetsmarknadspolitis-iocharbetslösaKunskapslyftet har personer

kunskaper.saknarbland demföreträdeåtgärder absolutka som

gäller:folkhögskolomainomutbildningordinarieFör

behörighetallmän kurstill motsvaran-För antasatt ger ensomen°
måste denskolväsendetoffentligafås detkande den genomsom

ellerbörjarkalenderår kursenår det18fyllasökande senast som
1992:737ändrad1991:977SFSäldre.vara

så tillKunskapslyftsplatsemafrån tillantagningenskiljer sigDetta
år.20Kunskapslyftetmåste äldre inomsökandedenvida att vara

Kunskaps-förfinnsdessutomprioriteringsordningtydligaDen som
ordinarieför denmotsvarighetsjälvklaringen ut-harlyftsplatsema

folkhögskolomaDock harregi.folkhögskolomas ettibildningen
Folk-samhället ochiprioriterauppdragallmänt att gruppersvaga

arbetasärskilt skatolka dettabildningsrådet valthar attatt mansom
avsnitt 5.1.arbetslösa seochkortutbildadenå blandför annatatt

ordinarieochKunskapslyftet9.1

integrerasverksamhet
KunskapslyftsplatserUBS ochmellanrelationenbarainteDet är

gårså alltiddet intedessutomdetförväxlingar, är attutansom ger
harKunskapslyftsplats. Statenstuderarsäga upp-att ensomvem

utbildningenordinarieoch denKunskapslyftsplatsemamuntrat att
utbildningsorganisa-helautvecklingfrämjaförintegreras att aven

utbildnings-sammanlagdadeutnyttjandeeffektivtochtionen ett av
Kunskapslyfts-skiljalättofta intedetDetta utplatsema. gör attatt

stöd,statligafinansierade medutbildningsplatser ärdvsplatser, som
finansierar.kommunutbildningsplatserfrån ordinariede som en

kommunalskolformeninomvill studeraindivid vuxenut-En som
med-statligafinansierad meddelviskursläsa ärbildning kan somen

ocksåmedel. kankommunala Detfinansierad meddelvisoch vara
och vis-finansieradestatligtvissa kurserså individen läser äratt som

finansierade.kommunaltandra kurser ärsomsa
till SCBskyldighetvisserligenhar rapporteraattKommunerna

vilkavilldet"Kunskapslyftsstuderande", sägaindividervilka ärsom
individeroch vilkafinansierade platserna,statligtde somupptarsom
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studerar inom den ordinarie, kommunalt finansierade, organisatio-
ovanståendeMed i minne kan dock konstateras inte skanen. att man

lägga allt för vikt vid den uppdelning studerandestor gjorts.av som
finnsDet anledning olika kommuner valt olikaatt strategiertro att

det gäller hur de delat individernär i °°Kunskapslyftsstuderandeupp
och reguljära studerande.

Alla kommuner har inte svårigheterhaft med urskilja Kun-att
skapslyftsstuderande. En del kommuner har gjort mycket tydligen
administrativ uppdelning utbildning inom Kunskapslyftet och an-

kommunal vuxenutbildning. Ibland innebär ocksådetta dennan att
utbildning i hög frångrad skild utbildningenär vid kom-som ges

Såvuxenhetema. exempelvis fallet i Jokkmokks kommun undervar
höstterminen 1997. sådanI kommun kan lätt visssägaen man om en
individ Kunskapslyftsplats eller inte, och såledesupptar där ären
märkningen °Kunskapslyftsstuderande högst relevant.av

För folkhögskolorna gäller vid registrering kursdelta-att man av
skiljer mellan kursdeltagare de 10 000 platserna inom Kun-gare

skapslyftet och kursdeltagare inom den ordinarie utbildningen. Det
dock inte någon skillnadgörs mellan bådade kursdel-grupperna av

det gäller pedagogiknär och studiernastagare uppläggning.

9.2 Studerande i den kommunala
vuxenutbildningen på gymnasial
nivå

Den 15 oktober 1997 fanns totalt 185 005 individer inom den kom-
munala gymnasiala vuxenutbildningen och dessa 106 557 in-av var
divider registrerade elever i Kunskapslyftet. Detta visar Skol-som
verkets statistik verksamhetenöver inom den kommunala vuxenut-
bildningen höstterminen 1997 Skolverket, l997f. tillgängligaDen
statistiken ögonblicksbild de individer befann sig iger en stu-av som
dier just den 15 oktober och därmed inte identiskär med personupp-
gifter för alla någonstuderade gång under hösten Sådan1997.som
statistik kommer finnas tillgänglig vårenunder 1998.att Detsenare

dock troligt den tillgängligaär statistiken relativt väl kanatt nu ge en
uppfattning karaktäristika för alla studerande under påterminenom
grund det antalet individer i mätningen.storaav

Att statistiken endast gäller dem vari studier den 15 oktobersom
dock siffrorna igör avsnitten 9.2 och 9.3 baserar påatt sig Skol-som

verkets inte medöverensstämmer dem i avsnitt 9.6.rapport Det se-
avsnittet beskriver det sammanlagda antal erhöllnare personer som
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statistikhöstterminen 1997. Denstudier underförstudiestödolika
1998c.CSN,terminens slutefterframtagenanvändsdär ärsom

studerandeantaletför det totalakaraktäristikalyftsföljandedetIj
jämfö-och dessutomframvuxenutbildning 1997 görsixkommunal

jämförelserKunskapslyftsstuderande. Närrelser med gruppen
hållafår i minnetKunskapslyftsplatserstuderandemedgörs man

studerande och där-totala antaletdet58dessa utgöratt procent av
statistiken liderpåverkar totalbildeni hög gradmed samt att ovanav

nämnda svagheter.
femårigKunskapslyftet ärockså viktigt observeraDet attär att en

studerandedesäkertinteDetnyligensatsning är attstartat. somsom
Kunskapslyftetsunderenskild mätdagstudier undersig ibefann en

år.kommandestuderande underförhalvår representativaförsta är

ochMånga kvinnor,9.2.1 personerunga
heltidsstuderande

kommunaladeninomstuderadeindivider vuxenut-alla deAv som
1997 dethösttenninennivå undergymnasialbildningen var

fördelning-ochkvinnorHela 67många kvinnor. procent varsom var
markera-bland demlikadanochmellan kvinnor män som varvaren

många kvin-detKunskapslyftsplatser. Att ärstuderandede som
någotblivithar detmöjligeningetstuderandebland de är nytt, ennor

1995/96läsåren 1993/94Underkvinnorfördominansstörre nu. -
alla eleverbland66respektive63, 64kvinnorandelen procentvar

nivå. Skol-gymnasialvuxenutbildningenkommunalainom den
1997f.l997a,verket,

199715 oktoberelever densamtliga17Det somprocent avvar
också underfannsföddaandel utrikesutomlands. Sammaföddavar

Kunskapslyfts-allasärskiljer1995/96. Omläsåren 1993/94 till man
landfödda i än19det annatstuderande ettprocent som varvar

l997fSkolverket, l997a,Sverige.
studerande inomdetredjedelålder knapptgällerdetNär avenvar

år ochellervuxenutbildningen 24gymnasialaden totala en-yngre
i figurutläsasår kanäldre. Detta45 ellertiondedast person varvar

9.1.
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Figur 9.1. Alla studerande inom kommunal påvuxenutbildning gym-
nivånasial under höstterminen på åldersgrupper.1997 fördelade olika
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äälrlâzmsfâåerslctâgkllylääå.Kunskapslyftethösten 1997. En Verksamhetsuppföljning,

De markerats "Kunskapslyftsstuderande harpersoner som som en
liknande spridning åldrar med det undantagöver de färre i deatt var
två allra Endast 26 alla "Kunskaps-yngsta procentgrupperna. av
lyftsstuderande år24 ellervar yngre.

Vid jämförelse med statistik för studerande inom den kommu-en
nala vuxenutbildningen på nivå läsårengymnasial 1995/96, 1994/95
och 1993/94 kan konstatera åldrarspridningen i figuröverattman

inte9.1 årenovanlig. tidigareDeär det färre i kategorin år19 el-var
ler i gengäld fanns andel i kategorin år.större 20-24yngre, men en
Därför gäller 32 de studerande år läsårenunder 25att procent av var
1993/94-1995/96 i jämförelse med 31 hösten 1997. Vidareprocent

69 årunder 35 för alla fyrade tidsperiodema 1993/94-procentvar
1997. Skolverket 1995a, 1996a, 1997a

Kunskapslyftet såledeshar inte inneburit någon ål-förändring i
dersfördelningen på nivågymnasial marginellt. Att deänannat stu-
derande inom den kommunala vuxenutbildningen trendmässigt bli-

någotvit hänt tidigare.äryngre som
En tendens däremot kan för de fyra årenstuderadenoteras ärsom
de studerande i allt högre utsträckning påläser heltid. Hösttermi-att

1997 läste de registrerade nivågymnasial i pågenomsnitt 75nen
heltid. årTidigare motsvarande siffra 68procent av procentvar

1994.1996 respektive 62 1995 och Skolverket 19950,procent
l996b, 1997f, 1997h
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nivåindivider gymnasial höstenAv det totala antalet lästesom
mångapåhälften läste heltid eller Hur1997 det drygt som mer.var

påstuderande läste minst 100 och andra andelarde procentsomav
heltid kan utläsas i tabell 9.2.av

pågymnasial vuxenutbildning fördelade olikaTabell 9.2. Antal elever i
heltidheltid elever i varje andelandelar antalsamt procentav av

Andelar heltid Antal Procentav
Minst 100% 93 905 51

165 875-99% 15
850-74% 15 001

919 1225-49% 21
39 015 21O-24%

185 005 100Summa
1997, nska slyftet hösten 1997. verksamh suppfo"lKälla: Skolverket, K En tp e jnmgu ,1646, Stockholm.Dnr 97:

särskiljer individer har angivitOm de kommunernasom somman
°Kunskapslyftsstuderande visar det sig dessa i högreatt personer

påläst heltid.utsträckning vad gäller för alla studerande harän som
heltid.Hela 63 dem bedrev studierprocent av

9.2.2 tidigare utbildning vanligtHög är

Många relativt högde studerande under hösten 1997 hade ut-enav
årsskiftet 1996/97, tabell 9.3. kanbildning registrerad vid Dettase

något förvånande finnsför den oinvigde. Vanligtvis det dockvara
påmånga vuxenutbildningenstuderande inom den kommunala gym-

nivå relativt hög utbildning.nasial redan harsom en
finns individer lä-kommunala vuxenutbildningenInom den som

fåför godkänt be-betyg det vill läsersäga ämneett attser upp om-
fåför högre tidigare de tidigare bli-eller betyg än trots atttyg, att ett

möjlighetervit godkända. förfarande dem sedanDetta större attger
Vidare finns med avslutadkomma in högskolan. det personer

villgymnasieutbildning inte har läst för vad derätt ämnen stu-som
nivågymnasialfortsättningsvis. kan läsa vissa kurserdera Dessa

erhålla behörighet för högskolestudier. denför särskild Inomatt
ocksåvuxenutbildningen finns individer behöverkommunala som

treårignå gymnasie-enstaka för fram tillkomplettera ämnen att en
gymnasieskolan eller inom denutbildning. tidigare studier vidDeras

således inte avslutade.kommunala vuxenutbildningen är ännu

l 756genomsnittligaomfattningen beräknad antalheltidsplatser divi-Den poängär som om
årför 1997respektiveheltidsstuderande baserat 540undervis-deratmedantalelever

årendividerat antaleleverför 1994-1996.ningstimmar medperperson
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ocksåVanligen finns antal invandrare de harett atttrots mot-som,
svarande gymnasieutbildning eller högskoleutbildning i sitten en

sinahemland, velat komplettera meriter med svenska gymnasiebe-
Som exempel kan hela 40 alla "studeran-nämnastyg. att procent av

de inom Kunskapslyftet med eftergymnasial utbildning föddavar
utomlands.

Tabell 9.3. Olika utbildningsbakgrund För alla studerande inom kom-
på nivåvuxenutbildning gymnasial Kunskapslyftsstude-munal samt

rande" 1997. utbildningden 15 oktober Högsta registrerats försom
årsskiftetindividerna till och med 1996/97. Procent i varje kategori.

utbildning Alla Kunskapslyfts-Tidigare studerande
studerande

Folkskola l% 2%
Grundskola 19% l 9%

årHögst 2 38% 45%gymn
årLängre 2 26% 22%än gymn

Eftergymnasial 14% l 1%
utbildningOkänd 2% 2%

Källa: Skolverket, 1997, K k lit;fe th" 1997. k h suppfo"lEt tuns aps as en n ver sam e jnmg ,9711646, Stockholm.Dnr
PåAnmärkning: grund avrundning inte till 100.procentsatsemaav summerar

framstårfinns dock omständigheterDet de studerandegör attsom
högre utbildade i tabell 9.3 i själva Individerde verketän är.som

ettårigläste i den gamla gymnasieskolan hade ibland endastsom en
årutbildning. i statistikenDessa har placerats i kategorin Högst 2

gymnasial utbildning deras utbildningsinriktningar övergick tillnär
tvåårigabli utbildningar i gymnasieskolan.att

finns individer i statistiken finnsDessutom registrerade i ka-som
tegorin Eftergymnasial utbildning" de saknar utbildningtrots att

nivå. vård-gymnasial Tidigare fanns möjligheten vidstuderaatt en
Vårdper-högskola med endast grundskola tidigare utbildning.som

ståsonal kan därför gymnasieutbildning de har ef-utan trots att en
tergymnasial utbildning. finns funnits möjlighetDessutom och har

på högskolenivåför vissa yrkesgrupper studera efter tvåårigatt en
gymnasieutbildning. Detta gäller exempelvis förskollärare, fritids-
pedagoger, sjukgymnaster yrkeslärare och vissa andra lärare.samt

åtankeMed dessa reservationer i kan konstatera endastattman
femte de studerande inom den kommunala vuxenutbildningenvar av

nivågymnasial hade folkskola eller grundskola högsta ut-som
årsskiftetbildning registrerad vid 1996/97. Samtidigt det hela 40var

alla studerande redan hade klarat gymnasieut-procent av som av en
två årbildning längre eller hade eftergymnasial utbildningän som en
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registrerad utbildning. intehögsta Mönstret och detär nyttsom upp-
Läsåretkom inte i samband med Kunskapslyftet. 1995/96 detvar

betydligt färre elever hade kort utbildning folkskola,tvärtom som
grundskola fler, relativt längre utbildningoch hade änsett, som en

tvåårig gymnasieutbildning och/eller eftergymnasial utbild-en en
ning. Skolverket, l997a.

två läsårenJämfört dessförinnan,med de 1993/94 och 1994/95,
statistiken skett viss utvecklingtyder det kan ha högreatt moten

läsårenutbildade studerande. 1993/94 och 1994/95 utgjordeUnder
med folkskola eller grundskola cirka fjärdedel de stu-personer en av

då färrederande. Samtidigt det betydligt hösten 1997änvar som
två år efter-hade antingen gymnasieutbildning längre elleränen en

registreradlgymnasial utbildning Skolverket, l995a, 1996a.
bådaVid jämförelse mellan de kolumnerna i tabell 9.3 visar deten

ansågssig de individer de statligt finansierade utbild-att upptasom
någotningsplatserna i genomsnitt mindre utbildade allaän stu-var

flerderande hösten 1997. Det relativt bland dem kallasvar som
årsKunskapslyftsstuderande hade 2 gymnasial utbild-högstsom
årsning bakom sig färre hade längre 2 gymnasial utbild-och änsom

ning eller eftergymnasial utbildning registrerad högsta utbild-som
ning.

Många få9.2.3 hade varit arbetslösa hademen
utbildningsbidragSärskilt

Kunskapslyftsstuderande” 70Av dem markerats som var pro-som
någon gångregistrerade hos AMS under 1997. Dessacent personer

således åtgärderi före sinahade varit eller arbetslösa elleröppetvar
studier. Motsvarande siffra för inom den övriga gymnasialapersoner
vuxenutbildningen 48 "KunskapslyftsstuderandeAttprocent.var

förvånandeoftare registrerade inte eftersomvarit hos AMS kom-är
ska prioritera arbetslösa till Kunskapslyftsplatserna.munerna

någotfinns ingen möjlighet säkertTyvärr sätt avgöraatt om
Kunskapslyftet registreradelett till andelen hos AMS ökat inomatt
den kommunala vuxenutbildningen totalt beror di-Dettasett. att

år.rekt jämförbar statistik saknas för tidigare
finns visar andelDet dock statistik hur nybörjarna istorsom av

vuxenutbildning höstterminen 1995 huvudsakligenkommunal som

1 innehållertvåStatistiken kategorier inte finns iför 1993/94och 1994/95 tabell 9.3.som
utbildning" omfattarKategoriernaUtländsk utbildning och Annan sammanlagt18-19

i kategorierfördelarde studerande.Underantagandet de studerande dessaprocent attav
någorlunda kategorierna finns i 9.3 fortfarandesig jämt deolika tabellöver stämmersom

då.inteblir desammahuvuddrageni i även procentsatsematextenresonemangen om
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åtgärder halvår-arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska undervar
för 19före sina studier. siffra 24 ochDenna mänprocentet pro-var

för kvinnor SCB, 1997a.cent
påbör-rimligt de vid mättidpunkten nyligenDet är att tro att som

halvåret i utsträckningstudier varit arbetslösa under innan högrejat
haft motsvarande statistik förde studerat Skulleän ett tag.som man

vuxenutbildning höstterminen 1995alla individer inom kommunal
respektivedärför troligen ha varit lägre 24skulle änprocentsatsema

Kunskapslyftets införan-skulle kunna indikera19 Detta attprocent.
åtgärderi i dengivit andel arbetslösa och kom-de störreen personer

dock jämförelsenmunala vuxenutbildningen. Tyvärr har stora svag-
påför nybörjama 1995 bygger enkätundersök-heter. Statistiken en

föredeltagama fick sin huvudsakliga sysselsättningning där ange
för övrigtstudierna. varit arbetslös vecka, arbetat,Den som en men

alternativet statistikuppfölj-därmed inte markerat arbetslös. Ihar
motsvarande registreratsningen för studerande 1997 skulle person

eftersom där tagit fram alla individer varitarbetslös, man somsom
året.registrerade AMS någon gång underhos

Något rimligen borde ha givit fler arbetslösa studerande höst-som
förmånliga studiestödet Särskilt utbildningsbi-terminen 1997 detär

till arbetslösa. 23 detdrag huvudsakligen Det procentges var avsom
antalet studerande hade Särskilt utbildningsbidrag och 35totala som

i Kunskapslyftet.dem registrerats studerandeprocent av som som
på bara 8 hademarkanta skillnad beror detDenna procentatt var som

dem studerade inom gymnasial vuxenutbildningUBS av som men
°°Kunskapslyftsstuderande. tabell 9.4 kaninte registrerades Isom

utläsa andelar de studerande den 15 oktober 1997hur stora avman
hade olika studiestöd.som

9.4 Studiefinansiering registrerats i slutet novemberTabell som av
påinom vuxenutbildning1997 for alla studerande kommunalsom var

nivå "Kunskapslyftsstuderande 1997gymnasial och den 15 oktober

Kunskapslyfts-Studieñnansiering Alla studerande stude-
rande"

23% 35%UBS
6%4%SVUXA

4% 4%SVUX
%Studiemedel 26% 25

30%övri 43%
Totalt 100% l 00%

ksamhets pföljning,Källa: Skolverket, 1997, ka lyftethöste 1997. EnK e upuns ps n v r97:l646,Dnr Stockholm.
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utbildningsbidrag studiemedelSärskiltmedTillsammans var en
Hela 26antalet studerande.studiestödsforrn för det totalavanlig pro-

båda erhöllsoch SVUXAstudiemedel, medan SVUXhadecent av
sinafinansieradeResterande 43de studerande.4 procentprocent av

från arbete,inkomstvilket till exempel kanstudier med övrigt vara
Utbildningsbi-socialbidrag ochfrån ellerbidrag föräldrar partner,

drag.
ovanligtintedettidigare har konstateratRedan är attattman

studerar.något tiden demånga nämnda studiestöd underinte har av
1995vuxenutbildning höstterminenkommunalnybörjarna iAv var
eller Stu-hade SVUX, SVUXA29det sammanlagt bara procent som
haftfler dock hafinansieringskälla kanviktigaste stö-diemedel som

sammanlagt 7delfinansiering. samtidigtDetden procentvarsom
fi-Utbildningsbidrag viktigasteKAS ellera-kassa, somangavsom

1995nybörjarnadock 21nansieringsform. Det procent somavvar
dettapå frågan ñnansieringskälla ochviktigasteinte svarade görom

begränsad.SCB, l997auppgifterna i tabell 9.5medjämförbarheten

grundläggandepåStuderande9.3
nivå kommunaladeninom
vuxenutbildningen

grundläg-individer inom denstuderade 35 95515 oktober 1997Den
13 290vuxenutbildningen. dessa detAvgande kommunala per-var

"Kunskapslyftsstuderande grund-registrerades somsomsoner
inte visstenivå. vid mättidpunktenEftersom kommunernaläggande

vuxenutbildning inomfå grundläggandeskulle statsstöd tilldeom
sig kunnatroddehar alla kommunerKunskapslyftet eller inte, som

regist-basorganisation se bilaga luppnå sinminst 110 procent av
Kunskapslyftet.studerande ivissa individerrerat som

statistikenanledning tolkaför denna kategorifinnsDet även att
påförsiktighet. teckenmed viss Ett°Kunskapslyftsstuderandeför

statistiken för elevernasvållat finner imärkningen problematt man
årlångtidsarbetslösaavsåg 25ålder. studier förStatsstödet som var

studerande iregistrerats800 demeller äldre, drygt somsomavmen
årKunskapslyftet 24 eller yngre.var

individer studeradeuppgifter detabell 9.5 finns flerI somom
15 ok-vuxenutbildningen denkommunala grundläggandedeninom

tober 1997.
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Tabell 9.5. Uppgifter de studerande inom den grundläggande kom-om
munala vuxenutbildningen 15 oktober 1997 uppdelade i kategorierna
Alla elever och Kunskapslyftsstuderande. påProcentuell fördelning
kön, utrikes födda, högsta tidigare utbildning och studiefinansierings-
form.

Kategori Alla elever Kunskapslyfts-
studerande

Kvinnor 64% 66%

Födda utomlands 56% 54%

Folkskola 12% 13%
Grundskola 21% 22%

Z-årigHögst 29% 33%gymn.
2-årigMinst 14% 12%gymn.

Eftergymnasial 14% l 2%
Okänd 10% 7%

UBS 18% 28%
SVUX 2% 2%
SVUXA 8% 10%
Studiemedel 20% 19%
övrigt 50% 40%
Okänt 1% 0%
Källa: Skolverket.
På grund avrundning inte alla kategorier till 100%.av summerar

hälftenDrygt de studerande inom den grundläggande kommunalaav
vuxenutbildningen födda utomlands och i likhet med detvar gene-
rella många de studerande kvinnor.mönstret Det endastvar av var
33 alla individer hade grundskola eller folkskolaprocent av som som
högsta utbildning. För enbart Kunskapslyftsstuderande mot-var
svarande siffra 35 Bland de utrikes födda någotandelenprocent. var

förlägre och infödda någotsvenskar högre. Skolverket, l997f
Vid jämförelse med statistiken för alla studerande i tabell 9.5en

och läsårenstatistik för de tidigare känns det generella mönstrettre
igen, det skett vissa mindre förändringar.även Andelen kvinnorom

något högre hösten 1997 åren. läsårende tidigare Under 1993/änvar
94 till 1995/96 60, 62 respektive 63 individernaprocentvar av

nivågrundläggande kvinnor. Dessutom andelen utrikes föddavar
något innan läsårenKunskapslyftet. Understörre 1993/94 till 1995/
96 andelen födda utomlands 57, 59 respektivevar personer som var
63 procent.

Åldersstrukturen såg den oktober15 1997 ungefär denut som
jämförelseårengjorde under 1993/94 till svårt1995/96 och det är att

någonurskilja tendens till förändring. För alla fyra tidsperiodema
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grundläggan-mellan 14 och 16 de studerandegäller att procent av
år år.nivå under 35 Skol-under 25 och 53-54de att procent varvar

19970verket, 1995a, 1996a, 1997a,
svårt någontidigare utbildning det rele-När det gäller göraär att

åren. Tidigare fanns nämligenjämförelse de aktuellaövervant
många utbildningskategori intede studerande inom ärsomav en

1997. hälften de studerandemed i statistiken för hösten Knappt av
då utbildning utbildningsbakgrund. Det endahade Utländsk som

läsåretår går någon rimlig jämförelse med 1995/det ärgöraattsom
nivåDå grundläggande generellt96. hade individerna lästesom

dåsituation. 37utbildningsmässig Detsämre procentsett var aven
utbildningskategoriema folkskola ochindividerna hamnade isom

gymnasieutbildning längregrundskola 27 hadeoch procent som en
två år 1996a, l997aeller högre utbildning. Skolverket, 1995a,än

KunskapslyftetStuderande i vid9.4

skolor förstatens vuxna

15 1997 5 700 individer registrerade studeran-Den oktober var som
Norrköping.de vid skola för i Härnösand och AvStatens vuxna

registrerade deltagare i Kunskapslyftetdessa 700 personer somvar
på nivå. del antagningen till SSV sked-gymnasial En mycket stor av

tillgängligadock efter den 15 oktober och det dende gör att sta-nu
ofullständig. problem medtistiken de studerande Ettäröver annat

statistiken vissa registrerats Kunskapslyfts-är att personer som som
både statistiken för och i statisti-studerande kan förekomma i SSV

för vuxenutbildningen. gäller förken den kommunala Detta personer
läst distanskurs vid SSV upphandlats kommun.ensom en som av

"Kunskapslyftsstuderande" viddem registreratsAv som som
andelen kvinnor 72 och drygtSSV den 15 oktober 1997 procentvar

år. "Kunskapslyfts-hälften under 30 38 allaDet procentvar var av
2-årig gymnasieutbild-studerande hade längre utbildning änsom

ning eftergymnasial utbildning registrerad högsta tidigareeller som
utbildning.

vuxenutbildningenJämfört med situationen inom den kommunala
låg.födda relativt Blandandelen utrikes bland de studerandevar

alla Kunskapslyftsstuderande 9 kvinnornaSSV:s procentvar av
och 16 födda utomlands.männenprocent av
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på9.5 folkhögskolorStuderande
1997

det gäller studerande vid folkhögskolor statistikNär denär som
finns tillgänglig annorlunda karaktär den just behandlatsänav som
för i vuxenutbildningstuderande kommunal och SSV. Statistiken

tvåskiljer sig huvudsakligen förstai avseenden. Det statistikenär att
årför deltagarna inom folkhögskoloma gäller hela och inte en-en

skild mättidpunkt. andra uppgifterna de studerande vidDet är att om
påfolkhögskoloma inte grundar sig individer, kursdeltaga-utan

mindre gångerEtt antal individer kan ha varit kursdeltagare flerre.
och finns möjlighetingen exakt bestämma hurän tyvärr atten,

många individer deltagit i viss utbildning eller vissaharsom egen-
skaper.

Under 1997 hade folkhögskoloma 209 940 kursdeltagare
långa allmänna och särskilda kurser, korta kurser, folkhögskoleledda
cirklar inomkurser den särskilda utbildningsinsatsen. Desamt
knappt 210 000 kursdeltagarna det totala antalet kursdeltagarevar
inom folkhögskoloma, exklusive kursdeltagare uppdragsutbild-

på såningar. Antalet inkluderar därmed deltagare kallade "kurser för
vårterminenarbetslösa" 1997 se 5.1.3 och kurser inom Kunskaps-

lyftet hösttenninen 1997. tillsammans förDessa det 1997utgör man
kallar den särskilda utbildningsinsatsen.

Det totala antalet kursdeltagare exklusive kursdeltagare inom
åren.uppdragsutbildning stadigt ha ökat de Underut att senasteser

studieår-1993/94 de 193 626 stycken, 1994/95 195 503 stycken,var
1995/96 de 198 289 stycken och 1997 209 940. Deet sagtvar som

tidigare studieåren dock inte jämförbara med kalenderåret 1997är
gällerdet antal kursdeltagare. De flesta folkhögskolekursernär star-

många pågår år.hösten och under minst Detta gör näretttar att
kalenderår får bådeförräknar antalet kursdeltagare medettman man

påbörjadevissa deltagare längre kurser hösten innan kalender-som
året påbörjadebörjade och dessutom alla de kurser under kalen-som
deråret. således frånTill viss del medräknas deltagare två olika höst-

månader.kullar i redovisningsperiod 12en om
Andelen kvinnor bland det de registrerade kursdeltagarna har sta-

åren.bilt legat 58-59 de fyra Andelen deltagareprocent senaste
funktionsnedsättningarmed utgjorde 6 desamma 1997procent av

förelåg också studieåretdennaoch andel under innan. Under 1994/
95 andelen funktionshindrade 4 kursdeltagarna.procentvar av

det gäller invandrare i utbildning inom folkhögskoloma finnsNär
långaendast uppgifter det gäller folkhögskolomas kurser. Avnär
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kursdeltagarna långade kurserna utgjorde invandrare mellan 10
och 13 budgetårenunder 1994/95-1997. Folkbildningsrå-procent
det, 1995b, 1997b, 1998b

9.5.1 Studerande inom den särskilda

utbildningsinsatsen 1997

För kursdeltagarna inom den särskilda utbildningsinsatsen finns mer
utförlig statistik det kan finnas anledning titta på.närmareattsom

övergångUnder 1997 skedde från 10 000 utbildningsplatser fören
arbetslösa till 10 000 utbildningsplatser inom Kunskapslyftet som
också i hög grad vänder sig till arbetslösa. De kursdeltagare som
fanns påregistrerade de 10 000 vårterminenplatserna under 1997
fanns under hösten registrerade kursdeltagare inom Kunskaps-som

månlyftet i den de fortsatte sina studier. Ny studerande under hösten
1997 någotdock efter de annorlunda kriterierna gällerantogs som
för Kunskapslyftet. Den statistik Folkbildningsrådet tagit framsom

de studerande de 10 000över platserna bild alla kurs-ger en av
deltagarna studerat platserna under hela året 1997 och intesom
bara kursdeltagare inom Kunskapslyftet.

Under 1997 hade de 10 000 platserna 18 805 kursdeltagare ej in-
divider. Den genomsnittliga kurslängden cirka 17 veckor ochvar
det troligen cirka 9 000-10 000 individer vari studiervar som sam-
tidigt i bådagenomsnitt under de terrninerna. Av de 18 805 kursdel-

utgjorde kvinnorna 64 och andelen invandraretagarna procent var
knappt framgår19 Som i tabell 9.6 drygt hälftenprocent. var av

årkursdeltagarna 29 eller yngre.

åldrarTabell 9.6. Olika för de kursdeltagare ej individer stude-som
pårande folkhögskolans 10 000 utbildningsplatser med särskilda stat-

liga stöd under 1997
Ålder Procent
18-24 33%
25-29 19%
30-45 38%
46-60 9%
6 l- 1%
Summa 100%
Källa: Folkbildningsrådet, 1998, Slutrapport studieförbundens och olkhö sko-om
lsornclzålsfirskildautbildningsinsatser för arbetslösa budgetåret 1997, l 9 ll,u ,toc o m.

de kursdeltagareAv årmellan 18 och 24 gamla detsom var var en-
dast mindre del år.under 20 Med sannolikhet hadestoren som var

påbörjatdessa kursdeltagare sina studier under hösten 1996 och se-
dan fortsatt studera under 1997. Sedan januari måste1 1997 deatt
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år20fylla minstsärskilda platsernain detas sammasompersoner
1996:1397 6 §.halvår börjar SFSstudiernasom

36detutbildningsbakgrund kan konstaterasdet gällerNär att var
hade högstdevid kursstartstuderandede attprocent angavsomav

framgårutbildning. Dettahögsta tidigaregrundskolekompetens som
9.7.i tabell

ej indivi-kursdeltagarnatidigare utbildning9.7.Tabell Högsta som
på folkhögskolanskursdeltagarnaGällerangivit vid kursstart.der

1997.undersärskilda statliga stödmed000 utbildningsplatser10

andelProcentuellUtbildningsbakgrund
11%grundskolekompetens
25%Grundskolekompetens
17%gymnasiekompetens

år 26%Gymnasiekompetens, 2
år 16%Gymnasiekompetens, 3

4%utbildningHögre
och alkhö sko-Folkbildningsrådet, studieförbundens1998, SlutrapportKälla: om budgetåret 1997, l 9 ll,arbetslösaförlsornclzálsiirskildautbildningsinsatser u ,toc 0 m.

till 100.intePå avrundninggrund procentsatsernasummerarav

°Kunskapslyftsstuderande" deinte baraFolkhögskolorna hade
delstatliga stöd till. Enfick riktadedeutbildningsplatser10 000 som

Kunskapslyfts-sålde till kommunernasutbildningarfolkhögskolor
Kunskapslyftsstuderande i sindärigenom fleroch de fickprojekt

183 kursdeltagarefanns det 2höstterminen 1997verksamhet. Under
individer ganskasådana ligger antaletTroligen närakurser. anta-

många hunnit medsärskilt torde hainteeftersomlet kursdeltagare,
folkhög-studerat vidindividerDedelta i fler kurser änatt ensomen.

finns med i denKunskapslyftför kommunernasskola inom ramen
vuxenutbildningen.kommunalaför denredovisatsstatistik harsom

Folkbildningsrådet, l998a

1997utbildningsinsatsi särskild9.5.2 Deltagare
årtidigarejämfört med

de 10 000för kursdeltagarnamellan statistikenjämförelseVid en
kursdeltagare deför motsvarandestatistik1997 ochplatserna tre

någrasvårt urskiljadetbudgetåren före 1997 störreärnärmast att
det gällerSpridningenkaraktäristika.i deltagarnas närförändringar

budgetårenlikadan underi deutbildningsbakgrund närmaste utser
år ungefär hälften del-gällersamtliga fyra1997.1993/94 För att av-

någon Ej grundskolekompe-kategoriernasig iplaceradetagarna av
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tens", Grundskolekompetens respektive Ej gymnasiekompe-
tens". Det inte heller lätt finna någonär trend det gällernär ande-att
len invandrare bland kursdeltagarna. Under budgetåren 1993/94 -
1995/96 ökade andelen från 16 till 21 sedan minskadeprocent, men
den igen till 19 1997.procent

För kursdeltagarnas spridning åldrar kan viss förändringöver en
såurskiljas, till vida det har skett mindre vridning frånatt äldreen

till kursdeltagare under perioden 1993/94 1997. När det gäl-yngre -
ler kvinnornas dominans bland kursdeltagarna har det skett kon-en
tinuerlig förstärkning. Andelen kvinnor inom den särskilda utbild-
ningsinsatsen frånhar ökat 58 1993/94 till, redanprocent som

64nämnts, 1997.procent
På punkt har det skett markant förändring och det gälleren en mer

funktionshindrades deltagande de platserna. Under budget-extra
åren 1993/94 och 1994/95 5 kursdeltagarna funk-procentvar av
tionshindrade och under 1995/96 motsvarande siffra 6var procent.
Detta ska jämföras med de funktionshindrade utgjorde 9att procent

alla kursdeltagare under 1997.av
Något förändrats kursutbudet inomär denannat särskildasom ut-

bildningsinsatsen. Från och med får1997 folkhögskoloma endast ar-
allmän kurs med basämnen eller allmän kurs med profiläm-rangera

för det särskilda anslaget. Tidigare fanns inte denna restriktion.ne
Allmän kurs med basämnen utgjorde 78 deltagarveckor-procent av

inom det särskilda anslaget 1997 och resterande 22na procent ut-
gjordes således allmänna kurser med profilämne. sådanaFör kur-av

visst antal timmar förett inteämnen räknasavsattaser var som som
basämnen, till exempel estetiska eller media.ämnen Under 1993/94
utgjorde bådede kategorierna allmänna kurser 68 del-procentav av
tagarveckoma och under 1994/95 och 1995/96 motsvarande siff-var

66 respektive 63 procent.ror
Slutligen kan antalet kursdeltagare denotera 10 000attman

särskilda utbildningsplatsema ökat 1997 i jämförelse årmed tidigare
volymen i form deltagarveckortrots minskat.att Under studieår-av

1993/94 1995/96 antalet kursdeltagare högst 15 100en var som-
1993/94 och lägst 13 600 1994/95. Under kalenderåret 1997som

så mångade drygt 18 800, inte ka-nämntsvar ärsom som men som
lenderår jämförbara studieårmed det gäller antaletnär studerande.
Folkbildningsrådet, 1994, l995a, l997a, 1997b, 1998a; Föreningen
för folkbildningsforskning, 1996
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studierförstudiestödBeviljade9.6
1997höstterminen

något studiestö-erhöll364 000sammanlagtDet avsompersonervar
under höst-studierförStudiemedelochUBSSVUXA,SVUX,den

detdessa1997. Avterminen var

SVUX,hade60012 sompersonerO
SVUXA,hade00017 personer som

ochutbildningsbidragSärskilthade50061 personer som
Studiemedel.hade272 800 personer som

endast kanutbildningsbidragSärskiltbarastöd detdessaAv är som
folk-och vidvuxenutbildningkommunalstudier inomföranvändas

högskolor.
höstterminenstudier underförStudiemedelfickdemFör som

högskolenivå. Det-skulle läsaövervägande delgällde1997 att en
för 74villdet säga200 000 procentför drygtgällde avta personer,

respektive 5det 19Samtidigt9.8.tabell procentindividerna se var
kommunalinomskulle studeraStudiemedelmedindividerna somav

folkhögskolor.vidvuxenutbildning och

höstterminenstudier underförstudiestödutbetaldaAntal9.8.Tabell
skolform.i varjeskolform. Procentefteruppdelade1997

TotaltHögskolaGymn.sk.Folkhögs.Komvux.Studiestöd
100%5%2%12%81%SVUX
100%0%1%12%86%SVUXA
100%74%2%5%19%Studiemedel
100%0%0%8%92%UBS

Studiemedel höstter-JohSVUXASVUX,med UBS,Studerande1998,Källa: CSN,
register.utdragålder och kön,pä utbildning,fördelat1997minen ur

till 100kategorierallainteavrundningarPå grundAnmärkning: pro-summerarav
cent.

92utbildningsbidrag,Särskiltstöden inomutbetaldadeflestaDe av
kommunalainom denstuderaskulletillprocent, personer somgavs

erhöllResterande 8vuxenutbildningen. procent personer somav
regi.folkhögskolornasläsa iUBS skulle

ocksågällerSVUXAochSVUXstudiestödenfickdemFör som
kommunaladeninomstuderade skullevanligastdet vux-attatt var

SVUXhadedemför 81gälldeenutbildningen. Detta procent somav
bådaförgälldeVidareSVUXA.hadedem86och procent somav

folkhögskolestu-bedrivaskulleindividernastöden 12 procentatt av
dier.
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fåFör kunna Särskilt utbildningsbidrag måsteatt mellanman vara
år25 och 55 och knappt hälften dem erhöll åld-stödet variav som

år.25 till 34 framgårDetta i tabell 9.9.rarna

Tabell 9.9. Individer erhöll SVUX, SVUXA, Studiemedel och UBSsom
för studier under ålderskategorier.höstterminen 1997 uppdelade i An-
tal i varje kategori.personer
Studiestöd -25 25-29 30-34 35-45 46- Totalt
SVUX 691 3 353 3 133 4 495 955 12 627
SVUXA 2913 4 698 3 142 4642 1646 17 041
Studiemedel 169 452 65357 22 847 20 829 2 062 272 843
UBS 13 400 16 383 23 153 8 524 61460
Summa 173056 79 104 45 505 53 119 13187 363 971

Källa: CSN, 1998, Studerande med UBS, SVUX, SVUXA och Studiemedel höstter-
1997fördelat påminen utbildning, ålder och kön, utdrag register.ur

För studiestöden SVUX och SVUXA ökade andelen studerande un-
årder 25 jämfört år.med tidigare Av dem erhöll SVUX för stu-som

dier under höstterminen 1997 5 årunder 25 och demprocentvar av
hade SVUXA det 17 åldersgruppen.i den Detta kanprocentsom var

jämföras med 1 för SVUX och 6 för SVUXA höst-procent procent
terminen 1996. Att andelen årunder 25 ökat för SVUX och SVUXA
hänger troligen med det totala antalet individerattsamman som er-
höll stöden minskade kraftigt hösten 1997 i jämförelse med tidigare
år. Många ålderni år25 till 55 vanligen skulle ha sökt SVUXsom
och SVUXA fick istället Särskilt utbildningsbidrag under hösttermi-

Detta det blevgör relativt fler inom SVUX ochattnen. unga
SVUXA.

Kvinnorna kraftigt överrepresenterade bland dem bevil-var som
jades Särskilt utbildningsbidrag, hela 72 kvinnor, ochprocent var
detta gäller också förmönster studiestöden SVUX och SVUXA. Av
de beviljades SVUX och SVUXA för studier underpersoner som
höstterminen 1997 det 73 respektive 69 kvinnor.procentvar som var
Kvinnornas dominans bland dem beviljas vuxenstudiestöd ärsom
normalt hög, viss ökning skedde i samband med Kunskaps-men en
lyftet.

För Studiemedel föreligger jämn fördelning mellan könen.en mer
Det 56 dem erhöll Studiemedel för höstterminenprocentvar av som
1997 kvinnor. CSN, 1998b, l998csom var

9.6.1 Sökt inriktning och sysselsättningssituation
vid UBS

Eftersom Särskilt utbildningsbidrag stöd harär starkett nytt som en
koppling till Kunskapslyftet kan det finnas anledning närmareatt
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det stödet.beviljadesdemstudera som
höstterminenUBS förfickdem85flesta,De procent, somav

An-arbetstagare.resterande 15ocharbetslösa1997 procent varvar
förord-de 10därmedblevarbetstagare större ändelen procent som

Fortsättningsvis gällerden skulleUBSningen att vara.angavom
tabellfår anställdatill semedlenomkring 15dock procentatt gesav

9.1.
övervägande för studiererhöll UBSde arbetstagaredel somav

Helaoffentlig sektor.anställda inomhöstterminen 1997under var
tillhörde antingen Kommu-UBSmedalla arbetstagare74 procent av

arbets-eller LärarnasStatstjänstemännensSKTF:s,nalarbetamas,
95mellan 83 ochdetförbundI dessalöshetskassor. är procent av

anled-finns ingenoch detoffentliganställda,medlemmarna ärsom
förbunden skulleoffentliganställda inomdening att att vara un-tro

Övriga arbets-26UBS.gällerderrepresenterade det procentnär av
antal olikafördelade sig1997erhöll UBS stortett ar-tagarna som

Även fanns meddessablandbetslöshetskassor. storpersoner
offentliganställda.andelmindre,sannolikhet viss, än enomen

1998dCSN,
och arbets-66 anställdacirka 500utläsa9.10 kantabellI attman

antalfler detvilketutbildningsbidrag,Särskilt är änbeviljadeslösa
demflestatabell 9.9. Deutbetalatsstöd seför vilka avpersoner

i allmännakurserhuvudsakligen läsaskullestödetbeviljadessom
nivå. endast 12gymnasial Detoch yrkesämnenämnen pro-var

grundskolekurser.läsahuvudsakligen skullecent som

UBS efterbeviljatsindivideranställdaoch9.10. ArbetslösaTabell som
i olikakategorii varje procentindivider samtinriktning. Antalsökt

kurser.
iProcentstuderandeAntal

kurserTotalt olikaArbetstagareArbetslösaInriktning
53 3485672 781orienteringskursEndast

128 0037827 221grundskole-Huvudsakligen
kurs

l 17 089l 1025 987kämämnenGymn
20673 13 591918 210yrkesämnen"Gymn kärn-

493 52902 34429 591övrigt""Gymn
100524026 66498 1056Summa

1998-02-03.1997, Rapporthöstterminenför1998, SlutredovisningKälla: CSN,
för UBS:definitionerCSN:s

Matematik Samhällskun-A,Svenska B,Svenska A,KursernaGymn kämämnen:
mindreellerorienteringskurskombinerade medeventuelltEngelska A,skap A, an-

nivå.grundläggandedel
och yrkesäm-kombination kärnämnenoch yrkesämnen:Gymn käm- som ovanav

nen.
ovanståendeå katego-nivå inte inpågymnasialStudierGymnövrigt: passarsom med kärnäm-Matematik B, komFilosofi,Tillexempel Historia, inationev irier.

nen enligt ovan.
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Det vidare 11 dem beviljades stödet skulleprocentvar av som som
läsa kurserna Svenska A, Svenska B, Matematik A, Samhällskun-
skap A och Engelska A, eller motsvarande kurser folkhögsko-en
1a. Ytterligare 20 skulle läsa kombination dessa kurserprocent en av
och yrkeskurser. Drygt hälften, 52 skulle huvudsakligenprocent,

sådanaläsa allmänna påkurser nivågymnasial inte räknatssom upp
ovan.

9.7 Fler studerande intemen-
särskilt annorlunda

Sammanfattningsvis kan konstatera Kunskapslyftet möjlig-attman
gjort studier för betydligt fler vadän skulle ha varit fal-som annars
let. I avsnitt 7.3 finns redogörelse för hur mycket volymen inomen
berörda skolformer ökat i helårsplatser. Här beskrivs istäl-termer av
let hur ökningen i antal studerande.sett ut

I tabell 9.11 kan utläsa det hösten 1997 funnits till-attman storen
strömning studerande till kommunal vuxenutbildning påav gymna-
sial nivå.

Tabell 9.11. Antal påstuderade nivågrundläggande ochvuxna som
nivågymnasial med kommun eller landsting huvudman visssom en

årenmätvecka 1993-1997.

Mätvecka Grundläggande Gymnasial
41 1993 38 000 92 800v.
41 1994 36 800 100 500v.
41 1995 35 900 115 400v.
42 1996 36 600 132 600v.
42 1997 36 000 185 100v.

Källor: Skolverket, 1994, Skolan. Jämförelsetalfär skolhuvudmän. Organisation-
Resurser-Resultat, Nr 46.
Skolverket, 1995, Skolan. Jämfärelsetal för skolhuvudnzän. Organisation-Resur-
ser-Resultat, Nr 76.
Skolverket, 1996, Skolan. Jämförelsetal för skolhuvudmän. Organisation-Resur-
ser-Resultat, Nr 97.
Skolverket, 1997, Skolan. Jämförelsetal för skolhuvudmän. Organisation-Resur-
ser-Resultat, Nr 129.

åktâlâ/âgket,1997, Kunskapslyftet hösten 1997. En iterksamhetsuppföljning, Dnr

När tolkar antalet elever i tabell 9.11 det viktigt hållaär iman att
minnet kommunerna fick anslag föratt kurser förextra att arrangera
arbetslösa årenunder vårterminen1992- 1997. Den ordinarie orga-
nisationen hos kommunerna hade inte haft plats för det antalensam
studerande i tabellen årenför 1993 till 1996.som syns
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år till följdtidigareutökadsåledes redanvolymenTrots avatt var
nivågymnasialstuderandetydligt dedetstatsbidrag är attextra

ökningen änKanske störreKunskapslyftet. ärföljdfler tillblev av
vidvisserligenräknadesAntalet eleveri tabell 9.11.den unge-utser

anledningåren, finnsdet attunder att trotidpunkterfär mensamma
sambandkontinuerlig ibetydligtblivitstudierantagningen till mer

under höstenstuderadedemdelKunskapslyftet. Enmed somav
oktober.15denmättidpunktenefterpåbörjade studiersina1997

kommunaladeninomutbildningengrundläggandedenFör vux-
i1997individerantaletutökningingenskeddeenutbildningen av

befann1997i oktobermätveckanår. Undertidigaremedjämförelse
kommunalagrundläggandedeninomi studierindivider36 000sig

varie-1996åren 1993mätveckomaoch undervuxenutbildningen -
000.och 3835 900mellanantaletrade

de in-konstaterapersonkaraktäristika kan attgällerdetNär man
vuxenutbild-kommunalabefann sig i den1997höstendivider som

understudieriindividernaannorlundamarkant äninteningen var
nivågrundläggandegymnasial ochbåde1993/94-1995/96. Föråren

år, ioch dettidigare äråldersstrukturenliknandeåldersstrukturenär
med dehäntskulle hanågot avgörandesvårt beläggabåda fall attatt

någotföddautrikesAndelen ärutbildningsbakgrund.studerandes nu
nivågymnasialden ärnivå, medangrundläggandemindre

dennågot högrekvinnor ännivåer andelenPåoförändrad. bägge är
liteförändrats ärtroligenåren. faktor attEntidigarede mersomvar

heltid.studerartidigareutsträckning äni högrestuderandede nu
studerandeandel de1997under höstenDet stor som va-avenvar

någonåtgärderarbetsmarknadspolitiskaiarbetslösa ellerrit öppet
jämförbarnågon direktfinnsinte sta-året. Eftersom detgång under

bidragitKunskapslyftetsvårtår det sägatidigaretistik för är att om
KunskapslyftetFörerelativtarbetslösaflerrekryteratill sett.att
reguljära kom-både deninomockså arbetslösanaturligtvisdetfanns

möjlig-verksamhetenutökningdenochvuxverksamheten somav
Som1992-1997.arbetslösaförtill kurserstatsbidraggjordes genom

deställdesarbetslösaförplatsernafinansieradestatligt attför dekrav
heltidsstuderande.ochmåste arbetslösastuderande vara

går bestämmaintedetfolkhögskolornavidstuderande attFör om
tillgäng-eftersom den1997,förändratsindividerstuderandeantalet

kurs-Antaletkursdeltagare.antaletbeskriverendaststatistikenliga
och denutbildningsinsatsensärskildabåde deninomdeltagare var

dettadessförinnan,årendeverksamhetenordinarie större än tre men
studieårfrån till kalen-övergångenmedviss del hatillkan göraatt

kommitutbildningsvolymdenStuderarderår statistiken.i somman
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nedgångstånd istället ideltagarveckor märkstill i antaletmätt en
årjämförelse tidigare avsnitt 7.3.3.med se

vuxenutbildningenkommunalaLiksom de studerande inom den
nivå inomgymnasial och grundläggandeverkar kursdeltagarna

åren. Genom-förändrats mycket lite defolkhögskoloma ha senaste
gången skett viss ökningtidigare i detta kapitel visar dock detatt en

särskildafunktionshindrade inom denandelen kvinnor och ut-av
år.i jämförelse med tidigare Dessutombildningsinsatsen 1997 ten-

något 1997.derade kursdeltagarna att vara yngre
åldersfördelningen kursdeltagare inomförändrats för allaOm

möjlighet undersöka. Dä-folkhögskoloma finns dessvärre ingen att
förändringar märks det gällerdet tydligt de närär attremot som

utbildningsinsat-funktionshindrade inom den särskildakvinnor och
slår i statistiken för alla kursdeltagare.inte igenomsen

målgrupperna ochAntal i9.7.1 personer
tillgängliga utbildningsplatser

årålderni 25-54januari 1997 fanns i landet 286 000lDen personer
Samtidigt9-årig grundskoleutbildning bakom sig.mindremed än

invandrarbak-individer, ofta medsaknades uppgifter 57 000om
9-åriginte hadedet troligen antalgrund. Bland dessa ett somvar

många for-skolgång. till individerdessutom hänsynTar att somman
utbildningsbakgrund i praktiken saknarmellt har viss motsvaran-en

påutbildningblir skulle kunna behövade kunskaper, antalet som
nivå tidpunkt, januarigrundläggande Vid lännu större. samma

åldersintervalleti det aktuella1997, det 492 000 sompersonervar
studerat gymnasi-hade slutfört grundskolan, intevisserligen men

nivå. SCB, 1997bal
åldern årsåledes antal individer i 25-54fannsDet ett stort som

nivågrundläggande el-betjänta antingen studeraborde attavvara
på nivå.påbörja gymnasial del dessa gjordeutbildning Enler aven

också året, Troligtde flesta gjorde det inte.det under är attmen
året.många i arbete underinte funderade studier eftersom de var

många anställda, arbetslösa ochtabell 9.12. visas hurI personer
2-årig 3-årigarbetskraften saknade avslutad ellerutanför gym-som

Även åldersgruppengäller förnasieutbildning 1996. denna statistik
målgruppen förår, medi det25-54 överensstämmernärmastesom

få utbildningsbidragSärskilt skaSärskilt utbildningsbidrag. För att
år.och 55den sökande mellan 25vara

7-18-0699
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år 3-årigTabell 9.12. Befolkningen 25-54 avslutad 2- ellerutan gymna-
sieutbildning 1996, 000-tal1 personer.

Anställda Arbetslösa Utanför arbets- Summa
kraften

Kvinnor 241 33 73 347
Män 331 37 48 64 l
Summa 572 70 121 763
Andel i varje
kategori 75% 9% 16% 100%

utbildningsnivåKälla: SCB, 1998, Registerutdrag och arbetsmarknadsstatus.om

Som kan utläsas i tabellen det 9 individernaprocent utanvar av av-
2-årig 3-årigslutad eller gymnasieutbildning arbetslösa ochsom var

16 befann sig utanför arbetskraften. Majoriteten in-procent som av
såledesdividerna, 75 i arbete.procent, var

fåförekommit svårtDet har anställda har haft del deatt att ta av
statligt finansierade utbildningsplatserna Umeåunder hösten 1997. l

någrakommun har inte anställda tagits in till Kunskapslyfts-nästan
platserna, eftersom anställda ska prioriteras lägre vid antagningen än

fåttarbetslösa. De anställda har vissa erbjudanden efterdeltaattom
arbetslösa nej svårttackat i sista stund. Det har dock varit föratt

ifrån sådessa anställda komma sina arbeten med kort varsel.att
För de ordinarie platserna inom den vuxenutbildning-kommunala

folkhögskolomaoch finns inte regeln arbetslösa ska prioriterasatten
vid urvalssituation. föreliggerOm det sökandetryck bor-ett storten

påbörjade anställda ha möjligheter sin utbildning inom detstörre att
ordinarie utbildningsutbudet har andra urvalsregler Kun-änsom
skapslyftsplatsema börjanse detta kapitel.av

finnsDet ingen möjlighet generell bild hur vanligt detatt ge en av
det uppstod konkurrens de tillgängliga utbildningsplatser-attvar om

under hösten 1997. Det har dock förekommit vissa tillkurser,attna
exempel data-kurser, varit särskilt populära lokalt och det därföratt
blivit aktuellt urval bland de sökande till dessa kurser. Detgöraatt

också såfinns haftkommuner har sökandetryckett stort attsom man
tvingats avvisa vissa Det kan exempelvis ha varitpersoner. yngre
studerande velat läsa upp sina gymnasiebetyg.som

iDet sammanhanget viktigt den eventuella ökadeär att notera att
konkurrensen utbildningsplatser kan förflytta sig till högre ut-om
bildningar. vanligenDet 15-18 dem registre-är runt procent av som

nivåvuxenstuderande gymnasial vid viss tidpunktras som en som
ett-två årefter finns registrerade studerande högskola ellersom

universitet påJohansson, 1998. Det finns inget tyder in-deattsom
divider attraherats vuxenutbildning skulle särskiltsom nu av vara
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därför rimligtannorlunda tidigare studerandekullar. Det ärän att tro
000 gymnasialden aktuella ökningen med drygt 50att personer

nivå flerskulle kunna leda till cirka 10 000 hög-inom kommunerna
studieåren,två inomskolestuderande de antalet platsernärmaste om

tidigare.högskolan för det sättutrymme somger samma
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Organisation och10

efterfrågeanpas sning

år förändrat strukturerna i kommuner-Kunskapslyftet har bara ett
projek-vuxenutbildning. följ ande beskrivs hurdet gäller I detnärna

in organisatoriskt i kommunerna ochKunskapslyftet placeratstet
frånfrågor arbets-rekrytering, inflytandehur arbetat med somman

önskemål och behov.marknaden och anpassning till de studerandes

organisatoriskaKunskapslyftets10.1

placering i kommunen
kommunstyrelser-1996Regeringen har redan engageratsommaren

särskildaKunskapslyftet. Informationen deni projektet om vux-na
kommunstyrelsens ordföran-enutbildningssatsningen har tillställts

ocksåskulle underskrivende. Anmälan deltagande vara av sam-om
mångadå fallit sig naturligt i kommunerordförande. Det har attme

kommunstyrelsen med uppgiftinrätta projektgrupp direkt underen
har dennaförbereda denna anmälan. I antal kommunerettatt pro-

också fått för genomförandet Kun-jektgrupp sedan ta ansvaret av
skapslyftet.

påfrånstrategi regeringens sida liksom kravmedvetnaDenna -
arbetsförmedlingKunskapslyftet i samarbete medplaneringen av

förmodligen bidragit till höjaoch arbetsmarknadens har attparter -
förändradi kommunerna och skapaVuxenutbildningens status en
visat sig imöjligheter den innebär. har blandde Detta annatsyn

många vuxenutbildning använd-i kommuner ettatt somman nu ser
för kommunen helhet.bart utvecklingsinstrument som

eller nämnder10. l Kommunstyrelse
alltså projektFrån Kunskapslyftet ofta blivit särskiltbörjan har ett

vuxenutbildningensvid sidan den kommunalalegat norma-omsom
senhösten 1997 fort-organisation. 26 kommunerna harla procent av

projektorganisation Skolver-farande Kunskapslyftet i särskilden
ket, 1997f.

Organisationsform har 34 landets 288 kommu-Oavsett procent av
under kom-politiska för Kunskapslyftet direktlagt det ansvaretner
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någotmunstyrelsen. Det tycks inte finnas samband mellan ansvars-
placering påoch storleken kommunerna. Detta har skett i exempel-

Umeåvis kommun, motiverat det med de ville haattsom en
självständig Kunskapslyftsorganisation. Organisationsformen i
Umeå ska emellertid utredas. Projektorganisationen kommer troli-

delas i beställar- och utförardel. I Halmstad harattgen upp en en pro-
ocksåjektet Kunskapslyftet lagts direkt under kommunstyrelsen för

stimulera till snabbare förnyelse och till arbetsmarknads-närmareatt
farhågoranknytning. Vissa har funnitsdock i kommunen dennamot

modell, frånexempelvis projektet fjärmats komvuxenhet ochatt
gymnasieskolor.

Att ha projektorganisationen för Kunskapslyftet under kommun-
bådestyrelsen har fördelar åoch nackdelar. Bland fördelarna märks

fåsidan det kan enklare fågehör för sina idéer ochatt attena vara
saker hända har direktkontakt med kommunens högstaatt om man
beslutsfattare. Dessutom kan det lättare kreativ och in-attvara vara
föra förändringar, hjulspår.inte för gamla Iblandär nära ärom man
det fördel inte alltför gårinsatt i vad inte göra.att atten vara som

åDet kan andra sidan nackdel inte kunna utnyttja denattvara en
kompetens utbildningsfrågordet gäller finns hos denär som perso-

arbeta med vuxenutbildning. Bristande kunska-år attner, som vana
regelverk, rutiner kring statistikrapportering och kanannatper om

Ännuleda till mycket extraarbete. allvarligare det finns vissär att en
risk Kunskapslyftet fågelblir främmande i kommunensatt en vux-
enutbildning och positivadet kännetecknar satsningen inteatt som
får fäste i den reguljära kommunala vuxenutbildningen. såOm skul-

såfallet, har de huvudsakliga syftena denmed särskildaettvara av
gåttvuxenutbildningssatsningen förlorad, nämligen dennaatt sats-

ning skulle led i reformeringen svensk vuxenutbildning.ettvara av
Flertalet kommuner 66% har lagt projektet Kunskapslyftet un-

der kommunal dånämnds Det ganska vanligtär atten ansvar. man
placerat projektledningen för Kunskapslyftet under den inämnd
kommunen vuxenutbildningsfrågor,vanligen handhar Barn-som
och utbildningssnämnden motsvarande. Som exempel kan nämnas

projektkansliet för Kunskapslyftet i Nässjö kommun ligger underatt
nyinrättat vuxenutbildningsråd i sin verkar direkt underett tursom

Bam- och Utbildningsnämnden. Malmö UtbildningsnämndenI är
ansvarig för genomförandet Kunskapslyftet och under Utbild-av
ningsnämnden arbetar projektledning tillgånghar till vissaen som
funktioner hos nämnden.

Istället för lägga Kunskapslyftet direkt under kommunstyrel-att
eller under Barn- och utbildningsnämnden motsvarande harsen
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i andra kommuner valt organisatoriskt placera Kunskapslyf-attman
också frågori nämnd för exempelvis rörtet en som ansvarar som ar-

betsmarknaden. I Eskilstuna det arbetsmarknadsnämndenär som an-
för genomförandet Kunskapslyftet och det under denärsvarar av

nämnden projektledningen verkar. Stockholm har projektetIsom
ocksålagts under Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, vilken

ansvarig för vuxenutbildning ikommunal kommunen.är
Kunskapslyftet ska placeras i den i den kommunala organisa-Hur

tionen givetvis kommunal angelägenhet. kan placeras di-Denär en
rekt under kommunstyrelsen, inom eller ansvarig nämnd ellerutom

något ändamålsenligt påberoende hur kommunensätt över-annat
organiserat sin verksamhet vilka lokala syftenhuvudtaget och man

På många hållhar med detta projekt. förekommer omorganisatio-nu
och förändringar. Viktigt dock samarbetet mellan denär attner re-

guljära vuxenutbildningen och Kunskapslyftet underlättas.
föranlettKunskapslyftet har omfattande samarbete mellanett ut-

bildningsansvariga inom kommuner-och arbetsmarknadsansvariga
någonflesta kommunerna finns samarbetsform mel-I de allrana. nu

lan företrädare för vuxenutbildning respektive för kommunala ar-
betsmarknadsfrågor, under vilken nämnd projektled-oavsett som

ligger. Ofta i referensgrupperningen arbetsgrupper ellermöts man
Ävenfrågorolika slag där Kunskapslyftet behandlas. det-rörav som

samarbete givetvis viktigt vidareutveckla.är attta

lO.l.2 Projektledare och komvuxrektor

mångafinns olika varianter det gäller valtDet när vem man som pro-
Frånför Kunskapslyftet: komvuxrektorn tilljektledare att utsettman

någon någonprojektledare till valt inte alls har tidigareatt man som
koppling till kommunal vuxenutbildning.

den utsedd projektledare för Kunskaps-När är attperson som vara
ocksålyftet rektor för komvuxenhet ofta Kunskaps-ärär ortenen

lyftet ordinarieoch den kommunala vuxenutbildningen mycket nära
sammankopplade med fördelar och nackdelar det innebär.de som-
Konstruktionen kan praktisk, bland eftersom kommu-annatvara en

förhållanden måste förnal rektor under alla ansvarig betygssätt-vara
för utbildning köpts anordnare.ning Attäven externasom upp av

lägga projektorganisationen för Kunskapslyftet för skolledarennära
också såvid komvuxenhet kan emellertid leda till det inte bliratten

utbildning.mycket upphandling Det enklare lägga verksam-är attav
mångainom den organisationen. kommuner harheten I dettaegna

problem lösts beslut i kommunstyrelse eller ansvarig nämndgenom
hur andel verksamheten ska finnas inom komvuxor-storom av som
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ganisationen hur upphandlas.och del skastorom som
Då upphandling komvuxrektor tillika projektledaregörs av en - -

förståeligtdet andra utbildningsanordnare undrar det skerär om om
formellt lagstiftning, i förstakorrekt enligt gällande handsättett

förhållanden dålagen offentlig upphandling. alla finnsUnderom
beroendeförhållande uppstår:risk för slags Denatt ett antarsom an-

budet har tillsynsansvar/förtrogenhetsansvar och utfärdar betyg för
de anordnarnas deltagare.externa

skilja för projek-I andra kommuner har valt heltatt ansvaretman
frånKunskapslyftet och för komvuxenheten. exempel-Itet ansvaret

vis Helsingborg sköter särskild projektorganisation Kunskapslyf-en
ocksåoch därmed upphandling utbildningsplatser.tet av

låtitI Jokkmokks kommun har den arbetatman person som som
frånprojektledare för Kunskapslyftet l997under med komvux-en-

fristående frånenheten helt utbildningsorganisation och med 1998-
också på igång-bli komvuxrektor deltid. innebär den redanDetta att

påfömyelseprocessen smidigt kan föras till densätt översatta ett
samordnade gymnasieskolan/komvuxenheten.

Oavsett vilken Organisationsform väljs viktigtdet medär ettsom
samarbete med rektor för komvuxenhet, detkommunensgott men

måsteinnebär inte projektledaren och rektornatt vara samma per-
son.

arbetsförmedling10.2 Samarbete med
och arbetsmarknadsföreträdare

Regeringen och Delegationen för kunskapslyftet har tidigt i sats-
ningen arbetsförmedlingsnämndemapekat lämpligt fo-ut ettsom

Kunskapslyftsfrågori vilket skulle kunna diskuteras i vidarerum, en
i kommunerna. finns förvisso kommuner arbetsför-krets Det där

medlingsnämnden har gripit sig Kunskapslyftet och satsning-styran
i de flesta kommuner torde enligt kommitténs bedömningen, men

nämnden hittills inte ha varit särskilt aktiv inom projektet. villDet
kommunerna oftare har valt samarbeta med arbets-attsynas som om

förmedlingen i andra konstellationer. I Malmö där projektledning--
har lagts under Utbildningsnänmden projektled-rapporteraren -

ocksåningen dock inte bara till utbildningsnämnden, till arbets-utan
förmedlingsnänmden. har lett till fungerande samspelDetta ett
mellan dessa tre parter.

Kunskapslyftsorganisationema Kunskapslyftskommit-har som-
påbörjaterfarit arbetsförmedlingen.tén givande samarbete medett-

Tillsammans projektledning företrädare för arbetsförmed-har och
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arbetslösadeutbildningsbehovet blanddiagnosticerakunnatlingen
efterfrågar. Manarbetsmarknadenlokalaförhållande till vad deni

Kunskaps-informeraockså det gällersamverkat väl,har när att om
informationsträffarhatill exempellyftet, att gemensammagenom

för-arbetsförmedlingensviaarbetslösaKunskapslyftet, till vilkaom
ochockså arbetsförrnedlaregårUtvecklingenkallats. attmotsorg

intilliggande loka-ellerisitterstudievägledarekommunens samma
få studievägledning.fylligarbetslösaför deunderlättarvilketler, att

Söderhamn därochLjusdal, EskilstunaSå fallet iexempelvisär ar-
Infoteket.sida i Isitter sida vidstudievägledareochbetsfönnedlare

Umeå Infotek,finnsvarandra. Ibredvidde i lokalerNässjö sitter ett
arbetsförmedlingen, kommunen,samarbetsprojekt mellanär ettsom

infor-studievägledareUmeå finnsuniversitet och därCSN och som
Kunskapslyftet.ommerar

därförekommandevanligtde intefinns kommunerDet ärmen --
arbets-gått Ibland hararbetsförmedlingensamarbetet med trögare.

befogenheterellersig ha tid,inteförmedlingen attansett en-resurser
projektledningenutsträckningKunskapslyftet i densig i somgagera

arbetsförmedlingenhandlattill exempelönska. Det harskulle attom
och intearbetslösa i kommunenbistå uppgifter demedvelatinte om

klienternassamverka kringförsökanågot intresseheller visat attav
Även iblandde studerande harstudieplaner.handlingsplaner och

mycket Kun-särskiltintepå arbetsförmedlarnaklagat vetatt om
skapslyftet.

arbetsförmedlingen tycksochkommunernamellanSamarbetet
utvecklingsområde i dettafortsattfungera bra. Etti huvudsakdock

koppling tillderasstudieplanerna ochindividuelladesamarbete är
kommittén iåterkommerTill dettahandlingsplanerna. av-senare

Snltt.

arbetsmarknadensmedSamarbetetlO.2.l
företrädare

på initiativarbetsgivarelokalavanligtKunskapslyftet detInom är att
påverkatochvarit medKunskapslyftet harförfrån projektledningen

många arbets-på respektive I devuxenutbildningkommunens ort.
någonoftafinnsprojektorganisationemabildats runtgrupper som

detexempel kannågra arbetsgivarföreträdare. Som nämnaseller att
ochnäringslivetfrån privatadetarbetsgivareNässjö finnsi enen

Vuxenutbildningsrådetså kalladefrån i detoffentlig sektor som an-
detfinnsLjusdals kommunKunskapslyftet. Iför represen-ensvarar
Kunskapslyftetförnäringslivet i ledningsgruppenför det lokalatant

samarbetsformer Umeåhåll. harpå Iandrafinnsoch liknande man
Kunskapsrå-referensgrupp,skapatledningsgruppenvid sidan enav
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bestårdet, från fackförbund, arbetsgivare ochrepresentantersom av
arbetsförmedling. Projektledningen har där samarbete mednäraett
både ledningsgruppen och Kunskapsrådet.

I andra kommuner gåtthar det få förtrögt att representanter ar-
betsgivarna intresserade Kunskapslyftet och aktiva i planerings-av
arbetet. kanDet bero företagare småi och medelstora företagatt
upplever de inte har tid sig in frågorisätta projektetatt att rörsom
och delta i ocksåDet kan beromöten. företagare ibland oin-äratt
tresserade Kunskapslyftet, eftersom den kompetens efterfrågardeav
ligger på högre utbildningsnivåer. efterfrågarNär civilingenjö-man

kanske inte planering för påutbildning gymnasienivårer vuxnas
känns särskilt intressant. måste ocksåMan förståelseha för före-att

lever ganska osäker tillvaro och därför har korttag planerings-en en
Mångahorisont. företagare inte vilken kompetens de kom-vet sorts

behöva år påeller kortare sikt och haratt därför inteettmer om ens
något intresse påverka inriktningen på vuxenutbildningen.attav

En anledningarna till de lokala projektorganisationema för-attav
söker skapa dialog med för arbetsgivare Kun-representanter ären att
skapslyftet bland ska till efterfråganden lokalaannat anpassas
kunskaper och kompetenser. Detta viktigt, eftersomär det är me-
ningen Kunskapslyftet ska bidra till arbetslöshetenatt sänks. Av-att
sikten med satsningen de arbetslösaär möjlighet utbildaatt attge
sig för i förlängningen få arbete eller vidare tillatt högreett stu-
dier.

Även eftersträvar fråninflytande arbetsmarknaden, såattom man
måste dock vaksam vuxenutbildningenöver inte blirattman vara
alltför styrd arbetsgivarnas önskemål. tvåDet finns skäl till detta.av
Det första det kan finnasär viss risk för Kunskapslyftetatt underatt
sådana förhållanden kan komma personalutbildningersättaatt som
arbetsgivarna skulle betala. Det andra Kunskapslyftetsär attannars
utbildningar första handi ska anpassade efter vad de studeran-vara

efterfrågar,de det rimligt mångaäven är dem önskaratt tro attom av
studierna ska dem möjligheter fâstörre arbeteatt i närom-att ettge

rådet. Kunskaper har dock alltid värde i sig och studier leder iett -
alla fall de kan fullföljasnär ofta till ökat självförtroende och per--
sonlig utveckling. Detta gäller studierna resulterar ioavsett ettom
arbete hemorten, någonarbete vidare studier ellerett annanstans,
i fall ingetdera.värsta
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få har UBSanställdaRelativt de10.2.2 somav
från näringslivetkommer

anställ-övervägande delenframgår kommer denkapitel 9Som avav
från Kommittén haroffentlig sektor.Kunskapslyftetdeltar ida som

från och landsting,kommunerflertalet dessa kommererfarit att av
från vårdföreträdesvis och omsorg.

Kunskapslyftetdelanställdadet gällerNär att taatt uppmuntra av
aktiva.inte varit särskilt Detgenerelltde privata företagarnahar sett

vad Kun-på tillräckliga kunskaperde inte hardelvis berokan att om
har kanskegäller. Kommunernaoch vilka reglerskapslyftet är som

gällandeeftersominfonnationsinsats,prioriterat dennainte heller
utbild-med Särskiltantalet arbetstagareföreskrifter har maximerat

femtontioKunskapslyftet till tidigare högstningsbidrag i pro-nu --
försiktigalitetvelatrimligt kommunernaDet är attatt trocent. vara

mångainte sökan-bidrag föranställda söka dettamed locka attattatt
blide skulle utan.

få anställa studerande kommertill deförklaringEn att avannan
många företagaremindrefrån näringslivet kandet privata attvara -

utbildningmånga riktigt värdet-inteliksom arbetstagare avser
också bero företagennivå kangymnasial för de anställda. Det att

sittanställd kanbesvärligt bli meddettycker är attatt ar-somav en
någon utifrån Särskiltläraoch tvingas ersättare.bete att somupp

konjunktuiuppgången.rådandebli i dentydligt kan detta
får förarbetsgivare Kun-fler privatamöjligtDet ögonenär att upp

pågår den blir. Ettkändsatsningen ochskapslyftet längre mer
i sittKunskapslyftet delföretagbra exempel ett som ensom ser

Piteå,i därAssiDomän Kraftlinerkompetensutvecklingsprogram är
tvåårig utbildning.gymnasialde anställda har högst80 procent av

studera iår anställda möjlighetFrån företaget demed ioch attger
grundlön. Statenmotsvarande derasbetalningKunskapslyftet med

resterande 20står UBS ochgrundlönen viaför 80 procentprocent av
anställda läserstår förutsättning denföretaget för, under ämnenatt

matematik, fysik,i första handför arbetet. Detrelevanta ärärsom
sig haföretagetoch engelskakemi, svenska nytta menav,ansersom

villockså Om den anställdetillåter anställda läser data.denattman
utgårtillåtet, dåså också inte detandra detläsa ärämnen, extramen

från Stibbel-Becker, 1998.företagetbidraget
möjlighetKunskapslyftetKraftlinerAssiDomän attensomser

ocksåstuderar,för anställdahöja kompetenseninte bara utansom
uppstår får företagetluckorinte det. Närför dem väljer göraattsom

eftersomutvecklande jobbrotation,genomföramöjlighetgoda att en
arbetsuppgifterutifrån hainte behöverinersättare tas sammasom

den studerar.i somsom
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10.2.3 Reguljär utbildning och
arbetsmarknadsutbildning

målsättningarnaEn med Kunskapslyftet öka andelen yrkes-är attav
kurser. Det har kommunerna redan under hösten 1997 lyckats med.
Detta faktum anledning inför framtiden fundera relatio-överattger

mellan reguljär utbildning och arbetsmarknadsutbildning.nen
finnsDet exempel Kunskapslyftet och arbetsmarknadsut-att

bildningen köper frånsnarlika yrkeskurser anordnare isamma en
kommun, med den skillnaden åsättsKunskapslyftskursemaatt ett
lägre pris. Det förekommer samtidigt inom arbetsmarknads-att man
utbildningen tillhandahåller kurser i allmänna gymnasialämnen
nivå, frånvilka upphandlats gymnasieskola eller kommunal vuxen-
utbildningen Ljusdal. Det finns vid såledesytlig betraktelseen- -

viss risk Kunskapslyftet och arbetsmarknadsutbildningen bliratten
två parallella organisationer utbildar inom områden.som samma

Att Kunskapslyftet och arbetsmarknadsutbildningen tangerar var-
andra behöver inte nackdel. tvåOm det finns olika fåsätt attvara en
läsa exempelvis datakurs studielån,behöva möjliggörsutan att taen

kompetenshöjning för fler. Alla arbetslösa har inte möjlighet atten
få UBS och anställda har vanligen inte möjlighet delta i arbets-att
marknadsutbildning.

alltså frågaDet inte enbart målgrup-är utbud ävenutanen om om
arbetsmarknadsutbildningI från såkan bortsett kallade flask-per. -

halsutbildningar endast den delta eller riskerar bli arbets-är attsom-
dålös och arbetsförmedlingen bedömt utbildning krävs föratt att

den arbetslöse ska kunna bli anställningsbar. iAtt reguljär utbildning
få studera allmänna inom arbetsmarknadsutbildningensämnen ram

tillåtetendast för arbetshandikappadeär och invandrare.numera
Det Kunskapskommitténär det ändock viktigt kom-attsom ser

och arbetsförmedling samrådalokalt efter kringsträvar attmun vux-
enutbildning och arbetsmarknadsutbildning. En utvecklinggynnsam
skulle vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningenattvara
kompletterar varandra tillsammans bredda utbudet oli-attgenom av
ka kurser och bibehållnamed profiler samverka iatt-genom ar--

nåbetet olika kortutbildade målgrupper. I Malmö har referens-att
från arbetsförmedlingen knutits till projektledningen vidpersoner

val anbud och balansering kursutbud. Därigenom har gräns-av av
dragningen mellan kommunens utbildningar och arbetsmarknadsut-
bildningen säkerställts och projektledningens kompetens utökats.

Arbetsmarknadsutbildningama ska huvudsakligen inriktadevara
på skapa arbetskraftsutbud kortsiktigt matchar vakanser-att ett som

och motverkar kommande flaskhalsar. När Kunskapslyftet/vux-na
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intillerbjudaflexibelt och kan nästblivitenutbildningen succes-mer
för utbu-denverksamhet kankontinuerligochantagningsiv ansvara

grundläggandeyrkeskunskaperochkunskaperallmännadet av
då erbjudaArbetsmarknadsutbildningen kannivå.gymnasialoch
utbildningsinkompletterabehöverindividspetsutbildningden en

få arbete.med förerfarenhetoch ettatt

ochBehovsanalyser10.3

efterfrågestyming
tidigareredanKunskapslyftetbakom ärintentionernaEn somav

flexibelt ochbliskavuxenutbildningen attutbudet inomnämnts att
konstruerakunnastyrande. Förönskemål bliska attindividemas en

efterfrågan detgällerindividemaskurssammansättning passarsom
och vill ha. Detbehöverpå individernavadnågot redapå sätt taatt

gjortKunskapslyftet harinförkommunernaförekommer enatt
bådeutbildningsnivån dehosgenomgånggrundligmycket ar-av

sigbildatPå så haranställda i kommunen. sättdeochbetslösa man
ikommuninvånama behöver ut-vad detuppfattning är somomen

bildningsväg.
faktiskt vill läsaindividernavadredagällersedandetNär att ta

harpå saknarvad deredasakintedetta att ta manär somsamma --
varierandehaft högstmetoder ocholikasigi kommunerna använt av

1997 intehösttermineninförharambitionsnivå. kommunerdelEn
utbildningarnatillsökandeantaletfråga, eftersomprioriterat denna

på dettamödalagtharAndra kommunerändå varit storstort. ner
kartläggningsarbete.

efterfrågestyming utgörtillämpadexempelsärskiltEtt gott
kommunensallakontaktadeDärkommun.Valdemarsviks ar-man

Kunskaps-informeravåren för1997invånare underbetslösa att om
studeraintresseradedefrågade attSamtidigtlyftet. avvaromman

fickvisade intresseAllaville läsa.deså vad och hurfalloch i som
planeringssamtal. Förstlängrestudievägledare förträffasedan etten

kommuninvånama villevadsiginformeratvisdettanär omman
kursutbudet.planeradeha man

efter-varianttillämpatharkommunLjusdalsI avannanenman
devilka kurserprecissökaintresseradedelätfrågestyming. Där man

hade deönskemål. Vanligendessauppfyllasedanförsökteville och
människorönskemål, eftersomså uddaintekursdeltagarnablivande

intentio-få. godaDessamöjligtdedetsöker ärvanligen atttrorsom
studerande.så nöjdaalltidoch intekaosvisstdockskapade ettner

efter-uppstå direktikanproblemvilkaexempel visar ettDetta som
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frågestyrt På måstevarje därförsystem. avvägninggöraort man en
mellan praktiskt hanterbart kurssystem och individernasett möjlig-
het välja fritt. månIden de studerande skaatt välja utan att man ang-

vilka kurser kommunen kommer det viktigt ocksåär till-er att attge
handahålla professionell studievägledning. svårtDet kan förvara
den enskilde ha fantasi alla yrkesmöjligheteratt finnsattnog se som
och därmed också svårtdetär välja kurser. ocksårätt Det kanatt vara
svårt själv överblicka vilken framtid olikaatt yrkeskategorier har i
den närmiljön.egna

Det minsta kan det gäller efterfrågestyrninggöra närman ut-av
bildningsutbudet utifrån givnaär utbildningsalternativ försökaatt
skapa många utbildningsplatser på sådana utbildningar har högtsom
sökandetryck. Ambitionen det finns många håll.göra I Väster-att
ås har de kurser inte efterfrågats inte kommit igång, naturligtsom

vad viktigareär de kurser mångaär vill harattnog, men som som
flera gånger. Många kommuner harstartats märkt efterfråganatt

särskilt datautbildningar överstigit utbudet. I exempelvis Malmö
fick 850 sökande till på72 platser datakurserna hos förTBVman
höstterminen 1997. Detta ledde till snabbt ordnade fleratt ut-man
bildningsplatser redan under termin.samma

Kunskapslyftet har mycket positiv där kommu-startat en process,
i utsträckning försöker lyssna till kommuninvånamastornerna när

det gäller Vuxenutbildningens utbud. finnsDet uppsjö exempelen av
på kreativitet det gällernär uppfyllastor speciella önskemål,att sär-
skilt hos de mindre kommunerna ofta tvingas hitta sinaattsom egna
lösningar. I de kommunerna,större där det finns underlag,störreett

det lättare tillgodoseär olika önskemål. Det gälleratt dock för dessa
kommuner inte luta sig tillbaka och alla önskemålatt tro att ryms

Äveninom det erbjuds. i kommuner har möjlighetsom attsom ar-
många kurser behöver lyssna till önskemålen.rangera man

l0.3.1 Distansstudier fler alternativ ochger
Studieorter

Många kommuner har under hösten 1997 ordnat fler utbildningsal-
temativ samarbeta med SSV och olika erbjudaatt dis-sättgenom
tansstudier. Detta inte bara möjlighet tillhandahålla fler kur-attger

ocksåkan låta kommuninvånamautan sätt studeraett iattser, vara
sin hemmiljö, långtdet tillnär den aktuellaär utbildningsanordna-
ren.

SSV i Norrköping vårenhar 1997 avtal med 40-50 kommuner,
vilka köper utbildningar till sina studerande. Innan Kunskapslyftet
startade fanns någoninte alls sådan verksamhet. En variant dettaav
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studerandefleraellerförkursköperkommunen se-är somatt enen
vidstuderandehemifrån detstudier sättsinasköterdan som

särskiltutvecklarvarianttraditionellt En ettSSVN gör. sam-annan
SSVNinnebärDenoch kommunerna.mellan SSVN attarbete

till-därutöverkommunenochdistansstudiererbjudervanligt attsätt
studieverkstad.lokalexempelvisvidhandahåller handledning en

hardestuderandemellansamhörighetvariant ortenDenna ger -
ochstuderandeflest 200harSSVNtill.skola enatt somen

tillgång lokalttillstuderande hardedärSträngnäs ettortsamma --
lärcentmm.

samarbe-också sökerkommunernauppleverHärnösandiSSV att
kon-tecknatskolanHittills hartidigare.utsträckningi högre änte
ochvisat intressemånga fler har15-tal kommuner,trakt med ett men

öka.snabbtförmodligenkommersamarbetspartners attantalet
ytterli-för avsiktharkommunernaupplever dessutom attSSVH att

Skolan harhand.distansundervisningutveckla sena-egengare
skai huranställda lärarekommunalt80-taltid utbildat an-manettre

distanskurser.ordna
distansut-ifrån inblandade i alllångtförskolorStatens ärvuxna

harVissa kommunerinitiativ.kommunernasskerbildning som
finansierasprojektdriverdelochdistansutbildningar somenegna

LjusdalsexempelvisDUKOM. IDistansutbildningskommittén,via
iDistansutbildningheterDUKOM-projektfinnskommun ett som

det involverarKunskapslyftet ochstartade innanProjektetglesbygd.
kommunalafemtedel denCirkabyar i kommunen. vuxen-tre aven

distans.utbildningen sker nu
distansstu-vanligareblir allt ärdistansstudiervariantEn somav

Västemorr-Gävleborgs-,videokonferenser. Inomhjälpdier med av
videokonfe-årnågra försedan nätJämtlands län harochlands man

utbildningsanordnarenlokalasmå Deninvolverar orter.renser som
ifrån centralortensändningarmedundervisningbedrivadärkan

regi.egen

studier iutbildning ochArbetsplatsförlagd103.2
utbudetbreddarkommunannan

arbetsplatsförlagdkandistansutbildning ut-formerolikaFörutom av
tillräckligtinte finnsdetalternativbra närbildning, APU, ettvara

också kom-finnsskolförlagd kurs. Dettraditionellförunderlag en
önskemåluddaganskatillgodosehar lyckats att genommuner som
Östersunds kom-exempel kanSom nämnasanvända sig APU.att av

sig till hästtränare.utbildavillehafthardär person somenmanmun
in-ordnalyckatsprojektledareKunskapslyftets attharDetta genom
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APU-platsrätta hos hästtränare. någraPersonen studerar kur-en en
naturbruksprogrammet hos någraoch andratränaren kurserser ur

komvuxenhet. Andra goda exempel uppvisar Hylte, där haren man
lyckats ordna APU-plats till vill bli fotograf, ochen en person som
Filipstad där bland har APU-plats florist.annatman en som

Arbetsplatsförlagd och lärlingsliknande utbildning baraupptog en
den gymnasiala vuxenutbildningenprocent under hösten 1997av

och såledeshär finns potential för utveckling Skolverket,stor
l997a. Det kan dock i vissa kommuner svårt före-attvara engagera

studerande. Andra kommuner kantag uppvisaatt ta emot mycketett
bra samarbete med det lokala näringslivet och högre andel arbets-en
platsförlagd utbildning genomsnittet.än I exempelvis Nässjö kom-

har framgångsrik,varit det gällernär hjälp nä-mun man att ta av
ringslivet någoti skala. Genomstörre där har lärare medatt ut-man
vecklat kontaktnät näringslivet har lyckats ordnagentemot man
många delvis arbetsplatsförlagda utbildningar. Deltagare vid Trä-

får påutbildning företag i exempelvis grafiskcentrum tryckning och
deltagare inom hotell- och restaurangutbildningen får arbetsplatsför-
lagd utbildning med teori och praktik helt integrerad.

Kommunerna ocksåkan möjliggöra breddat kursutbudett genom
positiv till invånare i den kommunenatt nå-studerar iattvara egna

kommun. Möjligheten köpa kursplatser andra kom-attgon annan av
med interkommunal ersättning har visserligen funnits föremuner

Kunskapslyftet, det har i praktiken dåligtfungerat under 1990-men
talet. Denna möjlighet har i Kunskapslyftet återdock blivit ett rea-
listiskt alternativ eftersom bidrar med särskilda medel.staten nu-
Detta flera skäl tillär yrkesinriktad utbildning harett ökatattav un-
der Kunskapslyftets första år. I exempelvis Västerås kommun säljer

kursplatser vidare till det pris själv upphandlat dem för ochman man
liknande konstruktioner finns på håll.andra

En orsak till kommunerna allt oftare medger studerandeattannan
få läsa i kommun Kunskapslyftetatt är har initierat elleratten annan

intensifierat olika samarbete mellan kommuner.typer av grupper av
I olika kommungrupper har kommunerna formellt Kun-separata
skapslyftsprojekt, ändåutvecklar ibland ganska näraettmen samar-
bete sinsemellan kring Kunskapslyftsfrågor. Där knutit kontaktman
och utbyter erfarenheter problemen med interkommunalär ersätt-
ning inte lika Som påexempel detta kan det finnsstora. nämnas att

mycket välutvecklat samarbete mellan kommunerett i Dalsland. Där
försöker kommunerna undvika konkurrera det gäller kursut-näratt
bud och i stället komplettera varandra. Det kursutbudgemensamma

finns i stårregionen till förfogande för alla kommunernas invå-som
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och utbytet underlättas projektledarna känner varandraattnare av
och varandras utbud. Ett exempel samarbetet mellan hög-ärannat
landskommunema Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Tranås och
Aneby. Dessa kommuner mångasamarbetar i frågor, inte minst när
det gäller möjliggöra studier för de kommuninnevånama iatt egna
någon de andra kommunerna. Ett långtgå-exempelannatav mer
ende samarbete uppvisar Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, där

gått i kommunalförbund.ettman samman
I Västerbottens län har Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Skel-

lefteå, Umeå, Vindeln och Vännäs kommun inlett samarbeteett
kring Kunskapslyftssatsningen och i Hälsingland finns nät-ett annat
verk. Där arbetar med varandras kurskataloger till-göraattman nu
gängliga i alla kommunerna i förnätverket underlätta för kom-att
muninvånama del utbud.störreatt ta ettav

Ett exempel skånekommuner,samtliga 33 vilkautgör till-annat
har bildat nätverk med träffar cirka månad. Iettsammans varannan

nätverket utvecklas informella kontakter och informationsutbyte om
kursutbudet i kommunerna. ocksåEn där harmoniserasträvan är att
nivåerna de interkommunala ersättningarna.

I Jämtlands län har länsarbetsnämnden initierat projektett -
Gränslös samverkan söker finna för samarbete mel-vägarsom nya-
lan arbetsmarknadspolitiska och utbildningspolitiska insatser. Mo-
dellen bygger samhället optimalt utnyttjar redan gjorda inves-att

påteringar och samordning mellan de olika verksamhetsområ-att en
dena under arbetsförmedlingsnämnden genomförs. bådeFör att
individens och företagens behov ska tillgodoses bästa skersätt en
kontinuerlig avstämning och samverkan mellan kommuner, arbets-
givare fackligaoch organisationer.

Det vill samarbetet avseende utbyte studerandesynas som om av
interkommunal ersättning fungerar bäst kommunernanär är unge-
fär lika Göteborgs- StockholmsområdetI och upplever förorts-stora.
kommunerna de hamnar i underläge. StockholmsI kommun läg-att

också avgift några för täcka administra-procent attger man en
tionskostnadema. Denna kostnad upplevs betungande förextra
kranskommunema mångakan ha studerande, vilka vill läsasom en
kurs kan erbjudas i den kommunen inte i den lilla.storasom men

10.4 Att utnyttja olika anordnare
Tidigare har det uteslutande varit dennästan kommunenegna som
varit utbildningsanordnare för den kommunala vuxenutbildningen. I
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Kunskapslyftet har dock kommunernasamband med uppmanats att
också utbildningsanordnareför andra använ-attutrymme genomge

Upphandlingsförfa-upphandling utbildning.marknadsmässigda av
andra komvux-skolledare, lärare ochrandet har ibland gjort att

håll tillifrågasätta. vissa givit upphovharenheter känt sig Detta
Kunskapslyftet ochprojektorganisationema förspänningar mellan

komvuxenhetema.
mindre varitutbildningsanordnare har ellersläppa in flerAtt mer

utbildningsvolymför hantera dennödvändighet kunnaatt somen
också posi-kvalitativ synvinkelomfattar.Kunskapslyftet Det är ur

mång-anordnarefler utbildningsanordnare. Flertivt med störreger
uppläggningexempelvis inriktning ochgäller kursersfald detnär

får välja utbild-möjlighetstuderande därmedoch de större att ett
samtidigtderas tycke och smak. Detningsaltemativ gersom passar

varandra.utbildningsanordnare läratillfälle för olika att av
också utvecklingspotential i konkurrensut-finnaskanDet atten

till denupphandling lederskyddad verksamhet. Ensätta attannars
låga priser premie-utbildning tillkonkurrera med brabäst kansom

generellt bätt-sådant förfarande borde sikt leda tilloch settettras,
betala rimliga priser. Demöjlighetutbildning har attom manre

framåt medtroligen inga problemoch bra harkomvuxenheter ärsom
fårså anledning för-inte attraktivaoch dekonkurrera är attatt som

sin verksamhet.bättra
upphandling.strategier det gällerhar valt olikaKommunerna när

någon1997 inteytterligheten under hösten göraDen att upp-ena -
fåtalendastKunskapslyftet har valtshandling alls inom ettav-
bådekonkurrensutsättaandra ytterlighetenkommuner. Den att-

heller tillämpatsbasorganisationen har inteKunskapslyftet och av-
Åtminstonemånga Nacka kom-kommunsärskilt kommuner. en -

Något varitpå vanligare harytterlighet.exempel dennautgörmun -
föranbudsförfarandeutbildningkommunerna köpt ettatt genom
Såbasorganisationen.inte förtilldelade statsbidragethela det men

Åhlin, underslötexempelvis i Söderhamn 1998. Därskedde man
vil-olika utbildningsanordnare,avropsavtal med 161997sommaren

visadepåbörja med de studerandefick kurser i taktka attsenaresom
komvuxenhet fickbildas.intresse och kunde Kommunens tagrupper

utbildningerbjödsstuderande. Andra studerandedel deemot en av
studie-vårdgymnasiet hos olikai Bollnäs, ifolkhögskolan samt

privata utbildningsanordnare.förbund och
många kommu-upphandling,strategi det gälldeEn när somannan
komvuxenhetenstatsbidraget direkt tillvalde, delattvar ge en avner
belopp.upphandling för resterande Dennagenomföraoch att en
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mångauppläggning har kommuner upplevts praktiskt han-av som
terbar i inledningsskede. Västerås kommun de kommu-ett är en av

gjorde det Där lades drygt 50 statsbi-sättet. procentner som av
draget komvuxorganisationen den första terminen, ambitio-men

upphandling ska förske hela statsbidragetär tillattnen
frånKunskapslyftet och med 1999.

De kommuner tagit påhar in anbud olika kurser har ofta haftsom
för avsikt åtminstoneköpa orienteringskurser. Dessa kurseratt upp
har därför i hög utsträckning kommit anordnas andra kom-änatt av
vuxenheter. oftaDet studieförbund har förär dessaansvaratsom
kurser. Under höstterminen 1997 arrangerade studieförbunden inte
mindre l 100 orienteringskurser för kommunerna.än

tabellI 10.1 kan utläsa hur den gymnasiala kommunalaman vux-
enutbildningen fördelade sig mellan olika anordnare under förstadet
halvåret med Kunskaplyftet.

Tabell 10.1. Olika utbildningsanordnare för den gymnasiala kommu-
nala vuxenutbildningen under hösten 1997. Varje anordnares andel av
den totala volymen uttryckt i verksamhetspoäng.

Utbildningsanordnare Andel volymenav
Egna kommunen, annan
kommun eller landsting 87%
Folkhögskola 2%
Studieförbund 3%
övriga anordnare 8%
Alla 100%
Källa: Jamhammar, 1998, Skolverket.

Eftersom tillförlitligheten i uppgifterna i tabell 10.1 Skolverketav
bedömts låg, så fårrelativt högstprocensatsemasom man se som un-
gefärliga. En del kommuner har missförståttuppenbarligen vilken
statistik förväntadesde leverera bakgrund till sammanställning-som

och avstått frånandra har antal i vissa kategorier.poängatten ange
Uppgifterna påkan -i brist underlag allt viss infor-annat trots ge-
mation vilka volymer det handlarom om.

Den kommunen, såledeskommun eller landsting haregna annan
stått för ungefär 87 antalet verksamhetspoäng, medanprocent av
sammanlagt drygt tiondel volymen har köpts folkhög-en av upp av
skolor, studieförbund, AmuGruppen och privata utbildningsanord-

Höstterminen 1997 har varit den första terminen med upphand-nare.
ling den kommunala vuxenutbildningen Såväli skala. köparestorav

säljare har varit vid denna form upphandling/försälj-som ovana av
ning. årJämfört tidigaremed detta dock markant förändring.är en

Det i sammanhanget viktigtär tabell 10.1 olikaatt notera att anger
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för hela denverksamhetspoängenandelarutbildningsanordnares av
bådenivå,på dvsgymnasialvuxenutbildningen poängkommunala

utbild-Eftersombasorganisationen.Kunskapslyftet och inominom
ikonkurrensutsattsstatsbidragmed hjälpningen genererats avsom

basorganisatio-inomutbildningenutsträckningbetydligt änstörre
Kunskapslyftetför endastsammanställningmotsvarandeskullenen

studieförbund ochfolkhögskola,hosandel volymenha större aven
övriga anordnare.

inne-utbildningsanordnaredet den kommunenNär ärär somegna
gymnasieskolorkomvuxenheter ellervanligen detbär det äratt som

Jokkmokköverallt. ISå dock inte fallet ärutbildningen.sköter är
integrerad medvuxenutbildningenkommunalaordinarieden gym-

frånfullständigtKunskapslyftetoch projektetnasieskolan är separat
utbildningsan-fristående kommunaldärKunskapslyftetdessa. är en

Kunskaps-studerade inomdeKunskapslyftet ochochordnare som
hus.så Kunskapenskalladehåller hus, detlyftet till i egetett

ochutbildningupphandladErfarenheter10.4.1 av
upphandling

utbildningerfarenheterna denhittillsvillDet somavsom omsynas
i massmedia,redovisatsundantag harVissaupphandlats goda.är
varit höggenerelltutbildningen harupphandladeden sett avmen

del arbete har krävtsflexibla. Enseriösa ochanordnarnakvalitet och
och liknandebetygssättningkursmål kriterier förochläraför utatt

något inte behöverdettaanordnarna,till de ärexterna upp-sommen
lärare/cir-medanordnarevarje termin sammaom sammanyrepas

detupplevtsistället harigen.kelledare anlitas Det storasomsom
upphandlingsförfarandet.självaproblemet är

inledningsskede har arbetatKunskapslyftetsMånga idem somav
gjortvilket harbeställarkompetens,saknatupphandling harmed

tillgång tilltidsödande. Behovupphandlingsförfarandet mycket av
frågestunder läraremedstudievägledning,exempelvis ochdatorer

undervisning-älvavid sidanarbeteutanför lektionstid och annat av
detta arbeterimligtdockbeställts. Detinte alltidhar är att tro atten

får det.erfarenhetgår lättarelättare och större avman
upphand-förfarandet kringtekniskadetproblemEtt rör rentannat

långdraget.och Detblivit kompliceratvilket i vissa kommunerling,
själv sitter ochprojektledningennödvändigtalltidkanske inteär att

kan iställetsaknas. Mankunskapupphandlingen,arbetar med om
upphandlingsfunktioner. Ennormalakommunensanvända sig av

kun-ochbeställarkompetensde harstrategi kanlämplig att somvara
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skap vuxenutbildning målsättningaroch Kunskapslyftetsom samar-
betar med dem har upphandlingsfrågor.kompetens isom

Det troligt kommunerna med tiden inteär bara finner smidiga-att
former såvälför beställning ocksåupphandling, deutan attre som

blir bättre undersöka kvaliteten hos utbildningsanordnarenatt
innan de skriver kontrakt. delEn dyrköpta erfarenheter kom-gör att

lär sig tydligt specificera ingårvad egentligen i kö-attmunerna som
Ävenvilket förmodligen ömsesidigt intresse. såltär denpet, av som

utbildning sådantvill ha klarlagt för i månmöjligaste undvikaatt
missförstånd och fördyrande merarbete.

skapa flexibilitetFör olika mångamed de anordnama har kom-att
såsig kallade avropsavtal. välanvänt När avropsavtalettmuner av

ingåtts kan kommunen sedan detta och utbild-göra mot startaavrop
utifrånningar behov. finnsDet dock för den flexibilitetgränser man

skapakan upphandla Bådevuxenutbildning. inom folk-attgenom
bildningen, vid komvuxenheter och gymnasieskolor hos priva-samt

anordnare behöver rimliga planeringsförutsättningar, inteta man
minst i sin roll svårtarbetsgivare. Det med kort varsel ökaär attsom
eller minska den pedagogiska personalen, antalet studerandenär va-
rierar kraftigt. ingåOm kommunen vill avtal det möjligtgör attsom
snabbt förändringar i volymen kommergöra med störstastora man
sannolikhet också få betala för det arbete det orsakaratt extra som
anordnaren.

I vissa kommunerna, exempelvis Halmstad och Malmö, har man
upphandlat Sådanahela studiepaket. paket blir med nödvändighet li-

fyrkantiga. De sökandes förkunskaper varierar och den fastatet stu-
diegången därför inte alla. Paketens längd kanske inte hellerpassar

med övriga utlagda måstekurser och deltagarnastämmer vänta in
kursstarter. Dessa studiepaket alltså något otympliga, deärnya men

har den fördelen de lagts på sådant de uppfyllersättatt ett attupp
CSN:s bestämmelser för heltidsstudier och Särskilt utbildningsbi-
drag.

10.4.2 Folkbildningen i den kommunala
vuxenutbildningen

Att folkbildningen fåttinte bidra med cirka femän procentmer av
den kommunala påvuxenutbildningen nivågymnasial har varit fö-
remål för viss debatt. folkhögskolorEn del och studieförbund har

förbigångnakänt sig kommunerna. Andra har inte haft ambitionerav
med och konkurrera till de priser kommunerna haratt vara som an-

sig kunna betala. folkbildningen ocksåInom har det förekommitsett
ideologisk diskussion ska med och konkurreraen om man vara
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bli förinte. risk ivuxenutbildningsmarknaden eller Man attser en
gäller för Kunskapslyftet. Attstyrd kriterierde man exem-av som

utbildningen ska leda frammåste prioritera arbetslösa ochpelvis att
står tillnågon behörighetsbevis till viss del iformtill motsatsav

fri frivillig verksamhet.folkbildningens tankar ochom
huvudproblemen ifolkhögskolorna verkardet gällerNär ett av

tvåprissättning. Cirkaha handlatkontakterna med kommunerna om
nivåvuxenutbildningen gymnasialkommunaladenprocent av

Många kommuner upplevergenomförts folkhögskolorna.har hos
visserligen frihetharfolkhögskolekurserna dyra. Kommunensom

vissa studerande,folkhögskolekurser förköpa relativt dyraatt men
måste billigare utbildningartilldet leder i slutändan deatt arrangera

hållafå sigKunskapslyftsprojektenförför andra deltagare attatt
intehar kommunerna all-inom för det statliga anslaget. Dettaramen

tid varit beredda göra.att
pris kom-erbjuder utbildningar tillfolkhögskolornaNär ett som

ofta folkhögskolornabetala, innebär detvilligaär attattmunerna
sedvanligt exempelvisgenomföra utbildningarnainte kan sätt,

delsmå folkbildningenundervisningsgrupper. Inommed menar en
måste kvaliteten,defolkhögskolorna inte ska delta tummaatt om

tillgäng-viktigt folkhögskolanmedan andra det görsär attattmenar
fler innebärutbildningsaltemativ för detlig även att manomsom

traditionellainte riktigt kan arbeta det sättet.
den kommu-cirkaStudieförbunden har trearrangerat procent av

nivå, vilket 3 000vuxenutbildningen gymnasialnala motsvarar -
studieför-årsstudieplatser. finns flera anledningar tillDet4 000 att

utsträckning. exempelvisrepresenterade i högre Ibunden inte är
något påstudieförbund anbud gymnasialLjusdal lämnade inte ut-

delvisvilket kommunen berorbildning inför hösten 1997, tror att
i upphand-förskräckta alla formaliteterstudieförbunden har blivit av

situationen bliInför hösten 1998 förväntaslingsförfarandet. annor-
organisationen hosexempel Jokkmokk, därlunda. Ett utgörannat

ska kunnaför liten för dessastudieförbunden alldelesär attorten
vuxenutbildning.hantera kommunal

folkbildningskonsulenterEnligt länsbildningsförbundensen av
förklaringar tillåtminstone ganska naturligafinns det- i Norrland -

Kunskapslyftet i utsträck-inte kommit in istudieförbunden störreatt
måste studieförbunden tillförsta handning vad skett. Iän attsesom

åstadkomma bedriva för de statsbidragutbildning harden attman
får. risk statsbidragen minskar.de inte det finnsGör att senareman

sig Kunskapslyftet,i hand kanFörst andra ägna man an-omman
inte alltid.det. harhar personal klara Dettaattatt nog av manser man

fåmycketför studieförbundenglesbygd kanI representantema vara
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och utspridda.
olkbildningsrådetF hari mitten hösten 1997 genomförtav en en-

kät till studieförbund och folkhögskolor folkbildningensom engage-
i inledningsskedet den kommunala delen Kunskapslyf-mang av av

påEnkätsvaren pekar folkhögskoloma studieförbundenochtet. att
erhållit cirka hälften de uppdrag på.lämnat anbudav som man

Ett relativt antal folkhögskolor har upplevt kommunenstort att
organisation och regelverket kring upphandlingsförfarandet harsom

prioriterat komvuxenheterna. En hel del kommentarerna handlarav
förstårkommunerna inte folkhögskolomas Några sko-att särart.om

påpekarlor emellertid kommunernas upphandlingsförfarandeatt
inte speciellt komvuxenheterna. En synpunktgynnat annan som
kommit fram i liten omfattningän samarbetet mellanär attom- -
kommunal vuxenutbildning, kommunen och folkhögskoloma ökat,
vilket kan tolkas positiv utveckling.som en

Många studieförbundsavdelningar Kunskapslyftsförord-attanser
innehåll,ningens upphandlingsmodellen och den kommunala Kun-

skapslyftsorganisationen prioriterat komvuxenheterna. Från studie-
förbundens sida vill också betona den bristfälliga kunskapenattman

studieförbunden varit bekymmer. Studieförbunden markerarettom
ofta i sina Kunskapslyftet för styrd reform. En delärattsvar en av
studieförbundssvaren knyter direkt till anbudsförfarandet haran som

för svårt.omfattande och ansågsKommunerna kunna till-ansetts
lämpa upphandlingsförfarandet smidigt och det försättett var
kort tid mellan infordran anbud och avslut.av

Många folkhögskolor det svårthar varit konkurreraatt attuppger
prismässigt, eftersom kommunerna utifrån sina beviljade för-medel

fåsökt maximal volymeffekt så mångamed studerande möjligtsom
för lägsta möjliga pris deltagarvecka. Det har inneburit attper en
kurs med färre deltagare, i flestade fall folkhögskoloma lagtsom an-

på,bud har betinga för högt pris. Avgörande för prisetansetts ett var
också lärartätheten.

Studieförbunden pekar i sina också problem kring pris ochsvar
kvalitet. Förbunden upplever fåttavdelningarna påavkallatt göra
kvaliteten för kunna konkurrera. l studieförbundssvaren knyteratt

ofta till behovet stöd till individen i studiesituationen.man an av
Många folkhögskolor upplevde direkta problem kring CSN:s ut-

formning regelverket och hanteringen Särskilt utbildningsbi-av av
drag. Ett problem kravet 80 folkhögskolekursär att procent av en
skall kämämnen, vilket folkhögskoloma försvårautgöras av anser
olika former profilering. Ett problem långa handlägg-ärannatav
ningstider, vilket för den enskilde försvårarindividen och ska-start

irritation. Det blir speciellt läsårs-/terminsin-tydligt vidpar senare
tagning.
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rekryteringInformation och10.5

fåttkontinuerligthalvår satsningenförsta harKunskapslyftetsUnder
lokalpressen harArtiklarna ii hela landet.uppmärksamhet i pressen

någotvuxenutbildningenlyft fram denövervägande deltill somnya
inverkan studerande-förmodligen haftharpositivt och detta stor

Kunskapslyftskommitténdeltagaretillströmningen. Flera de somav
lokal-just i derasdetkommit i kontakt med har berättat att egenvar

utbildningsmöjligheternauppmärksammattidning de först harsom
intresseradeoch blivit

in-Kunskapslyftet ibland arbetatför harProjektorganisationema
devia lokalpressen,rekryteringinformation ochtensivt med men

dessa märksinformationsvägar. Blandockså arbetat med andrahar
direktutskick med infor-ochannonseringinformationsbroschyrer,

synliggöraförsökthushåll. projektledarnaharmation till Dessutom
till-arbetsförmedling och Infotekvuxenutbildningen attgenom

personalen Kun-handahålla informationsmaterial, informera om
Som ti-studievägledare där.kommunalaskapslyftet eller placera ut

kommunala företrä-och dearbetsförmedlingenhardigare nämnts
informationsmötenarbetslösa tillför samlaofta samarbetatdarna att

på vissa arbetsplatseranställdaKunskapslyftet. harDessutomom
Kunskapslyftet.delta imöjligheterfått information sina attom

biståttkunskapslyftet dehåll förFrån Delegationencentralt har
infonnationsverksam-för lokalmed underlaglokala projektledarna

Informations-Kunskapslyftet.informationsvideohet och med omen
arbetsförmedlingar ellerInfotek,för visasutformadvideon är att

flerden lockasyftet medolika slag ochi samlingslokaler är attav
kunskapslyftet harförKunskapslyftet. Delegationentillstuderande

för Anslagstav-informationsinslagkortareproduceratdessutom ett
vidKunskapslyftet, vilketTelevisioni Sveriges säntslan ett an-om

tal tillfällen.

användaskanPersonliga uppsökare10.5.1 mer

harkommunernasåledes funnits tillgänglig,Information har men
verksamhe-uppsökandehållit låg profil det gäller denibland nären

finns fleratill studier. Detoch motiverasyfte informerai attten om
antalet sökandetordeviktigaste skäletgoda skäl härför. Det attvara

haft fullt medharkommunernavarit förväntan. I attöver uppman
påstått ochför dem redanorganisera utbud väntatvägleda och som

inte hardärförvissa kommunerplats. I att ensmanuppger manen
målgrupper, eftersomprioriteradevågat söka manurupp personer

kommitplats till allakunna beredaorolig för intevarit att somens
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självmant. begränsadeMed och ibland framförhållningkortresurser
inom kommunen har uppsökande fått lågverksamhet prioritet. Tro-
ligen blir det annorlunda redan till hösten då1998 och kan personli-

uppsökare bli efterfrågade.ga mer
Inför Kunskapslyftet fick LO, TCO, SACO, Sveriges fiskares

riksförbund SFR och Lantmännens riksförbund LRF statsbidrag
för utbilda skulle söka exempelvis arbetslösaatt personer som upp
medlemmar i sina respektive organisationer och informera stu-om
diemöjligheterna inom Kunskapslyftet. Företagarnas riksorganisa-
tion ocksåerbjöds statsbidrag för utbilda uppsökare, avböj-att men
de.

Kunskapslyftsprojekten har betalat för uppsökarverksamhet i
några kommuner, till exempel Botkyrka, Göteborg och Malmö, men
de fackliga uppsökarna har generellt blivit anställda i mycket li-sett

omfattning. någonNär har haft uppsökareten ageratman som som
har det ofta någonvarit påanställts andra meriter den fackli-änsom

uppsökarutbildningen. Den valts kan någontill exempelga som vara
har koppling till den kommunalanära vuxenutbildningen.som en

Till viss del kan anledningen till de fackliga uppsökarna inteatt an-
litats de fackliga organisationerna varit relativt medattmer vara sena

utbilda uppsökare.att
De fackliga ändåuppsökarna har bedrivit hel del informerandeen

och motiverande arbete, de inte blivit anställda kommu-trots att av
fackligaDe uppsökarna med anställning har under tid fri-nerna. som

gjorts enligt förtroendemannalagen informerat sina arbetskamrater
arbetstid och fackliga arbetslösa uppsökare informerathar sina ar-

betslösa kollegor.
ocksåDet har varit vanligt kommunerna har gjort medatt upp ar-

betsförmedlingen ALU-anställningar till fackliga ochattom ge an-
dra uppsökare. Detta har gjort verksamheten ganska splittrad, efter-

omsättningen bland dessa uppsökare varit Ofta har de för-stor.som
svunnit till reguljärt arbete, de precis kommit in i sittnärett
uppsökande arbetet.

Det betydelsefullt kommunernaär fortsätter sitt arbete medatt att
utveckla former för aktiv information nåoch rekrytering. såFör att
många möjligt det inte bara angelägetär samarbeta medattsom ar-
betsförmedlingen och de fackliga organisationerna. ocksåDet kan

värdefullt samarbete kring uppsökandeupprätta verksam-att ettvara
het och andra rekryteringsinsatser med olika kommunala förvalt-
ningar, exempelvis socialförvaltningen.
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l0.5.2 Nöjda studerande studerandeger nya
finns viktig rekryteringsväg kommunerna kanDet ut-en annan som

nyttja eller mindre systematiskt. Den sköter sig eller mindremer mer
självt kommunen erbjuder bra kurser och vuxenanpassade ut-om
bildningsförhållanden. Så nöjda medlänge de studerande ärsom
sina studier kommer de kunna fungera goda ambassadöreratt som
för Kunskapslyftet, de sprider sina erfarenheter bland ochnär vänner

få frånbekanta. Att information hur det vuxenstuderaär attom en
motiverar självkänner kan det mest attperson man vara prova.som

frånflerJu lyckas rekrytera exempelvis arbetsplats ellerman en ur
viss yrkesgrupp arbetslöshet, destomed hög lättare haren man sena-

få sökande kategori.attre ur samma

10.6 Vägledning individuelloch
studieplan

mångaRekrytering olikavuxenstuderande sker sätt:av nya an-
nonsering, kurskataloger, informationsbrev, uppsökande verksam-

rekryteringsåtgärdhet, Oavsett vilken lett till män-etc. attsom en
så någonniska nalkas vuxenutbildningen, i formleder detta arbete in

vägledande insatser. exempelvis via enskildaDet kan ske samtal,av
information i eller i orienteringskurser. Alla behöver dockstorgrupp
inte idet bör understrykas vägledning djupare bemärkelse. För- -
många, har klar uppfattning vad studierna ska ledaredansom en om

bestårtill, de vägledande insatserna kanske enbart vissa informa-av
tionsinsatser. vägledning.För andra behövs reell Den brukaren
schablonmässigt beskrivas i fem formulera problemetattsteg: att-

mål delmålvidga formulera indivi-och upprättaatt attvyerna en- -
duell studieplan/handlingsplan utvärdera och följaatt upp.-

formulera problemet handlar försökaAtt reda vad denatt utom
sökande egentligen vill lösa för problem. Vägledarens uppgift ska

kringkretsa yrkesval och därav eventuellt uppkomna behov stu-av
fådieval, vilket inte utesluter samtalen ibland kan karaktärenatt av

då måstelivsvägledning -tillfällen hela situation redas uten persons
dåför samtalet ska kunna leda vidare. Om huvudproblemet visaratt

måstesig exempelvis ekonomisk eller social den sökan-art,vara av
få fåde hjälp i förkontakta andra instanser samhället där stödatt att

och hjälp.
För sökande med behov vägledning inför sitt yrkes- och studie-av

bestårval fas i vägledningen vidga den sökandesnästa attav vyer -
vågavågaalternativ, könsbrytande val, siggöraatt att att satsase
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själv och sin ekonomi. Detta där den sökande efterär en process,
längre eller kortare tidsrymd kommer till klarhet intressen, för-om
utsättningar och realism.

Därefter följer ytterligare fas, består i formulera målatten som
och delmål. Målet långtkan dåligga borta delmåloch bör kanske

såfastställas, den enskilde ocksåkortare sikt uppnåbarakanatt se
mål. Erfarenheten visar det speciellt viktigt för kortutbildadeäratt

delmålkunna nåde kan kort sikt.att se som
Målen ska formuleras och dit, den individuella studiepla-vägen

i fjärde fas. Studieplanen skaupprättas levande do-utgöra ettnen, en
kument för den enskilde kan revideras vid behov inte for-som en-
mell handling i hos vägledare eller skolledare.pärmen

En sista fas handlar naturligen utvärdera och följa väg-attom upp
ledningen. Effekter och utförande påutvärderas kontinuerligt indi-
vidnivå återkommandeoch inslagär under hela vägledningspro-ett

Ansvariga behöver vad bra och vad behö-görsvetacessen. som som
förbättras. Utvärderingen ska såvälbelysa vägledningen i sigver
resultatet den individuella studieplaneringen.som av

Det har visat sig vid exempelvis Kunskapslyftskommitténs kom-
munbesök det inte alltid finns individuella studieplaner. denIatt
mån sådana finns förtecknar de ofta endast de studerandes kurser och
de studiestödspoäng dessa Det givetvis viktiga uppgif-ärgenererar.

måste kompletteras mål, delmålmed exempelvis och full-ter men
ständig studieplanering för skäl för individuellgöraatt namnet stu-
dieplan och för levande dokument för denutgöra studerande.att ett

exempelvisI Eskilstuna lägger måldeltagarna fast delmåloch under
orienteringskursen och sin ocksåstudieplan. Den börupprättar egen

idel den handlingsplan på arbetsförmedling-upprättatsvara en som
någotDetta har inte varit problem i de kommuner där den enskil-en.

de själv fåbegärt sin handlingsplan. Det problemetstörstaatt ut egen
mångadock arbetslösa enligt vad Kunskapslyftskommitténär att er-

farit sig sakna handlingsplan.uppger

10.7 Validering
Att Validera innebär dels identifiera reell kompetens, dels kun-att att

sådantbeskriva den beskrivningen kansättett att accepterasna av
branscher och utbildningsanordnareavnämama kommunal vux--

enutbildning, högskolor, påetc. Detta kan ske olika sätt.
situationEn det gäller Validera reellnär kompetens införatt stu-

dier exempelvis sökande till utbildning vidär kommunalnär en en
vuxenutbildning kanske endast har avslutad grundskola däreftermen
skaffat sig reella kunskaper i matematik ligger gymnasial ni-som
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fördå matematik C iställetvå. kanske in i kurssökande kanDen tas
Sådana exempelså sina studier.snabbare klaraochkurs A sätt av

intagningsperiod.inför varjevid varje komvuxenhetförekommer
till formell behö-sina reella kunskaperValideraEtt sätt attannat

genomgå prövning istudierrighet för exempelvis högre är att en
el-Sådan genomföras i gymnasieskolaprövning kankurs i ämne.ett

ekono-vad gäller allmänna,vuxenutbildning ochler kommunal är -
komvuxenheterovanliga. Flertalettekniska intemiska och ämnen -

sådana medår exempel. Envarje redovisakan säkert person exem-
några års vis-kanske eftergrundskolestudier kanpelvis oavslutade

så ellerengelskspråkigt kunskaper hanland inneha godatelse i att
sågymnasienivåerhålla i engelska. Ombetyghon kan goda är

utfärdas betyg efter prövning.fallet
få med full-exempelfinns däremot mycketDet att personen

årsmånga yrkesverksamhetföljda grundskolestudier och som exem-
ochfå bedömdsin reella kompetenspelvis kock eller kansvetsare

Ändå möjli-de förra exemplendet inte märkligarebetygsatt. änär -
utsträckningkanske iKomvuxenheternalitet störreovant.mergen

Kunniga yrkeslä-måste lämplig gymnasieskola.samarbeta med en
den prövandes kom-bedöma och betygsättakan relativt snabbtrare

veck-låta prövande finnas meddenkanske ettattpetens, pargenom
På såavlägga praktiskautbildningen och där successivt sätti prov.or

Skånefrån goda yrkeskunskaperi medkommunkunde en person en
frånstudierfå bedömda och betygsatta. Hansdessa kunskaper som

måna-år tilldärigenom reducerastill kundebörjan planerats tre sex
der.

ökad valideringstimulerat tilli KunskapslyftetRegeringen har
gymnasie-få sig aktuellalåta tillgodoräknakommunernaattgenom

denreell kompetens sker. Förför i vilka prövningde kurserpoäng av
utbild-också vinster, eftersomekonomiskaenskilde innebär det

tidigt uttalatid. förgenomföras kortare Detningen kan är ännu att
sådan genomförts. Statis-prövning hari vilken utsträckningsig om

år.sådana förts dettadata levererastik redovisar senaresom
validering.del begreppet Ettbeskrivna exempelOvan utgör en av

grundmed yrkesskicklighetenorganiseratoch sätt attannat sommer
från särskildFinland, därredovisasavlägga examina kankunna en

från verksamhe-1994 regleraryrkesexaminalag och förordning om
yrkesskicklighet iförvärvat sinolikaStuderande sättten. som -
personalutbildningarbetslivet,utbildning, inomskolförlagd genom

fristående viayrkesprov ochistudier kan deltaeller andra samma-
examina och be-påvisa yrkesskicklighet. Utvecklingensindessa av

nivå sigbaserarexamensprestationer nationelldömningar av
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intimt trepartssamarbete mellan för arbetslivet ochett representanter
undervisningssektom. Huruvida detta modell för svensktär ävenen
vidkommande återstår för kommittén överväga.att
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l 1 Organisatorisk-
pedagogisk utveckling

Att utveckla verksamhet innebär arbete för verksamhetenetten som
målde ställts förnärmare verksamheten ifråga. förut-Detsom upp

målen möjliga bearbetasätter och konkretiseraär olika ni-att att
våer. förutsätter ocksåDet verksamhet arbetar aktivt med atten som
utvärdera och dra konsekvenser gjorda utvärderingar.av

I kapitel 6 gjordes försök lägesbestämma vuxenutbildning-ett att
regelsystem, organisation och pedagogik inför Kunskapslyftet.ens

utgår frånDetta kapitel denna lägesbestämning. I det följande redo-
visas utvecklingstendenser avseende Vuxenutbildningens styrdoku-

utbud, tidsutläggning, arbetssätt och arbetsformer, pedagogiskment,
utveckling, lärar- och rektorsutbildning vuxenpedagogisksamt
forskning och utveckling.

l 1.1 Utvecklingstendenser -

målbeskrivningar, kurser,
tidsutläggning, pedagogiska och
metodiska arbetssätt

såväl folkbildningFör kommunal och statlig vuxenutbildning ärsom
målen någoni bemärkelse entydiga. Ett Vuxenutbildningensav

målfrämsta utjämna utbildningsklyftornaär mellan och inomatt ge-
nerationer. målgruppEn primär dåblir fåttde tidigare minstsom av
samhällets utbildningsresurser, kortutbildade, och soci-resurssvaga
alt utsatta personer.

Målet med Kunskapslyftet dels sänka arbetslöshetenär ochatt
öka tillväxten, dels stimulera det befintliga vuxenutbildningssys-att

till förändring. primära målgruppenDen i denna satsning itemet är
första hand arbetslösa helt eller delvis saknar gymnasiekompe-som

anställda i dag haräven kort formell utbildning.tens men som
dåVad behöver utvecklas organisatoriskt och pedagogiskt- för-

nå målgrupperbättre dessa Hur kan organisationen arbets-att samt
och arbetsformer såutvecklassätt de individerna, inteatt passar

minst individer målgruppernade prioriteradeur
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Mål och styrdokument11.1.1

mångaönskemålen från komvuxenheter6 redovisadei kapitelDe
vuxenanpassningalternativt bättresärskilda styrdokument avom
sammanhang. Dessaframförts i olikaharnuvarande styrdokument

tydli-behovvittnarönskemål givetvis inte negligeras. Deska avom
önskemålen särskilda styrdo-tillgodosestyrdokument. Att omgare

Tvånackdelar.bestämdavissa uppsätt-dock innebäraskullekument
nivån komplicerar verksam-gymnasialastyrdokument denningar

kursmål ochmedkursplanernanuvarandeheten. De gemensamma -
skullesåväl äldre studerandeföridentiska kompetenser unga som -

mål kompetensbe-ochuppsättningardubblaexempelvis ersättas av
fördy-kursplanesektom skulleUtvecklingsarbetet inomskrivningar.

kapitel 6också redovisats iutförligaredäremot-kanDet somras. -
styrdokumen-nuvarandeifrågasätta dedelsanledningfinnas att om

fulltoch inteungdomsinriktadealltförspeciellt läroplanen ärten --
möjligheter dels deoch problem,Vuxenutbildningensbeaktarut om

förockså skolväsendetoffentligaprofilerar detverkligen vuxna.
samordninglintegre-några kravställer inteLpf94Läroplanen

kommunalahindrar inte dengymnasieskolan ochring med vuxenut-
vuxenutbildningsanordna-från med andrasamarbetabildningen att

utifrån vuxenutbild-någon anledninginte hellerfinnsDet att ettre.
innehåll. behöverDeni dessförändringarningsperspektiv kräva

ocksåförmånga skrivningarochkompletterasdäremot attanpassas
aktuali-ökadeoch med denvuxenanpassade. Iupplevaskunna som

Kunskapslyftet,fått, blandvuxenutbildningen annattet genomsom
Även perspektivet livs-iförstärkts.förändringsbehovhar detta av

så-vuxenanpassningökadangeläget medlångt detlärande är aven
anledning för Kun-finnsmåldokument. Detandraläroplanväl som

återkomma i framtidafortsättningsvisskapslyftskommittén ävenatt
frågor.diskussioner till dessa

finnsmål vilkastyrdokument,sina ochKunskapslyftet har egna
utgångspunktbeslut medregeringsriksdags- ochi särskildaangivna

därefter i särskildaochsysselsättningspropositionenså kalladeden
med andrasamarbetegod bas förförordningar. Dessa utgör ut-en

vuxenutbildningsanordnaresåväl övrigabildningsanordnare, som
yrkesvalide-ochyrkesutbildningardet gällergymnasieskola när

,
ring.
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kunskaper1.1.2 Kurser1 -

vuxenutbildningkommunalyrkeskurser ökarUtbudet i

omfat-1997planering rapporterade höstenEnligt kommunernas --
det totala antaletcirka 66allmänna kurserna poängde procenttar av

då andelminska dennaplaneradetabell 11.1. Kommunernase att
vårterminenunder 1998.till 61 procent

29vuxenutbildning harinom kommunalAv kurserna procent un-
Andelen yrkeskurserutgjorts yrkeskurser.tidsperiodder avsamma

Åren Kunskapslyftetinnantidigare.därmed betydligt större änär
då beståttnivå och enbartlegat 8motsvarande nästanhar procent,
vårdutbildningar fortfa-vårdutbildningar. 1997 harUnder höstenav

fåttdåyrkeskursema, de harutgjort delrande stor samsasmenen av
och IT-ut-varierande inriktningar. Datautbildningar medmed andra

utgjort del volymen.bildningar har storen av

orienterings-yrkeskurser och11.1. i allmänna ämnen,Tabell Kurser
vårtermi-for1997 och planerasgenomförts under höstenkurser som

andelar i1997. Olika kursslags procent.nen
PlaneratGenomfört
våren 1998hösten 1997Kursslag

61%66%Allmänna ämnen
29% 33%Yrkeskurser

6%5%Orienteringskurser
100%100%Totalt

kommunal vuxenutbild-1997, 226 000 individerUtbildningsdepartementet iKälla:
ning

såför invandraresvenskaKursen

mångfaldenpropositioneni anledning Sverige,Riksdagens beslut av
integrationspolitikinvandrarpolitik till PropFrånoch framtiden -
sñ, vilka kan kommaförutsättningar för16 innebär1997/98: attnya

beslutövergången vuxenutbildning. Riksdagenstill övrigunderlätta
svenska förriktade medel till kursenbland särskiltinnebär attannat

det allmänna kom-förs istället in iavskaffas. Medleninvandrare
då kursdiskuteras varför dennaflyktingar. kanmunbidraget för Det

skolfonn.organiseras i speciellbehöver en
så kan utbildning-för invandrare upphör,skolformen svenskaOm

kommunalaföras till deninvandrare iställeti svenska för överen
därvuxenutbildningen,grundläggandevuxenutbildningen den

språk.andrai svenskaundervisningenkan integrera ämnet somman
i svenskaexempelvis inrätta kurserskekanDetta treatt somgenom

andraspråk:

8-18-0699
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andraspråksvenska målethar deltagarna skaatt- en som som
kunna klara enbart muntlig kommunikation svenska. Denna
kurs skulle kunna redan flyktingförläggningarna och vidges

fullföljas dåbehov i kommunen någonkopplingmed tillgärna-
form praktik/pryo arbetsplatser, där de skolinhämtadeav
språkfärdighetema skulle kunna i vardagligttränas ett samman-
hang.

andraspråksvenska i princip skulle kunna ha- en som som sam-
mål den nuvarande kursen Svenska för invandrare.ma som

andraspråksvenska målhar den- en som som samma som nuva-
andraspråkrande kursen svenska på nivågrundläggande ochsom

därigenom möjlighet på nivå.till studier gymnasial Samt-som ger
dåliga dessa kurser blir kurser i den grundläggandetre vuxenut-

ocksåbildningen och därmed del i den reguljära vuxenutbild-en
ningen och i Kunskapslyftet.

De Samhällsorienterande inslagen i svenska för invandrare kan i-
mån ingården de inte i andraspråksvenska behandlasämnet som -

i samhällskunskap inom denämnet grundläggande vuxenutbildning-
en.

Ovan beskrivna förändringar där undervisningen i svenska som-
andraspråk ingår i sammanhang underlättar validering,störreett -
individualisering och förenklar på nivåer.studier parallellt olika De
löser dock inte alla problem, redovisas i olika utredningar ochsom

kvarståendeutvärderingar. Ett problem invandrare hur väl deär att -
sig behållalär svenska inte kommer dennaän kompetensatt nya-

särskilt länge, de inte möjlighet svenskspråkigatill inträde iom ges
miljöer.

Orienteringskurser
fåBehovet hos studieovana möjlighet förbereda sig in-att attvuxna

för studier skilda dåslag Det kan handla orienteraär stort. attav om
sig utbildningsmöjligheter och arbetsmarknad, på olikaprövaattom

förkurser bättre kunna bedöma inriktning, förkunskaper och in-att
ocksåDet kan handla studieteknisk träning olika slag,tresse. om av

validering, diagnostisering och vägledning.
Redan kan vissa erfarenheter dras den verksamhet mednu av

orienteringskurser genomförts dels i kommunal vuxenutbild-som
frånning vårenoch med 1997, dels i Kunskapslyftet efter 1 juli

1997. Orienteringskurser genomförs komvuxenheter, studieför-av
bund, folkhögskolor, AmuGruppen och privata utbildningsanordna-
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halvåretandrasammanlagda verksamhetspoäng harKursemasre.
uppgått fem totala genomförda1997 till de sepoängenprocent av

för.mindre vad kommunerna hade planerattabell 11.1, vilket är än
sig färdigut-med människor kännerDetta hänga attuppges samman

arbetsmarknadspolitiska insatser ochredda, har deltagit i olika nu
igång studieräntligen vill komma med allvar. De personer som

deltagitKunskapslyftskommittén har kommit i kontakt med och som
i orienteringskurser har dock varit mycket nöjda.

vågenockså iden första studerande Kun-Det är värt att notera att
Någonstudier. uppsökandeskapslyftet i huvudsak själva sökt sig till

alltsårekryteringsåtgärderandra har inte krävtsverksamhet och/eller
finnas anledning sökandekommunen. Det kan anta att senareav -

studier harmotiveras för studera eller förde kan prövaattatt -
ökande behov inslag studieförberedande karaktär eller pröva-av av
på-verksamhet, orienteringskurser med indivi-det vill flexiblasäga
duella inriktningar.

mångaKunskapslyftskommittén har exempel kreativ ut-sett
område.veckling och uppfinningsrikedom inom detta Som ett exem-

Eskilstuna, därpel kan orienteringskurs hos TBV inämnas manen
Studieteknik, självkännedombland arbetar med kärnämnen,annat

försökasjälvförtroende, deltagarna fickoch de attsenare genom
intelligensernakomma underfund med vilken/vilka de sju lo-av

miljöförståelse,intuitiv, motorisk, musikalisk,gisk/matematisk,
lingvistisk visuell-spatial de huvudsakligen utrustade medsamt var
Gardner, 1983; Prashnig, 1996.

under kursensyfte med orienteringskurserna deltagarnaEtt är att
med vägledningen ska kunna utveckla sina individuellastöd egnaav

påflera detta syfte harstudieplaner. Kommittén har exempel hursett
sådant orienteringskursenförverkligats. Ett exempel Amu-är

Umeå.iGruppen

på grundläggande nivåKurser

vuxenutbildningen har redovisats i kapi-Den grundläggande som-
lågutbilda-svårt6 haft rekrytera svenska deltagare, speciellttel att-

består antal kur-de grundläggande undervisningenDenmän. ettav
Möjligen kombineras dessa med studier ii allmänna ämnen. enser

nivåflera ämneskurser gymnasial eller med praktik motsva-eller
yrkesoriente-rande. sällan har de tidigare kombinerats medYtterst

rande eller yrkesförberedande kurser.
år någraKunskapslyftets första inte förändringarUnder kan större

gäller rekrytering till och organiserande kurserredovisas vad av
nivå. på vuxenutbild-grundläggande kan bero grundläggandeDet att

Kunskapslyftet be-ning inte direkt del projektet och/ellerär atten av
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slut nivåstatliga medel för denna kom och intesent statenattom
några nivåställt med utbildning gymnasial jämförbara krav för

nivå.bidrag grundläggande
Undantag finns dock. Leksand med 45-50 deltagare i grundläg--

vuxenutbildning Tvågande kan exempel. lärare har handutgöra ett-
på nivåall undervisning. Deltagarna studerar denna till fyraom en

terminer, beroende behov. börjar introduktonsperiod,De medav en
där för studerandemed och de de-ettman resonemang var en av om

kunskaper i svenska, matematik och engelska i relation till kur-ras
mål. nivåer,Undervisningen i dessa där deämnen tresernas ges

ingångskunskaperstuderande placeras och omplaceras beroende av
förmågaoch snabbt eller mindre snabbt tillgodogöra sig behövli-att

bådakunskaper. vissa arbetspass, där lärarna deltar, finns allaIga
deltagarna med och studerar enskilt med handledning det för in-som
dividen angeläget. Naturorienterande och Samhällsoriente-är mest

tvärgåenderande behandlas i projekt, diskuterarämnen som man
På så fårfram i olika grupperingar. helhetsuppfatt-deltagarnasätt en

ning och nackdelar med alltför renodlad kursutformning undviks -
allmänbildningen stimuleras. Eftersom skolan förutom behövliga

också mångaklassrum/grupprum kan erbjuda dataarbetsplatser, kök
påoch finns de studerande 8plats mellan klockan och 16matrum en-

dera i gruppundervisning, i med handledning, i enskildastorgrupp
arbeten exempelvis vid datorer eller i kök och matrum.- -

Exempel vuxenutbildninghur grundläggande medvarvas yr-
också sådanakesförberedande utbildningar sällsynta finns. Iär men

Ånge går någradär antagning i princip sker varje vecka studeran-- -
påde dagar i veckan skolan och studerar engelskasvenska, ochtre

matematik naturorienterande och Samhällsorienterande ämnen.samt
Två dagar i veckan har de arbetsplatsförlagd utbildning inomAPU
exempelvis fordon lektionsundervisningenoch storkök. Vanlig i all-

har minimerats. Deltagarna kommer till skolan ochmänna ämnen ar-
betar i ämnesövergripande block med lärarna primärt handleda-som

yrkesområden.Undervisningen konkretiseras i derasre.

på nivågymnasialKurser

försökOlika och varianter för stimulera utvecklingenprövas att av
gymnasial utbildning. Till det hör bland följandeprövas annatsom
möjligheter.

i allmänna flertaletKurser och ekonomiska anordnas iämnen
dåkommuner. anordnas vanligtvis vid komvuxenheterna.Dessa

finns låtaFörsök dock med andra utbildningsanordnareatt svara
för Skellefteåkurser i dessa exempelvis studieförbundäven ämnen,
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privata utbildningsan-och Trelleborg, folkhögskolor Malmö och
områdenaofta inom ekonomi och data. Helsing-ordnare, de Isenare

pågår låtaborg försök med Folkuniversitetet genomföraatt en om-
Utbild-fattande utbildning i allmänna 550 kursdeltagare.ämnen

föregås informations- introduktionsperiod, därningen och manav en
informerar villkoren för utbildning: kontinuerligde speciellaom an-
tagning, undervisning lärstugor arbete med handledning,eget-

koncentrationsläsning in-ansvarstagande för studier, I deneget etc.
delar kursdividuella studieplanen bland vilkaannat enanges av

kursmå-uppnåläsa förämneselement den studerande behöver att
len.

Önskemål kunna naturvetenskaplig, samhällsveten-prövaattom
ämnesövergripan-skaplig eller ekonomisk baskurs med naturligen-

Åre.efterfrågats exempelvisde inriktning har flera kommuner,av-
önskemål mångatill studerandes behovBakgrunden dessa är attav

fåocksådjupa kunskaper inom sin studieinriktning kunnautöver
så studie-vissa kunskaper inte djupa inom närliggandeänom en--

önskemålen kaninriktning. Detta redovisas utförligare i kapitel
såväl yrkesmässig allmänbildande ka-grundas behov som avav

raktär.
Många lågutbildade motiverade förarbetslösa i första hand inteär

utbildning för villstudier. De vill ha arbete eller arbete det säga yr--
kesutbildning/yrkesförberedande utbildning och endast i nödfall-
studier i enbart allmänna tidigare skolupplevelserDeras ärämnen.

ljusa minnen, med radervanligtvis inte kantade med snarare av upp-
misslyckanden, och det deras upplevelser räknas. I denlevda är som

Kunskapslyftet, andelensärskilda vuxenutbildningssatsningen, har
yrkesutbildning ökat markant och oftast kopplats till utbildning i ett

på sådanaantal kärnämnen. Exempel kombinationer kan kärn-vara
omvårdnadsutbildning Vårdgymnasiet ii kombination medämnen

Sundsvall och Mariagruppen i Helsingborg, med och dataut-IT-
bildningar Ljusdal och Malmö, med och speditionsut-transport-

ocksåbildningar i Helsingborg i kombinationAmuGruppen men
med individuella arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar förarut-som
bildning Mellerud och hantverksutbildningar Landskrona.

måni den den före-Yrkesutbildning vid komvuxenheterna är -
alltid skolförlagd. tradition har den krä-kommer Avnästan ansetts-

tillgång till skollokaler för yrkesämnen och studerandegrupperva
svårtminst 12-16 deltagare. har därför alltid varit anordnaDet attom

vanligtvisrenodlad yrkesutbildning vid komvuxenheterna. De har
tillgång till yrkesutbildningslokaler med undantaginte haft egna -

för liknande gymnasieskola funnitsdatasalar och och, även om en-
så svårt få tillgångi har ofta varit till dess lokaler.kommunen, det att
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sådana fåttKunskapslyftetI har dock utbildningar omfatt-störreen
ning tidigare, exempelvis utbildning i möbelrenovering och äldreän
måleriteknik Vingaskolan i Malmö.

En orsakerna till överbliven kapacitet blir intressantatt attav nu
utgår. fåtill statliga medel Gymnasieskolan kan be-ärta attvara nu

talt för sina via Kunskapslyftsprojektetsplatser statsstöd. Ti-tomma
digare detta givetvis möjligt via intemdebitering denna möj-var men
lighet har inte prioriterats, eftersom kostnaderna för deltagare ien

då såyrkesutbildning intill dubbelt höga kostnaderna förär näst som
studerande i allmänt En orsak till överblivenämne.ett atten annan

kapacitet utnyttjas beslut kring Kunskapslyftet oftaär att tasnu av
kommunledningen. underlättar sambruk lokalerDetta och utrust-av
ning med eller ersättning.utan- .Möjligheten till 100 arbetsplatsförlägga utbildning iatt procent
kurser yrkesämnen förbises ofta, det endast fantasini ärtrots att -
och näringslivet i kommunen Den arbetsplats-sätter gränser.som-
förlagda utbildningen kräver god planering och kontrollnoggrann

alltså skolledningsnivån,och resurskrävande i gengäldär men ger
utbildningsanordnaren mångamöjlighet tillgodose enstaka män-att

önskemålniskors särskilda yrkesutbildning, speciellt inom hant-om
ocksåverksyrken och inom teknisk industriell sektor. Det torde sti-

många fåmulera arbetslösa endera sin yrkesutbildning breddadatt
eller fördjupad eller skaffakunna sig utbildning till yrke.att ett nytt

sådan frånExempel arbetsplatsförlagd utbildning kan hämtas den
tidigare förarutbildningen frånnämnda Mellerud och utbildning i
grafisk teknik Nässjö.

Vissa utbildningar speciellt yrkesutbildningar oftakräver ett- -
deltagarunderlag tillhandahålla.vad kommun kanstörre än en ensam
förutsätterDetta samarbete kommuner emellan. formDennaett av

år.samarbete har ökat under Kunskapslyftets första
Förutom gedigna grundläggande kunskaper i allmänna ochämnen

såvälkunskaper i yrket- slag krävs idag i arbets-oavsett som sam--
ocksåhällslivet vad brukar kallas sociala basfärdigheter: munt-som

lig skriftlig kommunikationsförmåga,och kreativitet, flexibilitet
samarbetsförmåga, Eftersom dessa färdigheter inte betyg-samt etc.
så någonfinns risk de inte heller De kräver kan-sätts, att status.ges

ske kompletterande kursutbud införandeex Drama ochett av spe-
cialarbete, där dessa färdigheter kan stimuleras, främst förnya-men
de arbetssätt såoch arbetsformer. kan socialaDet dessaattvara
basfärdigheter behöver ytterligare tydliggöras i läroplan, kursplaner
och betygskriterier.

mångaOlika försök exempelvis i orienteringskurser genom-- -
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förs i Kunskapslyftet syftemed stimulera dessa färdigheter. Detatt
intressant utveckling, det kan finnas anledning följaär att yt-en som

terligare tid, innan kommittén ställning till eventuella behovtaren
kompletterande insatser.av
I diskussionen sociala basfärdigheter inte bara i dettaom men-

från håll önskemålsammanhang framförs olika i den kom-attom-
munala få ocksåvuxenutbildningen bredda utbudet med kurser i es-
tetiska frånEtt exempel kommer Boden, där kommunen hosämnen.

fått tillståndregeringen begärt och genomföra försöksverk-att en- -
samhet med estetiska karaktärsämnen. ocksåMusikerförbundet har

önskemålbestämda yrkesutbildning för nivågymnasialom vuxna
områdena sånginom påtalasoch musik. glesbygd fåI behov attav

anordna utbildningar området utifråninom det estetiska arbets-ett
marknadsperspektiv. Andra skäl har framförts bety-är ämnenassom

fördelse dels personlighetsutveckling, dels för fortsatta studier
fackhögskolor önskemålenmotsvarande. emellertid inte heltär

tillmötesgå.enkla områdenaKurser inom de estetiska så-att ges av
väl folkhögskolor då fåstudieförbund. handlar oftaDet attsom om
utveckla sin hobby, sitt intresse studieförbund eller utvecklaattom

yrkeskarriär områdetinom folkhögskolan.en
Kunskapslyftskommittén Umeåhar uppdragit universitet, pe-

dagogiska institutionen, utreda behov och konsekvensernärmareatt
tillåta estetiska i kommunal vuxenutbildning. Uppdra-ämnenattav

årska redovisas i slutet 1998.get av

1.1.3 Tidsutläggningl

En kurs/cirkel kan tidigare redovisats läggas ellertermins-utsom
läsårsbundet, på dag-och/eller kvällstid koncentreras ellersamt mer
mindre i tiden.

Utvecklingen i den gårkommunala vuxenutbildningen ökadmot
från läsårsbestämmelsernafrihet vad gäller förläggning kurser iav

tiden. lärarornrådetDe avtalen inom hindrar inte längre otradi-nya
tionella utläggningar i tid. Fler och fler kurser läggs överut sommar-

tvåtid, fler gånger år och kombineras otraditionellt,änstartar per ex-
empelvis vardagskväll i veckan i kombination påmed halvdagen
lördag, Försök exempelvis Studieverkstaden Norrköpingetc. som

pågår påoch Lärbutiker flera ställen i landet. Ystads Lärbutik kan ut-
exempel. Dit kommer människor, olika anledningargöra ett som av

långaskiftesarbeten avstånd svårteller har kontinuerligt deltaatt- -
fåi schemalagda lektioner för hjälp med studierna, de behövernäratt

förståhjälp exempelvis fåavsnitt, lösa problem eller be-att ett att att
kräftelse de ocksåDit kommer människorär rätt väg.att utan
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från vilkakomvuxenheten,andra skolkontakter deltagareävenmen
finnsmänniskor har möjlighet studerabehöver stöd. När attextra en

plats.pedagogisk resurs
ocksåtidsutläggningen vik-utveckling ökad frihet iEn ärmot en

vågafå studieovana och studiesvagatig förutsättning för prövaattatt
i Gagnefavhoppsundersökningar, exempelvisstudier. Flera en

mellan anmälan tillavsnitt visar tydligt väntetiderSe 11.2.1, att
ångertiderockså resultera i avhopp. Ikan bli ochkurs och kursstart

sina studier i princip denDirekten Eskilstuna börjar kursdeltagarna
dag de anmäler sig.

ochhar länge haft särskilda SommarkurserFlertalet folkhögskolor
undercirklar i studieförbundens regi aktivaantal är ävenett somma-

ren.
tycks jämfört med derasKvällskurserna vid komvuxenhetema -

fortsätta minska, inte baravolym under 1970- och 80-talen att pro--
arbetslösa,reellt. beror blandportionellt Detäven annat attutan

utsträckning studerar hel-rekryteras i Kunskapslyftet, ivilka stor
dagtidsutbildning. det emel-tid, vilket ofta blir liktydigt med Det gör

fritid.svårare utveckla kunskaperlertid för heltidsarbetande att
också tillkommunala vuxenutbildningengäller inom denDetta men

olika möjligheter tillviss del inom studieförbundens verksamhet. De
månsig torde dock i viss kunnadistansstudier alltmer öppnarsom

utveckling.kompensera denna
vuxenutbildningenKoncentrationsläsningen i den kommunala

vanligtvis ökat. Tendensen med ökadoch inom Kunskapslyftet har
ocksåinnebär studerande enbartkoncentration i kursstudier att som

ändåfåtal genomföra dessa med fullt studiebi-läser kurser kanett
drag.

i eller liknande försök CSN:sde problemen dessaEtt ärstoraav
halvårsbrytningarläsår, 30 junibestämmelser terminer och omom

kontinuerlig antagning och successivoch 31 december störsom
såjuni,kurs den 25drift. Som exempel kan nämnas startaratt om en

femton och CSN bör-räknas dagarna i juni, eftersom de färreär än
från juli.jar räkna period lny

Pedagogiska-metodiska arbetssätt1 1.1.4

måste denMålet för pedagogisk-metodisk verksamhet attvara geen
förutsättningarna för lärande,studerande de metodiskabästa eget

ansvarstagande för sitt lärande.självständigt tänkande och egeteget
organisatoriskaLärandets förutsättningar i ramar, grupprocesserges

mås-förmåga.individuell vuxenutbildningenolika slag och Inomav
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inriktadspecielltverksamhetpedagogiska-metodiska varadennate
förutsättningar.lågutbildadespå

generellnågonuppnås medmål intekanbeskrivna vuxen-Ovan
varieradvuxenutbildningen är extremteftersommetod,pedagogisk

lämpligavadmellan ärskarpasvårt dra gränserdetoch somär att
lämpligavadrespektive ärungdomaroch me-för barnmetoder som

förutsättningar.ocherfarenheterolikamedförtoder vuxna
itydligtframstår relativtutvecklingstendenserNågra de somav

på följandebeskrivas sätt:kanKunskapslyftet

ef-sökandestuderandesdenförmedlingspedagogik egetFrån mot-
mångafortfarandefinnsDetoch iindividuelltkunskap, grupp.ter

kurstidensinomambitionvällovligsigföri ochilärare ensom
möjligtså mycketstuderandesinadelgeförsökersjälva somram

strukturerochfler drarochflerkursinnehållet, ramaruppmenav
individualisering.ökandekunskapssökande,deltagarnasför eget

deltagarediskuterarYstadLjusdal ochKristianstad,exempelvisI
Lärarnainnehåll arbetssätt. uppmuntrarochkursmål,och lärare

sökaochfrågeställningarformulerasjälvastuderande svar,de att
ochkällalärarenanvändadärvidochkunskap,inhämta somatt

exempelvisteknikenmodernadenhar attMöjligenhandledare. -
sådanatilloch via Internet- uppmuntratdatabaserolika ar-isöka

kanstimulatorochinspiratörbetydelseLärarensbetsformer. som
övervärderas.då inte

denstuderande. NärÖverflyttning detill stu-studierföransvarav-
fråge-med lärarenoch tillsammans tartaktderande i enuppegen

ochanalyserarkunskap,sökerproblemet,hyfsatställning,
fråge-givnadenfleraellertillframkommaförsöker ett svar

Övertagandeockså alltfall störreså i bästasker ett avställningen,
för sinastuderandeDen egetstudierna. ettför tar ansvaransvaret

Jokkmokk skerexempelvisIstudieresultat.sittförochstudier
tidsplanering drasochstudie-såpå var-upp,detta sätt att groven

deför utöversig ettbestämmersjälvastuderandedeefter om -
köksbor-vidhemmavill studeralektionerbundnaantalmindre -

nå-hoshemmaellermindre störremedtillsammansdet, gruppen
KunskapensistuderavilldeellerHusKunskapensieller omgon

lärare.handledningmedHus enav
lärmänniskorKunskapen"lärstilar". attolikaAcceptans omav-

helljus-tyst-bullrigt;förutsättningarindividuellaunderoptimalt
förlärstilarockså olikaetcbekvämt-obekvämt; gör attmysljus;
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olika individer Ävenoch pedagoger.mer accepterasmer av om
det i dag svårtär fullt möjliggöraatt dettaut slag iacceptans av en
utbildningssituation, så det ändåär nyttig kunskap för denen stu-
derandes självkännedom vid inlärning och utvecklings-egen en
möjlighet. Ett exempel kommun där dessaprövaten man
tankar Forshaga, iär grundskolor samtliga bam, föräldrar ochvars
lärare fåtthar sig själva påoch såtesta skaffat sigsätt kunskap om
olika lärstilars betydelse för inlärning.
Arbete i lärarlag. Genom lärarna läggeratt verk-gemensamt- upp
samheten tillsammans kan bland deltagarnas totala studie-annat
omfång bättre planeras, temastudier möjliggöras och större
öppenhet lärare åstadkommas.emellan Detta arbetssätt känne-
tecknar exempelvis omvårdnadsutbildningen vårdskolanvid i
Sundsvall. I kursutformatett gäller dock speciellasystem förut-
sättningar, eftersom varje kurs i princip kan bestå olika stude-av
rande.

Ny teknik och etermedier är väg resultera i kommuni-nya att en
kationsrevolution i samhället i Detta gäller utbildningsan-stort. även
ordnare, där sökande i databaser, utnyttjandet Internet, videokon-av
ferenser, öppnar möjligheter.etc Detta ställer emellertid krav pånya

och annorlunda utrustning olika slag. Dessany utrustningarav ten-
derar bliatt medpersonnära enkla och billiganu PC-baserademer

Distansutbildningsystem. möjliggörs därigenom redan i allt stör-nu
omfattning. Pedagogiska arbetssätt och arbetsformerre har dock inte

utvecklats i snabba takt den tekniska utvecklingen.samma som
Inom detta område krävs utvecklingsinsatser.stora Statens skolor
för skall inom för sådet kallade SSV-projektetvuxna delsramen ut-
veckla distanslösningar för behov uppstår i kommunalsom vuxenut-
bildning, främst Kunskapslyftet, dels distansutbildningsre-utgöra en

i Kunskapslyftet. I propositionen Regionalsurs tillväxt -för arbete
och välfärd Prop1997/98:62 diskuteras ytterligare insatser för att
stärka utvecklingen distansutbildning.av

11.2 Förutsättningar för pedagogisk
utveckling

Pedagogisk utveckling sker alltid i lärmiljö, exempelvis i det livs-en
långa lärandet i arbetslivet, under lärarlagssammanträde ellerett i en
klassrumssituation. Det finns inom den samhällsstödda vuxenutbild-
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Vanligasådan verksamhet. sättstödjaområde olika sättningens att
utvecklingpedagogisk ärstödja genomatt

projekt,pedagogiska-metodiskastöd för-
läromedel,vuxenanpassadeutvecklingsstöd till-

utvärdering,ochuppföljningstöd till-
-lärande i arbetet,fortbildninglärarutbildning och-

skolledarutbildning,rektorsutbildning --
nätverkocherfarenhetsutbyte samt-

utveckling.forskning och-

arbets-utvecklingpedagogisk-metodisk ärför all tryggGrunden en
Stålhammar, 1997.ledarskaptydligt ochmiljö med engageratett

Även och kun-intresseradepedagogisktdag.fallet iSå alltidinteär
ofta alltmånga tvingassådana finns detochskolledareniga av --

ityngdpunktarbetetschefer medadministrativamycketför per-vara
ocksåhar1996:188. DeSOUekonomisktochsonalansvar ansvar

gällandeskolformenförföljer detverksamhetenför re-attansvaret
omfång.minskat idetgelsystemet, även om

blistimulerasockså utvecklingvisar attAll erfarenhet att upp-av
viktiglikaminstkanske morotmärksammad. Det är pengarsomen

medkommunansvariga/huvudmänSkolledning,tjänster.och/eller
utveckling.pedagogiskuppskattarmåste visaflera att man

utvecklingpedagogisktillStöd11.2.l

nivå kanlokalutvecklingpedagogiskstödjafrån sidaAtt statens
disku-avsnittproblemfritt. dettaIinteändamålsenligt ärmensynas

stödnämligenstöd,formernanämndanågra de tidigare avteras av
ochläromedelsutvecklingtillslag,olikaprojektpedagogiskatill av

utvärdering.
områden,vissaprioriteravillofta,användsProjektstöd när man

distansmetodikutvecklingantimobbningskampanjer,exempelvis av
finnsutbildning. Dettill högrevalotraditionellastimulansoch av

verksamhe-stödjaförIställetprojektstöd.medriskervissa attdock
verksamhe-iställeti sigstödetförintressetutveckling kan styratens

Statenpositivt.behöversjälvklartintevilketutveckling, varatens
på-redanprojektstödjaövergått tillochdärförhar att sommermer

doku-exempelvisstödjaochexempelfram olikalyftagår attgenom
dåår, Utbild-innevarandeexempelSå tillsådana. skermentation av

projektintressantamederbjudit kommunerningsdepartementet
individuel-ochvägledningdelsvalidering,områdentvå delsinom -

motsvarandedokumentationstöd tillekonomisktstudieplanerla -
olika kommuner.mellanerfarenhetsutbytestödjasyftai att
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Stöd till utveckling läromedel i vid bemärkelse har varit och ärav
fortfarande aktuellt för läromedel till små målgrupper eller smala ut-
bildningsområden, exempelvis hemspråk och vissa yrkesutbildning-

Under vissa perioder ocksåhar stöd till vuxenläromedel varitar. ak-
Äventuella. sådant stöd kan ha sina avigsidor, exempelvis ökar bun-

denheten till läromedel, vilket inte alltid önskat.är Man bör dock
konstatera framtidens utbildning specielltatt distansutbildning- -
och läromedelsbehov troligtvis kommer bli och multi-att mer mer
mediala och därmed kanske också och individuella. Denmer mer

tekniken och möjligheten i större utsträckning utnyttja nyanya att
läromedel informationsdatabaser, CD-ROM och DVD Digitalsom
Video Disc också gamla bibliotek, torde kommamen etc.som att
förändra arbetsformer och arbetssätt handledarstyrd under-mot mer
visning. SSV-projektet torde här kunna bidraäven med intressanta
utvecklingsarbeten.

Utvärdering verksamhet syftar alltid till öka kunskapenav en att
det fenomen Påstuderas. de nivåer aktuella i dettaom ärsom som

kapitel torde eller borde det främsta skälet skaffa sig kun-attvara
skap för ha bättre stågrund iatt organisatoriskt-pedag0-att etten
giskt utvecklingsperspektiv mådet sedan gälla val anordnare,av-
utveckling kurs, deltagares kunskapsinhämtande, deltagar-av en ny
medverkan, arbetssätt och arbetsformer nivånseller måluppfyllelse.

Erfarenheten visar utvärdering, där den förekommeratt

i undervisningssituationen ofta handlar betygssättning del-om av-
vilja vadtagare, deltagarnaatt tyckt lärare/cirkel-veta mer om om

ledare, undervisningen och varandra. Den handlarom om mer
sällan i vilken utsträckning undervisningen nått mål berörom som

och värden, deltagarnas och inflytande, kurspla-normer ansvar
innehåll eller arbetssätt och arbetsformer befrämjarnens som ex-

empelvis kunskapssökande i livslångteget lärande. Ettett
påexempel fullständig utvärdering kan hämtas från kom-en mer

vuxenheten i Klippan, där arbetar speciellt med kvalitetssäk-man
ring undervisning.av

anordnare också ofta handlarexterna betygssättningav om- av
deltagare stödfunktioneräven olika slag ochmen om av om un-
dervisningens kvalitet. I exempelvis Malmö genomför projektled-
ningen utvärdering bland undervisningssituation ochannatav
vägledning hos anordnare inklusiveexterna gymnasieskolorna.
Utvärderingen återförs till anordnarna och berörda deltagare och
följs tillsammans med anordnarens utbildningsansvariga ochupp
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studerande.berördamedockså tillsammansfalldeli en
varför,ochavbrytervilkahandlarskolan/motsvarandei somom-

frågor huru-sällanbesvararDeneller inte,trivs omm.m.manom
prioriteradenår deuppnås,verksamhetenmålen förvida manom

så studiernaorganiseradundervisningen attärmålgruppema, om
intressantEttunderlättas,dessa etc. ex-deltagareför grupperur

dockperspektiv kanvidaremedavhoppsundersökningpåempel
blivitsökande,Samtliga antagnaGagnef.från menhämtas som

två förstanågon destudiersinaavbrutitsig ellerinfunnitaldrig av
intervjuatsharpersoner,35totalt1998vårterminenveckorna

visarintervjudennaResultatetavhopp.sinatillorsakerna avom
tillellerhögskolatillantagitsenderaavhoppareflertalet an-att

gamlabehållit sittalternativtfått arbeteellerutbildningar ar-dra
tillbakakommatänktefrågan depånejsvaradebete. De, omsom
Resul-kortutbildade.alltidtillfälle,någotvidstudiertill annat var

li-från relativtgår slutsatserdraså långt detvisar att entatet nu-
fåsnabbtockså vikten attblandundersökning annat avten -

försigbestämtvälde attkortutbildade, närförigång utbildning
igenomförasskaundersökningliknandeAvsiktenbörja. är att en

samladedetsedanoch1998höstterminensmed attsamband start
fortsattgrund förtill ut-och ligga ettanalyserasmaterialet ska

vecklingsarbete.

också Skolver-dekvalitetskontroll, utgörutvärdering,form avEn av
såväl kom-användaskanvilkanationellaframtagnaket avproven,

Halm-exempelvisIutbildningsanordnare.vuxenheter externasom
dekomvuxenheten ut-låta såväl externaplanerarstad somattman

nationellagenomförabildningsanordnama prov.
vanligtdettycks attkommunaladennivåerPå alla även vara--

betraktasdärefterochredovisasutvärderingargenomförda av-som
fortsattförkunskapsunderlag ut-bildatdeharsällanMerslutade.

kvalitets-frågor berörunderstrykasdockbörveckling. Det att som
genomslagskraft ifått ökaduppföljningochutvärderingsäkring,

serieexempel kan nämnasSom attKunskapslyftet.medsamband en
kvalitetssäkringfrågorkringfortbildningsdagar avarrangerats om

frånkomvuxenheterfrånsåväl exter-för lärareundervisningen som
Skåne.ochBlekingeutbildningsanordnare ina

kanutvecklingpedagogiskallmänstimuleraförEn väg attstaten
urvecklingscentra.vuxenpedagogiskatillskapandet avgenomvara

stimulerasläromedelsutvecklingochprojektutvecklingkanDär -
ocksåkanDärbidrag.ekonomiskamedkunnandesåvälmed som
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olika former för utvärdering utvecklas, spridas och nyttiggöras
kommunal nivå.

ll.2.2 Lärarutbildning och fortbildning
Inför Kunskapslyftets vidtogs inte några åtgärdersärskildastart för

stimulera lärarutbildningatt eller lärarfortbildning. Senare tillsattes
dock Lärarutbildningskommittén, i direktiv ingår analyseraattvars
vilka krav ska ställas lärarutbildningen för tillgodosesom be-att
hovet vuxenpedagogik behovetövervägaav samt att särskildav en
vuxenpedagogisk tilläggsdirektivI kommer troligen Lärar-examen.
utbildningskommittén få i uppdrag lägga förslag tillatt att grund-en
läggande skolledarutbildning 40 poäng.om

Kunskapslyftskommittén låtithar genomföra kartläggningen
SOU 1997:120 förekommande pedagogisk utbildning förav vux-
enpedagoger vid landets universitet och högskolor. Den visar bland

de flesta utbildningarannat att begränsadeär till vuxenpedago-ett
giskt område, antingen kommunal vuxenutbildning eller folkhög-
skola eller arbetsliv. Allmän utbildning inom vuxenpedagogik är

förekommande. Desparsamt vuxenpedagogiska inslagen oftaär en
del omfattande lärarutbildning. I dem finnsav ofta ocksåen mer
möjlighet inrikta sig intresseområde,att tillmot eget exempel vux-
enpedagogik. Några olika exempel kan nämnas.

Linköpings universitet genomför försök med distansutbildningett
i vuxenpedagogik på B- C-nivå.och Försöket går under Bro-namnet
byggama, vilket syftar vill bygga broar mellanatt man vuxenut-
bildningens praktik och vuxenpedagogisk teori och forskning.

Vuxenpedagogiska inslag kan ingå iäven ellerstörre mindre om-
fattning i fristående kurser i allmän pedagogik på universitet och
högskolor. Som exempel har högskolan i Halmstad vuxenpedago-en
gisk strimma i kursen A-nivån. På C-nivån ingår läsa valfriatt en
avhandling. Valfria vuxenpedagogiska kurser vardera 5 poängom
ingår B- och D-nivån. Därtill kommer möjlighet väljaatt uppsats-

medämne exempelvis vuxenpedagogiskt innehåll.
Nordens Folkliga Akademi N FA i Göteborg ordnar olika utbild-

ningar för vuxenutbildare i Norden, främst inom folkbildningsområ-
det. Kontakter håller dock på byggas kommunalatt motupp vuxen-
utbildning. Under 1997 anordnade NFA i samverkan med Vuxenut-
bildarcentrum vid Linköpings universitet nordisk påbyggnads-en
kurs i vuxenpedagogik 20 poäng. NFA ordnar för övrigt kor-mest

kurser och konferensertare på två till dagar inom dettre
vuxenpedagogiska området.
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folkbildningsom-inompedagogerförutbildningargällerdetNär
Däruniversitet.Linköpingshuvudsak vidiåterfinns dessarådet

folkhögskollärarutbildning. Det ärsärskildexempelvisfinns enen
vilken bygger40grundutbildning poäng,praktisk-pedagogisk
tidigare.sedankunskapernaämnesteoretiskadeharatt man

också vik-universitet ärLinköpingsvidVuxenutbildarcentrum en
efterdärfortbildning. Man strävar attvuxenutbildaresföraktörtig

Folkbildningensikursfältet. Enochhögskolanmellanlänkenvara
folkhög-Tollaremedsamarbeteianordnas20 poängpedagogik

folkbildningDemokrati ochdistansutbildning iIT-baseradskola.
Distansutbildnings-frånstödpå försök medgenomförspoäng10

utbildningar.kortareantalDärtill kommerkommittén. ett
Somlärare.fortbildningför ettaktörerandrafinns ex-Det även av

årinnevarandeHärnösand, däriSSVkanempel ge-nämnas man
gym-kommunerolikai100 läraredistansutbildning förnomför en

distansmo-utvecklarhurkomvuxenheterochnasieskolor manom
distansutbildningar.genomfördeller och

någoninte sär-vuxenutbildningkommunalinomlärareFör ges
lärarutbild-därutbildningennormala ärlärarutbildning. Denskild

gymnasie- ellerungdomsskolanföravseddfrämstning ärsom -
yrkesom-visstblivande läraregrundskollärarutbildning. För mot ett

vuxenpedago-medlärarutbildningarvissafinnasdockråde detkan
gymnasielä-Malmöilärarhögskolanexempelvis vidinslag,giska

uni-Göteborgsochyrkesämneninriktningmedrarutbildning mot
vårdlärarprogrammetversitet . anord-vuxenutbildninggymnasialochgrundläggandeilärareFör

omfattande 20påbyggnadsutbildninguniversitetLinköpings ennar
två terminer.underhalvfartdistansutbildningDet ärpoäng. en

nämligenvardera,5delarbestår fyra poängUtbildningen omav
in-samhällskunskapvuxenmetodik, samtvuxenpedagogik, allmän

kulturkunskap.ochvandrar-
Lärarutbild-ochKunskapslyftskommitténhearingVid den som

det sigvisade1997oktoberianordnadeningskommittén gemensamt
kringtankarfannslärarhögskolor attfleradetbland attannat

Vidvuxenpedagoger.förlärarutbildning ävenutvecklaolika sätt
förvuxenlärarutbildningdiskuteradesuniversitetLinköpings en ny

befint-denmedparallelltskolsystemet,offentligai detvuxenlärare
särskildmedeventuelltochfolkhögskollärarutbildningen,liga en

skapaockså möjligheternautrederMan attvuxenlärarexamen. en ny
utbildningför denställetvuxenlärarutbildning iallmän nusommer

universitetFrån Göteborgsfolkbildning.ioch ledareför lärarefinns
medgymnasielärarexamendiskussioner ersättaredovisades attom
slagliknandeDiskussionervuxenlärarexamen.ochgymnasie- aven
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förekommer inte fullt såän uttalat- vid andra universitet ochom-
högskolor. Tankar basutbildning påbyggbaramed klossar medom
inriktning gymnasieskola eller vuxenutbildningmot ventilerades
också vid hearingen.

Rektorsutbildningen består två delar, där huvudmannenav svarar
för introduktionsutbildning kring allmänt ledarskap och viaen staten

universitet/högskolor för utbildning i rektorsfunktionen.sex Huvud-
introduktionsutbildning i princip till flertalet rektorermannens ges -

ibland också till biträdande rektorer/studierektorer. Den oftastär ge-
för skolledare i de olika kommunala skolformema med delsmensam

skolforrnsövergripande, dels skolformsspecifika utbildningsinslag.
Den statliga delen rektorsutbildningen omfattar 4-6 terminer cir-av
ka 30 dagar intemat, projektarbete och handledning i arbetet. Fler-
talet rektorer har deltagit i denna utbildning.

Den statliga delen rektorsutbildningen har utvärderats viaav
Skolverket Skolverket, 1998b och viss kritik har riktats denmot att
ibland också viss ledarskapsutbildning egentligenger är ettsom ar--
betsgivaransvar i stället för koncentrera påsig rektorsfunktio-att-

statligt perspektiv.ettnen ur
Oavsett hur lärarutbildning och rektorsutbildning läggs måsteupp

huvudmannen sedan för lärarnas och skolledarnasta fort-ansvar
bildning det livslånga lärandet. Många olika källor samstäm-ger-
miga vittnesbörd de kommunala huvudmännenatt inte tidigareom
mäktat leva till detta Det finns dock flera påexempelupp ansvar. att
Kunskapslyftssatsningen skulle ha intensifierat lärarfortbildningen i
kommunerna, bland i Jokkmokk, Halmstad och Trelleborg.annat I
Halmstad har exempelvis samtliga lärare genomgått den militära ut-
bildningen för gruppledare. Skåne mångaI har de anord-externaav

deltagit i särskild fortbildning den kommunalanama vuxenut-om
bildningens styrdokument och regelverk. Motsvarande exempel kan
också från Halmstad, där sådan fortbildning anordnadesges en ge-

för lärare från komvuxenheten frånmensamt och de utbild-externa
ningsanordnama. Den genomfördes företrädesvis i ämnesgrupper
och lade därigenom också tyngdpunkt på pedagogiska-metodiskaen
arbetssätt och arbetsformer.

För folkbildningens lärare/cirkelledare förhållandenaär delvis an-
norlunda. Genom specialdestinerad del statsbidraget eko-en av ges
nomiska förutsättningar för utveckling och fortbildning. finnsDet
inte några tecken påtyder denna möjlighet inte skulleattsom utnytt-
Jas.

Prioriterade fortbildningsinsatser kan fungera i positiv riktning
det verksamhetensär prioritering, tydliggjord i huvudmannensom
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Skolplan motsvarande och enhetens/avdelningens utvecklingsplan/
får innehållet. måste ingåarbetsplan, Fortbildningenstyrasom som

del i detta utvecklingsperspektiv, den ska stimulera pedago-en om
gisk utveckling. En utvärdering skolans/studieavdelningensav pe-
dagogiska förbättras.verksamhet visar ofta behövermoment som
Efter däranalysarbete verksamhetens personal och studerandeett -

involverad utarbetas utvecklingsplan. Projekt kanske drasär en-
Utifrånigång. på såbehov i det utvecklingsarbete initierassättsom

uppstå. Då måstefortbildningsbehovkan fortbildning möjliggöras,
stimulerar pedagogisk utveckling.som en

målgrupper, förutsättningar, möjligheter,Nya problem ochnya
inte minst teknisk har förändrat förutsättningarna för lärarnasart,av
arbete. Tankar deltagarnas ökade ansvarstagande för stu-om egna
dier och de konsekvenser detta tankesätt medför i undervisningssitu-
ationen, problembaserad undervisning, där kunskapssökan-egetom

stimuleras och ökade tillgängligheten till ide den läromedelnya
form exempelvis och olika informationsdatabaser, ställerInternetav

krav lärares undervisning. Till detta kommer krav del-attnya
helhetsuppfatt-i undervisningen möjligt ska bibringastagarna om

dåningar, utbudet kursutfonnat. förändrade förutsätt-Dessaäven är
måste påningar för lärarnas arbete allvar utbildningarnas hu-tas av

livslångavudmän och strategi för lärarnas lärande utvecklas.en
det gäller pedagogiskt kommitNär inriktade nätverk har man

gårlängst i arbetslivet, speciellt det gäller nätverk utanförnär som
den organisationen. Nätverk, där lärare/utbildare samverkar iegna

frågorvuxenpedagogiska i finnshar saknats. Det dock teck-stort sett
sådanatyder starkare utveckling nätverk under Kun-en som en av

år. ocksåskapslyftets första Delegationen för kunskapslyftet har sat-
på genomföra olika temaserier träffar för erfarenhetsutby-ochsat att

te.
ocksåDelegationen, Kunskapslyftskommittén och Skolverket har

såtagit fram kallad Webbsida, dit olika pedagogiskagemensamt en
tipsartiklar, diskussioner, och idéer ska kunna förläggas. KOM, Per-

några påsonal Ledarskap därutöver exempelFönstret ärsamt
facktidskrifter, de fackliga, eller mindre in-utöver ärrent som mer

frågorriktade pedagogiska med fokus vuxna.
finns anledning i diskuteraDet all allt utsträckning denstörreatt

utifrånpedagogiska personalens kompetensutveckling tankar om
livslångt lärande, lärande i arbete och organisationer.lärande Det
skulle intressant möjligheter till lärande i arbetetprövaattvara ex-

frånempelvis med handledning högskolor och universitet. Inom det-
området finns såvälutvecklingsmöjligheter för enheternata stora

arbetsgivare föroch arbetstagare universitet och högskolor.som
ocksåläraravtalet förutsättningar.Det där godanya ger
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Forskning och utveckling11.2.3

Linköpings Universitet har uppdrag Kunskapslyftskommitténav
årenkartlagt vuxenpedagogisk forskning 1980-96. Resultatetm.m.

i Vuxenpedagogik Sverige. Forskning,ipresenteras rapporten ut-
bildning, utveckling 1997:120.kartläggning SOU AnsatsenEn-

bred och inkluderade vuxenpedagogisk forskning kring detävenvar
livslånga lärandet.

Forskningens inriktning
universitetOm jämför forskning inriktad arbetsliv, ochmotman

högskolor, folkbildning, kommunal vuxenutbildning och distansut-
så områdetbildning, visar sig arbetslivspedagogiskadet detatt samt

högskoleområdetuniversitets- och relativt väl representerade iär
den pedagogiska forskningen. Kommunal vuxenutbildnin och folk-g

kärnområdenbildning Vuxenutbildningens traditionella däre-är- -
forskningen. irepresenterade i Detta gäller dagslägetsämremot spe-

ciellt vuxenutbildning, omfattande forskningenkommunal där den
under l980-talet inte följts i motsvarande grad under 1990-har upp

ocksåtalet. Forskningen kring distansutbildning begränsad,ännuär
här finns nyvaknat intresse.ettmen

Arbetslivsforskning
finns i Sverige mycket pedagogisk arbetslivsforskning lig-Det som

den företagsekonomiska forskningen kring organisation,närager
förändring, forskning kring utbildning lärandeNär det gäller ochetc.
kan ökat intresse för lärande i arbetslivet, det lärandeettman se som
inte behöver relaterat till fonnell utbildning olika slag.vara av

och högskolorUniversitet

pedagogiska forskningen kring universitet ochDen högskolor är
också omfattande. Forskningen, bedrivs olika i huvudsaksom -
pedagogiska utbildningsinstitutioner, fokuseras till del denstor-

vilkaverksamheten. Variationen dock det gällerär närstor ut-egna
bildningar studeras. doktorsavhandlingar behand-Antaletsom som
lar sjuksköterskeutbildningen exempelvis betydligt förstörreär än
andra utbildningar. kan möjligen professionaliseringssträvan-Här
den hos yrkesgruppen skapa yrkeskunskap ledatt etten egen som-
i den karriären bidragande faktor. i sig in-Detta äregna vara enen-

faktor för stimulans pedagogisk forskning.tressant av
ocksåLäraryrket och lärarutbildningen har studerats relativt

mycket, detta naturligt med tanke det peda-är äratt ettmen mer
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gogiskt arbete. Inom den del distansutbildningen knutenärav som
till högskolan, har de pedagogiska studierna tid främst in-senare

påriktats den kommunikationsteknikens betydelse för distansut-nya
bildningen.

olkbildrtingenF

Forskningen inom område påfolkbildningens intet vis lika omfat-är
tande inom områdena.den de tidigare redovisade Inom folk-som
bildningsornrådet sker mycket forskning med historisk inriktning.

påDen omfattande satsningen forskning kring dagens folkbild-mest
ning gjordes i samband med utvärdering folkbildningen,statens av
SUFO 96 engångsföreteelse.SOU 1996:159. dockDet var en
Folkbildningsrådets utvärderingar verksamheten har därut-egna av

givit ytterligare tillskott, exempelvis Excellens flexibilitetöver i
Lindgren, 1997.

nationellt folkbildningsforsk-Mimer nätverk förär namnet ett
frånning, vilken drivs Linköpings universitet. Detta nätverk är

främst fokuserat forskning, med inriktning skapa kontak-attmen
mellan forskare och praktiker.ter

Kommunal vuxenutbildning
kommunalaDen vuxenutbildningen under kortare periodvar en un-

föremålder 1980-talets början mitt förhållandevisoch för omfat-en
forskning,tande speciellt i anslutning till införandet den lä-av egna

Frånroplanen, Lvux 82. delen 1980-talet har forskningensenare av
den kommunala vuxenutbildningen minskat kraftigt, detochom ver-

någrakar inte ha förekommit studier överhuvudtaget i anslutning till
den läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf inför-94,att nya

des.

Distansutbildning
Forskning kring distansutbildning så länge begränsad, härär än men
finns nyvaknat intresse. Distansutbildningskommitténs DU-ett
KOM:s insatser visserligen tillämpning, det relativtmestavser men

nationella nätverket för distansutbildningsforskare DUNETnya
kan förhoppningsvis bidra till utvecklingen.

Forskningens omfattning
Några måttbra exakt beskrivning omfattningensom ger en av av
vuxenpedagogisk forskning svåra finna. Helhetsbilden blirär att
ändå relativt tydlig. Forskningsanslagen till vuxenutbildningsforsk-
ning relativt sällsynta och liten omfattning. Detta gäller speci-är av
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sju 169kommunal vuxenutbildning. Totaltellt forskning inom av
området under periodeninom det pedagogiskadoktorsavhandlingar
vuxenutbildning. Av 33folkbildning eller kommunal1990-95 berör

pedagogik finns tjänst professor iprofessorstjänster i en som vuxen-
pedagogik.

forskningsanslagVissa

forskningsanslag1991-1996 beviljade SkolverketUnder perioden
gick 4,4 miljoner 4%miljoner kronor. Av dessa anslagtotalt 119

vuxenpeda-till projekt vilka helt eller delvis kan kategoriseras som
för in-Kommunal vuxenutbildning och Svenskagogisk forskning.

huvudområde ocksåfinnsSkolverkets ochvandrare ligger inom re-
inriktning folkbild-finns projekt medpresenterade, det ävenmen

fleraprojekt inbegripergammalt Sö-projekt ochning ett som
utbildningsfonner.

forskningensvuxenpedagogiskaillustration denEn om-annan av
Humanistisk-Samhällsve-fördelningen de anslagfattning är av som
till pedagogisk forskning.Forskningsrådet HSFRtenskapliga ger

påbeviljades anslag drygt 28 miljo-perioden 1993/94 1997Under -
gått tilldrygt miljoner kronor 39%kronor. Av dessa har 11ner

perioden ökat. HS-vuxenpedagogisk forskning. Andelen har under
områdeninriktning berörmed vuxenpedagogiskFRzs projekt tre -

frånarbetsliv och högskola. Forskning med medelfolkbildning,
områden vuxenutbildning och distans-kommunalHSFR kring som

utbildning saknas helt.

Doktorsavhandlingar pedagogiki

mångamått forskningen hur och vil-den pedagogiskaEtt ärannat
samtliga avhandlingardoktorsavhandlingar lagts fram. Avka som

vuxenpedagogiska fält, vilka lagts fram under169 inom olika pe-
vuxenpedagogik i vid mening,fjärdedelrioden 1990-95, berörde en

Kommunal vuxenutbildningfördelningen ojämn.häräven ärmen
tvåvuxenutbildning behandlas iinkl grundvux/grundläggande av-

avhandlingfolkbildningen i fyra. finnshandlingar och Därutöver en
vuxenutbildningen i kommun.kommunstudieutgör enavsom en

alltså4% berör folkbildningsju 169 doktorsavhandlingarTotalt av
vuxenutbildning.och/eller kommunal

pedagogikProfessurer i

våren universitetfanns 33 professurer i pedagogikUnder 1997
tillsättande ochFlera dessa underoch högskolor i Sverige. yt-av var

tjänster fannsinrättas. Av dessa 33terligare tjänster väg att envar
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tjänst professor i vuxenpedagogik i Linköping, ocksådärsom man
inrättat tjänst professor i pedagogik inriktningmed mot ut-en som
bildning och lärande i arbetslivet. I Göteborg fanns tjänsten som

vårdpedagogik.professor i Bland innehavarna de allmännaav pro-
fessurema finns det minst fyra har högskolan relativtägnatsom en
omfattande forskning och har haft projektverksamhet inomtre som
det övriga vuxenpedagogiska fältet.

Forskningens utvecklingsmöjligheter
Den vuxenpedagogiska forskningen fokuserar påalltid endastnästan
något vuxenutbildningens områden, exempelvis folkhögskolornaav
eller studiecirklarna. Det skulle inte minst bakgrund Kun-mot av-
skapslyftets tankar samverkan angeläget främja breda-attom vara-

pedagogisk forskning. genomgående sådanEtt i forsk-temare en
ocksåning bör Någrabehandla genusperspektivet. påexempel ange-

forskningsområdenlägna är:
Yrkesutbildning för områdeutanför högskolan är ettvuxna som

ökar i samband med Kunskapslyftet och försöken med kvalificerad
yrkesutbildning KY. Forskning följer denna utveckling sak-som

friståendehelt. De forskarutvärderingarna Kunskapslyftetnas av
och KY bör kunna bidra till ökad kunskap utbildningen förom vux-

ocksåDe bör kunna stimulera till fortsatt forskning inom detna. vux-
området.enpedagogiska

distansutbildningenInom har forskningsintresset ökat ärmen
fortfarande begränsat. En utökad forskning kring områdedetta be-är

dåhövlig. Den bör koncentrera sig kring centrala fråge-pedagogiska
ställningar och inte metodfrågor.tekniska

Vid införandet Lvux 82 initierades relativt omfattandeav en pe-
dagogisk forskning den kommunala vuxenutbildningen, dessom

Någonvillkor och möjligheter. motsvarande kunskap betydelsenom
för den kommunala vuxenutbildningen den läroplansre-senasteav
formen, Lpf 94, finns inte.

Den pedagogiska folkbildningsforskningen fåtthar delen resurser
under 1990-talets mitt, främst i anslutning till SUFO 96. Den utgör

bra för långsiktigtgrund fortsatt satsning för få nivåbraatten en en
forskningen.
Den vuxenpedagogiska forskningen behöver utvecklas. Detta är

frågainte ocksåbara kunna motivera in-utan atten om resurser om
forskarstuderandetresserade påkunna visa det finnsatt attgenom en

arbetsmarknad forskningsområdet.inom En särskild vuxenlärarut-
bildning skulle motsvarande stimulera vuxenpedagogisksätt
forskning arbetsmarknad tillskapas för forskare meden en vuxen--
pedagogisk bakgrund.
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12 Utvärderingar av

Kunskapslyftet

I detta kapitel beskrivs kort ansvarsfördelningen för utvärderingen
Kunskapslyftet, de utvärderingar kommittén någrainitierat ochav

preliminära frånresultat kommitténs utvärderingsprojekt.ett av

12.1 Ansvarsfördelning
Kunskapslyftskommittén har regeringens uppdrag samordnaatt ut-
värderingarna Kunskapslyftet och för friståendeattav ansvara na-
tionella utvärderingar denna stånd.satsning kommer till I anslut-av
ning till årlikommitténs rapporteringar ska läget beträffandeävenga
utvärderingama Dir. 1996:71; U97/751/V.rapporteras

Ansvaret för den särskilda utbildningssatsningen, Kunskapslyftet,
delat mellan fleraär aktörer. Utvärderingar initieras fleraav av

dem, Folkbildningsrådet det gäller den del folkhögskolomat närex
för, Statens skolverk det gäller de delarnär satsningenansvarar av

kommunerna och Statens skolor för för och Ar-som vuxna ansvarar
betsmarknadsstyrelsen det gällernär arbetsmarknadsmyndigheter-

insatser i anslutning till satsningen. De deltagande kommunernanas
själva för den verksamhet utvärderas deattansvarar som ansvarar

för Dir. 1996:71, kursiveringar.egna
vårenUnder och hösten 1997 har intensivt pågåttarbete inteett

bara det gäller planeringnär och genomförande Kunskapslyftetav
det gälleräven planeringennär utvärderingenutan Kunskaps-av av

lyftet. För utvärderingen har det nivånationell framför allt hand-
lat från början försäkra sig tillgång till statistik under-attom om som

såvällag för kortsiktig uppföljning långsiktig utvärde-mer som mer
ring statistik kan bådeanvändas för kvantitativa analyseren som-
och urvalsram och bakgrundsmaterial i kvalitativa studier.som

I samordningen statistikarbetet har Kunskapslyftskommitténav
haft kontakter medtäta Delegationen för kunskapslyftet, Skolverket,
Folkbildningsrådet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala studiestöds-
nämnden och Statistiska centralbyrån. utgångspunktMed från den
statistik kommer finnas tillgänglig kommer antalattsom ett stort un-
dersökningar genomföras respektive myndighet och olikaatt av
forskare.

Kunskapslyftskommitténs projekt har till syfte helhets-att ettge
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resultat uti-genomförande ochplanering,perspektiv satsningens
sedan kanoch kommuner görafrån myndigheter,vilket andra organ
inte begränsa-utvärderingarKommitténsfördjupningar. ärsina egna

helhetsperspekti-Kunskapslyftet. Förutomnågon viss delde till av
obun-analysbidra meduppgift ärkommitténsdetär attvet somen

myndighetsutövning.den av
Kunskaps-fristående nationella projektbeskrivs deNedan som

handlar det deavsnitt 12.2initierat.lyftskommittén hittills I pro-om
fasenförstapå planeringsstadiet ochbefinner sigjekt av ge-som

respektiveuppläggningenredovisasnomförandet. För dem pro-av
detprojekten,redovisningen. Ettföroch tidsplanjekt somav
kommitKunskapslyftet, harförkostnaderbehandlar kommunernas

vissa preliminäraavsnitt 12.3från ioch detlite längre rapporteras re-
1997.avseende höstensultat

Kunskapslyftskommitténs12.2

Kunskapslyftetutvärderingar av

samplanering deeftersträvatKunskapslyftskommittén har pro-aven
inledningsske-initierar. Iaktörerandra centralakommittén ochjekt

syfte dels kra-statistikinsamling ifrämst handlatdetdet har attom
ideltagare Kun-för kommuner,minimeraspå uppgiftslämnandeven

i sig skaprojektendelsberördaskapslyftet och andra parter, ge
organisatoris-delaspekter i dettaViktigasynergieffekter.maximala

använderutsträckningmöjligaiutvärderamaarbeteka störstaär att
sig ochsamordnarSCB ochredan finns hosstatistiksig ge-somav

uppgifter.insamladesärskiltdärutöveranvänder sigmensamt av
påtagit uppgiftensigKunskapslyftskommittén har att garantera en

statistiktillgång utvärderingarna.förgemensam
statistikprojektet,förutomSammanfattningsvis kan säga att,man

"utvärderingspaket förKunskapslyftskommitténs närvaran-består
Till dettakompletterande satsningar.och tvåprojektde störretreav

kostnader.Kommunemasprojektetkommer

projektTre större
...... ..

kommunernasinriktatprojektenProjekt deEtt ärstörre ge-av
utveckling underindividemasKunskapslyftet ochnomförande av

pedagogikförmellan InstitutionensamarbeteKunskapslyftet ett-
del-i sig fleraProjektetoch SCB.vid Göteborgs universitet rymmer

projekt:
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vuxenutbildningenformas denKommunstudier: Hur1.1. nya
fram i kom-vuxenutbildningreformerad växerstuderas hurHär en

samtliga kommuner,landetsenkät tillmed hjälpbl. ena. avmunerna
i 5-10och fallstudierurval 40 kommunerintervjustudier i ett av ca

förändringar ibeskriva och analyseraSyftetkommuner. är att vux-
dettabakombeslutsprocessenlokala struktur,enutbildningens samt

rekrytering ochpåverkar samspelar medochfaktorerolikahur upp-
kursinnehåll.kurser ochläggning av

enkät med deltagaregenomförsfallstudiekommunema ävenI en
innehållsmäs-samordnasEnkätemaoch lärare.icke-deltagareoch

punkt 1.2.riksrepresentativa enkäterna sesigt med de
ni-deför kommunernaår resultaten1999Under trerapporteras

ochi kommunerintervjustudier 40våerna samtliga kommuner,-
från studien lä-medan resultatenkommunerfallstudier i 5-10 av-

år 2001.situation kommerrarnas

rekrytering,Kunskapslyftetsenkätstudier:Riksrepresentativa1.2.
effekter.resultat ochundervisningsprocess,

kommunerutbildning harvidriktas till deltagareenkäterDessa som
skull rik-jämförelsensfolkhögskolor anordnare. Förrespektive som

Datain-icke-deltagare.resultat/effekter tillvad gällerde äventas
årskulltvå årskullar deltagarefrån urval isamling sker samt enav

årsmed cirkafår två varderaenkäterVarje kullicke-deltagare. ett
Kunskapslyftet iockså inomtill lärareriktasenkätmellanrum. En
konsekvensernapå Kunskapslyftet ochlärarnassyfte belysaatt syn

Kunskapslyftet.för dem av
decemberårligen maj 1998fr.skerRapporteringen m.o.o. m.

2002.
medrespektive enkätsidankommun-Projektarbetet samordnas

Umeå universitet Gfr. ned-universitet ochvid Linköpingsprojekten
an.

vid Linkö-pedagogik och psykologiPå förProjekt Institutionen
påtvå inriktade deltagaredjupstudiergenomförsuniversitetpings

Kunskapslyftet.irespektive icke deltagare

Intensivstudie deltagare.2.1. -
förKunskapslyftets betydelseintensivstudien handlarförstaDen om

förhandlingar hurgår från beslutsfattamasdeltagarna. Den sats-om
till de stude-utformningundervisningensutformas vianingen ska

konsekvens. Härblirdet lärandemed denna ochrandes möte som en
nivå ledvia olikanationellutbildningssatsninganalyseras hur en
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iscensätts på nivålokal för i bestämt utfall hos delta-att utmynna ett
Forskarna intensivt fältarbete synliggöraatt ettgarna. avser genom

både förutsättningar, och utfall. Studieobjekten utgörsprocess av en
kommun och antal deltagare intensivstuderas. Detett är stu-som en
die djupet studiens resultat relateras till de data bred-men
den kommer föreligga i andra kommun- och individstudierattsom
bl. 1.1 och 1.2 ovan.a.

Resultaten löpande till Kunskapslyftskommittén.avrapporteras
En sammanfattande slutredovisning årsker 2001.

2.2. Intensivstudie icke-deltagare.-
I den andra djupstudien fokuseras de arbetslösa avståroch varför de
från delta i Kunskapslyftet. Hur relaterar sig deras föreställningaratt

arbete, arbetslöshet och utbildning till dem de hos uppsök-möterom
och rekryterare med bakgrund i antingen utbildningsväsende,are ar-

betsförmedling eller fackliga organisationer. Arbetslösa i fyra kom-
Ävenstuderas. resultaten i denna studie relateras till övrigamuner

studier deltagare respektive icke-deltagare.av
Delresultat kommer redovisas successivt till kommittén införatt

slutrapporten ska föreligga åri 2000.som mars

Projekt Det tredje projektet harstörre samhällsekonomisk in-en
Ävenriktning beståroch också olika delprojekt. det är ettav samar-

betsprojekt, i detta fall mellan Institutionen för nationalekonomi vid
Umeå universitet och SCB. Projektets utgångspunkt med hjälpär att

återfinnsvariabler antingen i SCB:s reguljära statistik ellerav som
hos AMS beträffande utbildning, arbetslöshet, sysselsättning, in-
komster och andra relevanta variabler följa deltagarna i Kunskaps-

Ävenlyftet. de enkäter genomförs vid Institutionen för pedago-som
gik vid Göteborgs universitet används för kompletterande in-att ge
formation till detta projekt.

Olika deltagare i Kunskapslyftet särskiljs för skagrupper att man
kunna skapa jämförelsegrupper till dem bland del-intepersoner som

i Kunskapslyftet. bestårDe dels arbetslösatar och delssenare av av
deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Individerna bådestuderas vad

aktiviteter före och efter tiden i Kunskapslyftet elleravser motsva-
rande. Tre kullar studeras de hösten 1999, 2000 och 2001 bör-som-
jar i Kunskapslyftet. För påbörjarexempelvis dem Kunskaps-som
lyftet hösten 1999 och deras jämförelsegrupper kommer inkomst-
och arbetsmarknadsförhållandena före Kunskapslyftet spåras till-att

årbaks till 1991. För inkomst- och arbetsmarknadsförhållanden efter
Kunskapslyftet sker uppföljning årtill 2002.en
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frånTidsmässigt kommer resultaten de olika delprojekten att suc-
cessivt allt fylligt belysa följande aspekter:mer

selektionsprocessen-
geografisk yrkesmässig rörlighetoch-

samhällsekonomiskt utfall Kunskapslyftet.privat- och av-

frånfårKunskapslyftskommittén kontinuerlig avrapportering res-
pektive delprojekt.

tvåoch kompletterande satsningar.... ..
på återfö-projekt inriktat snabbKomplement Ett kompletterande

pågenomförs bygger indikatorerring Inregia. Det ett systemav av
ska fungera early warning system. lndikatorema be-ettsom som

kommunnivå målgruppenspå sammansättning,skriver storlek och
Kunskapslyftet, fullföljda studierdeltagare i avbrutna och samt

övergång På individnivåtill högskola. handlar det benägenhetenom
studera, inte studera eller inte fullfölja studier i olikaatt att grupper.

tidenFörändringar och skillnader mellan kommuner och be-över
utgångspunkt från bl. utbildnings-,skrivs och analyseras med nä-a.

rings- och arbetsmarknadspolitiska variabler.
årligen år åroch framAvrapporteringen sker med början 1998 till

fylligare till februari i2002 med 2000 och samband medrapporter
årslutrapporten 2002.

Kunskapslyftet modell och metod projektKomplement är ettsom
förtur. SyftetKunskapslyftskommittén initierade med viss är attsom

genomförandet Kunskapslyftetanalysera den modell för som re-av
ingårIden Delegation för kunskapslyftet inomgeringen valde. en

utbildnings-,regeringskansliet med för arbetsmark-representanter
och handels- inrikesdepartementet och tillhö-nads-, närings- samt

sekretariat. Sekretariatet har för dialog med kom-rande ansvarat en
under planeringen Kunskapslyftet och dess genomför-munerna av

året.första Erfarenheterna Kunskapslyftet i dessaande under det av
avseenden intressanta dokumentera och analysera olikaär att ur syn-
vinklar. regeringskansliet kan den interdepartementala dele-Inom
gationsmodellen användbar i andra sammanhang detäven närvara

frågor frågorsektorsövergripande ochgäller hanteraatt naturav som
slagkraftig beslutsstruktur. relationernabehöver snabb och Fören

ocksåstat-kommun och utvecklingen vuxenutbildningen har de-av
legationsmodellen" inneburit vissa inslag intressantaär attnya som
analysera inför överföringen Delegationens arbetsuppgifter tillav
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Skolverket. Projektet genomförs Statskontoret i samarbete medav
Kunskapslyftskommitténs sekretariat och beräknas kunna slutrap-

1998.porteras sommaren

12.3 Kommunernas kostnader för

Kunskapslyftet
frånUnder april 1998 kommer resultat de utvärderingaren av av

Kunskapslyftet kommittén initierat lämnas till regeringen.attsom
Det gäller undersökningen vad Kunskapslyftet praktikenkostar iom
vilken genomförs Statskontoret. Undersökningen syftar huvud-av
sakligen till erhål-reda det statsbidrag kommunernaatt ta om som

nivå.ler inom Kunskapslyftet ligger rimlig Som underord-en mer
syfte finns bild vilken utbildningsanordnarenat att typge en av av

vanligast använd för olika kurstyper utbildning i regiärsom egen-
med eller upphandlingsförfarande inom kommunen, utbildningutan
i kommun utbildningeller upphandlad entreprenad. Slutli-annan

ska Statskontoret försöka belysa vilken anordnarkategori ärgen som
kostnadseffektiv.mest

undersökningDen genomförs Statskontoret belyser kost-som av
nadssituationen i lokala Kunskapslyftsprojektende under det andra
halvåret 1997. undersökningen deltar 41I kommuner välärsom
spridda kommungrupperna storstäder, förorter, städer,över större
medelstora städer, industrikommuner, landsbygdskommuner, gles-
bygdskommuner, övriga kommuner och mindre övriga kom-större

De kommuner valts för undersökningen har blandutmuner. som an-
ocksåvalts för geografisk spridning. De har valts förnat ut att attge

varierande kommunstorlekar, olika initial utbildnings-representera
nivå och olika avvägning mellan kurstyper i Kunskapslyftet. Alla de

kommuner tillhör kommungruppen storstäder finns imedtre som
undersökningen eftersom de utbildningsvolymhar inomstor sats-en
ningen. Tillsammans stod de 41 deltagande kommunerna för cirka

tredjedel den totala verksamhetsvolymen inom Kunskapslyfteten av
halvåretunder andra 1997.

Undersökningen enkätundersökning där de kommunerär en som
fått påverkadeltar med och enkätens utformning och undersök-vara

ningens förutsättningar. Kommunernas enkätsvar bild de-ger en av
rådgivning,övergripande kostnader för rekrytering, utvecklingras

och administration inom Kunskapslyftet. Dessutom redovisas direk-
bådekurskostnader fördelade nämnda anordnartyper kurs-ochta

kategoriema nivå,allmänna kurser gymnasial yrkeskurser
nivågymnasial och orienteringskurser. För de kommuner erhöllsom
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statsbidrag till grundläggande vuxenutbildning under perioden redo-
nivån.visas kostnader för denäven

StatskontoretsNär undersökning kommunernas kostnader förom
halvåretandra 1997 blivit färdig kommer den tillställas regering-att

fråni särskild skrivelse Kunskapslyftskommittén. Preliminäraen en
frånresultat Statskontoret kostnadsbilden väldigt varie-ärattanger

svårtolkad.rad och relativt Tendensen verkar dock för fler-attvara
talet kommuner har de verkliga kostnaderna för Kunskapslyftet legat

nivå erhållit.i med de statsbidrag kommunerna Statskontoret,som
1998
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13 Reflexioner förslagoch

till fortsatt arbete

Kunskapslyftet har hittills varit framgångsrikmycket satsning ien
många avseenden. Den marknadsföring omgivit satsningen ochsom
den positiva massmediala uppmärksamheten har i kombination med
Särskilt utbildningsbidrag väckt intresse för vuxenutbildning. Till-

med efterfrågeanpassatattraktivt och kursutbudettsammans mer
fåtthar tillströmning studerande till utbildningstorman en av

nivå.gymnasial De studerande ofta Kunskapslyftet braser som en
möjlighet igen det saknar i utbildningsväg och för väldigtatt ta man
många har studierna inneburit personligt lyft.ett

Kunskapslyftskommittén följer med intresse de utveck-stort nya
lingstendenser uppstått till följd Kunskapslyftet och hur desom av
fortplantar sig till ordinarie utbildning för ungdomsutbild-vuxna,
ning och arbetsmarknadsutbildning. Det naturligtvis alldeles förär

någontidigt ha bestämd uppfattning exakt dessa utveck-att vartom
lingstendenser kommer leda. Inte desto mindre har Kunskaps-att
lyftskommittén funnit det angeläget påredan detta stadiumatt re-
flektera vissa aspekter i de igång.över kommit Avsik-processer som

med Kunskapslyftet tillföra vuxenutbildningssystemetärten att
dynamiskt element leder till kontinuerliga förändringar bådeett som
lokal och nationell nivå nödvändigtvis invänta definitiva,utan att

utvärderingar.externa
Kommitténs reflexioner i det följande olika karaktär. delär Enav

frågorleder fram till har med planeringengöra det fort-attsom av
utredningsarbetet inom kommittén. Andra handlarsatta utveck-om

lingsområden där i kommunerna inomoch folkbildningen kanman
arbeta vidare inom existerande regelverk. Ytterligare andra leder till
förslag regelförändringar. Nedan behandlas dessa diskussionerom
under de huvudrubrikerna:sex

målgrupper
individernas finansiering studierav-
organisation och beslutsprocess för anpassning utbildningsut-av-
bud till individemas och arbetsmarknadens behov
infrastruktur för utbildning och sysselsättning-
kvantitet och kvalitet-
pedagogisk utveckling.-



1998:51SOUarbeteoch förslag till fortsatt256 Reflexioner

områden inte nödvän-behöverdessa kan,ochInom vart ett menav
både fortsatt utredningsarbete,frågor medhardigtvis, göraattsom

aktualiserats.regelförändringar hautvecklingsarbete och

Målgrupper13.1

in-kapitel beträffande dei tidigareinformation redovisatsDen som
dessvuxenutbildningen och delideltardivider tar avnumerasom

olika slag. Detreflexioneranledning tillstudiestödolika avger
olika fördel-effektivitetsperspektiv, delsdels olikahandlar omom

deltagande irättviseperspektiv. Med dennings- och vuxenut-typ av
ef-samhälle fungerartillvi har leder detbildningen ett somnusom

Får effektiv arbets-synvinkel vi dessutomdemokratiskfektivt enur
Är fått samhälletsminstdet deoch ekonomimarknad avsom

få sinafår igen ochkommachansutbildningsresurser attsom nu en
tillgodoseddayrkesmässig utvecklingpersonlig ochbehov av

vilkamålfrågor måste ha i minnetdessaNär tar manuppman
bidrag tillmålgrupperna förde primäraär statens extrasomgrupper

kan hahuvudsak demiKunskapslyftsprojektet. Det är mangenom
vuxenutbildningen. handlari Detfått deltagandetförskjutningen av

ochgymnasieutbildningsaknarsåledes huvudsak demi somom
hand dearbetslösa, i andradei första handinom den omomgruppen

övrigatredje handanställda och först i vuxna.om
delbetänkandemålgrupper förstai sittdiskuteradekommitténNär

1996:27livslångt lärande SOUkunskapslyft ochförEn strategi
gymnasienivåtillleder framvuxenutbildningframhölls allatt som

följan-skulle kunnavid behovprioritet göraha högbör attmen man
rangordning:de

grundskolenivåUtbildning
gymnasienivå stärka individernassyftar tillUtbildning attsom

arbetsmarknadenställningi samhället ochdelaktighet
Övrig gymnasienivå arbete.vidare studier ochförutbildning

påpeka enligt SCB:s beräk-kommitténsammanhang villI detta att
år flesta25-64 debefolkningenfinns i den arbetsföraning för 1996

anställda. Därefter kom-bland degymnasieutbildningindivider utan
arbetslösa.dearbetskraften och sedanutanför ärde är somsommer

genomsnittlighögrearbetslösa harfinns kommuner där deDet ut-en
avsiktKommittén har försysselsatta.de när-bildning är attän som

återkomma till avvägningenförhållanden ochundersöka dessamare
arbetslösa och demför anställda,vuxenutbildningmellan offentlig



SOU 1998:51 Reflexioner och förslag till fortsatt arbete 257

utanför arbetskraften i sin för i1999 och sitt slutbe-är rapportsom
tänkande.

påDetsamma gäller avvägningen mellan offentliga satsningar oli-
utbildningsnivåer. måsteka När det gäller anställdagruppen man ex-

empelvis alltid ansvarsfördelningenhur skaöverväganoggrant utse
mellan individ, fackliga organisationer och arbetsgivare. vi-Justat,

definition ingådare vad ska i det offentliga för kun-ansvaretav som
livslångtskapslyft och lärande desto kan begränsningarna förstörre

Påde anställdas möjligheter förbe-delta behöva bli. denna punktatt
reder emellertid arbetsgrupp inom Regeringskansliet förslag tillen
hur arbete för ökad kompetensutveckling iparternas gemensamma
arbetslivet kan stödjas regeringen A98/265/AL. Förslagen skaav

i juni 1998. Detta hindrar inte det därefterävenpresenteras senast att
återstå frågorkan vissa för kommittén ställning till beträffandeatt ta

exempelvis möjligheterna för olika eller enskilda anställdagrupper
delta i utbildning i arbetslivet.att

utanför ålderI arbetskraften i arbetsför finner bl.gruppen man a.
många långtidssjukskrivnasocialbidragstagare, och förtidspensio-

många funktionshindradenerade och invandrare. Kom-ävenmen
fåttmittén har i särskilt tilläggsdirektiv i situ-uppdrag utredaett att

förationen studerande med funktionshinder inom alla former av
vuxenutbildning Dir. 1997: 104.

Kunskapslyftet har i första hand inneburit fler individer kanatt ta
del vuxenutbildning gymnasial nivå. den utsträckning olikaIav
deltagarkategorier identifieraskan bland dessa studerande har inga

förskjutningar kunnat jämför årOm med tidigarestörre noteras. man
har ålderdeltagarna i kommunal vuxenutbildning ungefär samma
och utbildningsbakgrund hösten 1997 tidigare och lika storsom en
andel utrikesfödda hösten 1997 tidigare. Andelen kvinnorär som
och andelen heltidsstuderande har dock ökat. Jämför i ställetman
dem, kommunerna identifierats "Kunskapslyftsstude-som av som
rande, med övriga studerande i finnerkommunal vuxenutbildning

något någotvissa skillnader. förraDe äldre, har kortare for-ärman
mell utbildningsbakgrund, oftare utrikesfödda och studerar of-är

på ocksåheltid de flerDet bland de Kunskaps-än ärtare senare.
lyftsstuderande har Särskilt utbildningsbidrag vilket bör ha bi-som

genomsnittsåldern.dragit till dra Däremot det inte fleratt upp var
kvinnor bland Kunskapslyftsstuderandede bland övriga stude-än
rande i kommunal vuxenutbildning hösten 1997.

På folkhögskoloma skedde inga förändringar i dimensio-mätbara
i år.studerandesammansättningen 1997 jämfört tidigaremedner

Jämför dem deltog i den särskilda satsningen 1997 med öv-man som
årriga studerande finner ökning i andelen kvinnorsamma man en

9- 8-0699l
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bedömningar gäller föroch funktionshindrade. Dessa sammantaget
på grundskolenivågymnasie- och motsvarande.studerande

nivågäller vuxenutbildning på grundläggande i kommuner-Vad
sigkan konstateras volymen eller deltagarsammansätt-attna vare

årJämfört tidigare har de studeran-ningen märkbart förändrats. med
Ävenålder. andelen kvinnor ökatde ungefär här har men an-samma

utrikesfödda har däremot minskat.delen
mångatidigare det inte heller särskilt med högstNu liksom är

nivå.sig valt läsa gymnasialgrundskola bakom har att
följer utveckling antalet studerandeKunskapslyftskommittén av

studerandesammansättningen uppmärksamhet.och med Detstörsta
kommitténs förhoppning andelen med allra kortast formellär att ut-

Kunskapslyftsprojek-bildningsbakgrund ska kunna öka framöver i
iKunskapslyftskommittén övertygad kommunernaär atttet. om

nåtid och kraft demfinns ambitionen lägger ännuatt attmerner
gymnasiekompetens. förstärka utveck-har längst till Förväg attsom

område bör vissa insatser nationelllingen detta övervägaman
niva.

för Kunskapslyftet bär ökaKommittén inomattanser man ramen
på grundläggande nivå. Organisatoriskt före-statsstödet till platser

slår därvid utforma hanteringenkommittén överväger attatt man av
nivå på på gymnasienivå, dvs.statsstödet på denna sätt somsamma

prajekt- kontraktsform.ochi
"lnkomst- kostnadsutjämningVid kontrollstation 1998 för och

ocksåmellan kommunerna" det angeläget de faktorerär överatt se
så andel innevånare behoviutjämningenstyr att storen avsom

särskilt be-grundläggande vuxenutbildning blir faktor itassomen
aktande.

påi vuxenutbildninggäller utvecklingen deltagandetNär det av
nivå mångastatistiken relativt redan hargymnasial visar att en gym-

arbetslösa kvinnornasial utbildning. kan exempelvis handlaDet om
tvåårigtvåårig linje, kvinnor medsocial eller ekonomisk ellermed

frånvårdlinje gymnasieskolan i bagaget vill skaffaden gamla som
måstegymnasiekompetens. Dylika satsningar betraktassig en ny

både effektivitetssynvinkel irimliga fördelnings- och da-helt ursom
gymnasieutbildning inte verkar tillföraläge där kortare sär-gens en

sysselsättningsmöjligheter jämfört med grundskoleni-skilt mycket i

va.
frånså of-anställda tycks det huvuddelen kommerFör attvara

område hållas underfentlig sektor. Utvecklingen inom detta bör
bådeutbildning inom of-uppsikt. viktig anställda med kortDet är att
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fentlig fåroch privat sektor möjligheter komplettera sin basut-att
bildning någoti kombination med slag personalutbildning.gäma av

Många inom vuxenutbildningen relativt och kommerär unga mer
fråneller mindre direkt dit gymnasieskolan. Kunskapslyftskommit-

tén har redan i sitt första delbetänkande SOU 1996:27 understrukit
vikten reformeringen grund- och gymnasieskolan fortsätterattav av
så intentionerna beträffande god utbildning för alla eleveratt en
förverkligas. Det knappast meningen ungdomar ska behövaär att

bådei gymnasieskola och gymnasienivåvuxenutbildning under
längre tid i följd. För kunna hantera dylika problematt etten mer

rättvist har i vissa länder infört tilldelningssystem där varjesätt man
fårindivid vissa rättigheter till fårgymnasiestudier. De sedant.ex.

under vissa villkor kvitteras ut känner signär mestman som mo-
tiverad McKenzie Wurtzburg, 1997/98.

13.2 Individernas finansiering av

studier
Som framgick kapitel 8 kan deltar i utbildning finan-av vuxna som
siera sitt på mångauppehälle under studierna olika Dettasätt. är ett
område studiestödssystem,där arbetsmarknadspolitiska och sociala
insatser korsar varandra alltid kunna och samordnasmötasutan att
på individens synvinkel tillfredsställande Till komplika-sätt.ett ur

bådetionema hör det handlar statliga och kommunalaatt om om sys-
förutom olika former privat finansiering.tem av

Studiestödsutredningen 1994:13U lade i sitt betänkande Sam-
manhållet studiestöd SOU 1996:90 fram förslag till samordningett
och förenkling studiestödssystemen. Kunskapslyftskommitténsav
remissyttrande återfinnsstudiestödsutreningens förslag i bilagaöver

Regeringen har för avsikt införa enhetligt studiesocialtatt ett nytt
årunder 2000. En proposition kommer läggas framsystem att om

årdetta antingen åri slutet 1998 eller i början 1999 Pressmed-av av
delanden, 1998-03-10.

I samband med introduktionen Kunskapslyftet tillskapades, iav
avvaktan det studiestödssystemet, möjlighet till studie-nya en ny
finansiering. Det s.k. Särskilt utbildningsbidrag under vissavar som
villkor tillgängligt för dem berättigade till a-kassaär ellerärsom
KAS ersättning enligtnumera inkomstbortfallsförsäkring och
grundbelopp i någon månarbetslöshetsförsäkring ioch föräven an-
ställda.

Kunskapslyftskommittén med förhoppningar framstora emotser
reformerat studiestödssystem såinförs och det skeratt ett att snart

möjligt. får:viktigtDet är attsom man
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administrativa arbetetunderlättar detfasta och enkla regler som-
rekryteringinformation ochoch arbetet med

varierade formerflexibla regler anpassade till de alltär mersom-
livslånga lärandetutbildning utvecklas i detsomav

övergångar kan finansiera studiersmidiga mellan olika källor som-
så återvändsgränder och individer hamnar mellaninte skapasatt
stolarna

sammanhållet för kunskapslyft och livs-finansieringssystemett-
långt lärande.

nuvarande fortsättertiden förutsätter kommitténUnder systematt
förändringarutbildningsbidrag med dehittills inklusive Särskiltsom

möj-tillkännagivit. Till dem höri det bidraget regeringen nyasom
sommarmånaderna 1998 till vissaochligheter till studier underextra

månader Delegationen förSkrivelse 1998-02-23;studier tolvutöver
kunskapslyftet, 1998.

admi-finns problem i själva dendet för närvarande dessutomAtt
studiestöden behöver knappastnistrativa hanteringen upprepas.av

CSN.tillsatt särskild utredare ska Ut-Regeringen har överseen som
vissa förslag tilli första delrapportredaren har redan presenteraten

åtgärder förbättra situationen. I anslut-kortsiktigt skulle kunnasom
bereddregeringen signing till den har över-sagt attrapporten vara

frågan,åtgärder återkomma allt utrednings-snabbt i medanochväga
pålångsiktiga lösningar problemen med hante-vad gällerarbetet

1998;fortsätter Utbildningsdepartementet,ringen studiestödenav
för CSN, 1998.Utredningen översyn av

på själ-enkät VuxenutbildareKunskapslyftskommitténs sigI ser
då-många negativa erfarenheterredovisadesSOU 1996: 188 avva

sig förbehöva skuldsätta kunnavarande studiestödssystem. Att att
ansåg månganivå vuxenutbildningengrundläggande istudera

ni-hinder för studier denbesvarade enkäten utgöra ett stortsom
van.

grundskolenivå låna"Lågutbildade villbehöver studerasom
erfarenheter skolan och ofta helttill ofta negativadetta. De har av

gång hel-skall lyckas med sina studier dennaövertygade deattom
ler.

förhållandena någotPå gymnasienivå annorlunda. Ikan en un-vara
från vuxenutbildning visade detdersökning avhopp kommunalav

45 inte beroddesig knappt hälften avhoppen procent,att somav
ekonomiskaövergång sysselsättning, orsakadestill pro-avannan



till arbete 261SOU 1998:51 Reflexioner och förslag fortsatt

årUndersökningen hänförde sig till 1995, dvs innan Särskiltblem.
utbildningsbidrag fanns. Ytterligare förklaringar till dessa avhopp

utbildningsrelaterade problem 20 vilket kunde innebä-procent,var
påinte ville eller ogillade undervis-kom in den kursattra man man

påningsstilen skolan, sjukdom, flyttning 35 procent.samt m.m.
m.fl., 1997Hult,

följerKunskapslyftskommittén utbildningsdeltagandetnoggrant
olika möjligheter finansiera sinadet gäller mednär att stu-grupper

reformering finansieringsforrnema vaddier. Det möjligtär att en av
livslångt måsteutbildning och lärande ske i flera innangäller steg

kommer fram till definitivt i samklang medett system ut-man mer
livslånga långvecklingen det lärandet. Det kan behövas relativtav
få olika finansieringssystemen, tillkommittid innan kan de somman

ocksåolika harmoniera. finansieringsformer kan be-skäl, Nyaattav
införas bygger ansvarsfördelning mellanhöva stat,som en annan

ocksåindivid och arbetsmarknadens kan sakDet attparter. vara en
ålder låg utbildningsnivålåna för studera i relativt ochatt vuxen

genomföra dylika studier i förvägkunnatatt om man sparaen annan
Äventill 1996:164; LO 1998a och b. lönebild-dem SOU 1997,

ningen viktig aspekt i detta sammanhang. Det möjligtärär atten
får återkomma frågor ikommittén anledning till dessa sitt slutbe-att

tänkande.
Avslutningsvis bör tilläggas rekryteringsproblem och studiein-att

finansieringen studierna.inte enbart hänger medtresse samman av
också, återkom-vilket kommittén sammanfattningsvisDet handlar

tillhandahållatill i avsnitt 13.6, den utbildning individer-attmer om
efterfrågar i former tideroch intresserade de och deär somna av,

dem.passar

13.3 Organisation och beslutsprocess
för anpassning utbildningsut-av

bud till individernas och arbets-

marknadens behov

frågordetta avsnitt behandlas vissa beträffande organisationenI av
Kunskapslyftsprojekten i kommunerna, samverkan mellan olika ak-

utbildningsanordnare. Perspektivet hur dessaoch valtörer är ar-av
efterfrågantillfredsställa individernas givetska kunnarangemang

lokala arbetsmarknadens behov arbetskraft. Viktiga aspekterden av
i detta sammanhang individuella studieplaner, validering indi-är av
vidernas tidigare kunskaper och lokal utvärdering.

påKunskapslyftsprojektKommunerna har organiserat sina
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många genomgåendeolika Ett drag dock i och med Kun-sätt. är att
skapslyftet vuxenutbildningsfrågomahar kommit dagord-upp
ningen i landets kommuner helt tidigare. Mansätt änett annat ser
vuxenutbildningen del i kommunens allmänna sysselsätt-som en
nings- och utvecklingsstrategi. intresseDetta och banarengagemang

för fortsatt nivåutveckling lokal vuxenutbildning ochväg en av
livslångt lärande.

viktigt bibehållerDet vuxenutbildningen fåttden denär att status
Kunskapslyftet och därmed sin plats i kommunernas utveck-genom

lingsstrategier efter det de arbetsuppgifter Delegatio-även att som
för kunskapslyftet haft förs till Skolverket den julil 1998.övernen

Delegationens frånsammansättning med Utbild-representanter
nings-, Arbetsmarknads-, Finans-, Inrikes- Närings- och Han-samt
delsdepartementet har varit uttryck för regeringens bredaett syn
vuxenutbildningssatsningen.

Kommittén den breda olikarepresentation intressenattanser av
funnits Delegationen förinom kunskapslyftet bör föras vidaresom
Kunskapslyñet förs till Skolverket. Det kan skenär över attgenom

till Kunskapslyftsprojektet knyta myndigheter ochäven utan-organ
för utbildningsväsendet såsom Arbetsmarknadsstyrelsen, Konjunk-

ochturinstitutet Närings- och teknikutvecklingsverket.

viktigaDet i kommun inte hur organiserar sig förär att ta.en man
hand Kunskapslyftet organisationen möjligheter tillutan attom ger
samarbete och smidig arbetsfördelning mellan kommunstyrelsenen
och berörda förvaltningar, förvaltningardvs. de sysslarnärmast som

utbildningsfrågor,med arbetsmarknadsfrågor frågor.och sociala
viktiAndra aktörer i samarbetet kring Kunskapslyftet arbets-ärga

förmedlingarna och arbetsmarknadens kommerHär ävenparter. ar-
betsförmedlingsnämnderna in i bilden. Det möjligt deär att senare
efter viss inkörningsperiod börjar finna sin organisatoriska plats ien
kommunerna forum för diskussion och planering detäven närsom
gäller vuxenutbildningen.

Kunskapslyftet till ocksåhar lett kontakter knutits mellanatt nya
kommunerna och de vuxenutbildningsfrågorarbetar med iatt som
högre utsträckning tidigare börjat samarbeta kommun-än överatt

bådeDe samarbetsgrupper bildats behandlar oftagränserna. som ge-
kursutbud interkommunal ersättning,mensamt gemensam upp-

utvecklingsfrågorhandling utvärderingar och rörande exempelvisav
distansutbildning och fortbildning i vuxenpedagogik.

frågorViktiga i samband med val utbildningsanordnare vil-ärav
ken politik ska ha för upphandling, ska upphand-göraman vem som
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lingama och hur kvalitetssäkringen utbildningsanordnama skaav
På upphandlingsområdet fråntill. allt konkurrensutsättaprövas att

hela den kommunala vuxenutbildningen, hela Kunskapslyftet eller
endast delar Kunskapslyftet. Kunskapslyftskommittén följer medav
intresse utvärderingsprojektet Kommunemas kostnader för att se

någradet kan utläsa besparingseffekter ökad konkur-om man ur av
rens.

Många kommuner har kommit till den slutsatsen föratt att garan-
opartiskhet bör inte den sköter kommunens upphandlingtera som
delaktig i upphandling, vilket skulle kunna bli falletvara samma om

den sköts rektor vid komvuxenhet. direkt intresse före-Ettav en en
ifrågaligger naturligtvis komvuxenheten själv lämnar anbud. Ettom

beroendeförhållandeindirekt kan skapas det rektorärom samme
också har tillsyn det gäller de utbildnings-utöva näratt externasom

anordnama betygssättning.och deras
takt med utbildningsanordnareI kommer in iatt externa vuxenut-

håller påbildningen olika metoder utvecklas det gäller kvali-näratt
tetssäkring

elevenkäter|
arbetsgivarenkäterI
utnyttjande nationella i kärnämnenav prov
tillsyn med hjälp särskilda lokala inspektörer.av

Skolverket bör också kommitténs bedömningenligt tillsyni sin ägna
åtspeciell uppmärksamhet den nyetablerade sektorn fören upp-

handlad kommunal vuxenutbildning.

Sammanfattningsvis det kommitténs uppfattning kommunernaär att
målmedvetetarbetar mycket med de hittills diskuterade organisato-

frågorna.riska olikaMan modeller och nödvändiga jus-görprovar
teringar allt efter hand.

Ett viktigt instrument för kunna utbildningen till indi-att anpassa
videns behov de individuella studieplanerna för de arbetslö-är som

fråndel ska samordnas med deras individuella handlingsplanersas
På områdearbetsförmedlingen. detta det kommitténs bedömningär

långtinte hunnit lika i utvecklingsarbetet det organi-att man som
Fåsatoriska planet. kommuner bred frontarbetar med individuel-

la studieplaner meningsfullt för de studerande. Oftasätt ärett som
månganöjer sig med räkna hur CSN-poäng studiernaatt utman som

omfattar. finns mångaDäremot det i orienteringskursema goda ex-
på fåttempel de studerande hjälp fram mycket bra studie-att att ta

och handlingsplaner. Till bilden hör
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det ibland mycket krävande arbete fram riktigäratt ett att ta en-
handlingsplanstudie- och

varit brist studie-det och yrkesvägledareatt-
någon frånalltid haft handlingsplande arbetslösa inte med sigatt-

arbetsförmedlingen
många omgångensden första sigsökande bestämtatt sagt vetaav-

vad de vill läsa.

många kommuner inriktar sig emellertid efterI denattman nu
första anstormningen sig vägledning liksom uppsökandeägna mer
verksamhet. Frivilliga diagnostiska för allmänheten vari-ärprov en

PrÖva-på- och orienteringskurser Regelrätt vägled-ant. en annan.
ning ytterligare en.

Individuella studieplaner uppgifter kommunernadeär en av som
Likaså ingårska arbeta med i Kunskapslyftet. i enlighet med gällan-

de läroplan Lpf 94 i rektors till varje elev i dialogatt attansvar se
individuellmed skolan studieplan och reviderar den vidgör upp en

olika tillfällen under utbildningen. inteDessa krav dock särskiltär
strikt formulerade. individens synvinkel föreligger ingen rättig-Ur

fåhet hjälp med individuell studieplan. Kunskaps-upprättaatt att en
lyftskommittén individuellabetraktar de studieplanerna ettsom

livslångamycket viktigt instrument för Kunskapslyftet och det lä-
randet överhuvudtaget. De grundvalen för den individuellaär avväg-

önskemål åningen mellan och drömmar den sidan och realistis-ena
åka möjligheter den andra sidan.

studerande bör ha till individuellKommittén varje rättattanser en
studieplan med dithörande vägledning. med frågorArbetet dessa
kan vid tilldelningen det statliga stödet till Kunskaps-premieras av
lyftet. Samtidigt kan Skolverket uppdrag uppföljning ochi i sinatt
tillsyn särskilt bevaka dessa frågor. det fortsatta utvecklings-Om
och utredningsarbetet det skulle därutöver kun-visar motiverat man

tänka individerna fick garanterad till vägledning.sig rättattna en
vidare Arbetsmarknadsstyrelsen påKommittén attanser

motsvarande tillsynuppföljning och arbetsför-i sinsätt av
påmedlingarna bör fokusera kravet individuella handlings-

planer. Arbetet utveckla individuellamed de studie- ochatt
handlingsplanerna måste samordnas.

utvecklingsområde Påintressant valideringen.Ett den s.k.ärannat
låtaolika bör de tidigare kunskaper och erfarenhetersätt man som

bär med sig komma till sin de söker sig till utbildning.rätt närvuxna
få nivå,Att börja kunna hopparätt överatt moment som man re-
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borde självklarhet. Detoch tenta av hela kurserdan kan vara en
också dåliga.områdemånga detta delfinns goda exempel men en

yrkesutbildning normaltförra exempel hörTill den typen somenav
år för individ tack va-genomföraskulle attta tre en varemen som

månader. Till denlidering reducerades till typen attsenare vux-sex
från vården läraren efter terminsenstuderande med erfarenhet av en

kunde ni visst redan.studier fick höra det häratt

Även valideringsområdet sker utveckling kommunerna. Kun-på ien
dock bör inteskapslyftskommittén övervägaatt om pro-anser man

nationellakunde snabbas insatservissaupp genom ex.cessen
erfarenhetsutby-tillhandahålla exempelsamlingar, ordnaattgenom

bör möjligheterna utvecklalängre tidsperspektivI attetc. ettten
den formel-då riktade enbartmotsvarande inteinstrument, motmen

utredas. detarbetslivet, Ila utbildningen ävenutan mot samman-
ståsjälvklart enbart skolan ska förhanget det inteär att

Även redan idagandra kan bli aktuella vilketvalideringen. ärorgan
fallet länder.vissai

ingåroch utvärdering i det kommunalaLokal uppföljning ansvaret.
både ordinarie kommunala vuxenutbildningen ochgäller för denDet

iKunskapslyftet. utvärderingsuppgifter kommunernaför De som
utvärdering utbild-itu uppföljning ochförsta hand tagit med är av

företrädesvis med hjälpningsanordnama, särskilt de ochexterna av
viktigt för-naturligtvis mycketenkäter till de studerande. Detta är ett

förbättra kurs-för bedöma utbildningsanordnama,kunnasta steg att
nårkursinnehåll. få bild deuppläggning och För att en av om man

målen dockvuxenutbildningen börövergripande med göra ut-man
redanvärderingar Det sällsyntäräven attsort. man nuav en annan

sådan beskriver genomförd verk-för utvärderingplanerat somen
målen, dels de lokaladen till dels de nationellasamhet och relaterar

målen utvärderingar belyserför verksamheten. behöverMan som
påverkatKunskapslyftsprojekten kommunens syssel-de lokalahur

förhållande till kostna-sättningssituation och hur resultaten iutser
dema.

framgick kapitel 12, tillsattKunskapslyftskommittén har, som av
Kunskapslyftet natio-fristående utvärderarutvärderare ettsom ur

kommer ställasperspektiv. nationella utvärderingarnellt Dessa att
komma till i detförfogande och kan säkerttill kommunernas nytta

inspirations-jämförelsenormer ochlokala utvärderingsarbetet som
kom-emellertid inte lokala utvärderingarkälla. kanDe ersätta som

singenomför själva eller upphandlar. Det är när sättermanmunerna
utvecklingsmöjligheterlupp deverksamhet under som man seregen

lokala utvärderingenfinns lokalt. det bara denDessutom är somsom
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möjlighet snabbt och kontinuerligt genomföra förändringar.attger
måsteVidare den lokala utvärderingen Kunskapslyftet integre-av

i den ordinarie utvärderingsverksamheten. Det helaärras vuxen-
utbildningen ska utvecklas, inte åstad-bara delar den. För attsom av
komma detta det möjligt i måstekommunernaär deöveratt man se
organisatoriska kring utvärderingen. Vem hararrangemangen an-

för vad och till vemrapporterarsvar
Skolverket har redovisat långdet tagit mycket få igångtidatt att

det ordinarie utvärderingsarbetet i kommunerna. Dels det tid förtog
kommunerna införa skolplaner och dels det tid för dematt tog att

igångkomma med utvärderingen dessa planer. Alla kommunerav
långthar heller inte kommit lika med detta planerings- och utvärde-

ringsarbete Skolverket, l995b, 1996c, 19970.

Med tanke på Skolverkets erfarenheter kommunal utvärderingav
låtabör Skolverket specialgranska hur Kunskapslyftet påver-man

kat det lokala utvärderingsarbetet.

När det gäller upphandling, individuella studieplaner, validering och
utvärdering det naturligtvis fördel Skolverketsär arbete meden om
tillsyn, uppföljning, utvärdering och utveckling kan ske i samarbete
med andra aktörer forskningsfinansiärer, Svenska kommunförbun--
det etc.

13.4 Infrastruktur för utbildning och

sysselsättning
nyckelfrågaEn för Kunskapslyftet, vuxenutbildning och i längreett

tidsperspektiv livslångahela det lärandet lyckas skapaär om man en
sådan infrastruktur lokalt individer kan sig fram mellan olikaatt ta

utbildningar, arbeten och åt-arbetsmarknadspolitiskatyper tav ex
gärder rationellt och välinformerat vis. Det handlar delsett attom
skapa de nödvändiga nätverken för information och planering dels

erbjuda samordnat och flexibelt utbildningsutbud. Huvud-att ettom
aktörer i dessa avseenden kommunernas utbildningsplanerare,är ut-
bildningsanordnare, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare
och arbetsmarknadens parter.

13.4.l Nätverk för information och planering
Arbetsmarknadens viktiga därför de kan informationärparter att ge

vilken arbetskraft och med vilka kvalifikationer be-typom av som
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l
i

hövs. informationen viktig för de studerande, utbildningsan-Den är
ordnama, arbetsförmedlingen och den kommunala utbildningspla-

måsteneringen. informationen naturligtvis överarbetas i olikaDen
former ioch in sammanhang, vilket bl AMSsättas större görsett a av
och SCB, för kunna skapa sig bild framtidaska hur denatt man en av
arbetsmarknaden kommer utveckla sig lokalt nationellt.och Detatt

sådan måstebakgrund de inblandade aktörerna bedö-är mot en som
nivåerutbildningen vad och inriktningar utvecklas ima om avser

takt med samhällsutvecklingen. informationssystemDet i dessaär
det styrsignalema de direkta indirekta fung-ochavgörssom om - -

tillfredsställande och generell och yrkesinriktadsättetterar om
utbildning utifrån såvälerbjuds i välavvägda proportioner individ-
och arbetsmarknadsbehov. Dessa nätverk för lokalsam-motsvarar
hället vad den individuella studie- och handlingsplanen represente-

önskemålför individen för avvägningar och reali-rar en arena av-
teter.

svårtDet välbekant det bedöma och informeraär äratt att om ar-
både långbetsmarknadens utveckling kort och sikt. Ett exempel

Vårdsektom Påinom den kommunala illustrerakan detta. sikt finns
vårdpersonal.mycket nyrekryteringsbehov nyanställ-Förett stort av

åtminstonening krävs den sökande ska ha gymnasieskolansatt om-
vårdnadsprogram. förhållande fåtill förväntadeI det behovet läser

Omvårdnadsprogrammet.ungdomar Arbetslösa kan därför behöva
vidareutbildas föroch omskolas kunna dessa jobb. Men ävenatt ta
många vårdenarbetar inom nödvändiga utbildnings-saknar densom
nivån. Samtidigt marknaden ungefär i balans med visstär över-nu

också Vårdsektomskott vissa flaskhalsarmed Alaby, 1998.men
måste således signalera förväntad brist och utbildningsbehov till
gymnasieskolan, vuxenutbildningen, Kunskapslyftet och arbetsför-
medlingen samtidigt kanske arbetsförmedlingen har fulltsom upp

vårdpersonal.med försöka hitta vikarier och placera arbetslösatt
Vad krävs i dylik situation naturligtvis samarbete ochärsom en

möjliga informationsutbyte mellan de inblandade aktörernastörsta
så framförhållning.de kan arbeta med nödvändigatt

unskapslyftskommittén förutsättning förK nätverkenattattanser en
för information och planering ska fungera både involveradeär att
statliga fåroch kommunala stöd och möjligheter utvecklaattorgan

utgångspunktsamarbete med lokala behov. Arbetsförmedlings-iett
nämnden bör vidgade befogenheter och bli verksamt forumettges
för den lokala arbetsmarknadspolitiken.
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l3.4.2 Samordnat, flexibelt utbildningssystem utan
återvändsgränder

För dem sig slutet sin Kunskapslyftsutbildning ochnärmarsom
inte har för avsikt vidarestudera arbetsförmedlingen mycketäratt en

återståendeviktig samtalspart. viktigtDet utnyttja tid i utbild-är att
sommarmånadernaningen och eventuellt till vägledning och att un-

dådersöka arbetsmarknaden. Kanske visar det sig det allt be-att trots
hövs spetsning det gäller yrkesutbildning. Alternativen kannären
då arbetsmarknadsutbildning, eftergymnasial vuxenutbildning,vara

Ännueller högskolestudier.KY bättre det naturligtvis dylikär om en
från så basårutveckling planerats början i Kunskapslyftett.ex. att ett

leder vidare till eller högskolan.KY
Många kommuner intresserade kunna erbjuda sina kom-är attav

muninnevånare urval högskolekurser. Hittills har antaletstörreett
platser i decentraliserad högskoleutbildning särskiltinte expanderat

önskemålsnabbt. finns i högre utsträckningDet de bordeett attom
såspridas landet folk kan bo kvar och lätt kan tillöver överatt

bådehögskolestudier. Det gäller högskolestudier distans-som rena
studier och vanliga studier i samarbete med lokala utbild-som mer
ningsanordnare.

Regeringen har i sin proposition Regional tillväxt -för arbete och
välfärd föreslagitProp. 1997/98:62 1500 högskoleplatseratt av-

för decentraliserad högskoleutbildning och distansutbildningsätts
från åroch med 2000. För planera ökad distansutbildning medatt en

hela landet inrättasIT dessutom Utvecklingscentrum i Här-över ett
nösand Pressmeddelanden, 1998-03-09. folkbildningspropositio-I

ocksåredovisar regeringen sin bedömning folkbildningenattnen
på på IT-ornrådet bådebör sig viktiga uppgifter och kan bidrata

erbjuda utbildning kring IT och utnyttja IT redskap iattgenom som
utvecklingen den verksamheten Pressmeddelanden, 1998-av egna

föreslås03-12. Det utvecklingscentrum bli etablerat i Hämö-som
sand ska ledas delegation i vilken i första hand företrädare förav en

ingå.högskolan och folkbildningen skall Kompetens och resurser
inom bör dock kunna utnyttjas för den satsningävencentrumet

på på-gymnasiestudier distans inom vuxenutbildningenm.m. som
går 1997/98:62.Prop.

ocksåKunskapslyftskommittén det angeläget fleräratt attanser
platser erbjuds på distans. kunna läsa gymnasialaAtt kurser och

påhögskolekurser distans ytterligare möjligheter för fler män-ger
niskor studera vidare.att
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förutbildningssystemsammanhängandefå ståndtillFör ett vux-att
ställs kravåtervändsgränderlivslångt lärandeenutbildning och utan

befinnernivå, individenUtifrån vilkendenindividanpassning.
något modulsystemslagsviamöjligtmåste alltidsig, det att va-vara

önskas. Gymna-behörighetdensig fram tilloch studeralidera som
på-allavuxenutbildning, KY,kommunalsieutbildning, typer av

arbetsmark-utbildningar,eftergymnasialabyggnadsutbildningar,
påmåste hängahögskoleutbildningarochnadsutbildningar samman

Arbetsmarknadsutbildningenvarandra.kompletteradetta ochsätt
slutar.Kunskapslyftsutbildningendärvidexempelvis kunnaska ta

in personal-kopplainfrastrukturockså imåsteDet att samma
olika andrasker inomkompetensutvecklingdenutbildning och som

mål 4Växtkraftexempelvisprojektoch programmet.program -
ilivslånga skapas intelärandetför detdylik infrastrukturEn en

arbetaraktörerolikakomplikationema hörhandvändning. Till att
arbetsmarknadspolitiken ärplaneringshorisonter. Inomolikamed

efterfrågan arbets-utbud ochpå sikt matchakortuppgiften att
utbildningspolitikenstatligaochbåde kommunaladenkraft. Inom

perspektivskillnad ilångsiktigt perspektiv. Dennahar ett merman
respekti-utbildningvilkenbedömningarolikaleda tillkan typ avav

beslut.inkonsistentaoch tillaktör bör satsave

så debör utvecklasformerKunskapslyftskommittén attattanser
med folkbildningentillsammanskommunalastatliga och organen

samordnatutvecklafår och möjligheterstöd ut-ettgemensamtatt
dy-form förlokala behov. Enutgångspunktbildningsutbud med i ett

återupprättatsVuxenutbildningsråd i vissadesamarbetelikt är som
föreslås denkompetensråd ide regionalakommuner, somannanen

Prop.regionalpolitiska propositionenframlagdanyligen
997/98:62.1

utbildningsanordnare harframhålla olikaockså viktigtDet är attatt
mellan demsamverkanEnoch kompetens.profil, inriktningolika

kommunalaoch i denverksamhetenför deninom vux-egnaramen
behovstuderandesför dedärför nödvändigenutbildningen, är att

med dessFolkbildningen, sär-tillgodoses.ska kunnaoch intressen
i dettaspelaviktig rollharoch arbetssätt,pedagogikskilda atten

antalanordnarkunskapslyftetförDelegationensammanhang. ett
mellansamverkanvåren diskutera1998 i syfteunderkonferenser att

förformersmidigaregäller hittafolkbildning. Detochkommuner att
inledningsskede,höstensunderupphandling,densamarbete än som

alltför stelbent.många upplevdes somav
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Ytterligare möjlighet öka folkbildningens deltagande i Kun-atten
skapslyftet andel deär större går till Kun-att en av resurser som
skapslyftet kanaliseras Folkbildningsrådet.via

viktigEn uppgift i samarbetet kring utbildningsplaneringen är att
observant hur de olika utbildningarna påverkar såvarandravara

inte den utbildningsaktiviteten snedvrideratt eller undanträngerena
den andra de stimulerartvärtom varandra och tillsammansutan att
utvecklas i positiv riktning. Speciellt viktigt det följaär utveck-att
lingen vad gäller gränsdragningen åmellan sidan samhällsstöddena
utbildning för åoch andra sidan personalutbildning och kom-vuxna

påpetensutveckling arbetsplatserna.

13.5 Kvantitet och kvalitet
Undersökningen kommunernas kostnader för Kunskapslyftet vi-av

framgår kapitel 12, statsbidraget i tycks haattsar, som stortav mot-
kommunernas kostnader för Kunskapslyftet. I dettasvarat samman-

hang det två frågorär kommittén vill lyfta fram och kom-som som
mittén i sitt fortsatta arbete kommer hög prioritet. Den förstaatt ge
har med kvalitetengöra i utbildningarna. Den andra handlaratt om
möjligheterna inom givna differentiera utbildningen såatt attramar
de har behov kostnadskrävande former utbildningsom av mer av
också fåkan det.

När det gäller kvaliteten i utbildningarna kan välgrundade bedöm-
ningar först längre fram igöras tiden de nationella och lokalanär ut-
värderingarna kommer med underlag. Utvärderingsprojektetmer
Kommunernas kostnader kommer framöver inriktas påatt mer
sambandet kostnader och kvalitet.

Beträffande fråganden andra det ingen idé utbildningsan-är att
ordnare, exempelvis inom folkbildningen, vill erbjuda särskildsom
pedagogik småoch tvingas såned sina priserattgrupper pressa
mycket deras gårarbetssätt Dåförlorat. har inte någon mångfaldatt
skapats.

En del bör uppmärksammas de studerandesär motiva-annan som
tion för studier. Ingen kan lära känna motivation vilkenutan att
lämpligtvis kan stimuleras orienteringskurser, individuellagenom
studieplaner och uppsökande verksamhet.

Avgörande bör förberedelsemas och kursernas effektivitetvara
utifrån de utbildningsresultat eftersträvas. bådeHär kansom upp-
handlare och utbildningsanordnare fortfarande ha sådel läraatten

i praktiken skapas för kurser liteatt dyrareutrymme är änsom ge-
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för da-lämpliga. Inomdessanomsnittet ramenvaraman anserom
möjlig-dessaför dettaformella hinderingafinnssystem mengens

utvecklaskanske behöverupphandlingen ännudifferentieraheter att
små dyslektiker,förmedkurserkan handlaDet grupperommer.

folkbildnings-bättre imänniskorförfolkhögskolekurser passarsom
till anställning.kan ledayrkeskursermiljön och dyrare trorsom man

den kom-fråga kvalitetssammanhangiviktig arYtterligare omen
påverkats detflexibilitetochkvalitetvuxenutbildningensmunala av

prestationskra-statligaoch detstuderandeantaletkraftigt utökade av
vet.

utvecklingPedagogisk13.6
frågori olikaökad aktivitettill starktKunskapslyftet har lett somen

på förmodligensiktvuxenutbildningen ochtill fömyelsenbidrar av
överhuvudtaget.utbildningallvuxenutbildninginte bara utan avav

antagli-fått i kommunernadignitetvuxenutbildningen högre ärAtt
lokalaför deprojektorganisationematillanledningarna attgen en av

tid.många förändringar kortgenomdrivaKunskapslyften lyckats
många eldsjälarverkar detDessutom engagerats som pro-somvara

också dessabidragithar säkertutvecklingenjektledare. Till att pro-
sekre-fått stöd ochmellanrummed jämnajektledare uppmuntran av

vidKontaktpersonemakunskapslyftet.Delegationen förtariatet vid
och de allmän-både visionerregeringensförmedlatsekretariatet har

många till landetsvid sinaför projektetförutsättningarna resorna
temaseminarier ochinitieratdessutomDelegationen harkommuner.

nätverksträffar där delta-själva anordnainspirerat kommunerna att
utvecklingsarbetet ochtill detfått inspiration och idéer egnagarna

kontakter.möjlighet knytaatt
KunskapslyftskommitténursprungligeninitiativEtt togs avsom

påhemsida Inter-har sinKunskapslyftettillhar lett att egennumera
både för studeran-avseddwww.kunskapslyftet.gov.se. Den ärnet

Kunskapslyftet. Den skamedarbetaroch demde, arbetsgivare som
ochvuxenutbildarekontaktlänk mellanutvecklasfortsätta att ensom

och pedago-organisatoriskaforum förbli livligtförhoppningsvis ett
giska diskussioner.

nationellafrån halvårsskiftet leda denSkolverket kommer sats-att
kunskapslyftet harförDelegationenliknandeningen sätt som

projektorganisa-kommunernasbesökaSkolverket kommergjort. att
jämna mellanrum,dialog medför förationer tema-att arrangeraen

till pedago-syfte stimulerahemsidan iförseminarier och attansvara
gisk utveckling.

vissa utveck-Kunskapslyftskommittén pekavilldet följandeI



272 Reflexioner och förslag till fortsatt arbete SOU 1998:51

lingsområden det gäller organisationnär och pedagogisk förnyelse.
Det handlar individanpassning, prestation och tillgänglig-poäng,om
het, läroplans- och kursutveckling, orienteringskurser, svenska för
invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiekurser, ut-
bildning och kompetensutveckling för dem undervisarsom vuxna

forskning.samt

l3.6.1 Individanpassning
När det gäller anpassning utbildningen till individemas behov skaav

någrahär endast påexempel den uppñnningsrikedom före-ges som
kommer och bör vidareutvecklas:som

Deltidsarbetslösa inom sjukvårdenexempelvis får oftapersoner-
springvik med kort varsel. Dessa kan inteen massa personer

lektionstider måstedyl. ha hjälp med sina studierutanpassa o.
varierande tider. För dem utbildningsformer karaktären öp-är av
pet-hus eventuellt i kombination med barnomsorg ofta för-en- -
utsättning för studier.
För motivera kortutbildade till studier kan det bramänatt attvara-
kombinera kärnämnen med yrkeskurser. fårOm någotläsaman

kommer ha användning för i arbetslivettror att attsom man man
kanske till utbildning så långt.inte kännssteget
Validering kan motivera dem de för förgamlaärtror att stu-som-

Ävendier. invandrare kan ha validering.stor nytta av

13.6.2 Prestation och poäng
Varje kurs gymnasie- eller CSN-poäng oavsettger samma vem som
läser kursen arbetsinsatsen för klara viss kurs varierarattmen av en
mellan individerna. Prestation och betyder inte detsamma förpoäng
alla studerande. Avsikten med Kunskapslyftet attraheraär att nya

till vuxenutbildningen. Många dem kan vidgrupper av vara ovana
studier och behöva längre inkömingsperiod vad kanskeänen en
orienteringskurs kan ge.

unskapslyjiskommitténK bör möjligheternaöveratt attanser man se
tillgängligainom medelsramar för studiestödet tillåta studiernaatt

får längre tid normalt för vissa individer detän sker inomta om ra-
för den individuella studieplanen.men
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Tillgänglighetl3.6.3

håller på Utvecklingenöka.tillgänglighetVuxenutbildningens att
koncentrationläsårsbundenhet, dag/kväll,tidsutläggning,vad gäller

variationÄ frihetgår Dettaökad vägenär motett stegetc., mot en
lek-vid regelbundnavälja studerakunnaden enskilde skadär att

lämp-för eller honomtillfällen henneeller vid ärtionstillfällen som
liknande i detochLärbutik, Kunskapens HusFörsök med ärliga.

får utveck-viktigtintressanta. Detperspektivet mycket är att man en
försvårarså inteunderlättarregelsystem detling CSN:s att enav --

sådan flexibilitet.

kursutvecklingochLäroplans-13.6.4

i gymnasieskolanochläroplanen förDen unga vuxnagemensamma
skillna-pedagogiskaorganisatoriska ellersiginget hinder förär vare
målenmål, idvsSammaochi undervisningender vuxna.av unga

nås kanolikakanläroplanen, vägarden vägar, somgemensamma
åldrar.i olikaförskilja sig personer

Skolverketdock i sittKunskapslyftskommittén översynsar-attanser
ordvaloch iförslag till formuleringaroch frambete bör över tase

gymnasieskolanför och iläroplanenden vuxnaungagemensamma
med "vuxenögon". Denläsasgenomgående kanså den ävenatt

utbild-och särprägelprofilvuxenutbildningenskommunala som en
grund-Sambanden mellanmåste tydliggöras.ningsform för vuxna

påbygg-vuxenutbildning,gymnasialvuxenutbildning,läggande
också förtydligas.måsteuppdragsutbildningnadsutbildning och

Orienteringskurser

mångadedet viktigtorienteringskursemagällerdet ärNär att exem-
kommitténförnyelsemetodologiskpedagogisk ochpel settsom

gjortsdet det arbeteminst handlarförs vidare. Inte somomprov
vari-studieplaner. Nyautveckladet gällerdessa kurserinom när att

lågutbildades behovmed inriktningorienteringskurser motanter av
uppläggning inomplanering ochindividuellalltoch med störreen

motivation för fortsattaså deltagarnasviktigakursens stu-är attram
självförtroende öka.och derasdier kan stärkas

i orienteringskursemaockså deltagarnaangelägetDet utanär att
fortsätta studierliknande direkt kanellerterrninsstarterinväntan

ocksånivå. möjligtgymnasial Detpå och/ellergrundläggande är att
bundnainteutbildningsanordnarehos ärinledande mjukstart somen

den kommuna-betygskriterierochtill kursplaner sätt somsamma
många kommakanvuxenutbildningen för översättla attettvara
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tröskeln till studier. För andra kan den särskilda studiemiljö som
folkbildningen erbjuder bra alternativ.ettvara

Svenska för in vandrare

Skolverket ska i enlighet med regleringsbrevet årför 1998 till den l
juli 1998 redovisa behov förändringar kursplanen för svenskaav av
för invandrare utgångspunktsfi med från behovet individualise-av
ring.

Kunskapslyftskommittén för del benägen förorda sfiär att attegen
upphör skolform och integreras grundläggandeisom vuxenut-egen
bildning. fördelEn med sådan förändring skulle denatten vara un-
derlättar integrering invandrarna vuxenutbildningen.ien av

Grundläggande vuxenutbildning

När det gäller den grundläggande vuxenutbildningen har kommittén
i redan i tidigare avsnitt uttryck för sin uppfattning Skol-ett gett att

fåverket ska i uppdrag ställa krav kommunerna detatt närsamma
gäller ansöka statsbidrag för fortsatt Kunskapslyftatt oavsett ut-om
bildningsnivå. Därvid bör, gäller försättsamma som nu gymna-
sial vuxenutbildning, kommunerna för den grundläggandeäven vux-
enutbildningen åtgärdervilka de vidta för ökaatt attange avser re-
kryteringen till grundläggande vuxenutbildning, hur de attavser
organisera utbildningen så exempelvis på nivåerstudier olikaatt
möjliggörs och hur de bland flexibel individuell studie-annatgenom
planering undviker väntetider till olika utbildningar och möjliggör
studier hos den för individen lämpligaste studieanordnaren.

Särskilda måsteansträngningar troligtvis vidtas för intresseraatt
svårrnotiveradespeciellt exempelvis kortutbildade förmän,grupper,

grundläggande vuxenutbildning. Uppsökande verksamhet där den-
kommunala vuxenutbildningen, studieförbund och fackliga organi-
sationer samverkar kan nå dessa människor.sätt Ettett attvara an--

kan erbjuda flexiblaresätt utbud, exempelvis kombi-nat attvara en
nation kurser grundläggande nivå med yrkesinriktad ellerav yr-
kesförberedande utbildning. Kombinationen teoretiska studier och
yrkesutbildning mångatorde stärka kortutbildades motivation för
studier liksom tydliga möjligheter till validering.

Gymnasiekurser

När det gäller kursutbudet nivågymnasial mångakan det i fall ut-
vecklas till för denän enskilde någradet finns hin-utan attmer gagn
der i existerande regelverk. Ett exempel yrkesutbildningenär spe--
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fåstuderande kon-förarbetsplatsförlagda APU. Attciellt den en
värdefulltfå mycketsig kanföretag ochtakt med presenteraett vara

också tillägnar sig kunskaperdennefaktumvid sidan det att avav
så studieforrn kanockså APUolika kanslag. Det äratt somenvara

svårt sig skolbän-tänka sigharlocka de sättaattattgrupper som
särskiltkanskeutbildning kanArbetsplatsförlagdken igen. att-vara

kopp-vill direktkortutbildaderaktivt för de gärnamännen se ensom
ling mellan studier och arbete.

Kunskapslyftskom-behövas.regelförändringarandra fall kanI
två frågor.sammanhangmittén vill i detta ta upp

dela all-möjlighetenföreslår för det förstaKommittén att att upp
led detta bör försöks-undersöks. Somkurser delkurser iimänna ett

samhällsvetenskapliga ellernaturvetenskapliga,verksamhet med
genomföras."baskurser"ekonomiska

enderamöjliggörasförsöksverksamhet kanEn dylik att upp-genom
ekonomiska kursertillåts ochallmännadelning i delkurser även av

tillåts innehålla nationella kur-delarkursereller lokalaatt avgenom
olika försöksvarianterunderlättas ochlokala lösningarFlexiblaser.

för-Beroende huralternativa möjligheterna.destimuleras genom
nödvändiga kor-inarbetautfaller kan Skolverketsöksverksamheten

dockkrav börrullande Etti kursplanerna i sinrigeringar översyn.
något helhetsper-så inteinte blir korta dedelkurserna attatt gervara

spektiv.
basfär-och socialagäller estetiskadet andra detFör när ämnen

vissa föränd-bör vidtakommitténdigheter närmareatt mananser
ringar.

erbjudas allestetiska ska kunna iföreslårKommittén ämnenatt vux-
enutbildning.

vuxenutbildning intedock i kommunalestetiska börDe ämnena
enskildesled i densammanhangerbjudas i allakunna ettutan som

alltså enstakagymnasial utbildningbredstudier mot somen -
kurs.

viktig funktionkan hadrama,estetiskaDe ämnena, attenex.
såsom för-basfärdighetersocialagäller utvecklingfylla detnär av

utveck-och kreativt ochmåga tänka kritisktkommunicera, attattatt
Även åtgärder dock be-andra kansjälvtillit och social kompetens.la

basfärdigheter,utvecklingen socialastimuleravidtas förhöva att av
isjälvklar rollspecialarbetenexempelvis kan att enman genom ge

få förvuxenutbildningen övaden kommunala större attett utrymme
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kommunikativa färdigheter jfr. Ds 1997:78. frågaEn särskild i det-
sammanhang behöver utveckla speciellär kursmodulta om man en

för källkritik och hantering Internet arbetsverktyg. De soci-av som
ala basfärdighetema ocksåkan behöva uppmärksammas vid utfor-
mande betyg eller liknande.av

Kunskapslyftskommittén återkommer frågortill dessa efter det att
pedagogiska institutionen Umeåvid universitet redovisat resultaten

sitt uppdrag.av

l3.6.5 Utbildning och kompetensutveckling för
vuxnenutbildare

När det gäller utbildning och kompetensutveckling för vuxenutbil-
dare vill Kunskapslyftskommittén inledningsvis understryka beho-

utbildning för blivande lärare inom Vuxenutbildningensvet attav
område såutvecklas, de tillförs kunskap vuxenpedagogiskaatt om
arbetssätt och arbetsformer. ocksåDe behöver kunskap om vuxnas
annorlunda livssituation -jämfört med be-samtungas om vuxnas-
hov andra inlämingsstilar ungdomars. Om detta sedan ska ledaänav
till särskild utbildning för vuxenlärare eller enbart utbildningsmo-en
duler med innehållovannämnda i utbildning för lärare i de frivil-en
liga skolforrnema överlåter Kunskapslyftskommittén till Lärarut-
bildningskommittén U 1997:07 bedöma.att

I kommunernas ingår stå för fortbildning och vidareut-attansvar
bildning lärare och skolledare. måsteDe tillfälle till intensi-av ges
fierad fortbildning utvecklar vuxenpedagogiska arbetssätt ochsom
arbetsformer. dåDet kan handla fortbildning kring läran-om vuxnas
de, deltagarnas kunskapssökande och möjligheter för deltagar-eget

i kursutformad utbildning ändå kunna skaffa sig helhets-attna en
uppfattningar. Skolverket kan denna utvecklingstötta attgenom un-
derlätta erfarenhetsutbyte och nätverkverksbyggande. minstInte
viktigt det lärarna involveras iär det lokala utvärderingsarbetet.att

ocksåDet fortsättningsvis viktigt förvissaär sig Kunskaps-att attom
lyftet inte blir isolerad företeelse i kommunen, det föränd-utan atten
ringsarbete ocksåsker kommer den ordinarie kommunalasom vux-
enutbildningen och andra skolformer tillgodo.

l3.6.6 Forskning
När det gäller forskning kring lärande, kunskapslyft och livs-vuxnas
långt lärande Kunskapslyftskommittén behov riktadeett stortser av
insatser. Kommittén förväntar sig i första hand den forskningspo-att
litiska utredningen 1997:09U kommer behandla de frå-aktuellaatt
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fältinom deska utvecklas öppnarforskningenhur somnyaomgorna
kunskapssamhäl-från industri- tillomställningsperiodunder densig

samhäl-globalahela detsamhälletsvenskadetinte bara utansom
mitt inneförefallerlet var

utvecklingsverk-praktiskforskningteoretiskbara ävenInte utan
behövas.lärande kangällerdeterfarenheterochsamhet när vuxnas

lärstilarläromedel ochhur olikaintressantkanDet att testavara
fungerar.

följa dessaför avsiktomständigheterunder allaKommittén har att
beställar-förslagåterkomma med konkretafrågor vid behovoch om

forskning.vuxenpedagogiskgällerutförarorganisation detoch när

arbete13.7 Fortsatt
påKunskapslyftskommitténframgått avsnitt arbetartidigareSom av

sittapril 1998 ochtillavrapporteringförbereda sinförbred front att
arbetedel i dettaviktig är utvär-2000. Enslutbetänkandet till mars

kommit-initiativandraKunskapslyftet. Ytterligarederingen somav
tagittén är

tilläggsdirektivenanledningmedsekretariatsarbeteinledande av0
vuxenutbildningideltamöjligheterfunktionshindrades attom

Skolverketmedsamarbetedel ienvarav
Eu-tiden, detkunskapseffekterstudie övermedverkan i s.en av°

InstitutionenSkolverket ochtillsammans medroliteracy-projektet
UniversitetLinköpingsvidPsykologiPedagogik ochför

-läsförståel-läsförmågainvandrarnasstudieimedverkan aven°
PedagogikförInstitutionenSkolverket ochmedse tillsammans

UniversitetLinköpingsPsykologi vidoch
personalredovisningbeträffandeförprojektideltagande ett ar--

med Företags-näringslivet tillsammansoch ii skolorbetsplatser -
Universitet.Stockholmsinstitutionen videkonomiska

samarbe-Dit hörplaneringsstadiet.befinner sigprojektAndra ett
få internationelltförfrån länderandramed att ettexperter per-te

livslångt lä-vuxenutbildning ochförsvenskaspektiv det systemet
rande.

fåKunskapslyftskommitténfortskrider kaneftersom arbetetAllt
mål förursprungligaåtervända kommitténstillanledning attatt se

revide-och/ellerhåller kompletteraseller behöverfortfarandedeom
ras.

fi-hur olikaockså undersökasbörinfallsvinkel ärEn somannan
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nansieringssystem samverkar. Förutom de kommittén hittillssom
uppehållit sig vid, studiestöd och arbetsmarknadspolitiskamest stöd,

handlar det socialförsäkringar olika slag bl.a. sjukbidrag ochom av
förtidspensioner socialbidrag. Den viktig förär kom-samt att ge en
pletterande belysning den situation olika målgrupperangelägnaav
befinner sig i invandrare, funktionshindrade kortutbildade.samt-

Även inom området infrastruktur kommer mångasäkert frågor att
aktualiseras

pedagogisk utveckling-
regler och stöd till pedagogisk utveckling
folkbildningens roll kompetensgivande utbildning kontra fri
bildningsverksamhet

samarbete och konkurrens mellan utbildningsanordnare.-

Studien Kommunemas kostnader för Kunskapslyftet kommer
också behöva följas angående principer föratt ansvarsfördel-upp
ning finansieringoch och relationerna kommun. Perspektivetstat
måste dock vidgas så inte bara relationerna mellan och kom-att stat

analyseras. Vad det handlar få ståndtill ändamåls-ärmun attom en
enlig ansvarsfördelning mellan kommun, individ och arbetslivstat,
inför vuxenutbildningsreform.en ny
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Därförför tilldelade medel för kunskapslyftet fördela resurserna.

för Kunskapslyftsprojektet diffe-avvisar vi förslaget inomatt ramen
rentiera statsbidragen.

avseende 1.3.4.1Särskilt yttrande ledamoten AskBeatriceav
för information och planeringNätverk

delar kommitténs uppfattning vad betydelsen nätverkJag avser av
olika jag generellt tveksamoch samarbete mellan Däremot ärorgan.

arbetsmarknadspolitik via arbetsförmedlingsnämnder-till lokalmer
påfinns politisk planering det gäller arbets-Det närövertrona. en

marknaden.
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Bilaga l Fördelning kom-av

statsbidragmunernas

inom Kunskapslyftet

Innehåll

nivåvuxenutbildning gymnasial1.1 Kommunal
överväganden bakom kommunernas initiala tilldelning för1

gymnasial
vuxenutbildning 1997-1998

få på nivåVillkor för1.1.2 del statsbidragen gymnasialatt ta av
halvåretOmfördelning kommuner efter det första1.1.3 mellan

Sommarkursersamt
1.1.4 Basorganisationen i den gymnasiala vuxenutbildningen
1.1.5 Innebörden för kommunernapoängsystemetav

nivåvuxenutbildning1.2 Kommunal grundläggande
1.2.1 Villkor för del statsbidraget till grundläggandeatt ta av

vuxenutbildning
Kriterier för fördelning för1.2.2 statsbidraget grundläggandeav

vuxenutbildning
1.2.3 Verksamhetspoäng och bidrag platsper

påTabell Statsbidrag till kommunerna för särskild satsning1A
gymnasial vuxenutbildning preliminärt1997 och
för Inkl. volymkrav1998.

påTabell 1B Statsbidrag till kommunerna för vuxenutbildning
nivå inom Kunskapslyftet för förstagymnasial halv-

året 1998. Inkl. ändrade volymkrav
Tabell 1C basorganisationer för gymnasialKommunernas

vuxenutbildning, juni 1997
Tabell grundläggande vuxenutbildning1D Kommunernas
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1.1 Kommunal Vuxenutbildning
nivågymnasial

1.1.1 överväganden bakom kommunernas initiala
tilldelning för gymnasial vuxenutbildning
1997-1998

i februariKommunerna ansökte 1997 statliga stöd för gymnasialom
18-månadersperiodenvuxenutbildning inom Kunskapslyftet för l

juli 1997 31 december 1998. Alla fickkommuner statsbidrag för-
hela den volym de begärde, bidraget intemotsvarade alltid demen
kostnader kommunerna redovisade för volymen. Olika andelarsom

det totala statsbidraget fördelades initialt kommunerna efterav
följande principer:

48 % det totala bidraget° av
fördelades med hänsyn till fördelningen kortutbildade arbetslösaav

i landet. Varje kommun tilldelades andelstal istodettpersoner som
proportion till kommunens treårigandel arbetslösa saknarav som
gymnasial utbildning. I beräkningsunderlaget ingick de arbetslösa

deltog i arbetslöshetskurser inom kommunal vuxenutbildning.som
Knappt hälften, 48 det totala statsbidraget fördeladesprocent, av
proportionellt såandelstalen. kalladeDenna bastilldelningmot gav

helårsplats16 000 kronor och för stödja de minsta kommu-attper
fick alla kommuner grundbidrag 150 000 kronor.ettnerna

4% det totala bidraget- av
användes för klara alla kommuner den volym de begärdeatt attav ge
i sina ansökningar. 4 tillDessa delen medelstörstaprocent var som

frånfördes de kommuner inte ville hela sin bastilldel-över tasom
anspråkning enligt i till kommuner ville ut-ovan som arrangera mer

bildning bastilldelningen. fördesDe medel detän över sättetsom
dock interäckte till för förse extraplatserna bassummanmedatt

16 000 kronor. För mildra den effekten fördelades ytterligare 37att
miljoner kronor dem ville ha omfattning. Dessastörresom en

ocksåmedel ingick i de fyra procentenheterna. Extraplatserna fick
dock betydligt mindre stöd detta. Bastilldelningen för extraplat-trots

uppgick till helårsplats.cirka 9 000 kronorserna per

36% det totala bidraget- av
fördelades tillägg för olika utbildningsinriktningarde kom-som som
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planerade.munerna
För allmänna kurser tillägget 8 500 kronor 15% totalbe-var av-

.loppet
Bastilldelning tillägg 24 500 kronor.+

yrkeskurser tilläggetFör 22 000 kronor 20% totalbelop-var av-
pet.

Bastilldelning tillägg 38 000 kronor.+
orienteringskurserFör tillägget 3 000 kronor l% totalbe-var av-

loppet.
Bastilldelning tillägg 19 000 kronor.+

1% det totala bidraget- av
fördelades förhållandei till kommunernas ambitioner det gälldenär
vägledning och uppsökande verksamhet.

1% det bidraget1 totala- av
fördelades utgångspunktmed i de bedömda kvalitéerna i kommuner-

satsningar. Det särskilt hänsyn till satsningartognas man var som
syftade till

bryta den könsmässiga segregeringen arbetsmarknadenatt-
rekryteraatt nya grupper-
utveckla Vuxenutbildningens organisation bakgrundatt mot av ar--

betslivets förändring
utveckla vuxenutbildningen bakgrund arbetslivets för-att mot av-

ändring
i övrigt utveckla vuxenutbildningen.att-

frånDen kvalitativa bedömningen gjordes 60-tal Re-ettav personer
geringskansliet, Kunskapslyftskommittén, Skolverket, AMS och
Svenska kommunförbundet. Delegationen för kunskapslyftet,
l997b, l997e

I tabell 1A visas vilken tilldelning varje kommun ursprungligen fick.
I kolumn A statsbidraget för i1997 kronor och i kolumn B detsyns
preliminära statsbidraget för 1998.

Somallmännakurserräknasi dettasammanhangkurseri kärnämnenochallaandraämnen
gymnasieskolansNaturvetenskapsprogramoch Samhällsvetenskapsprogram.Som

yrkeskurserräknaskurseri karaktärsämnen medyrkesämneni gymnasiesko-program
lan. Vilka kurserdet kan utläsasi den programhandledningför gymnasieskolanochär
vuxenutbildningen Skolverket Skolverketl996b.ut,som ger se
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få1.1.2. Villkor för del statsbidragen föratt ta av
nivågymnasial

fåkommun skulle använda det statsbidrag den tilldeladesFör att en
tvåställdes fall statsbidrag tilldelades flerkrav. I de eller kommu-tre

skulle kraven uppfyllas villkorenDegemensamt gemensamt. trener
följande:var

Kommunen ska genomföra insatser för utveckling vuxenut-av
huvudsakåtgärderbildningen och andra kvalitativ i inaturav en-

lighet med vad beskrivits i kommunens ansökan tillsom
Delegationen för kunskapslyftet.

ska medverka i den särskilda rapportering sker iKommunen som
november 1997 och april 1998 och i övrigt delta i uppföljning och
utvärdering verksamheten.av

årenska under 1997 och 1998 anordnaKommunen sammantaget
framgårgymnasial vuxenutbildning i den omfattning ko-som av

lumnerna C, D och E i tabell 1A. Volymen uttrycks däri verksam-
hetspoäng och för yrkeskurser och allmänna kurser gäller att

gymnasiepoäng. Omfattningenverksamhetspoäng utgörs avav
ocksåorienteringskurser uttrycks i verksamhetspoäng.termer av

orienteringskurser heltidsstudier orien-För gäller veckasatt en
teringskurs för räknas 21 verksamhetspoäng. Vux-en person som
enutbildningsvolymen i kolumnerna C, och skaD Esom anges

framske den basorganisation Skolverket räknat seutöver som
nedan, avsnitt 1.1.3.

någon kursfördelning iOm den tabell 1Aän passatannan angessom
kursdeltagarna bättre har kommunerna haft möjlighet omfördelaatt
verksamheten mellan de kursslagen. statsbidraget skaFör atttre vara
oförändrat oförändrad.krävs dock kommunens totalprestation äratt

så fallet följande omräkningsnyckel tilläm-För skaavgöra äratt om
vid omräkning mellan kursslag:pas

i1,0 verksamhetspoäng i orienteringskurs 0,78 verksamhetspoäng-
allmän kurs
1,0 verksamhetspoäng i orienteringskurs i0,50 verksamhetspoäng-
yrkeskurs

1 helårsplatsEn del kommunerfick mindre deredovisadei sin ansökan.Där-änpengarper
något ambitionsnivåför lägre den beskrevsdär.änaccepterasen som
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iverksamhetspoängkurs 0,64i allmänverksamhetspoäng1,0 yr--
keskurs.

det villfinansieringen,omräkningsnyckel gäller sägaDenna grun-
helårsplat-tillomräkningi ställetför statsbidrag. Förden göraatt en

Iställetkursslag.ornräkningsnyckel mellanbehövs ingen sum-ser
orien-yrkeskurs ochkurs,i allmänverksamhetspoängantaletmeras

helårsmått756 detmeddärefter dividerasochteringskurs summan
1.1.4.sammanhanget,används i sesom

efter detmellan kommunernaOmfördelning1.1.3
halvåret Sommarkurserförsta samt

Delegationen för kun-till1997 redovisade kommunernanovemberI
genomföra totaltde planerade närskapslyftet volymden settattsom

nivå höstterminenundergymnasialvuxenutbildningdet gällde
vårtermi-förockså planeradesden volymredovisade1997. De som

Delegationenredovisning lämnadePå grundval denna1998. avnen
omfördelningarvissatill regeringenkunskapslyftet förslagför om

fattadehalvåret Regeringen1998.för förstamellan kommunerna
förtilldelningenpreliminäratidigareändra dendärefter beslut attom

19970Utbildningsdepartementet,1998.

huvudsakligen:innebarOmfördelningen

månaderna genomfört6de första50-tal kommunerFör ett ensom°
mindrefått för drogsstatsbidragdeväsentligt mindre volym än en

utnyttjat in.inteden dedel av ram

inte begärt20-tal kommunerOmfördelningen gynnade ett som-
och1.1.1enligt andelstalen sestatsbidragetandelhela sin av

utbildnings-halvåret 1997det andra störreunder presterat ensom
fick kompen-kommunerstatsbidrag för. Dessade söktvolym än
halvåret 1997andraundermerverksamhetför del sinsation en av

halvåret 1998.vidmakthålla nivån förstaunderbidrag föroch att
Franzén, 1998

till-varje kommunstatsbidragi kolumn A dettabell finnsI 1B som
förändringdenhalvåret finns1998. kolumn Bförsta Iför detdelats

18-månadersperioden 1997för helaverksamhetspoängi antal -
kom-med. För deförknippadi statsbidragförändringen1998 ärsom

negativt tal i ko-och harminskat volymkravfick ettettsommuner
gäller följande:i tabell 1Blumn B
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Antal verksamhetspoäng för yrkeskurser kommunen ska- som pre-
18-månadersperiodenunder enligt tabell skastera 1A minskas

med 30 volymen finns i kolumn iB tabell 1B.procent av som
Antal verksamhetspoäng för allmänna kurser kommunen ska° som

18-månadersperiodenunder enligt tabell 1A skaprestera minskas
med 58 volymen finns i kolumn B i tabell 1B.procent av som
Antal verksamhetspoäng för orienteringskurser kommunen° som
ska l8-månadersperiodenunder enligt tabellprestera 1A ska
minskas med 12 volymen finns i kolumn B i tabellprocent av som
1B.

De kommuner fick statsbidragstörre det tidigare prelimi-änettsom
och därmednära, ökat volymkrav, har positivt ital kolumnett Bett

i tabell 1B. För dem gäller deras volymkrav för allmänna kurser,att
yrkeskurser och orienteringskurser ska räknas förhållandei tillupp
de volymkrav i tabell 1A. Varje kommun ska räknasom anges upp
volymkravet för varje kurstyp i tabell 1A med antalet verksamhets-

i kolumn ipoäng B tabell 1B multiplicerat med respektive kurstyps
andel den totala verksamheten under hösten 1997. De olika kurs-av

andel den totala verksamheten under höstentypernas 1997 iärav
detta sammanhang de planerade andelar respektive kommunsom re-
dovisade till Delegationen för kunskapslyftet i november 1997. Ut-
bildningsdepartementet, 1997c

Regeringen kommer vårenunder 1998 fatta beslut kommu-att om
tilldelning för det andra halvåret 1998. Beslutet kommernernas att

fattas grundval de volymer kommunerna genomfört underav som
halvåretandra 1997 och första halvåret 1998. Franzén, 1998

Dessutom har regeringen för avsikt tillföra särskilda medel föratt
utbildning nivågymnasial pågår mellan den 15 juni och 21som
augusti 1998. Kommunerna får statsbidrag för vuxenutbild-extra
ning de anordnar under denna tidsperiod det sammanlag-utöversom
da statsbidrag tidigare funnits tillgängligt inom Kunskapslyftet.som

såledesDetta innebär utökning Kunskapslyftet volymmässigten av
Utökningen uppgår till maximalt 4,5sett. den volymprocent av som

kommunerna tilldelats inom Kunskapslyftet under l8-månaderspe-
rioden 1997 -1998 se tabell 1A. Skrivelse, 1998-02-23

1.1.4 Basorganisationen i den gymnasiala
vuxenutbildningen

fåFör tillgodoräkna sig statsbidrag inom Kunskapslyftet måsteatt
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utbildningsjälv finansieraförst och främstvarje kommun motsva-
så basorganisationen.kalladerande den

förbasorganisationinför KunskapslyftetberäknadeSkolverket en
basorganisationerregeringen. Dessavarje kommun uppdrag av

kommunalt finansierademedeltal denberäknades ett gymna-avsom
läsåren 1995/96. Följande1993/94vuxenutbildningen undersiala -

användes:formel

gymnasial vuxenutbildning ex-förantal heltidsstudieplatserTotalt
påbyggnadsutbildningarklusive

gymnasialheltidsstudieplatser förfinansieradestatligtAntalet-
påbyggnadsutbildningarinklusivevuxenutbildning

Basorganisation

vuxenutbildningför gymnasialheltidsstudieplatserAntalet per
definition. innebärenligt Skolverkets Dettaberäknadeskommun att

lärarleddklocktimmarheltidsstudieplats motsvarades 15 un-aven
heltidsstudieplatserantaletvecka under 36 veckor. Idervisning per

anordnare,finansieradeplatser kommuneningick de upp-somsom
interkommunalanordnare ellerdragsgivare till ersätt-genomannan

ning till kommun.annan
utgjordes dei formelnfinansierade platsernastatligtDe ovan av

statsbidrag.särskildafinansierades medför arbetslösakurser som
i Skolver-heltidsstudieplatser baseradesstatligt finansieradeAntalet

aktuellaunder debetaladesberäkning de statsbidragkets utsom
bidragendividerades medåren. totala statsbidragVarje kommuns

beroende vil-alternativt 22 800 kronor30 000plats som varper
förviss korrigering hurgjordeselverna läste. Dessutomken kurs en
1996eerhöll. Skolverket,många eleverna faktisktCSN-poäng som

basorgani-landets alla kommunersfinns uppgiftertabell 1CI om
så Skol-beräknatsvuxenutbildning desationer för gymnasial avsom

heltidsstudieplatsergenomsnittliga antaletsammanlagdaverket. Det
läsåren 1995/96. dessa1993/94 Av700 underi landet 65 ut-var -

arbetslösaförstatligt finansierade kurser28 800 platsergjordes av
läsåren 1993/94 1995/96. Dettagenomsnitt fördettaäven ett -

uppgår 36 900basorganisationen tillsammanlagdainnebär denatt
l997jSkolverket,heltidsplatser.

så mindrebasorganisationerna gjordesBeräkningen att en un-av
Underskattning-antalet platser uppkom.derskattning det verkligaav

;finan-två subtraherades antalet statligtberäkningenhar orsaker. Ien
kommunalafrån dengenomförda volymensierade platser den inom

finansieradenivå. statligtpå gymnasial I antaletvuxenutbildningen



300 Bilaga 1 SOU 1998:51

heltidsstudieplatser ingick inte bara gymnasiekurser också på-utan
byggnadskurser, eftersom Skolverket inte hade möjlighet att separe-

dessa. påbyggnadsutbildningarEftersom ingick i denra termen,ena
inte den andra, underskattades basorganisationen.men

Den andra orsaken tvåSkolverket använde olikaär be-sättatt att
räkna heltidsstudieplatser det totala antalet heltidsstudieplatsernär
och antalet statligt finansierade heltidsstudieplatser beräknades. De
båda beräkningssätten beskrivna tvåAtt dessaär beräk-sätt attovan.

heltidsstudieplatser ocksåanvändes upphov till viss under-na gav
skattning basorganisationerna. Berglund, 1997av

1.1.5 Innebörden förpoängsystemetav
kommunerna

Varje kurs i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
har antal gymnasiepoäng definierade i kursplanen. Gymnasiepo-ett

fastställda nivånationellängen för nationellaär kurser påoch lo-
nivåkal för lokala kurser. För nationell kurs antalet gymnasie-ären

detsamma för viss kurspoäng och hur den anordnas ioavsetten var
landet. såledesDet spelar ingen roll gymnasiekurs i vissom en en
kommun kännetecknas lärarledd undervisning, handled-mest av
ning, självstudier eller särskild såprövning, kallad validering. Som
exempel kan kursen Engelska alltidnämnas A 110att genererar
gymnasiepoäng och kursen Samhällskunskap A 90 gymnasiepoäng.
SFS 1995:878 och SKOLFS 1994:10 tabell 1:11

volymmåttDet används inom Kunskapslyftet, verksamhets-som
detsammapoäng, gymnasiepoäng för påär kurser gymnasial ni-som

vå. Det kommunens prestationär ligger till grund för beräkning-som
verksamhetspoäng inom Kunskapslyftet, inte kursdeltagarnas.en av

Om 20 deltagit i kurs omfattar 50 har l 000poängpersoner en som
verksamhetspoäng Detta gäller oberoende deltagarnasgenererats. av
individuella prestationer, med förbehålldet måstede tillhöra kur-att

åtminstonei veckor. Hänsyn inte heller till studiernatre tassen om
bedrivits långsamt,snabbt eller hel- eller deltid eller med mycket
eller lite lärarstöd.

Det denna förmånligtbakgrundär för kommunen utvecklamot att
arbetsformer fasta elevens kunskapssökande och lä-tar egetsom

sådanarande. Med arbetsformer kan läraren ha handledandeen
funktion. Att använda IT hjälpmedel i klassrummet eller be-attsom
driva distansundervisning kan inlärning och verksamhetspoängge
till lägre kostnad.

också förmånligtDet för låtakommunenär eleven tillgodoräk-att
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sighon för medelleri hankunskaperfaktiskasig de ämnet somna
får tillgodoräknaså validering. Kommunenkalladtill skolan genom

fått handledning ochvissstuderandeför kurspoängtaletsig när enen
resultat.godkäntgenomgått prövning medsedan

måsteKunskapslyftethelårsplats inomfå förstatsbidragFör att en
lärandeOm dettaverksamhetspoäng.756kommunen prestera pre-

deltidsstuderande,ellerhel-fleraeller ge-steras personer, avav en
i statsbi-betydelsenågotellervalidering sätt är utanannatnom
och denpoängtaletkoppling mellanfinns ingendragshänseende. Det

förDelegationenanordna.skakommunenlärartimmarmängd som
kunskapslyftet, l997a

individuellade kravförväxlas medinteskaPoängsystemet pre-
studier-beräknarstuderande. CSNdeställerstationer CSNsom

på beskrivsså studiestödspoängi kallade sättomfattning ett somnas
i bilaganärmare

påvuxenutbildningKommunal1.2
nivågrundläggande

tillstatsbidragetdelVillkor för1.2.1 att ta av
vuxenutbildninggrundläggande

mås-vuxenutbildningengrundläggandefå till denstatsbidragFör att
vuxenutbildninggrundläggandefinansierasjälvakommunernate

grundläggandeförrespektive basorganisationmotsvarande deras
måste kommunernabasorganisationenvuxenutbildning. Utöver

motsvarande 10ytterligare volymfinansieradessutom procent aven
ansökakan kommunernaDärefterbasorganisation.respektive om

bas-respektivehögst 50volymstöd för procentmotsvarar avsomen
21 §1997:633organisation. SFS e

grundläggandeaktuell för denbasorganisationDen är vuxen-som
Basorganisationen för denSkolverket.beräknadesutbildningen av

medeltaletberäknadesvuxenutbildningengrundläggande avsom
kom-vuxenutbildninggrundläggandeomfattningen den ensomav

Omfattningenläsåren 1996/97.1993/94finansierade undermun -
helårsplatshelårsplatser därii beräkningenuttrycktes motsvarasen

i 36 veckor. Denundervisning i veckanklocktimmar15 samman-av
i lan-vuxenutbildninggrundläggandebasorganisationen förlagda

Uppgifthelårsplatser.uppgår till 26 219alla kommunerdets om var-
i tabell 1D.basorganisation finnskommuns
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1.2.2 Kriterier för fördelning statsbidrag förav
grundläggande vuxenutbildning

När det gäller den grundläggande vuxenutbildningen får kommuner-
del statsbidraget efter särskild turordningslista.ta Dennana av en

turordningslista upprättades grundval följande:av

andelen arbetslösa befolkningen mellan år,20 och 64° av
andelen nioårighar högst grundskola befolkning-- personer som av

åldersintervalleti 20 år,64en -
andelen riket födda åldersintervalleti år20 55 ochutom- -
medelvärdet den grundläggande vuxenutbildning kommu-° av som

finansierat själva under årende fyra dvs. basorga-senastenerna
nisationen, tabell 1D.se
Delegationen för kunskapslyftet, l997c

Fördelningssystemet innebär kommuner har relativtatt satsatsom
mycket grundläggande vuxenutbildning och samtidigt harsom en
hög andel arbetslösa, lågutbildade och utrikes födda kommer högt
turordningslistan. Kommunernas turordning för statligt stöd till
grundläggande vuxenutbildning finns i tabell lD.

För varje fördelningsomgång under 1997 -1998 gäller stödetatt
räcker till 65 kommuner varje kommun fram till och med turord-om
ningsnummer 64 utnyttjar sin tilldelade omfattning fullt det villut,

erhåller volymsäga 50 respektive bas-motsvarar procenten som av
organisation. Den ligger plats 65, Göteborgs kommun, fårsom

sådock i fall inte stöd motsvarande hela 50 sin basorga-procent av
nisation. I den utsträckning kommuner avstår från utnyttja helaatt
eller delar sitt statsbidrag räcker statsbidraget till fler kommunerav

65.än
För höstterminen 1997 kunde Delegationen för kunskapslyftet

grundval frånuppgifter kommunerna tidigt stadium medde-ettav
statsbidraget skulle komma åtminstoneräcka tillatt 150 kom-att

Senare kom signaler bidraget skulle komma räckaattmuner. attom
till fler och därför gickännu Skolverket påminnelsemed ochut en

uppmaning till kommunerna söka statsbidrag. Franzén, 1998atten
Trots detta utnyttjades endast bidrag till 3 884 platser det till-av

gängliga statsbidraget till 5 000 platser under hösten 1997 Skolver-
ket, l998a. fördeladeDessa sig l 12 kommuner det sätt som
framgår i tabell lD.
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platsoch bidragVerksamhetspoäng1.2.3 per
KunskapslyftetinomvuxenutbildningengrundläggandedenFör er-

helårsplatsstatsbidragihåller 30 000 kronorkommunerna omper
verksamhets-införde begreppetRegeringenverksamhetspoäng.756

detKunskapslyftet, ochvolymmått i samband med närpoäng som
grundar sigvuxenutbildningen poängengrundläggandegäller den

grundläggan-heltid inomstuderarelevstudietid. Ennedlagd som
veckan SFSiverksamhetspoäng21vuxenutbildningde genererar

1997:633 23 §.
proportioniverksamhetspoängdeltidelever studerarNär ges

heltid50exempelvis studerartill detta. En procent avperson som
till sin kommun.i veckan10,5 poänggenererar
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Tabell 1A. Sammanställning ursprungligt statsbidrag till kommu-av
för särskild satsning gymnasial vuxenutbildning andranerna

halvåret 1997 helåretoch preliminärt för 1998. Dessutom volymkrav
för det antal ska anordnas i yrkeskurser,poäng allmänna kursersom
och orienteringskurser för 18-månadersperioden 1997-1998 utöver
respektive basorganisation. Volymkraven gäller givet statsbidragen

Ändradei kolumn A och B. statsbidrag och ändrade volymkrav finns
i tabell 1B.

STATSBIDRAG VOLYMKRAV1997 1993.
A B c D E

PREL. GYMNASIE- GYMNAS1E- VERKSAM-
KOMMUN STATS- STATS- POANG POANG HETSPOANG

BIDRAG BIDRAG YRKES- ALLMAN- omr-mr..
ÅR ÅR1997,KR, 1998,KR. KURSER NA KURSER KURSER

Upplands Väsby 6 047 352 12 094 705 183 691 800147 35 280
Vallentuna 2 231 994 4 463 988 46 300 91 612 6 300
Österåker 5 444 157 10 888 313 201 280 141 250 10 595
Värmdö 3 623 615 7 247 229 30 000 232 080 10 080
Järfälla 9 844 696 19 689 391 253 272 367 637 58 710
Ekerö 2 284 753 4 569 506 70 000 85 000 8901
Huddinge 8 935 481 17 870 962 241 000 272 500 46 620
Botkyrka 067 9377 14 135 874 161 481 242 223 37 800
Salem 1 939 089 3 878 178 64 600 43 100 10 080
Haninge 14 035 855 28 071 710 289 633 727 564 23 500
Tyresö 12 576 860 25 153 719 547 000 311 300 33 180
Upplands-Bro 4 985 028 9 970 056 142 500 142 500 63 000
Täby 4 589 809 9 617179 88 930 219 890 12 600
Danderyd 2 168 527 4 337 054 96 000 39 000 6 300
Sollentuna 9 241 203 18 482 406 385 560 141 750 44 100
Stockholm 122 242 787 244 485 574 3 200 000 4 800 000 900 000
Södertälje 17 198 689 34 397 378 430 920 593 460 52 920
Nacka 8 838 080 67617 159 288 500 164 600 77 540
Sundbyberg 7 097 968 14 195 935 191 646 233 604 12 600
Solna 8 895 344 17 790 688 266 000 266 000 35 000
Lidingö 3 831 932 7 663 865 155 335 98 550 4 200
Vaxholm 529 879 1 059 759 1 890 28 350 5 880
Norrtälje 6 543 588 13 087 176 68 040 340 200 54 432
Sigtuna 5 916 585 11 833 171 169 533 176 450 15 435
Nynäshamn 4 301 546 8 603 092 102 000 190 000 23 500
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22 680339 119 070 221 130Håbo 310 169 8 6204
Älvkarleby 67093 600 48 300 5303 5 190 6052 595

10 080021028 172 300 131000514 10Tierp 5 010
000500 440 000 189269 66 718 539 847 133 359Uppsala

64 80099 750 261 300302 11 634 603Enköping 5 817g
i Östhammar 616 190 400 17 0009 727 730 1074 863 865

00070 000 32 500 10Vingåker 983 705 3 967 4091
143 575996 7 938 73 1191 998 2 383Gnesta 1

66 15086 940 357 210203 034Nyköping 7 601 517 15
040125 90 850 5683 807 3 367 614 17Oxelösund 1

000 100 000 60 0008 710 654 1204 355 327Flen
200153 122 245 115 25910 13 469 821Katrineholm 6 734

500 147 420298 136 080 141722 468 649 44 937Eskilstuna
680 340 200 34 02010 473 882 225 236 941Strängnäs

000 9 0006 000 39791 497 1 582 994Trosa
Ödeshög 54 500 7 560055 485 7 800027 742 21

8 40010 000 35 000502 841751 420 1Ydre
30 350 7 560080 484 25 300040 242 2Kinda 1

800800 48 500 5491 2 146 982 17Boxholm 1 073
Åtvidaberg 48 006 28 350202 844 54 8102 101 422 4

92018 986 206 399 31Finspång 332 7 050 6653 525
31 185 22 680537 59 535Valdemarsvik 857 268 3 7141

999 314 685288 461 749916 461 35 832 921Linköping 17
000000 180 000 136685 659 340 123 842 829 47Norrköping

95 256 30 994063 82 5123 137 031 6 274Söderköping
98 658348 300 263 970828 20 661 656Motala 10 330

34 100 7 600687 22 700038 844 2 077Vadstena 1
12037 800 181 440 15336 426 6 672 851Mjölby 3

37 800 8 400912 528 15 100956 264 lAneby
570 110816 42 320 12 15224 408 2 448Gnosjö 1

680130 410 22043 129 3004 557 522 9 115Gislaved
250 34 02026 10 32247 2 742 494 1Vaggeryd 1 371

300650 935 550 13247 042 055 538Jönköping 23 521 028
33 250222 300 148 3006 756 152 13 512 304Nässjö

139 000 20 000607 842 93 0003 803 921 7Värnamo
400 13 00073 500 68568 816 5 137 633Sävsjö 2
700 95 000147 300 97468 423 10 936 845Vetlanda 5

40 768857 146 322164 730 603 582 365 7Eksjö
120 000000 190 000Tranås 10 664 662 755 332 331
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Uppvidinge 2291 046 2 458 091 32 250 42 500 891
Lessebo 866 591 733l 182 340 34 020 2011
Tingsryd 2562 143 4 512 286 66 240 67 620 4 140
Alvesta 2 889 916 5 779 831 52065 113 400 08010
Älmhult 2 159 155 4 318 310 41 580 98 280 6 720
Markaryd 2 307 310 4 614 620 68 420 72 700 11 340
Växjö 13 638 866 27 277 733 226 800 680 400 68 040
Ljungby 3 536 808 7 073 615 71 820 136 08 34 020
Högsby 1 365 351 2 730 702 22 680 56 700 20 160
Torsås, Kal- 0 0 0 0 0se
mar
Mörbylånga. 0 0 0 0 0se
Kalmar
Hultsfred 2 379 826 7594 652 56 700 64 260 30 24
Mönsterås 2 415 098 4 830 197 30 240 83 160 56 700
Emmaboda 1040 030 2 080 060 340l 1 54 195 5607
Kalmar, Torsås 16 660 856 33 321 712 257 200 600 100 357 200
och Mörbylånga
Nybro 3 859 083 718 1677 85 050 136 050 35 900
Oskarshamn 4 790 825 9 581 651 110 376 165 564 31 500
Västervik 9 524 653 19 049 306 306 150 260 850 30 300
Vimmerby 4 086 244 8 172489 100 000 150 000 79020
Borgholm 3 014 620 6 029 240 130 032 24 192 15 120
Gotland 8 873 817 17 747 633 100000 400 000 170 000
Olofström 5 195 295 10 390 591 158 760 158 760 79 380
Karlskrona 12 445 132 24 890 265 402 470 300 930 90 400
Ronneby 6 429 68 12 859 361 129 300 215 400 79 000
Karlshamn 5 592 289 11 184 579 131 000 147000 95 00
Sölvesborg 3 004 404 6 008 88 56 700 147 420 3 780
Svalöv 2 239 101 4784 202 50 000 63 510 34 000
Staffanstorp 2 773 591 5 547 181 40 000 146 000 24 000
Burlöv 2 429 475 4 858 949 58 600 100000 168
Vellinge 2 493 323 4 986 646 68 040 79 380 22 680
Ö. Göinge 2 965 567 5 931 133 92 100 92 100 17 640
Örkelljunga 1 770 660 3 541 321 40 500 58 000 16 000
Bjuv 3 354 586 6 709 172 79 300 103 320 68 040
Kävlinge 5 195 022 10 390 043 126 000 252 000 19 740
Lomma 600l 777 3 201 554 28 350 85 050 8 000
Svedala 2 681 796 5 363 592 52 920 90 720 34 020
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170 100 7 560407 848 90 7203 703 924 7Skurups
26 400051 45 360 154 9803 526 6 503Sjöbo 251

109 300 650075 567 67 4502 537 784 5Hörby
102060 17010510302506 856 5013712Höör
103 400 65 200842 38 4002 421 5 154Tomelilla 577

90042 525 124 675 24 425 0872 212 543Bromölla
360 25 20045 360 45692 105 3 384 210Osby l

135 000 20 100763 888 84 9002 881 944 5Perstorp
35 000176 800 115 500876 459 9 752 918Klippan 4

Åstorp 035 46 032638 58 540 812 726 819 5 453
234 31 50067 760 30 020Båstad 4 118 4682 059

000 281 000134 000 2 04153 526 787 107053 575 1Malmö
11340034000014814316 1134007407158Lund
64 260159 860 358 000886 775 7717 887 15Landskrona

918884 520 351916 545 07626 958 256 53 511Helsingborg
625102 060 96 390 23956 223 9123 61 1 7Höganäs

060 50 400113 400 102222 8 214 443Eslöv 4 107
18 900223 020284 327 128 5205 642 163 11Ystad

700 90 700233 600 242569 17 138 283Trelleborg 8 141
133400130 847 010387 33 890 774 35516 945Kristianstad

100 95 70056 700 170669 445 7 338 890Simrishamn 3
Ängelholm 60 000000 392 000365 803 1397 682 902 15

600720 75469 180 000 4148 262 735 16 525Hässleholm
05073 440 44 800 1009 3 880 017l 940Hylte
000434 760 37829 249 916 309 45014 624 958Halmstad

43 02068 750 99 150273 084 6 546 168Laholm 3
000000 190400 121457 294 387 728 8 775Falkenberg

434 360 25 200693 78 560588 847 15 177Varberg 7
60 480240 2 l 5 460880 608 303 940 304 7Kungsbacka

000 15 000046 713 120 000 240023 357 10Härryda 5
33 645460 246 7409 476 186 934 738 093Partille

Öckerö 50088 000 2767 853 10 000383 926 21
7 80041 500 177 500309 6 440 618Stenungsund 3 220

360 30 240686 75 600 452 343 286 4 572Tjörn
80062 000 69 600 10698 393 3952 196 4Orust

0350576 44 226 28288 126 2 252Sotenäs 1
9 60050 940143 317 40 500571 659 3Munkedal 1
5 04027 300 131 040874 4 705 7492 352Tanum

056 688 5002 629 500 7 750130 932 165 261 864 330Göteborg
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Mölndal 6 056 180 12 12 3601 26 460 404 460 56 700
Kungälv 6 185 659 12 371 318 92 700 388 948 12577
Lysekil 4 235 030 8 060470 70 875 204 120 8 505
Uddevalla 10 972 213 21 944 425 153 600 540 000 60072
Strömstad 1 594 184 3 188 367 25 200 71 800 90014
Dals-Ed 958 191 1 916 383 22 680 30 240 4 200
Färgelanda 1019 944 0392 888 28 640 26 130 0405
Ale 6 982 670 13 965 340 204 000 220 200 60 480
Lerum 4 460 713 8 921 425 70 875 141 750 78 750
Vårgårda 2 299 188 5984 376 62 685 79 410 3 024
Bollebygd 0291 776 2 059 551 22 500 27 325 24 192
Tranemo, 0 0 0 0 0se
Svenjunga
Bengtsfors 2 220 985 4 441 971 92 400 25 200 10 080
Mellerud 2 154 189 308 3784 56 700 56 700 17 640
Lilla Edet 2 376 392 4 752 784 42 000 85 350 45 360
Mark 4 784 301 9 568 601 149 622 138 378 25 200
Svenljunga och 3 819 968 7 639 936 77 800 147 500 10 100
Tranemo
Herrljunga 1481 929 2 963 857 37 350 48 989 6 300
Vänersborg 6 825 373 13 650 747 123 606 288 414 42 000
Trollhättan 12 538 283 25 076 565 276 075 461 100 113 400
Alingsås 8675 334 734 66811 109 170 230 760 30 240
Borås 16 437 944 32 875 888 169 920 787 950 201 600
Ulricehamn 4 176 671 8 353 341 88 640 155 710 17 640
Åmål 3 200 463 6 400 926 79 380 102 060 24 192
Grästorp och 1662 657 3 325 313 23 670 70 680 12015
Essunga
Essunga, 0 0 0 0 0se
Grästorp
Mullsjö 1 245 625 2 491 251 18 900 49 000 12 600
Habo 1 223 456 2 446 913 22 680 45 360 10 100
Karlsborg 2 029 341 4 058 683 61 890 56 160 7 560
Gullspång 1407 334 2 814 667 45 360 22 680 01017
Vara 2 744 890 5 489 780 72 660 79 515 27 720
Götene 1 564 327 3 128 653 22 000 68 000 20 000
Tibro 2 226 836 4 453 672 52 500 72 500 21 000
Töreboda 1 976 116 3 952 233 81 000 28 350 756
Mariestad 5 536 646 ll 073 292 144 900 147 300 56 700
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120000 270 000 19 500Lidköping 6 050 570 12 101 140
000 210 000 000Skara 4 579 387 9 158 774 105 15

181440 300 510 103 194Skövde 9 472 521 18 945 042
020 88 120 280Hjo 2 089 560 4 179 121 37 17

836 120 136 080 15 120Tidaholm 5 271 418 10 542 204
Falköping 635 023 9 270 045 96 000 186 000 30 0004

20000 62 400 12 600Kil 1412 471 2 824 941
997 19 845 65 205 15 120Eda 1457 499 2 914

420 98 280 60 4802 949 085 5 898 170 45Torsby
120 30 240 10 080Storfors 894 560 1789 121 15

500233 438 4 466 875 45 500 112 10 500Hammarö 2
949 26 500 34 000 8 200Munkfors 1 140 974 2 281

418 950 30 010 72 050 44 100Forshaga 2 209 475 4
7602 082 663 4 165 326 47 950 95 3 024Grums

Årjäng 731 640 56 700 68 040 35 7002 365 820 4
4002 950 847 901 695 56 700 113 30 240Sunne 5

994 204 120 669 060 136 080Karlstad 13 576 497 27 152
169734 986 469 972 23 350 430 340Kristinehamn 2 5

083 074 37 030 63 968 37 140Filipstad 2 041 537 4
62Hagfors 3 482 422 6 964 844 139040 240 13 440

865 161 75 000 145000 70 000Arvika 4 432 580 8
200 600 70 560Säffle 3 365 532 6 731 064 82 75

462 924 635 28 350 56 700 11 340Lekeberg 1 317 2
Laxå 020 30 240 22 680350 513 2 701 026 341

6803 018 509 6 037 017 111 132 22 73 710Hallsberg
254 609 34 020 102060 56 700Degerfors 2 627 304 5

400 000Hällefors 2 536 664 5 073 329 37 800 113 20
556 3 12 541 36 000 60 000 3 780Ljusnarsberg 1 271 1

Örebro 100 292 760 68020 949 041 41 898 083 170 1 85
3 202 965 28 350 60 000 22 680Kumla 1601 482

29 465 94 600 124Askersund 2 160 805 4 321 610 47
6 346 055 12 692 111 66 000 251 100 136 080Karlskoga

685 000 79 000 10 000515 343 3 030 17Nora 1
855 8 481 67 500 204 000 22 500Lindesberg 4 240 711

0 0Skinnskatte- 0 0 0
berg, Fagerstase

0 0 00 0Surahammar, se
Hallstahammar

000 000l 861 185 3 722 370 10 000 70 70Heby
126 560 22 680 90 600 670563 280 3 5Kungsör 1
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Hallstahammar 6623971 13 247 942 79 090 397 500 36 000
och Suraham-
mar
Norberg. Fa- 0 0se
gersta
Västerås 29 299918 58 599 835 113400 2 268 000 113400
Sala 3713728 7 427 456 56 200 186 50 23 400
Fagersta. 4929Nor- 289 9 858 578 60 552 223 740 74 340

Skinnskatberg.
teb.
Köping 7 4 090 14008 180 224 630 237 050 40 320
Arboga 2 43 451 4 086 902 22 680 90 720 33 936
Vansbro 2 552 023 1040465 56 700 90 720 17 010
Malung 4 877 845 9 755 690 204 680 69 160 54 360
Gagnef 2 353 070 4 706 140 36 260 115 50 11340
Leksand 4 108 043 8 216 087 90 000 219 375 25 200
Rättvik 2 899 880 5 799 760 43 560 157 500 13 860
Orsa kommun 2 004 068 008 1354 37 800 75 600 8 400
Älvdalen 2 469 797 4 939 593 68 000 59 500 33 600
Smedjebacken, 0 0 0 0 0

Ludvikase
Mora 2 929 625 859 2505 67 560 12 5001 16 800
Falun 5 869 701 739 401 77 280760 800 45 360
Borlänge 9 150 644 18 301 288 126000 436 500 60 480
Säter 2 421 207 4 842 414 54 785 105615 16340
Hedemora 9712 264 5 942 528 62 100 126 270 12 600
Avesta 2 523 84 6805 047 40000 96 000 40 950
Ludvika och 9 075 936 18 873151 58 225 42 () 226 800
Smedjebacken
Ockelbo 1561 400 3 122 800 37 800 45 360 849
Hofors 2 095 847 4 693191 50 900 87 7 12 600
Ovanåker 3 208 034 6 416 067 50 000 149000 24 150
Nordanstig 3 212 309 6 424 619 58 000 141000 26 460
Ljusdal 194 1277 14 388 254 204 120 136080 126 000
Gävle 17 878 870 35 740757 508 032 406 728 203 364
Sandviken 10 172065 20 344 129 25 00 400 000 14 175
Söderhamn 8 381 628 16 763 255 178605 331 695 63 000
Bollnäs 5 325 502 10651 003 102060 186 732 51 408
Hudiksvall 7977 523 15595 046 68 040 351 540 17340
Ånge 420 261 2 8401 522 22 680 56 700 5 544



SOU 1998:51 Bilaga 311

Timrå 4 631 492 9 262 984 70 800 255 400 16 600
Härnösand 4 758 789 9 120 000517 578 150 000 40 000
Sundsvall 17 476 831 34 953 662 313 100 764 200 113400
Kramfors 818 382 9 636 764 80 0004 207 900 100 800
Sollefteå 4 718 226 9 436 452 73 700 500215 59 220
Örnsköldsvik 366 317 22 732 635 232 848 466 452 79 112
Ragunda 843 482 3 686 965 67 2001 28 800 31 800
Bräcke 2 831 694 5 663 389 100 800 43 200 47 700
Krokom 974 164 3 948 327 37 5001 37 500 75 000
Strömsund 4 695 349 9 390 698 112 500 12 500l 94 500
Åre 948 237 8962 5 473 72 000 120000 21 000
Berg 2 412 619 825 238 72 4004 76 100 16 800
Härjedalen 2 731 279 5 462 559 63 126 79 002 02034
Östersund 9 020 556 18 041 158111 760 370 440 37 800
Nordmaling l 077 354 2 154 708 18 000 53 000 0005
Bjurholm 538 653 306 668l 077 9 22 280 3 780
Vindeln 665 956 331 912 9 100 22 0501 12 600
Robertsfors 587l 317 2 635 175 4 536 90 720 8 064
Norsjö 1 258 588 2 517 176 18 000 60 000 18 000
Malå 821 371 642 743 8001 7 38 000 12 100
Storuman l 986 051 3 972 102 7 000 120 000 18 900
Sorsele 317 527 2 635 561 054 700 20 790 6 300
Dorotea 873 289 1 746 578 11 340 34 020 90018

597 720 195 6 804Vännäs 1 441 27 216 5 040
Vilhelmina 2 122 448 4 244 897 60 480 45 360 30 240
Åsele 1 105 946 2 21 892 34 000 34 0001 5 700
Umeå 933 084 31 86615 169 241 920 1 005 480 26 880
Lycksele 2 070 440 4 140 880 23 125 12597 28 350
Skellefteå 13 382 27 034 765 72 850517 813 550 138 600
Arvidsjaur 2 121468 4 242 935 72 000 48 000 70020
Arjeplog 106 993 2 213 986 34 0001 34 000 5007
Jokkmokk 3182 452 4 636 903 96 000 34 875 8 000
Överkalix 2 301 958 4 603 916 69 150 79 530 5 670
Kalix 6626 651 13 303 324 226 800 181440 400113
Övertorneå 130 795 261 590 0001 2 17 51 100 4 000
Pajala 2 729 795 5 459 591 108 900 39 600 20014
Gällivare 548 5625 11 097 124 102 060 255 150 20 160
Älvsbyn 2 302 840 4 605 680 28 535 122 690 31 920
Luleå 12 157 791 24 315 581 92 250 510 300 304 960
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Piteå 9 271 253 18 542 506 157 500 405 000 88 200
Boden 9 887 778 19 775 556 286 416 393 500 151 650
Haparanda 3 084 739 6 169 479 92 610 90 720 340l 1
Kiruna 6 057 543 12 085 600115 171 172 175 34 560

675Summa 1 392 045 3 350 784 090 35 353 185 68 943 708 48914 113

Källa: Bilaga till regeringsbeslut 1997-05-15, nr



Bilaga 1 313SOLJl9985l

för vuxenutbildningStatsbidrag till kommunernaTabell 1B.
halvåretnivå Kunskapslyftet för första 1998. Avengymnasial inom

18-månadersperioden 1997-1998.ändrade volymkrav för

KolumnAKommun Kommun
Statsbidragförsta Förändravolymkravnummer halvåret1998, 1997-1998uttryckti
miljonerkronor verksumhetspoäng

6,047Upplands Väsby114
2,237Vallentuna115

Österåker 5,444117
3,624120 Värmdö

Järfälla 9,845123
2,285125 Ekerö

0Huddinge 11,052 -0126
20, 88 310633l127 Botkyrka

1,939128 Salem
14,036Haninge136
12,577138 Tyresö
4,985Upplands-Bro139
4,59Täby160

2,169Danderyd162
9,241163 Sollentuna

122,243180 Stockholm
17,199181 Södertälje
9,849 23931182 Nacka
6,737 -ll 141183 Sundbyberg
8,895184 Solna
3,832186 Lidingö
0,837 xNx187 Vaxholm
6,544188 Norrtälje
5,917Sigtuna191
4,302Nynäshamn192

Håbo 4,31305
Älvkarleby 2,612319

5,01 1360 Tierp
33,359380 Uppsala

5,817Enköping381
Östhammars 4,564 D 0382 1
Vingåker 1,984428

0,923 -6327461 Gnesta
7,62480 Nyköping

1,684Oxelösund481
4,033 -7605482 Flen

6,33 -12264Katrineholm483
22,469Eskilstuna484

5,237486 Strängnäs
0,791488 Trosa

Ödeshög 1,028509
0,751512 Ydre
1,458 9882Kinda513
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560 Boxholm 1,105 0
Åtvidaberg561 2,1 19 0
Finspång562 2,895 -16313

563 Valdemarsvik 2,276 9916
580 Linköping 17.916 0
581 Norrköping 23,843 0
582 Söderköping 3,137 0
583 Motala 10,331 0
584 Vadstena 1,039 0
586 Mjölby 3,407 0
604 Aneby 0,956 0
617 Gnosjö 1,224 0
662 Gislaved 4,558 0
665 Vaggeryd 1,371 0
680 Jönköping 23.521 0
682 Nässjö 6,756 0
683 Värnamo 2,467 -31495
684 Sävsjö 2,569 0
685 Vetlanda 5,468 0
686 Eksjö 3,441 4356

Tranås687 5,332 0
760 Uppvidinge 1,229 0
761 Lessebo 1,445 37031
763 Tingsryd 2,307 0
764 Alvesta 2,89 0

Älmhult765 2,919 17984
767 Markaryd 2,307 0
780 Växjö 13,639 0
781 Ljungby 3,537 0
810 Högsby 1,365 0
821 Hultsfred 2,38 0

Mönsterås860 4,293 44467
861 Emmaboda 1,775 17391
862 Torsås, MörbylångaKalmar, 16,565 -2960
880 Nybro 3,859 0
882 Oskarshamn 4,791 0
883 Västervik 9,525 0
884 Vimmerby 4,086 O
885 Borgholm 3,263 5880
980 Gotland 8,874 0
1060 Olofström l 95 0
1080 Karlskrona 12,445 0
1081 Ronneby 6,43 0
1082 Karlshamn 5,528 -1980
1083 Sölvesborg 3,004 0
1214 Svalöv 2,28 0
1230 Staffanstorp 2,774 0
1231 Burlöv 2,639 4969
1233 Vellinge 2,712 5182
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Ö.1256 Göinge 2,966 0
Örkelljunga1257 1,771 0

1260 Bjuv 3,355 0
1261 Kävlinge 4,857 -10423
1262 Lomma 1,601 0
1263 Svedala 2,885 48 3l
1264 Skurups 3,704 0
1265 Sjöbo 3,252 0
1266 Hörby 2,538 0
1267 Höör 2,507 0
1270 Tomelilla 2,577 0
1272 Bromölla 2,213 0
1273 Osby 1,692 0
1275 Perstorp 2,882 0
1276 Klippan 4,876 0

Åstorp1277 2,727 0
Båstad1278 2,059 0

1280 Malmö 53,527 0
1281 Lund 7,407 0
1282 Landskrona 6,321 -46351
1283 Helsingborg 26,958 0
1284 Höganäs 3,612 O
1285 Eslöv 4,201 0
1286 Ystad 5,651 0
1287 Trelleborg 8,569 0
1290 Kristianstad 16,945 0
1291 Simrishamn 3,521 -4577

Ängelholm1292 7,49 -5944
1293 Hässleholm 8,263 O
1315 Hylte 1,94 0
1380 Halmstad 14,625 0
1381 Laholm 2,757 -12166
1382 Falkenberg 4,388 0
1383 Varberg 7,589 0
1384 Kungsbacka 3,824 -2742
1401 Härryda 5,023 0
1402 Partille 4,738 0

Öckerö1407 1,149 -6788
1415 Stenungsund 3,22 0
1419 Tjörn 1,621 -17019
1421 Orust 2,969 18293
1427 Sotenäs 1,288 0
1430 Munkedal 2,882 31024
1435 Tanum 2,353 0
1480 Göteborg 10,761l -622688
1481 Mölndal 5,468 -18169
1482 Kungälv 6,186 0
1484 Lysekil 4,235 0
1485 Uddevalla 10,972 0
1486 Strömstad 2,135 12810
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1504 Dals-Ed 1,234 6533
1507 Färgelanda 1,02 0
1521 Ale 6,983 0
1524 Lerum 4,461 0

Vårgårda 2,113 43811527
1,03 01535 Bollebygd

Bengtsfors 2,221 01560
1561 1,705 -10578Mellerud

Lilla 2,47 01562 Edet
4,784 01563 Mark

1565 Svenljunga 3,82 0Tranemo
1566 Herrljunga 1,793 7372
1580 Vänersborg 7,354 12509

Trollhättan 12,538 01581
Alingsås1582 6,883 24046
Borås1583 20,164 88225

1584 Ulricehamn 4,168 -219
Åmål1585 3,2 0

1,663 01602 Grästorp
1,2461622 Mullsjö 0

1623 Habo 1,242 O
2,029 01637 Karlsborg

Gullspång 1,409 01643
2,745 01660 Vara

1661 2,931 32359Götene
1662 Tibro 2,227 0
1663 Töreboda 2,527 13037
1680 Mariestad 5,537 O
1681 Lidköping 6,051 O

4,579 O1682 Skara
1683 Skövde 9,473 0
1684 Hjo 2,09 O

5,2711685 Tidaholm 0
1686 Falköping 4,635 0
1715 Kil 1,412 0

1,333 -29431730 Eda
2,774 -41251737 Torsby

Storfors 1,508 145151760
1761 2,233 OHammarö
1762 Munkfors 1,141 0
1763 Forshaga 2,209 0
1764 Grums 2,083 0

Årjäng 2,345 -6501765
1766 Sunne 2,951 0

13,576 01780 Karlstad
254381781 Kristinehamn 3,809

2,042 01782 Filipstad
Hagfors 4,375 211291783
Arvika kommun 4,433 01784
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1785 Säfñe 3,294
1814 Lekeberg 1,462

Laxå1860 1,351
1861 Hallsberg 3,019
1862 Iegerf0rs 2,345
1863 Hällefors 2,537
1864 Ljusnarsberg 1,243

Örebro1880 20,949
1881 Kunna 1,601
1882 Askersund 1,768
1883 Kadskoga 6,346
1884 PJOra 1,515
1885 Lindesberg 4,281
1917 Heby 1,861
1960 Kungsör 1,563
1961 Hallstahammar Surahammar 6,624
1980 /ästerås 23,721
1981 Sam 3,714
1982 Fagersta, Norb-g.,Skinns-berg. 4,929
1983 Köping 5,748
1984 Arboga 2,662
2021 Vansbro 2,583
2023 Malung 4,878
2026 Gagnef 2,368
2029 Leksand 4,108
2031 Rättvik 2,9
2034 Orsa kommun 1,426

Älvdalen2039 2,334
2062 hdora 4,071
2080 Fmun 5,87
2081 Bodänge 9,208
2082 Säter 2,421
2083 Hedemora 2,971
2084 Avesta 4,987
2085 Ludvika 9.357
2101 Ockelbo 1,609
2104 llofors 2,096
2121 vanåker 3,208
2132 Nordanstig 3,212
2161 Igusdal 6,961
2180 Gävk 17,879
2181 Sandviken 10,172
2182 Söderhamn 8,382
2183 Boünäs 5,326
2184 Hudiksvall 6,265

Ånge2260 3,008
2262 Tinuå 4,588
2280 Ilärnösand 4,759
2281 Sundsvaü 17,477
2282 Büanübrs 4,818
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8Sollefteå 4,7 l2283
Örnsköldsvik 1,366l2284

1,682Ragunda2303
2,8322305 Bräcke
l ,9742309 Krokom
4,695Strömsund2313

Åre 2,8182321
2,4 l 32326 Berg
2,733Härjedalen2361

Östersund 9,0212380
1,077Nordmaling2401
0,5312403 Bjurholm
0,745Vindeln2404

191l2409 Robertsfors ,
1,124Norsjö2417
0,655Malå2418
1,9862421 Storuman
1,3182422 Sorsele
0,507Dorotea2425
0,5982460 Vännäs

24l2462 Vilhelmina
Åsele 1,0042463
Umeå 15,9332480

2,07Lycksele2481
Skellefteå 13,5I 72482

2,034Arvidsjaur2505
1,07Arjeplog2506

82,3 lJokkmokk2510
Överkalix 1,946325 l

5,7692514 Kalix
Övertorneå 1,1312518

2,774Pajala2521
5,5492523 Gällivare

Älvsbyn 2,3032560
Luleå 12,1582580
Piteå 9,2712581

9,8882582 Boden
3,682Haparanda2583
6,058Kiruna2584

1997-12-18, 64.Bilaga till regeringsbeslutKälla: nr
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Tabell 1 C Sammanställning basorganisationer för kommunalav
påvuxenutbildning nivå.gymnasial helårsplatserAntal enligt Skol-

verkets definition. Siffrorna reviderades i juni 1997.

Upplands-Väsby 275 Vadstena 30
Vallentuna 135 Mjölby 10
Österåker 120 Aneby 40
Värmdö 80 Gnosjö 55
Järfälla 440 Gislaved 145
Ekerö 75 Vaggeryd 55
Huddinge 545 Jönköping 475
Botkyrka 3 5l Nässjö 120
Salem 65 Värnamo 125
Haninge 265 Sävsjö 30
Tyresö 105 Vetlanda 180
Upplands-Bro 85 Eksjö 70
Täby Tranås105 40
Danderyd l0 Uppvidinge 45
Sollentuna 155 Lessebo 40
Stockholm 2 240 Tingsryd 35
Södertälje 305 Alvesta 50

ÄlmhultNacka 330 55
Sundbyberg 135 Markaryd 90
Solna 225 Växjö 305
Lidingö 95 Ljungby 100
Vaxholm 25 Högsby
Norrtälje Torsås250 10
Sigtuna 95 Mörbylånga 15
Nynäshamn 30 Hultsfred 55
Håbo 35 Mönsterås 60
Älvkarleby 35 Emmaboda 42
Tierp 50 Kalmar 225
Uppsala 545 Nybro 90
Enköping 170 Oskarshamn 101
Östhammar 70 Västervik 35
Vingåker 60 Vimmerby 35
Gnesta 35 Borgholm 60
Nyköping l75 Gotland 305
Oxelösund 60 Olofström 20
Flen 95 Karlskrona 85
Katrineholm 317 Ronneby 70
Eskilstuna 440 Karlshamn 190
Strängnäs 115 Sölvesborg 45

Östra-GöingeTrosa 20 95
Ödeshög Örkelljunga15 50
Ydre 10 Tomelilla 55
Kinda Bromölla 40
Boxholm 10 Osby 65
Åtvidaberg 35 Perstorp
Finspång 105 Klippan 70

ÅstorpValdemarsvik 80
Linköping 310 Båstad 75
Norrköping 485 Kristianstad 420
Söderköping 75 Simrishamn 70

ÄngelholmMotala 205 240
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155290 VänersborgHässleholm
125Trollhättan55Svalöv
210Alingsås80Staffanstorp
365Borås50Burlöv
90Ulricehamn95Vellinge

Åmål 4070Bjuv
2580 GrästorplKävlinge
2070 EssungaLomma
3530 MullsjöSvedala
50Habo45Skurup
35Karlsborg55Sjöbo
35Gullspång50Hörby
40105 VaraHöör
70980 GöteneMalmö
15675 TibroLund
90Töreboda295Landskrona

255Mariestad435Helsingborg
175Lidköping120Höganäs
155135 SkaraEslöv
270Skövde75Ystad
45Hjo185Trelleborg
55Tidaholm30Hylte

220Falköping490Halmstad
5595 KilLaholm
10140 EdaFalkenberg
65Torsbyl 75Varberg
20355 StorforsKungsbacka
45Hammarö85Härryda
30Munkfors140Partille

Öckerö 65Forshaga45
40Grums80Stenungsund

Årjäng 2530Tjörn
5045 SunneOrust

465Karlstad58Sotenäs
140Kristinehamn40Munkedal
35Filipstad75Tanum
85Hagfors3 090Göteborg

100Arvika245Mölndal
50Säffle110Kungälv
10LekebergLysekil
25Laxå215Uddevalla
80Hallsberg20Strömstad
45DegerforsDals-Ed
25Hällefors20Färgelanda
30Ljusnarsberg120Ale

Örebro 210200Lerum
7053 KumlaVårgårda
5530 AskersundBollebygd

130Karlskoga55Tranemo
2040 NoraBengtsfors
95Lindesberg30Mellerud

Skinnskatteberg35Lilla-Edet
156 SurahammarMark

40Heby20Svenljunga
4030 KungsörHerrljunga
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Hallstahammar 5 Ragunda 28
Norberg 45 Bräcke 20
Västerås 410 Krokom 85
Sala 95 Strömsund 40

Åre50Fagersta 55
Köping 185 Berg 40
Arboga 20 Härjedalen 30

ÖstersundVansbro 25 425
Malung 40 Nordmaling 55
Gagnef 35 Bjurholm 10
Leksand 40 Vindeln 30
Rättvik 30 Robertsfors 30
Orsa 40 Norsjö 20
Älvdalen Malå35 15
Smedjebacken 35 Storuman 25

100 SorseleMora 10
Falun 230 Dorotea 10
Borlänge 95 Vännäs 85
Säter 15 Vilhelmina 35

ÅseleHedemora 90 15
Umeå100Avesta 385

Ludvika 95 Lycksele 90
SkellefteåOckelbo 15 365

Hofors 65 Arvidsjaur 20
Ovanåker 45 Arjeplog 10
Nordanstig 30 Jokkmokk 5

ÖverkalixLjusdal 35 20
Gävle Kalix450 110

ÖvertorneåSandviken 195 25
Söderhamn 75 Pajala 30
Bollnäs 110 Gällivare 75

ÄlvsbynHudiksvall 90 5
Ånge Luleå20 495
Timrå Piteå 80-
Härnösand 85 Boden 115
Sundsvall 245 Haparanda 35
Kramfors 100 Kiruna 150
Sollefteå 105 Summa 36 914
Örnsköldsvik 300

Källa: Skolverket, 1997.

11-18-0699
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nivå.Tabell 1D. Kommunal vuxenutbildning grundläggande
Basorganisationer, framräknade i maj 1997.-
Turordning för del tillgängligt statsbidrag.att ta av-
Antal kronor utbetalats statsbidrag för grundläggandesom som-

halvåretvuxenutb. andra 1997.
halvåretAntal platser för utbetalt stöd andra 1997. Beräknat som-

antal kronor enligt dividerat med 000, eftersom kommu-15ovan
erhåller helår30 000 kronor och plats.nerna per

Kom. Kommun Basorg. Turordning statsbidrag97 Antal platsernr
för 97utbet.antalkr. stöd

Upplands-Väsby 127 960 000 641 155
2 Vallentuna 69 164 00

Österåker3 74 228 000 37555
4 Värmdö 58 O 0242
5 Järfälla 178 168 0 0
6 Ekerö 29 273 00

Huddinge 304 126 0 07
8 Botkyrka 475 19 3 570 000 238
9 Salem 40 161 0 0

10 Haninge 256 96 920 000 1281
11 Tyresö 134 138 0 0
12 Upplands-Bro 64 153 0 0
13 Täby 106 240 0 0
14 Danderyd 23 274 0 0

Sollentuna15 249 122 0 0
16 Stockholm 2293 6 420 000 428157

Södertälje 430 41 555 000 3717
18 Nacka 146 239 0 O
19 Sundbyberg 72 235 0 0
20 Solna 151 195 824 550 54,97

Lidingö 28221 33 0 0
22 Vaxholm 216 0 017

Norrtälje23 146 116 855 000 57
Sigtuna24 115 143 132 150 8,81

25 Nynäshamn 54 206 0 0
Håbo26 30 0265 0
Älvkarleby27 22 0 076

28 Tierp 19 222 0 0
29 Uppsala 409 233 0 0
30 Enköping 79 174 0 0

Östhammar 6031 79 0 0
Vingåker32 42 14 165 000 11

33 Gnesta 24 154 0 O
34 Nyköping 100 225 O O

Oxelösund35 25 152 O O
36 Flen 49 36 375 000 25
37 Katrineholm 129 20 0 0
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38 Eskilstuna 371 11 921 000 61,4
39 Strängnäs 75 133 570 000 38
40 Trosa 10 279 30 000 2

Ödeshög41 16 57 120 000 8
42 Ydre 2 284 0 0
43 Kinda 18 246 0 0
44 Boxholm 19 35 150 000 10

Åtvidaberg45 29 140 15 000 1
Finspång46 74 74 114 450 7,63

47 Valdemarsvik 14 149 105 000 7
48 Linköping 344 188 170 0001 78
49 Norrköping 400 77 3 000 000 200
50 Söderköping 32 182 0 0
51 Motala 48 218 0 0
52 Vadstena 19 186 135 000 9
53 Mjölby 129 103 0 0
54 Aneby 23 55 15 000 1
55 Gnosjö 36 24 0 0
56 Gislaved 80 78 222 150 14,81
57 Vaggeryd 33 87 0 0
58 Jönköping 337 110 1 576 500 105,1
59 Nässjö 46 241 0 0
60 Värnamo 67 173 0 0
61 Sävsjö 28 68 210 000 14
62 Vetlanda 46 150 345 000 23
63 Eksjö 27 266 81 000 5,4

Tranås64 23 158 0 0
65 Uppvidinge 27 21051 000 14
66 Lessebo 39 10 0 0
67 Tingsryd 32 123 0 0
68 Alvesta 65 39 255 000 17

Älmhult69 73 26 0 0
70 Markaryd 42 8 315 000 21
71 Växjö 238 124 1710000 114
72 Ljungby 57 208 0 0
73 Högsby 33 2 180 000 12

Torsås74 26 17 0 0
Mörbylånga75 13 283 0 0

76 Hultsfred 31 97 240 000 16
Mönsterås77 41 44 90 000 6

78 Emmaboda 24 113 180 000 12
79 Kalmar 181 99 365 0001 91
80 Nybro 44 107 298 200 19,88
81 Oskarshamn 67 141 258 600 17,24
82 Västervik 79 148 0 0
83 Vimmerby 13 209 0 0
84 Borgholm 29 70 157 800 10,52
85 Gotland 160 134 0 0
86 Olofström 87 5 657 750 43,85
87 Karlskrona 115 231 0 0
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600 11,4430 232 17188 Ronneby
O059 22989 Karlshamn

14210 00051 1890 Sölvesborg
O034 10291 Svalöv
0193 0Staffanstorp 5192
0O105 193 Burlöv
0281 OVellinge 4194

Ö. 029 0Göinge 4895
Örkelljunga 15225 00096 34 15

2248 330 000Bjuv 4397
0108 0Kävlinge 9998
0172 099 41Lomma

14210 210000Svedala 42100
000 1633 69 240Skurup101

2856 82 420 000Sjöbo102
196 13,0981 35051103 Hörby

1866 270 00058104 Höör
2,7729 109 41 550105 Tomelilla

18270 000106 Bromölla 35 54
050 0Osby 47107
760 105 000108 21Perstorp

2167 315 000109 Klippan 41
Åstorp 1937 62 285 000110

0Båstad 272 021111
1065000 712190 4112 Malmö

0 0219 224113 Lund
0 0318 12114 Landskrona

969 350 131,29459 27 l115 Helsingborg
465 000 3193 80116 Höganäs

58870 000116 28117 Eslöv
21,3104 61 319500118 Ystad

6432 960 000119 Trelleborg 128
0 0178 187120 Kristianstad
0 063 53121 Simrishamn

Ängelholm 0211 0122 84
000 76151 91 1 140123 Hässleholm

9 300 0,6216 145124 Hylte
0 0Halmstad 325 49125
0 0126 Laholm 30 192

178 0 0Falkenberg 56127
84 0 0Varberg 151128

0159 0129 Kungsbacka 183
1350 270 195 000130 Härryda
0219 0131 Partille 74

Öckerö 0288 0132 5
0275 0133 Stenungsund 32
0212 0134 Tjörn 32
043 127 0135 Orust
816 227 120 000136 Sotenäs
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137 Munkedal 24 100 180 000 12
01138Tanum 18 200 0

1966 65 0 0139 Göteborg
0140 Mölndal 133 2141.

Kungälv 286- 0 0141 48
Lysekil 30 225 000 15142 111
Uddevalla 43 310 800 20,72143 151

144 Strömstad 0 011 151
94 0145 Dals-Ed ll

146 Färgelanda 238 0 01
142 330 000 22147 Ale 43

148 84 207 OLerum
Vårgårda 16 0149 34
Bollebygd 23 105 0 01150

16 0151 Tranemo 177
Bengtsfors 165 0 0152 14
Mellerud 24 64 0 0153
Lilla Edet 52 9 390 000 26154

89 675 000 45155 Mark 47
156 Svenljunga 184 90 000 612

0 0157 Herrljunga 28 21
67 249 0 0158.Vänersborg

159.Trollhättan 165 56 245 000 831
Alingsås160 76 181 0 0
Borås161 331 22 0 0

162 Ulricehamn 33 189 0
Åmål163 37 38 135 600 9,04

164 Grästorp 4 269 30 000 2
165 Essunga 4 245 30 000 2

0 0166 Mullsjö 8 213
167 16 258 0 0Habo
168 16 166 0 0Karlsborg

Gullspång169 16 42 0 0
170 Vara 29 171 210000 14

Götene 20 194 0 O171
6 0172 Tibro 44 0

210 000 14173 Töreboda 27 37
Mariestad 65 210 000 14174 75
Lidköping 80 220 600 000 40175

176 Skara 0 071 71
Skövde 121 183 0 0177

178 Hjo 1.6 170 31 650 2,11
0179 Tidaholm 26 93 0

180 Falköping 50 243 0
181 Kil 24 252 0
182 Eda 13 118 75 000 5
183 Torsby 3 202 0 0

Storfors184 8 112 18 750 1,25
0185 Hammarö 37 163 0

186 Munkfors 11 73 0 0
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187 Forshaga 38 98
188 Grums 18 162

Årjäng189 139
190 Sunne 13 244
191 Karlstad 162 251
192 Kristinehamn 32 271
193 Filipstad 25 90
194 Hagfors 12 203
195 Arvika 34 255
196 Säffle 17 280 5,89
197 Lekeberg 25 63

Laxå198 18 59
199 Hallsberg 31 215
200 Degerfors 24 95
201 Hällefors 27 30
202 Ljusnarsberg 117

Örebro203 377 85 2 106 750
204 Kumla 63 86 225 450
205 Askersund 31 83 0
206 Karlskoga 76 101 225 450 0b-
207 Nora 19 204 135 000
208 Lindesberg 50 146 00075
209 Skinnskatteberg 179
210 Surahammar 13 167
211 Heby 32 88
212 Kungsör 20 92
213 Hallstahammar 25 125
214 Norberg 23

Västerås215 558 34 2 112 150 140,81
216 Sala 61 465 000114
217 Fagersta 28 115 O
218 Köping 177 0
219 Arboga 17 264 135 000
220 Vansbro 16 72 91 800
221 Malung 197 0
222 Gagnef 33 45 255 000
223 Leksand 41 160 75 000
224 Rättvik 24 120
225 Orsa 23 58

Älvdalen226 180
227 Smedjebacken 17 121
228 Mora 24 267
229 Falun 100 256
230 Borlänge 192 13 l 440 000
231 Säter 15 278 0
232 Hedemora 49 33 000375
233 Avesta 19 205 0
234 Ludvika 76 46 73 350 4,89
235 Ockelbo 16 52 120 000
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236 Hofors 25 191 0 0
Ovanåker237 22 135 0 0

238 Nordanstig 19 132 150 000 10
239 Ljusdal 38 147 0 0
240 Gävle 219 130 6501 000 110
241 Sandviken 163 40 0 0
242 Söderhamn 87 31 000555 37
243 Bollnäs 23 262 0 0
244 Hudiksvall 72 196 0 0

Ånge245 23 185 180 000 12
Timrå246 69 25 509 550 33,97

247 Härnösand 57 223 0 0
248 Sundsvall 366 89 0 0
249 Kramfors 20 253 100 200 6,68

Sollefteå250 40 221
Örnsköldsvik251 120 226

252 Ragunda 248
253 Bräcke 261
254 Krokom 27 247
255 Strömsund 28 176

Åre256 19 191
257 Berg 11 234
258 Härjedalen 260

Östersund259 205 137
260 Nordmaling 198
261 Bjurholm 285
262 Vindeln 276
263 Robertsfors 104
264 Norsjö 169
265 Malå 175 60 000
266 Storuman 257
267 Sorsele 230 15 000
268 Dorotea 199
269 Vännäs 144
270 Vilhelmina 250 90 000

Åsele271 254 30 000
272 Umeå 277
273 Lycksele 106

Skellefteå274 237
275 Arvidsjaur 131
276 Arjeplog 23
277 Jokkmokk 259

Överkalix278 129
279 Kalix 217

Övertorneå280 156
281 Pajala 128
282 Gällivare 190 60 000

Älvsbyn283 268 0
284 Luleå 146 201 393 600 Ov285 Piteå 57 263 0
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0287 034286 Boden
0136 0Haparanda 12287
0023622288 Kiruna

3883,7255 50026219 58Summa

Registerutdrag.1997 och 1998.Källor: Skolverket,
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förBilaga 2 CSN:s system

studiestödspoäng

Innehåll

studiestödspoäng2.1 Samband mellan gymnasiepoäng och
för2.2 Studiestödspoäng orienteringskurser

vuxenutbildning och studiestödspoäng2.3 Grundläggande
Heltidsstöd eller deltidsstöd2.4
Studiestöd och folkhögskolestudier2.5

UBS och Studiemedel kan förStudiestöden SVUXA, SVUX, ges
heltidsstudier för deltidsstudier. Vilken omfattning be-och som ges

vilken omfattning CSN bedömer studierna till och hurror som
många studierna.studiestödspoäng CSN därmed ger

studiestödspoäng beräknas för studierdet följande beskrivs hurI
gymnasienivå, för orienteringskurser och för kurser inom grund-

vuxenutbildningen. Se-läggande vuxenutbildning i den kommunala
många krävs för studiernadan hur studiestödspoäng attsomanges

heltidsstudier.ska behandlas som
studiestöd el-folkhögskolestudier ska heltNär CSN avgör om ge

tidsmått. be-ler inte används inte studiestödspoäng Dettautan ett
skrivs sist i bilagan.

gymnasiepoängSamband mellanl
och studiestödspoäng

studiestödspoäng/CSN-poänglätt blanda ihop begreppetDet är att
gymnasialgymnasiepoäng kapitel 6 för kurseroch begreppet se

nivå. båda kursdock olika och ochDe poängsystemen är sammaen
antal studiestödspo-visst antal gymnasiepoäng ochett ett annatger

så till vida gymnasiepoäng liggerSystemen hängeräng. attsamman
antaltill grund för CSN:s beräkningar studiestödspoäng. Detav

för multipliceras med vissgymnasiepoäng gäller viss kurs ensom en
få många studiestödspoäng CSNkoefficient för fram huratt som ger

Alltså:kursen.

studie-Antal gymnasiepoäng för kurs koefficient kursensxen
stödspoäng enligt CSN.

1771520600
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Koefñcienterna är:

0,31 för kurser i alla yrkesämnenämnen utom-
yrkesämnen0,22 för kurser i°

Dessa koefficienterna har ändrats under 1990-talet. Under 1992
båda frånsänktes koefficientema nivå då lågden de och det ställ-

des pådärmed högre krav fåde studerande för fullt studiestöd.att
Koefficienten för kurser i yrkesämnen har sedan dess legat kvar

nivå,den 0,22, den fastställdes till 1992. Koefficienten för all-som
fastställdes 1992 till 0,27 förmänna dessa har det skettämnen men

ytterligare ändring. Den l juli 1997 ändrades koefficienten tillen
0,31 för underlätta för eleverna i samband med Kunskapslyftetatt att

nåstartade. Att fullt studiestöd svåraredock fortfarande vidär stu-
dier i allmänna Dådet före 1992. nämligen koeffi-ämnen än var var
cienten för kurser i alla yrkesämnen 0,34.ämnen utom
För ämnesknuten praktik finns specialregel. För praktiken gälleren

det faktiska antalet klocktimmar praktiken omfattar ska mul-att som
tipliceras fåmed koefficienten 0,125 för antalet studiestödspo-att

CSNFS 1997:5 12 och 13 §äng.

Alltså:

Faktiskt antal klocktimmar i ämnesanknuten praktik 0,125 antal
studiestödspoäng.

2.2 Studiestödspoäng för

orienteringskurser
För orienteringskurser gäller de fastställt kursplanen föratt som en
orienteringskurs också ska bedömning orienteringskur-göra en av

omfattning. mångaDe ska därvid precisera hur hela arbetsdagarsens
studiedagar det normalt krävs för klara kursen nöj ak-att ettsom
tigt Kurserna lika mångasedan studiestödspoängsätt. ger som an-
givna hela arbetsdagar kurs. CSNFS 1997:5 l5§per

Kurseri yrkesämnen i dettasammanhangkurseri karaktärsämnenär de s.k.yrkesför-
beredande"gymnasieprogrammenenligt Skolverkets förprogramhandledning gymnasie-
skolansnationella Koefficienten0,31 gäller för övriga kurser finns deprogram. som
"yrkesförberedande" och alla kurser övriga Om bådekursprogrammen program. en
finns kurs i karaktärsämne "yrkesförberedande" och förekom-ett ettsomen program

samhällsvetenskapsprogrammeteller naturvetenskapsprogrammetgäller koeffi-mer
cienten0,31CSNFS 1997:512§.
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Alltså:

Antal hela arbetsdagar normalt krävs för orienteringskurssom en
antal studiestödspoäng.

2.3 Grundläggande Vuxenutbildning
och studiestödspoäng

När det gäller kurser grundläggande färdigheter iattsom avser ge
läsning, skrivning och räkning, bygger beräkningen studiestöds-av

det antal hela undervisningstimmarpoäng 60å minuter kur-som
omfattar. Antal klocktimmar i veckan studiestödspoängsen ger en-

ligt tabell 2A. Detta gäller under förutsättning den studerande del-att
regelbundet i all undervisning.tar

Tabell 2A. Antal studiestödspoäng för olika antal klocktimmar per
vecka i första delen kurserna andraspråksvenska, svenska ochav som
matematik

Klocktimmar/vecka studiestödspoäng period dagar15per om
l 0,6
2 1,1
3 1,7
4 2,2
5 2,8
6 3,3
7 3,9
8 4,4
9 5,0

10 5,6
ll 6,1
12 6,7
13 7,2
14 7,8
15 8,3
16 8,9
17 9,4
18 10,0

För andra kurser inom grundläggande vuxenutbildning finns
studiestödspoäng fastställda behöver räknautan att man om
via antal klocktimmar. Det antal studiestödspoäng dessasom
kurser kan avläsas i tabell 2B.ger
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vuxenutbild-grundläggandeifor kurser2B. StudiestödspoängTabell
andra-i svenska, svenskakursernaexklusive forsta delenning, somav

språk matematikoch

StudiestödspoängKurs

140första delenSvenska exkl
140andraspråk första delenexklSvenska som
102Engelska
l 19exkl första delenMatematik
23Samhällskunskap
15Religionskunskap
15Historia
15Geografi
23Fysik
15Kemi
26Biologi

deltidsstödHeltidsstöd eller2.4

bestämma hurCSN föranvänderStudiestödspoängen stu-stortatt
till. CSN-poängberättigade Presterasolikadiestöd är mot-personer

studiestöd. Om deheltidsstudier fullt poängsvarande som pre-ges
studiestöd iheltidsstudier,för klassasinte räcker attsteras gessom

omfattning.mindreen
kalenderhalvår dividerasfortlöpande understudier bedrivsNär ett

perioder 15helamed antaletstudiestödspoängtotala antaletdet om
uppgårdåhalvåret. Omunderstudierna omfattar poängendagar som

studierna15-dagarsperiod10genomsnitt minsttill i varaansesper
så-gällerEnkelt uttryckt1997:5 2 §.heltidsomfattning CSNFSav

heltidsstudiermånad räknasstudiestödspoängledes 20att somper
halvtid.månad räknas10och poängatt somper

studiefinanseringfå omfattningargår änandraDet även att av
dågällerPå motsvarandehalvtid.50% sättheltid och100% att

nivå stöd.varje Förförskaminsta antalvisst poäng presterasett av
och 90med 50, 75deltidsstödStudiemedelSVUXA ochSVUX, ges

9025, 50, 75 ochbeviljas medstöd. UBS kanhelt procentprocent av
helt bidrag.av

studiestödspoäng-halvtidsstöd,ellerbevilja hel-CSN kan trots att
månad, det finnsi genomsnittrespektive 10understiger 20 omperen

harSärskilda skäl kanför det.särskilda skäl att person envara en
kanoch intehandikapphörselskada ellereller gravtett annatsyn-

40arbetstideneller halvauppnå helapoänggränserna atttrots resp
skäl kanstudierna. Etttim/vecka20 attägnas annat personenvara

råd till 2§allmännaCSNFS 1997:5dyslexi.har
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ochStudiestöd2.5

folkhögskolestudier
studiearbeteomfattar planeratfolkhögskolaStudier vid ett omsom

ochheltidsstudierveckatimmar ä 60 minuterminst 20 anses varaper
min-omfattarstudiestöd. Studiertill fulltberättigar därmedde som

deltids-veckaminst 10 timmar20 timmar,dre än varaansespermen
10 timmarmindreomfattningenpå halvtid. Om änstudier minst är

få eller Studieme-SVUXAinte SVUX,de studerandevecka kanper
Särskiltdock eftersomutbildningsbidrag kanSärskiltdel. ut-ges,

få 25bidrag. Förheltmed 25bildningsbidrag kan attprocent avges
planeratutbildningsbidrag krävsSärskilthelt stu-att ettprocent av

13CSNFS 1992:föreligger.veckaminst 5 timmardiearbete perom
1997:6 12 §OCH CSNFS
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Bilaga Kunskapslyftskom-3

påmitténs remissvar

studiestödsutredning-
SOU 1996:90en

KLK

unskapslyfrskommittén 996- 10-29 21/96K l Dnr
U 1995:09

Remissvar studiestödsutredningen
på SammanhålletHärmed överlämnar kommittén sitt remissvar

studiestöd SOU 1996:90.
Remissvaret behandlades vid kommitténs sammanträde den 21

oktober 1996.

Anders Arneson
ordförande

Åsa Sohlman
Huvudsekreterare
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1 Bakgrund
Kunskapslyftskommittén hari sitt första delbetänkande "En strategi

livslångför kunskapslyft 1996:27och lärande" SOU diskuterat all-
riktlinjer för den dylik strategi. vilarDen hörnpelare:männa tre

livslångtungdomsutbildning, lärande och kunskapslyft för vuxna.
ocksåKommittén har och kommunerna skallangett att staten ga-

"infrastruktur".god Till infrastrukturen hör enligt kom-rantera en
mittén bl.a. "ett sammanhängande finansieringssystem". bilaga1 en
till ocksådelbetänkandet kommittén ställning till vissa avväg-tog

gränsdragningsfrågor dånings- och aktuella för studiestö-som var
det.

Studiestödsutredningen har koncentrerat arbetet skapaatt
enhetligt studiefinansieringssystem för de ungdomar ochett vuxna

själva söker sig till studier inom det reguljära utbildningsväsen-som
det finansieraoch inte kan sina studier Det fallersätt.annatsom

vårtutanför förslaguppdrag lägga arbetsmarknadspolitikensatt
område."eller arbetslöshetsförsäkringens

förmånligt ändamålsenligt"Ett särskilt studiestöd kan ochettvara
ofta nödvändigt instrument för intressera arbetslösa för använ-att att
da arbetslöshetstiden till inomstudier Utbildning för reha-ramen

bibehållen frånbilitering sker regelmässigt ersättning sjuk-med el-
året. får ocksåler arbetsskadeförsäkring under det första räknaMan

med anställda kommer kunna studera i det reguljära utbild-att att
bibehållande löneförmånernaningsväsendet med olika delarav av

eller de andra former för finansiering personalutbildningav som par-
arbetsmarknaden kan komma Den formterna att enas om. av

årkompetenskonton diskuterats aktualiserasunder kansom senare
sådanti sammanhang."t.ex. ett

missivet till remissen studiestödsutredningenI uppmanas re-
missinstanserna "ta hänsyn till reformen förslagen i be-äratt att som

innehållertänkandet ofinansierad bidragshöjning och skall därfören
i sina förslaglämna till finansiering inom för studiestö-svar ramen
det."

förhållandeStudiestödsutredningens förslag2 i
till kommitténs strategi försyn en

livslångtkunskapslyft och lärande

Allmänna synpunkter

Kommittén det skulle ha varit fördel studiestödsut-attanser en om
båderedningen finansieringhade kunnat utarbeta förslag till av ung-
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Såväl effekti-helhetsperspektiv.studier iochdomars ett avvuxnas
torde dy-statsfinansiella skälfördelningsmässigavitets- och ettsom

nödvändigt.perspektivlikt vara
utbildning ochiinvesteringarbehövaskommerDet att mer

tillväxt ochbåde ekonomisktförframtidenkompetensutveckling i
utbildningsfördelning. Hurfå rättvisrimlig ochför ansvaretatt en

utbildning för kunskaps-ungdomsutbildning,finansieringenför av
kommunerna,mellanlivslångt skall fördelaslärandelyft och staten,

måste ilösasindivideroch enskildaarbetsmarknadens ettparter
sammanhang.

åter-slutbetänkandei sittför delför avsiktKommittén har att egen
utred-kommitténsmån inomfrågor de liggeri dentill dessakomma

ningsområde.
utbildningviktenredan pekavill dockKommittén att sesavnu

investe-betraktasVerkligenlångsiktig perspektiv ochi ett som en
kostnader imedfördeinvesteringarKaraktäristiskt för ärring. att

fianansierings-diskussionenframtiden.intäkter i Inuläget och vare-
hän-inte enbartkanandra aktörerellersig det gäller tastaten man-

måste beakta intäkterna.kostnadernatill ävenutan mansyn
arbe-studiestödsutredningenbegränsningar uppdragetDe somav

felakti-allmänhetenriskerartill slutsatsermed har lett atttat gesom
års ålder rim-studielån vid 30tak förframtiden. Ettinförsignalerga

livslångt behövslärande. Dettankarilla medexempelvis enommar
studiefinansie-förkoppling mellan dagens systernnärmare typ av

arbetsli-utbildning iochutbildningarbetsmarknadspolitiskring till
vet.

får be-genomförsförslagstudiestödsutredningensOm man vara
kanstudiestödssystemetsålunda reformeradedetredd ävenatt

medKommitténframtid.relativtrevideras inombehöva nära seren
olika parallellauppkommit medredansituationden som nuoro

be-råder beträffande derasoch de oklarheterstudistödssystem som
beskedplanering ha klaramåste för sinstuderandeständighet. De

studieperi-tilltänktunderkan förväntasstudiestödethur ut enseom
studievana.mindreindivider medviktigt förminstod. inteDetta är

på förslagenvissa delarSynpunkter av
bort kilar""tautredningenssympatiserar medKommittén strävan att

sammanhållet, flexibeltdiskuterarstudiestöddetoch göra merman
inlåsningseffekter.ochsnedvridningarrisk föroch med mindre

sig tillbegränsardetaljerhär inKommittén kan inte utan
kommitténarbeteanslutning till detsynpunkter ivissa allmänna som

"kunskapslyftsutbildning".utfört vad gällerhittills
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Stödnivån i kunskapslyftsutbildning

Kommittén studerar grundskolenivå ochattanser vuxna som
gymnasienivå bör ha finansieringsvillkor. Vuxna behöversamma
ofta kombinera studier grundskolenivå gymnasienivå.och Skill-
nader i finansieringsvillkoren kan leda till snedvridningar i studieva-
let.

månIden skillnader måste införas finansiella skäl skall deav vara
så små möjligt. De bästa finansieringsvillkoren börsom reserveras
för dem studerar i grundläggande vuxenutbildning. Det är över-som
huvudtaget inte önskvärt de studerar nivådenna skall be-att som

lånahöva för sina studier.

Stödnivån bör densamma påunder pröva kurser i kunskaps-vara som
lyftsutbildning

Studiestödsutredningen behandlar inte explicit på"pröva kurser"
eftersom stöd i utredningens förslag utgårinte för kortare peri-men

oder fyra veckor blirän det förmodligen svårt med studiefinansie-
ringen under dylika kurser.

påStudier distans bär i högre grad förän närvarande kunna finansieras
med studiestöd

Studiestödsutredningen föreslår ökad möjlighet få studiemedelatten
vid deltids-studier. Vad saknas dock konkret diskussionärsom en

olika deltids-studier och möjligheter till studiefinansie-typerom av
ring studier distans. Resultat och kompetens änav typsnarare av
utbildningsanordnare och studieform bör styrande för studie-vara
stödssystemet.

Utbildningsanordnare

Kommittén studerande fåskall till studiemedelatt rättanser stu-om
diestödet användas för jämförbar utbildning vid gymnasieskola,
komvux, skolor för i folkbildning och kunskapslyfts-statens vuxna,
utbildning samtidigt det för kommunerna blev möjligt frittattsom
lägga och upphandla kunskapslyftsutbildning från olikaut typer av
utbildningsanordnare.

§$F§v.li°
inI.r E

ønø ;UVc .
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