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Förord

Dir.direktivenligt sinaskaU1995:09Kunskapslyftskommittén
regeringsbeslutochDir. 1997:104och1996:71Dir.1995:67,
april 2000.den årslutbetänkande 1sittU1999/3858/V senastavge

hurförslag tillmedkommahuvuduppgiftKommitténs är att vuxen-
ef-bliutvecklas förskalångsiktigtSverigei attutbildningssystemet en

harKommitténlärandet.livslångai detintegrerad delochfektiv rege-
årligenavlämnasslutbetänkandetinnan rapporterauppdragringens att

utvärde-samordnavuxenutbildningsområdet,utvecklingen attom
föroch"Kunskapslyftsprojektet"femåriga attdetringarna ansvaraav
tillkommersatsningdennautvärderingarnationellafriståendeatt av

stånd.
svenska refor-deperspektivinternationelltbredare,fåFör att ett

Kunskapslyfts-lärande harlivslångtochvuxenutbildninginommema
studeraochforskareframstående attinbjudit experterkommittén tre

ochstarkasynpunktermedkommaochSverigeiutvecklingen sva-om
Kjell Rubenson,vuxenlärande:försvenskadetsidor i systemet pro-ga

AlbertKanada;Columbia, Vancouver,BritishofUniversityvidfessor
vidpedagogikinternationellförvid InstitutetgästprofessorTuijnman,

Danmarksprofessor vidWahlgren,BjarneuniversitetStockholms samt
Voksenuddannelse.forForskningscenterförchefskole ochLaererhoj

materialskriftligtbakgrundvaritharuppdrag att motExperternas av
ochorganisationermyndigheter,och lokalanationellabesök hossamt

gällerdetutvecklingstendenseruppfattning närskaffa sigparter omen
bakgrund ochdennaharvuxenutbildning. Expertgruppensvensk mot

debatteninternationelladenerfarenhetersinautgångspunkt imed av
tillställningtagitförnyelsevuxenpedagogiskochlärandelivslångtom

övergripandeochi Sverigevuxenutbildningenioch bristerframgångar
vuxenutbildningspolitik.gäller framtidensdetstrategivalfrågor närom

tillsinöverlämnadeinternationella rapportDen expertgruppen
i december 1999.Kunskapslyftskommittén

sekretariat harKunskapslyftskommitténsprojektetförAnsvariga
Sundmark.Åsa och MårtenLevinThorbjörnSohlman,varit

förstadetflerfaldigt. Fördennapublicera ärmedSyftet rapportatt
formernanationella debattenbidrag till denviktigtettrapporten omger
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för den framtida vuxenutbildningen. detFör andra får Kunskapslyfts-
kommittén intressant underlag för fortsattaett diskussioner inom kom-
mittén infor kommande ställningstaganden då det gäller refonneringen

vuxenutbildningen. För det tredje hoppas kommitténav att attgenom
sprids ska andra aktörerrapporten även på vuxenutbildningsområdet få

bättre förutsättningar för såväl lokalt regionaltatt utvecklasom vuxen-
utbildningen.

För ordningens skull bör påpekas Kunskapslyftskommitténatt ge-
publicera inte någotatt forrapporten dess innehålltar ellernom ansvar

de slutsatser de internationella drar.experternasom

Stockholm i december 1999

Anders Ameson

/Åsa Sohlman
Thorbjörn Levin
Mårten Sundmark
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Inledning

bestå-expertgruppinbjöd hösten 1998Kunskapslyftskommittén en
vuxenpedago-internationell kännedommedforskareende tre omav

starka ochsynpunktermedinkommaförhållandengiska att svaga
och lärande för Av-för utbildningsvenskadetsidor i systemet vuxna.

internationellt perspektivochbredarefådettapåsikten sätt ettattvar
vuxenutbildningsformerna.svenskapå de

föreliggande skrift-bakgrunduppgiftExpertgruppens att mot avvar
lokal nivå hosnationell ochdiskussioner påbesök ochochmaterialligt

överblickskaffa sigochorganisationer övermyndigheter, parter en
svenskiutvecklingstendensemagenerellaoch deKunskapslyftet

vuxenutbildning.
vuxenutbild-framtidadiskussiontill vårbakgrundSom enomen

lärandeför hur livslångtinledningsvis kortfattatredogörsningspolitik
försökoch vidareinternationella debattenden görs attbehandlas i ett

in de dags-vuxenutbildningsrefonnårsutgångspunkt i 1967 sättamed
Därefter våraperspektiv.historisktfrågorna iaktuella presenterarett

i nuläget. Frå-och bristerframgångarbeträffandeintryckövergripande
uppmärksamhet i ka-särskildvuxenpedagogisk förnyelse ägnasgan om

överväganden ochredovisasAvslutningsvispitel fyra. expertgruppens
framtidastrategival inför denbeträffanderekommendationer vuxen-

utbildningspolitiken.

British ColumbiaiUniversitetKjell Rubenson,
Stockholms universitetAlbert Tuijnman,

LärarhögskolaDanmarksWahlgren,Bjarne
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i denlärandeLivslångtl
debatteninternationella

Introduktionl1
.

innehåller förDentillinledningallmän rapporten.kapiteldettaI enges
lärandelivslångthar gjorttendenserdeöversiktförsta överdet somen
iOECDinomliksomSverige, stort.policyområde iprioriterattill ett

för livslångtpolitiksamladpåOECD:skommerandradetFör ensyn
i de politis-delvisavspeglaskortfattat. Dennabeskrivaslärande att syn

års1996bakomtycks liggaambitionerochförväntningarmål,ka som
Slutli-avsnittet.tredjedetbeskrivs iKunskapslyftet,tillinitiativ som

Vuxenutbildningensgällervadjämförelserantal vo-ettpresenterasgen
forPersson-planentidpunkt dåvid denSverige,visarlym. Dessa att

egentligenlanserades,till år 2000arbetslöshetendenhalvera öppnaatt
deltagande igällerinternationellt vadtillvälganskalåg vuxen-redan

avsnittet.avslutandei detSlutsatserutbildning. ges

kunskapssamhälletsvenskaDet1.2

has-nystartadellernågoninteGlobaliseringen är process, menensny
sig iDet rörintegrationsprocessen äromfattningenochtigheten ny.av

kapitalinvesteratrörelsergränsöverskridandeenbartdag inte avom
konsumtionsmarkna-tjänster,ocksågradökandeioch utan omvaror

de har.kunskapoch denmed de idéermänniskorochinformationder,
åldrandefaktorer:huvudsak fyraiframåtdrivsUtvecklingen av

finans-sammanslagningmarknader,avregleringbefolkningar, avav
kommunikationstekno-ochinformations-spridningochmarknader, av

ekonomiskasociala ochändratfaktorerdessaharTillsammanslogi.
mänskligt ochvärdeochländerolika nytti gett ettförutsättningar so-

möjlighetharadministratörereller attpolitikerVarkenkapital.cialt an-
regleraförlitabrukadede attinstrumenträckavända den somav

kapitalströmmareffekterdämpaochnationalekonomin avogynnsamma
för inter-spelrummetEftersomvälfärdsstaten.industriellagamlai den
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vention i den makroekonomiska sfären har blivit begränsat, för-mer
söker beslutsfattare i utsträckningstörre tidigareän använda sig deav

möjligheter teknologiska innovationer ochnya mänskligt kapitalsom
medför.

Bästa bemötasättet utmaningarnaatt stärkaär arbetsmarknadens,att
företagens och individernas kapacitet sig till förändringar,att anpassa
förbättra produktiviteten och dra tekniska innovationer.nytta Menav
flexibiliteten och kapaciteten sig beroratt först och främst påanpassa
kunskaper och färdigheter hos arbetskraften. Den gradvisa ökningen av
formell utbildningsnivå skett i Sverige sedan andra världskrigetsom
ändrar inte det faktum, betydandeatt mängd svenskar har brister ien
viktiga färdigheter läsning och skrivning OECD, l997a. Medansom
de välutbildade delar det välstånd kunskapsekonominsom genere-

kommer många andra, främst korttidsutbildade och invandrare,rar, att
förbli bundna vid avsomnande industrier och arbetsplatser erbju-som
der dålig lön, osäkerhet, få förmåner och få tillfällen till kompetens-
utveckling. Vuxenutbildning, personalutbildning och kompetensutveck-
ling på arbetsplatser därför ekonomiskt,är fördelningspolitiskt och so-
cialt betydelsefulla komponenter i den strategi för kunskapslyft och
livslångt lärande Sverige valt för det framtida kunskaps-att mötasom
samhället.

1.3 Grundtankarna i OECD:s policystrategi
för livslångt lärande

Livslångt lärande för alla har blivit allt viktigare inslagett i Sveriges
långsiktiga politik. Denna idé förstås bäst individu-som en process av
ellt lärande och utveckling under helt liv, frånett tillvaggan graven -från lärande i tidig barndom till lärande under pensionsåldem. Det är

allomfattande begreppett hänvisar inte bara till utbildning i for-som
mella miljöer, såsom skolor, universitet och vuxenutbildningsinstitu-
tioner, också till det "livsvidautan lärandet i informella miljöer, både
hemma och på arbetet OECD, 1996.

Det bör begreppetnämnas livslångtatt lärande har haft föregångare
i likartade idéer under slutet 1960-talet. Ett exempel återkom-ärav
mande utbildning, begrepp utveckladesett i Sverige och formali-som
serades ÅterkommandeOECD under år 1973. utbildningav hade sina

humankapitalteorinirötter och idéer rullande reformer och soci-om
ingenjörskonst. Tanken sprida utbildningstillfällenatt övervar en

livstid, blandade med arbete och fritid, och alternativ tillettsom en
förlängning formell utbildning under den första delenav livet.av
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strategi, ochlångsiktigÅterkommande lanseradesutbildning som en
kapitel 2.lärande selivslångtmålet var

dåfrån de 27utbildningsministramadettabakgrund möttesMot av
januariden 16sekelkvartsParisiOECD-ländema nästan ett senare,

för livs-policystrategiframtidapåkaraktärendiskuteraför1996, att en
stegvis ettde kom göramedoch överens attlärande. Ilångt att om

ministrarnaalla,förverklighettill en sattelärandelivslångt enupp
gårUtmaningenårtionde.föragendaambitiös nästaochkomplex

för Dentredje chansellerandralängremycket än att vuxna.enge en
ochalla slag,utvecklingindividuellochsamhälleligomfattar pers-av

systemtänkande.pektivet är
poli-i OECD:sgrundtankarsamverkandefyrahuvudsakfinns iDet

lärande:livslångtförcystrategi

förbätt-lärande,livslångtförförutsättningarnastärkaAtt genom-
individorienterad grundskola,vital,förskola,tilltillgångrad en

utbud andrabredareochalla,förgymnasieskola ett avgenomen
icke-formellt lärande;förochutbildningformer arrangemangav

etableraoch arbete,lärandemellan attsambandetFrämja genom-
övergångar mel-flexiblaunderlättaroch broarvägar somnya

kompetensförsörjning iochpersonalutbildningutbildning,lan
förinstrumentoch förbättraskapaocharbetslivet, attgenom

för-dessa äroch kompetens änkunskapvalidering varav -
värvade;

anordnareocharbetsgivareenskilda, attförincitamentskapaAtt-
förädlings-produceraochlärandelivslångti attinvestera mer

effektivitet;ochförbättrad kvalitetvärde genom
allaansvarsfördelning hos sär-ochroller parter,tänkaAtt över-

myndighe-ochregeringsdepartementolikaocharbetsgivareskilt
på till-efterfråganochutbudetinflytandehar överter, avsom

lärande.förfällen

oktober 1997,iÄven i Paris,arbetsmarknadsministrar möttesOECD:s
för livslångtstrategiihur derasdiskuterablandför annatatt ansvar en

centralanå devad gällerkomdefinieras. De attöverensskullelärande
på fleraborde sätt:arbetsmarknadspolitikenmålen att anpassasom

breddas förskullearbetsmarknadspolitiken attOmfattningen av-
exempelvisarbetslösa,målgrupperflerfrån änbehovetmöta

riskzonen;anställda iochkorttidsutbildade
arbetsmarknads-sådan bredareimplementeringgällerVad enav-

kärnkom-på sinafokuseraarbetsmarknadsverkenbordepolitik,
petenser;
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långsiktigtEtt perspektiv skulle tillämpas for säkerställa till-att-
gången på ständigt återkommande tillfällen för kvalificerat lä-
rande; och
Nya skulle skapas förvägar säkra lärande, ochatt detatt när var-

kan bli värderatän äger och erkänt sättett sätterrum, som
individerna i stånd föra lärande ochatt arbete tillsamman en
enhet.

brettEn baserad strategi for livslång lärande har således antagits av
både utbildningsministrar och arbetsmarknadsministrar, deäven om
sista tillade inte. överbetona kompetensutveckling.att lösningensom.
på arbetsmarknadens alla problem, antingen det frågan låga lö-är om

arbetslöshet eller påtvingad overksamhet OECD, 1997b, 25-ner, pp.
26.

Ett antal förslag och rekommendationer implementering livs-om av
långt lärande har således blivit åtkomliga från OECD-källor på senare
år. Listan nedan de framträdande fakto-mestsummerar gemensamma
rema:

Nytt systemtänkande: tonvikt på individen, mindremer-
institutioner.
Från utbud till efterfrågan och från social till individuell efter--
frågan.
Motivationens viktiga roll: alla kan och alla skall...-
Målstyming och resultatstyrning.-
Fortsatt decentralisering.-
Fortsatt tillhandahållande mångfald och marknadsorientering.av-
Partnerskap och tonvikt individuellt ansvar.-
Slut den offentliga sektorns monopol utbildning.-
Ökat val och individuella utbildningsplaner och utbildnings--
kontrakt.
Validering och erkännande kunskaper och färdigheter.av-

rollerNya för lärare: lagarbete och läraren mentor.som-
arkitektur:Ny bygg fler integrerade kunskapscentra.-

Tonvikt på modern kommunikationsteknologi.-

Slutligen betonar OECD kommunikationspolitikens viktiga roll. Till-
gång till och användning möjligheter för livslångt lärande till vissärav
grad beroende tillgång till informations- och kommunikationstekno-av
logi. effektivtFör användande denna krävs braett förkunskaper ochav
färdigheter. det finnsOm ojämlik tillgång till sådana teknologier ien
ekonomisk, social eller kulturell bemärkelse, blir livslångt lärande inte
"för alla exklusivt. Det gällerutan människor saknar desamma om
nödvändigaste förkunskapema. Livslångt lärande tillsammans med
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existerande skillnadernade redanfördjupadåkommerteknologin att
och inkoms-arbetstillfällenlivsutsikter,socialamellan olika gruppers

paral-lärandelivslångtpolitik för attförutsätterFöljaktligen enter. en
informationsteknologinstilltillträdebreddaförlell strategi attantas

för allalärandelivslångtfrämja1999. AttTuijnman,infrastruktur
utbildningsmarkna-påbaraingripande intekrävadärförkommer ettatt

kommuni-ochinformationteknologi,områden förockså inomden utan
kation.

tillkomstKunskapslyftets1.4

också be-för haruttryckOECDlärandelivslångt gettidéerDe somom
dis-fördes1980-talets slutRedan viddebatten.svenskadeni enrörts

utbild-radikalt höjakunskapslyft förbehovet attkussion ett stortavom
ochAbrahamssonbefolkningen sesvenskadenhosningsnivån vuxna

emellertid dödhögkonjunkturenrådandedå tog1988. DenTuijnman,
stodLandetdocklägetårNågra annat.ettdebatt.på denna varsenare

ekonomi och ringarelativtarbetslöshet,ökandesnabbtinför svagenen
produktivitetstillväxt.snabbutsikter till

för aktivför sittbeundratslängelandI engagemangett som
medsysselsättninguppnå fulliarbetsmarknadspolitik strävan atten

minskaregeringenstarkdetfanns attinflation,lågbibehållen press
delvisblevLösningenproduktiviteten.ökaocharbetslösheten

nationelltfemårigtföreslogs 1995dennaI ettPersson-planen.
ispjutspetsKunskapslyftetmedvuxenutbildningsinitiativ, enensom

till år 2000arbetslöshetendenhalveraförstrategi öppnabredare att
juli 1997.började den lGenomförandet1996:27.SOU

vuxenutbild-itillgång platserexpanderandekrävdePlanen en
förverk-förgymnasiestudier,grundskole- och attgälldevadbådening,

tjä-Kunskapslyftet kombred bas.påkunskapslyft attnationelltliga ett
OECD:sspeglar delaravseendeni olikamål,flertal avett somna

del blev deutbildningspolitikensFörbeskrevspolicystrategi ovan.som
förinfrastrukturennationelladenförbättra ettmålenövergripande att

lärande,effektivtochflexibelt att:genom

vuxenutbildningssektom;marknadsvillkor iInföra nya-
önskemål;ochbehovindividuellainRinga-

förankring;och regionalalokalaVuxenutbildningensFörstärka-
universitet;högskolor ochpåför studierbehörighetenBredda-

vuxenutbildning;förnyelse inomochforskningUppmuntra-
metoder;pedagogiskatillämpningochutvecklingGynna nyaav-

studiefinansiering.frågor kringnytänkande iStödja-
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Det står klart, förbättradävenatt samordning mellan de olika depar-en
tementsområdena, och då främst utbildning och arbetsmarknad, bör be-
traktas del planen:som en av

Arbetsmarknadspolitik; Minska bördan arbetsmarknadspoliti--
ken frigöra den från uppgifteratt liggergenom närmastsom
den allmänna Vuxenutbildningens område och olikauppmuntra

fokusera åtgärderatt knutna tillnära arbete ochprogram
flaskhalsar på arbetsmarknaden.
Ekonomisk politik." Påverka produktivitetsutveckling och ekono--
misk tillväxt förbättra tillgången på kunskapatt och ökagenom
flexibilitet och rörlighet.
Industri- och regionalpolitik: Förbättra villkoren för små och-
medelstora företag och egenföretagare i viss månatt styragenom
kompetensutveckling de behov finnsmot lokala arbets-som
marknader.
Social- och fördelningspolitik: Minska kunskapsklyftoma i- sam-
hället och sålunda påverka förutsättningarna för ökad jämlikhet.

Man kan konstatera, ovannämnda mål ochatt ambitioner för Kunskaps-
lyftet har oerhört räckvidd. Omfattningenstor övergri-gören att en
pande utvärdering i det blirnärmaste omöjlighet. Detta tordeen vara en
del förklaringen till den innovativa och mångfacetteradeav satsning på
utvärdering Kunskapslyftskommittén kom påbörja under arbe-attsom

gång Sohlman,se 1999.tets

1.5 Kortfattat internationellt perspektivom

på svensk vuxenutbildning
Initiativet till Kunskapslyftet kan innebärasägas två förskjutningar i
policytänkande i Sverige under mitten 1990-talet. Den första kanav
beskrivas från aktiv arbetsmarknadspolitikett steg till "aktivsom
utbildningspolitik". Den andra utvecklingen önskad förskjutningär en

tyngdpunkten från utbildning till lärande se kapitelav även 4.
I perspektivet strategi för livslångt lärande dessa två föränd-ären

ringar i policysynen inte helt problemfria, eftersom den utbild-nya
ningspolitiken i Sverige i viss mening kom innebära ytterligareatt en
förstärkning orienteringen "anordnare, institutionermot ochav
utbildning, och inte lärande sådant.mot som

Tabell 1 och 2 se bilaga till rapporten visar det totala antalet del-
i vuxenutbildning förtagare hela befolkningen och för arbetskraften i

rad länder. Siffrorna från periodenär 1994-1996 och hämtadeen är ur



debatten 15internationelladenlärandeLivslångt iSOU 1999:141

Adult LiteracyInternationalundersökning,OECD:sfrånresultaten
Observe-emellan.ländernaskillnadervisarResultatenSurvey. stora

befolk-deltagarandel på 53med procentSverige,bör, avatt enras
vidklart i topplågmedelvärdet på 36med procent,jämförtningen,

medel-arbetskraftenfördeltagarsiffromaGenerellttidpunkt. ärdenna
förresultatenhögrenågotländernastuderade änför detal 41 procent

relativtdocksiffrornatvåmellan de ärSkillnadenbefolkningen.hela
skill-däroch USA,Storbritannien störreSverige,små. Undantagen är

observerades.nader
Kunskapslyf-tillkomstenvidSverigesåledeskan attKonstateras av

befolkningensvad gällerinternationellttillvälmycketlågredantet
jämför-Motsvarandekaraktär.formellvuxenutbildningdeltagande i av

icke-formelltolika formerdeltagande ibefolkningensbara data avom
intefinnsutbildningsinstitutioner tyvärrutanförlärandeoch självstyrt

tillgängliga.
ochkorttidsutbildadehundraflerarekrytera tusenAmbitionen att

skallKunskapslyftsprogrammen motolikadetilllångtidsarbetslösa ses
viddeltagarfrekvenserna. Dethögadåtida redandebakgrund varav

entusi-få såskulleKunskapslyftetgivet ettintetidpunktdenna att pass
fick.faktisktdetallmänhetenfrånbemötandeastiskt som

formelldeltagandet idatabilagaTabell 3 se presenterar om
län-radutbildningsnivå förinitialbakgrundvuxenutbildning enmot av

de kort-blanddeltagandetvisarResultatenspråkgrupper. attellerder
25Sverige närmareijämförelsevis högttidsutbildade redan pro-var

siffrorna 15jämförbara ärl990-talet. De närmastvid mittencent av
ResultatenNederländerna. ärföroch 17Kanadaför procentprocent

rela-detvidaredel börSverigesländer. För noterasandraisämreännu
Sve-Följaktligenår.45-65åldersgruppenideltagandethögativt var

bättrekorttidsutbildadedetill sigdragällerdetmeritlistariges attnär
fak-ytterligareländerna. Detta ettjämförda äruppnåtts i devadän som

målgrupper,Kunskapslyftetstillmed hänsynbeaktasbörtum som
rekryteraaktivtsvåraresigvisatgenerellt har attdeteftersom vara

utbildning.med längreblandkorttidsutbildadebland än grupper

Sammanfattningl

viktigasteoch detillbakgrundenbådebeskrivitkortkapitel harDetta
lärandelivslångtstrategi förlångsiktigaochbredai dendelarna som

olikadehar dessutomskullsammanhangetsFörOECD.forrnulerats av
granskats.Kunskapslyftetsvenskadetinriktningenochmålen för av

ande slutsatser:följdradäravkanMan
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Det svenska policytänkandet ligga bakomantas Kunskaps-som-
lyftet i linje medär de grundprinciper finns beskrivna i filo-som
sofin livslångt lärande. Det också i linjeär medom OECD:s
rekommendationer vad gäller principerna för långsiktig utbild-
ningsplanering.
Målen för Kunskapslyftet flera ochär mångfacetterade. De stäl--
ler krav denstora utvärderingsplan Kunskapslyftskom-som
mittén har godkänt.
Internationellt hade Sverige vidsett Kunskapslyftets tillkomst a-

redan hög nivå deltagande i formell vuxenutbildning,en bav
jämförelsevis hög andel korttidsutbildadeen och arbetslösaav

bland deltagarna och c relativt hög kompetensnivå vad gäl-en
ler baskunskaper i läsning och matematik.
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vuxenutbildningspolitik:Svensk2

tillutbildningåterkommandeFrån

Kunskapslyftet

Introduktionl

Kunskapslyftskommittén,skall1996:71Dir.tilläggsdirektivenEnligt
vuxenutbildningssats-särskildafemårigadenutvärderingutifrån sin av

vuxenutbildningen. Somframtidadenförslagningen, ettpresentera om
tillkommitténhar1995:67direktiven Dir.ursprungligaframgår deav

Därvidlagkunskapslyft förnationelltförmåluppgift ettatt vuxna.ange
målen för dende allmännabedömabarainteskall kommittén sam-om

ställ-ocksåreviderasbehövervuxenutbildningen tahällsstödda utan
alla formerför omfattakompletterasskallmåldessaning till hur att av

vuxenutbildning.
utbildning-förbeaktandemedkommittén,skall ansvaretVidare av

denvila påskalltill vilketställningfinansiering, ta ansvar somens
för olikaarbetslivetochutbildningenfinansierade typeroffentligt av

för sinindividen börvilketutbildningsinsatser tasamt egenansvar
mellangränsdragningtill frågananslutningkompetensutveckling. I om

statsråd påföredragandepekaranordnareochutbildningsformerolika
samhälletsviktiga inslag,samverkanocharbetsfördelning är re-att om

arbetsmark-mellanSamspeleteffektivt.användasskall kunnasurser
förgrundenstår ioch skolanvuxenutbildningoch övrignadsutbildning

nivå.gymnasialpåfå utbildningmöjligheterliksom attvuxnas
denstimuleraåtgärder förocksåharKommittén överväga attatt

vuxenutbildning-samhällsstöddadeninomutvecklingenpedagogiska
ellerföreskrifterhinder idet finnskonstaterarkommitténOm atten:
för-lämnaskall kommitténutveckling,pedagogiskförstyrsystem en

1999:39, 453.SOUförändringarpå lämpligaslag s.
ochvuxenutbildningenframtidadendiskussionenVi att ommenar

utvecklingpedagogiskochgränsdragningmålsättning,rörandeförslag
utvecklatsstrukturVuxenutbildningenshuranalysgrundas ibör aven

detFramför alltinleddes.reformerna ärdå de1960-taletsedan stora
för detill grundövervägande lågbeakta vilkaväsentligt att somnoga
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lösningar valts och konsekvenserna härav för den framtida reform-som
strategin. Inte minst kan det värde akt de frågorattvara av ge som
fått någon tillfredsställande lösning. I detta kapitel vill främst disku-

gränsdragningsfrågoma inom den samhällsstyrdatera vuxenutbild-
ningen och dess relation till ungdomsskolan vidare frågansamt om
relationen mellan den samhällsstyrda vuxenutbildningen och personal-
utbildningen. Pedagogisk förnyelse behandlas i kapitel

2.2 Inrättandet kommunalav

vuxenutbildning

1967 års vuxenutbildningsrefonn Prop. 1967:85 innebar grundläg-en
gande omdaning utbildningsfältet och bekräftade vuxenutbild-attav
ningen blivit central fråga i svensk utbildningspolitik.en

Det föreligger tydliga likheter mellan situationen inför 1967 års re-
form och de problem Kunskapslyftskommittén har brottas med.attsom
Båda fokuserar primärt på kompetensgivande vuxenutbildning och ut-

reaktion på de omvälvande förändringargör i befolk-ägeren som rum
ningens utbildningssammansättning och arbetslivets struktur.

1967 års reform med tillbaka till 1946 års Skolkommissionrötter
har sin bakgrund i de radikala förändringar under 1950- och 1960-som
talet genomfördes det allmänna utbildningsväsendet och i arbets-av
marknadspolitiken. I Gymnasieutredningens GU betänkande, Vuxen-
utbildning och fackskolai gymnasium SOU 1965:60, framhålls
Vuxenutbildningens komplementerande roll. betonas,Det deatt trots
reformer höll på genomföras grundskolan och gymnasie-attsom av
skolan, så måste framöver räkna med det skulleäven kommaattman

finnas i livet behövdeatt möjligheter till studierpersoner, som senare
för nå sina personliga mål och undvika hamna i återvänds-att att en
gränd. Vidare skulle vuxenutbildningen möjligheter till bygga påattge
och/eller komplettera tidigare utbildning.

Den s.k. utbildningsreserven spelade betydande roll i den utbild-en
ningspolitiska diskussionen. Enligt GU:s beräkningar uppskattades
utbildningsreserven för gymnasial utbildning i åldrarna år21-30 1963
till 180 000 fångaAtt dessa och höja deras formellapersoner. upp
utbildningsnivå sågs centralt inte bara utifrån rättviseperspektivettsom

kanske framför allt utifrån nationalekonomiskautan överväganden.
rådandeDen föreställningen arbetsmarknadens utveckling ochattvar

snabba förändring krävde satsning på gymnasial vuxenutbildning. Ien
linje härmed underströk Yrkesutbildningsberedningens betänkande
SOU 1966:3 Vuxenutbildningens betydelse för den ekonomiska
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sågs nödvändig för hålla deSådan utbildningutvecklingen. attsom
vid liv och för tillgodogöra sigspecifika yrkeskunskaperna rönatt nya

framhöllproposition 1967:85och 1966:3, 275. Imetoder SOU s.
vidsamhällets ökade liggerhuvudvikten insatserföredragande att av

strävandenkan effektivt bidrag isådan vuxenutbildning utgöra ettsom
hadesvensk ekonomi. tankegångarframstegstakten i Dessafrämjaatt

humankapitaltänkande sedan början 1960-sin förankring i ett avsom,
på utbildningspolitiken inte bara i Sve-genomslagkrafttalet, fått stark

OECD-världen.helarige iutan
institutionellaundanröja dehade ambitionårs reform1967 attsom
och tillträdes-utbildningens innehålltill utbildning,hindren tillgång

efterfrågantill manifesteradbidragithar härigenomregler och att en
deltagande. psyko-i faktiskt Dekundepå vuxenutbildning omsättas

då själva utgångspunktenlitet intresse,logiska hindren attvarvar av
begränsatoch problemet egentligenefterfrågandet fanns attstor varen

tillfredsställaMed sitt syftestudiemöjlighetema.till bygga ettattatt ut
begåv-studiebegåvad den s.k.utbildningsbehov hosuttalat grupp,en

elitistiskha varit inspireradreformenningsreserven, närmast av ensyns
och Rubenson, 1986. Här-Olofssonjämlikhetsbegreppettolkning av

kompetensinriktad utbild-eftersamhälletmed strävar attatt geavses
iutbildningenoch förmår tillgodogöra sigönskarning dem attsom

genomsyrade dendet dennaLindensjö 1981fråga. Enligt syn somvar
utbildningsväsen-ägdedemokratiseringengenomgripande rum avsom

tilllika1960-talet och uttrycktesochdet under rätt1950- somsom
bakgrund, och bostadsort.social könutbildning oavsett

utbyggd kompetens-enighet behovetråddeMedan det stor av enom
dessstarkt isär vad gälldegick åsikternavuxenutbildning,inriktad

folkbild-det fanns långreformeninförorganisation. Läget attvar en
årsoch studieförbund, där 1947folkhögskolorningstradition med re-

utbyggnad verksamheten.snabb Dengrunden förform hade lagt aven
förekomutbyggd ochvuxenutbildningenkompetensgivande svagtvar

korrespondensstudier. startade Kurs-19531930-talet i formsedan av
följ-sedandet första kvällsgymnasietStockholmverksamheten i som

UnderMedborgarskolan och TBV.verksamhet inomdes liknandeav
med stödantal kommunala initiativtillkomslutet l950-talet ett somav

denkompletteringsgymnasium komvia Statens överatt tastatenav
studieförbunden ochövervägande del drivitsverksamhet till avsom

kvällsgymnasier.enskilda
vuxenutbild-föreslog särskildaYrkesutbildningsberedningen att

samlapå varje gymnasieort. Hit skulleningsinstitut skulle inrättas man
gymnasiala vuxenutbildningengrundläggande ochdeninte bara utan

yrkessektormotsvarande gymnasieskolansockså kurser för samtvuxna
markeravillearbetsmarknadsutbildningen. Härigenom vuxen-man

gränsdragningsprob-framtidasamtidigt vissautbildningens särart som
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lem skulle kunna undvikas. Förslaget radikalt och skulle ha innebu-var
rit helt struktur skapades där områdena arbetsmarknadatt ochen ut-ny
bildning integrerades.

Gymnasieutredningen försiktig och föreslog kommu-attvar mer
skulle huvudman för den kompetensgivande utbildningen,nerna vara

då detta skulle underlätta samordningen med ungdomsutbildningen,
och lärarna skulle kunna få sin tjänstgöring förlagd såväl till ungdoms-
gymnasiet vuxengymnasiet. Förslaget utgick från behovetsom snarare

integrera och samordna skolan och den kompetensinriktadeattav
vuxenutbildningen och bortsåg från gränsdragningsproblematiken inom
vuxenutbildningen.

I sin avhandling Undervisning Komvux framhåller Höghielmi 1985
del diskussioner i bakgrundsanalysema så komatt trots Gymnasie-en

utredningens förslag innebära utredarna inte såg någraatt att större
olikheter mellan undervisa i de två skolfonnema. Man utgick ifrånatt

det förhållningssätt till undervisning gångbart inomatt som var ung-
domsskolan skulle också inom den kommunala vuxenutbild-passa nya
ningen, dvs. det egentligen inte någon skillnad mellan under-att attvar
visa eller barn och ungdomar 51. Liksom Yrkesutbildnings-vuxna
beredningen framhöll också Gymnasieutredningen de lärareatt som
skulle undervisa måste få god vuxenpedagogisk utbildning.en

Skolöverstyrelsen skeptisk till Gymnasieutredningens förslagvar
och framförde rörande möjligheterna tillgodose deattoro vuxnas
utbildningsbehov hänsyn till de studiesituation isamt att ta vuxnas en
organisation till formen hör hemma inom ungdomsutbildningen.som
Man varnade också för vuxenpedagogiken inte skulle bli någotatt

de traditionella metoder domineradeän ungdomsutbild-annat som
ningen. dessa invändningarTrots det Gymnasieutredningens för-var
slag kom bli styrande och års1967 reform innebar denatt attsom
kommunala vuxenutbildningen inrättades.

I och med 1967 års reform kom vuxenutbildningen utgöraatt sär-ett
skilt policyområde vilket kom till uttryck i den statliga administratio-

med särskilda enheter för vuxenutbildning såväl inom utbildnings-nen
departementet dåvarande Skolöverstyrelsen. samladesHär plane-som
ringen hela den statliga vuxenutbildningen under huvudområden,treav
folkbildning, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbild-

ning.
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tillkompetensinriktad utbildningFrån2.3

ambitionerfördelningspolitiska

från ambi-kraftig omsvängningemellertid mycketskeddeDet snart en
studiebegåvadtillgodose behoven hoshandtionen i förstaatt en grupp

förgrunden.fördelningspolitiska aspekter i Nuställatill ambition atten
debegåvningsreservendet inte längre utan gruppernaresurssvagavar

område.inom Vuxenutbildningensför insatsernastod i centrumsom
syf-sjuttiotalet följde rad propositionerdelenUnder första somenav

bristfälligför med kort ochhand underlättatade till i förstaatt personer
påbildningsnivå 1972:26, s.1. Kronanhöja sin Prop.skolgång att

rad åtgärder förresulterade iproposition 1975:23,verket attensomvar
uppsökandeför denfast organisationnå de eftersatta grupperna, en

kraftig utbyggnadvuxenutbildningsstöd ochsärskildaverksamheten, en
inrät-cirkelverksamhet. Vidare skapades,studieförbundens genomav

förbättrade möjlighetervuxenutbildningsstödet,särskildatandet detav
vuxenutbildning påkompetensinriktadbedrivaför korttidsutbildade att

heltid.
bakgrundbörstudieförbundens verksamhetBetoningen motsesav

i börjandemokratidebatt fördes i Sverigeochden rättvise- avsomav
arbetslivet ochdemokratiseringenstod1970-talet. rätt-I centrum enav

föredra-understrykerpropositionenvälfärden. Ifördelningvisare av
indivi-stärkaall vuxenutbildninguppgift förviktiggande är attatt en

dettaårs reform främstMedan 1967arbetslivet.dens ställning i sett
ochvuxenutbildningenkompetensgivandeför denuppgiftsom en

proposition.årsvidgas perspektivet i 1975arbetsmarknadsutbildningen

hurentydigtockså det inte möjligtanfört följervad jag avgöraAv är attatt
vuxenutbildning. Så--olika formerfullgöras inomdessa uppgifter skall av

studiecirkelns form eller vid folkhögskolaikan studierlunda t.ex. ge en
byte arbetsupp-på arbetsmarknaden eller förförgod beredskap utatt av

yrkesförbere-primär uppgiftstudier inte hardessagifter atttrots att som ge
delse 1975:23.Prop.

också i denoch studiecirkeln bottnarstudieförbundenBetoningen av
sinamöjligheter själva påverkaöka delades vidvikt attatt vuxnassom

sökas imål får till väsentlig delMedel nå sådanalevnadsvillkor. att
uppläggninginnehåll och op cit..utbildningens

vuxenutbild-den kompetensinriktadenedtoningenrelativaDen av
humankapitaltänkandettidpunkt dåvidningen kommer sär-varen

snabba expansionenutbildningspolitiken.framträdande inom Denskilt
roll förökade tvivel utbildningensungdomsutbildningen och omav

utbildnings-tvivel kring 1960-taletshade skapatekonomisk tillväxt
för-arbetslivet stod iaspektstället deteufori. I av somen annanvar

Kursändringen inomekonomiska demokratin.dengrunden, vuxen-
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utbildningen kopplas med det omfattande reformarbetesamman som
genomfördes på arbetslivets område och syftade till kraftigt ökaattsom
arbetstagarnas inflytande på och deltagande besluti derasrörsom
arbetsförhållanden.

Förutom arbetslivet stod folkrörelsema i förgrunden. Reformen
byggde sålunda på koppla vuxenutbildningensträvan att närmareen
folkrörelserna för härigenom stärka såväl demokratin det civilaatt som
samhället. underliggande föreställningEn vuxenutbildningen,attvar

vilken form det rörde sig skulle leda till infly-oavsett störreettom,
tande för individen både sitt liv och samhällsutvecklingen iöver eget

Under den s.k. fördelningspolitiska så det inte institutio-stort. eran var
nella hinder situationella och psykologiska stod i förgrunden.utan som

1975 års reform avsedd början till åtgärdspaketatt ettvar vara som
skulle på siktbyggas kom, bl.a. finansiella skäl, snarast attupp men av

fördelningspolitiskahöjdpunkten för den fort-Trotsutgöra strävan. ett
starkt betonande fördelningspolitiskadet perspektivet i efterföl-satt av

jande propositionstexter har de faktiska insatserna varit generellav mer
karaktär och de riktade åtgärderna intagit undanskymd roll.en mer

Finansiell kris och tilltagande2.4

gränsdragningsproblem

Åttiotalets utbildningspolitik fonnades i hög grad det försämradeav
statsfinansiella läget vilket ledde till ökade krav på effektivisering inom
vuxenutbildningsområdet och bättre samplanering mellan kompe-
tensgivande vuxenutbildning och gymnasieskola. Utredning efter utred-
ning framhöll kravet på koppling mellan de olika delarnanärmare av
den efterobligatoriska utbildningen se 1983/842116,Prop. SOUt.ex.
1982:29.

I den gymnasiala yrkesutbildningen framhåller de sak-översynen av
kunniga SOU 1986:2 nödvändigheten samverkan mel-närmareav en
lan de olika sektorerna deninom efterobligatoriska utbildningen och
föreslår därför ökad planeringssamverkan mellan Skolöverstyrelsen

UHÄoch Universitets- och Högskoleämbetet Skolöverstyrelsensamt
och Arbetsmarknadsstyrelsen.

I propositionen organisation for arbetsmarknadsutbildningenom ny
framhölls kursplanearbetet inom Skolöverstyrelsen och Arbetsmark-att
nadsstyrelsen skall bedrivas i samarbete så dubblering undviksnära att
och vidgad jämförbarhet mellan de två utbildningarna åstadkomsatt en
Prop. 1984/851100. Sålunda kom huvudprincipema i åttiotaletsen av
återkommande utbildningsstrategi skapandet samladatt vara av en
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policystrategi för hela utbildningsområdet. Detta skulle emellertid för-
centralistiskt beslutssystem, något gick denutsätta ett tvärs emotsom

rådande utvecklingen, i stället genomsyrades decentrali-ettsom av
seringstänkande.

på samverkan, den framstår denSynen i offentliga diskussio-som
utgår från administrativt tekniskt perspektiv där fråganettnen, om

grundläggande skillnader mellan de tilltänkta samarbetspartema förts
sidan. dessa diskussioner kan spåra tendens till bortse frånI attman en
grundläggande kulturella skillnader och det faktum olikadeatt vuxen-
utbildningsformerna skiftande administrativa Vidstyrs av ramar. en
analys samverkan bör beakta hur eventuella skillnader i denmanav

byggnader, lokaler,materiella utrustning, bibliotek etc.,apparaten
personal lärarkategorier, funktionsindelning och fördelningolika av
plikter, bl.a. regler arbetet aktiviteter, funktionerstyrsomnormer
kulturöverföring, kvalificering, social skiktning försvårar närrnan-ett
de mellan skilda utbildningstraditioner Rubenson, 1987.

framförs oftaI officiella dokument ökad samverkan kanatt en ge
pedagogiska vinster.

och påUtvecklingen vuxenutbildningen gymnasieskolan det lokala pla-av
kommer vitaliseras ökat erfarenhetsutbyte mellan olikaettnet att genom

och lärare. för eleverna gymnasieskolan ochutbildningar, skolledare Aven i
sådan samverkandeltagarna i vuxenutbildningen kan i positiv meningen en

påverka studiemiljön SO, 1986, s.5

officiella framställningen intryck vill legitimeraDen attger av man
åtgärder främst ekonomiska skäl framhålla derasgörs attgenomsom av
pedagogiska vinster.

ansträngningama vuxenutbild-Under perioden mattades att genom
ningen skapa rättvisare samhälle och jämnare fördelning kul-ett en av
turella, sociala och ekonomiska Betoningen folkbildningenresurser. av
och dess roll för demokratin tonades Kommunal vuxenutbildningner.
ökade förhållande till folkbildningen, periodenrelativt i ävensett om

betoning den andrainte kännetecknades ellerav samma av ena som va-
rit fallet under tidigare perioder.

Vuxenutbildningen försvinner2.5 som

policyområde

på1991 års utbildningsreforrn de allt ökande stymings- ochettvar svar
samordningsproblemen och resulterade i grundläggande omstrukture-en
ring vuxenutbildningsfältet proposition 1990/9l:68 och 1990/91:82.av

utveckling inletts med 1967 års reform då vuxenutbildningenDen som
blev policyområde bröts. skulle inte längre fåKommunernaett eget ett
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särskilt öronmärkt anslag för den kommunala vuxenutbildningen utan
detta inlemmades i det allmänna anslaget till det kommunala skolvä-
sendet. Samtidigt fördes folkbildningen den statliga administratio-ut ur

och fick under kontroll sina organisatio-ett eget styrorgannen av egna
Arbetsmarknadsutbildningen hade tidigare brutits Skolöver-utner. ur

styrelsen till Arbetsmarknadsverket.och förts
Reformen på kraven ökad sammankoppling mel-ettvar svar om en

lan vuxenutbildninggymnasieskola och och vidare skulle den leda till
klarare gränsdragning mellan folkbildning och vuxenutbild-en annan

ning, främst kommunal vuxenutbildning. Reformen i linje med denvar
ökade decentralisering vägledande påför relationensom var synen
stat-kommun-institution-individ. stället förI direktstyming skulleen

uppnås målstyrning,mål kopplad till utbyggdstatens utvär-genom en
dering.

Vad gäller den kommunala vuxenutbildningen torde det inte vara en
överdrift hävda, års reform1991 sättatt att ett attmer var anpassa

till den och övergripande förändringen skolansKomvux stora styr-av
aktuellaning försök beakta problem inom vuxenutbildningen.än ett att

detta sammanhang det intresse beaktaI OECD:sär att senasteav
svenska utbildningsväsendet.examination det I sin fram-rapportav

håller examinatorerna inledningsvis det under början 1990-taletatt av
skett förändring svensk utbildningspolitik. I anslutning härtillen av
sägs:

There though less explicitly expressed than the othersfirst, even a-
child and youth education, education.opposed adulttoaccentnew on as

policy forgenerally, coherent adult education does beMore not toa appear
the priorities OECD,govemmenfs 1995, 188.s.among

råda påtagligkonstaterar det tycktes osäkerhet och deladeMan att
uppfattningar framtida vuxenutbildningspolitiken.den Granskarnaom

efterfrågafann, det förekom ökad på utbildning arbetskraftenatt en av
koppling mellan allmän utbildning och yrkesutbildningnärmaresamt

och föreslog, skulle tillsätta utredning medövervägaatt attman en
uppgift examining the whole field of adult education and itsatt
interrelationship with employment training op 212.cit., s.

ocksåDet OECD-examinationen beskrev denär värt att notera att
pedagogiska innovationen pedagogic innovation the greatsom: -
absentee OECD, 1995, 202.s.

hade, enligtDecentraliseringen granskama resulterat i rad intres-en
innovationer i organisation och styrning medan de saknade spårsanta

sådana aktiviteter vad gällde pedagogisk förnyelse.av
års reform innebar det inte längre fanns beredskap1991 att samma

inom föra fram Vuxenutbildningens talan ochstatsapparaten att att se
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dess olika sektorer inom för enhetlig vuxenutbildningspolitik.ramen en
Under 1990-talet fortsatte utvecklingen i Sverige allt otydligaremot en
vuxenutbildningspolitik. Medan den samhällsfinansierade vuxenutbild-
ningen stagnerade, skedde dramatisk ökning andelenen av av vuxen-
utbildning, anordnad arbetsgivaren. Så kan studieförbun-nämnas attav
dens andel det totala deltagandet minskade från 41 till1975procentav

Under period ökade25 1993. andelen deltagareprocent samma av
inom kurser anordnade arbetsgivaren från till16 40 procentav
Rubenson, Härmed aktualiserades det andra huvudproblemet1996. i

personalutbildningensvuxenutbildningspolitiken, roll i samlatett
vuxenutbildningsperspektiv.

Personalutbildning och2.6 arbetskraftens

kvalificering

diskussionerna vuxenutbildningspolitikenI kring har relationen mellan
utbildningsväsendet och arbetsmarknaden alltid intagit plats.centralen
Under har på utbildningens rollperioden för den ekonomiskasynen
utvecklingen förändrats. Härvidlag har dendelvis svenska varitsynen

tänkande kringstarkt påverkad OECD:s utbildning och ekonomiskav
tillväxt.

Mycket förenklat uttryckt genomsyrades det ursprungliga tänkandet
föreställningen, land bygga den efterobligato-attatt ett utav genom

riska och härigenom förse arbetsmarknadenutbildningen med ett mer
räknakvalificerat humankapital, kunde med ökad ekonomisk till-en

Utbildning inte bara något i sig värdefullt ocksåväxt. utanvar var en
de ekonomiskfrämsta faktorerna för tillväxt OECD, 1961. Sats-av

ningen på kommunal vuxenutbildning liksom öppnandet högskolanav
för kraftiga utbyggnadenoch den den efterobligatoriskavuxna av
utbildningen hade i humankapitalistisktsina tänkande. Vidrötter ett
denna fördes diskussionerna främst från makroekonomiskttidpunkt ett

innehållperspektiv. Utbildningens och inriktning liksom vilka speciella
kompetenser sågsskulle utvecklas inte aktuella frågor. Ingensom som
ifrågasatte värdet den utbildning erbjöds frågan gällde dessutanav som
dimensionering och i vilken takt utbildningsutbudet skulle expandera.

den s.k. informationsekonomin, med de strukturellaFramväxten av
förändringar arbetsmarknaddetta innebar och arbetsliv liksomav
utbredningen benämner denvad Thurow globala kapitalismen, harav
under åren förändratde på relationen mellan15senaste synen
utbildning och ekonomisk tillväxt. framhölls vid ochSom 1984 1989
års OECD-konferenser kräver den teknologiska omvandlingen att man
måste relationen mellan utbildning och ekonomi. Härvidlagöverse
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kom fokus skifta från makroekonomiskt till mikroekono-att ett ett mer
miskt perspektiv. Utbildning och lärande inte bara kopplat tillvar nu
utbildningsväsendet blev i lika hög grad fråga kontinuerligutan en om
utbildning den existerande arbetskraften. Vid konferensen 1989 slogav

fast, det svårt skilja utbildning och ekonomi åt:äratt attman
education becoming less distinct from that which the economy
OECD, 1989, 20. Vidare framhölls det allt starkare lärande äratts.
något sker inte bara i utbildningsinstitutioner också i andrautansom
sammanhang inte minst i anslutning till arbetsplatsen.

OECD, mycket inspirerats de svenska återkommande utbild-som av
ningsdiskussionerna i anslutning till U68, hade länge framhållit åter-
kommande utbildning sammanhållen strategi för all efterobliga-som en
torisk utbildning, inkluderande olika former vuxenutbildning. Motav
bakgrund de förändringarna inom arbetslivet kom diskussio-storaav

framgår utbildningsministrarsOECD:s uttalande livs-nen, som av om
långt lärande, frånvidgas enbart inriktas utbildning till iatt att mot att
lika hög rad beakta lärande kapitelse

Under åttiotalets besvärande statsfinansiella läge och allt ökade krav
tillgodose näringslivets behov utbildningsinsatser ställdes denatt av

svenska regeringen inför dilemma det gällde pånärett att reagera
OECD:s humankapitalistiska signaler. Lösningen, stadfástandetnya av
uppdragsutbildning l984/85zl95,Prop. innebar brott tidigareett mot
policy. ytterligare refomi, berördeEn anställda i företag, detsom var
tillfälliga inrättandet den s.k. fömyelsefonden. med vinstFöretagav en

minst kronor500 000 1985 skulle 10 vinsten tillavsätta procent av
förnyelsefond, utbildningavsedd för företagets anställda och förav
forsknings- och utvecklingsarbete. åtgärder reflekterarDessa ökaden
betoning återkommande utbildning vidareutbildning.av som

Det stod klart med ökad vikt vid personalutbildning följ-snart att en
de allt växande klyftor mellan dem fick del det ökade utbu-mer som av
det personalutbildning och de stod utanför. uppmärksam-Dettaav som
mades bl.a. började krävaLO, jämnare fördelningav som en av perso-
nalutbildning och efterfrågade inte bara solidarisk lönepolitiksom en

också solidarisk utbildningspolitik LO, 1991. Personalutbild-utan en
ningen sågs inte mål i sig led i utvecklingenett utan ettsom som av
arbetets organisation och miljö, produktiviteten och löneutrymmet.

Förhoppningama Kompetensutredningen tillsattesnärstoravar
1990. Enligt direktiven skulle utredningen kartlägga personalutbild-
ningens omfattning och fördelning analysera personalutbildning-samt

roll och uppgift sedd i helhetsperspektiv inkluderadeett ävenens som
den samhälleliga vuxenutbildningen. Utredningen hade också i uppgift

föreslå åtgärder för stimulera kompetensutvecklingen i företagatt att
och förvaltningar, i synnerhet personalutbildning. arbetet skulleI de
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fördelningspolitiska aspekterna särskilt beaktas. I betänkandet Kompe-
tensutveckling SOU 1991:56 utredningen analyspresenterar en av
kompetensutvecklingen i internationellt perspektiv. Utredningen nårett
emellertid inte fram till enhetligt förslag till åtgärder. Fleraett avgrän-
sade åtgärder med konsekvens för personalutbildningen genomförs

i förblev frågan arbetskraftens kompetensutvecklingstort ochmen om
personalutbildningens roll inom den samlade vuxenutbildningen olöst.

2.7 Sammanfattning

Dagens diskussion kring gränsdragning inom den samhällsstyrda
vuxenutbildningen och dess relation till personalutbildning måste för-
stås i historiskt perspektiv. Sammanfattningsvis kan 1967ett sägas att
års reform lade grunden till det gränsdragningsproblem Kunskaps-som
lyftskommittén har i uppdrag lösning på. Vidareatt presentera ärnu en
det intresse beakta hur den administrativa lösningen tillska-vidattav
pandet den kommunala vuxenutbildningen förde Vuxenutbildningensav
eventuella i bakgrunden.särart

I stället för lösning på Vuxenutbildningens stymings-utgöraatt en
och samordningsproblemet kom 1991 års reform försvåraytterligareatt
situationen. Vuxenutbildningen försvann sammanhållet policy-som
område och utvecklingen gick allt otydligare vuxenutbildnings-mot en
politik.

historiska genomgångenDen visar vidare hur frågorna personal-om
utbildningens relation till övrig vuxenutbildning och arbetskraftens
kontinuerliga kvalificering förblivit olöst. Slutligen står det klart detatt
fördelningspolitiska målet, det formulerades i början 1970-talet,som av
fått allt ställning i den faktiska vuxenutbildningspolitiken.en svagare

Avslutningsvis bör pekas på framväxten problem Kun-treav som
skapslyftskommittén har beakta i sitt förslag till framtida strategiatt en
för svensk vuxenutbildning: i Vuxenutbildningens försvinnande som
policyområde; ii samverkan mellan personalutbildning och den sam-
hällsstyrda vuxenutbildningen; och iii gränsdragningsproblem mellan
allmän vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och ungdoms-
utbildning.
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3 ställningstagande: Framgångar och
brister i nuläget

l Introduktion

dettaI kapitel redovisas vår på läget inom svensk vuxenutbildning.syn
Redovisningen baserad de intryck vi fått vidär genomgången detav
rika material Kunskapslyftskommittén sammanställt, besök i tresom
kommuner och med för organisationermöten ochrepresentanter myn-
digheter. Diskussionen organiserad kring områden,är nämli-störresex

och samverkan, styrning, finansiering, dimensionering ochgen ansvar
målgrupper, kvalitetssäkring forskning och utveckling.samt

3.2 Ansvar och samverkan

I beskrivningen svensk vuxenutbildningspolitik sedan 1960-taletav pe-
kade vi på framväxten problem Kunskapslyftskommittén hartreav som

beakta i sitt förslag till framtida strategi foratt svensken vuxen-
utbildning:

Vuxenutbildningens försvinnande policy område;som-
Samverkan mellan personalutbildning och den samhällsstyrda vux--
enutbildningen;
Gränsdragningsproblem.-

Efter våra med från organisationermöten och myndig-representanter
heter, besök i kommuner vår genomgång det rika material,tre samt av

utredningen hittills producerat, står det helt klart Kunskaps-attsom
lyñsinitiativet på kraftfullt åter placerat vuxenutbildningensätt iett
politikens Det sviktande intresset från politiskt håll förcentrum. vuxen-
utbildningen, OECD-examinatorema konstaterade vid sinsom genom-
gång svensk utbildning börjani 1990-talet, har det sär-av av genom
skilda anslaget för Kunskapslyftet intensiv debatt såvälersatts av en
nationell lokal nivå.som
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beaktas införförhållanden börnågrapeka påVi vill här ensom
vid sin exami-Såvälvuxenutbildning. OECD,forframtida strategi

Kunskapslyftskommittén harutbildningspolitik,nering svensk somav
benämns i direktiven sedekunskapscentrafrågantangerat somom

diskuterade i kapitel 2och 451. Som223fSOU 1999:39, vars.s.
förkas-övervägdes 1960-taletmodellerdetta de sommensomen av
finns ivuxenutbildningen.kommunala Detförmån för dentades till

Yrkesutbildnings-förslaggranska detåterskäl fördag starka att som
folkbildningensPå grundredan 1966. sär-presenteradeberedningen av

eventuellautanför diskussionernahållasskalldenart att omanser
framtida kunskapscentra.

gränsdragnings-vuxenutbildningenskringdiskussioner1980-talets
kommunalamellan denframförallt på relationenfokuseradeproblem

också hurmånoch i vissgymnasieskolanochvuxenutbildningen
arbetsmarknadsutbild-tillförhöll sigutbildningsformerdessa båda

ligger underarbetsmarknadsutbildningen annatEftersom ettningen.
diskussionernainskränkte sigövrigtiutbildningendepartement än
framgår di-i dagprincipdiskussioner. Läget är,till vissamest avsom

Utredningenkomplicerat.Kunskapslyftskommittén,rektiven till än mer
arbetsmarknadsutbild-samspelet mellananalyserahar inte bara att

ungdomsskolanvuxenutbildningen ochkommunaladen utanningen,
utbildningen föreftergymnasialaden övriga,skall beakta hela vuxna,

dedirektiven hurefterfrågas iSålundapersonalutbildningen.inklusive
skall komp-vuxenutbildningensamhällsstöddaför denallmänna målen

vuxenutbildning.dessa formerallaomfattaletteras för att av
verksamhetåretsfrån andraKunskapslyftskommitténsAv rapport
kommunaladenexempel hurutmärktafinns fleraframgår detatt
utbildnings-samarbeta kringarbetsförmedlingen kanochförvaltningen

kringocksåvägledninginformation ochvad gällerfrågor, främst men
våra kommun-framkom vidockså någotkursutbud. Detta somvar

Helsing-infocentrum iSöderhamn ochVägledningsinfoteket ibesök.
emellertid inteskallsamverkan. Dettaexempelborg strålandeär

olika regel-arbetsförmedlingskola ochfaktumdölja det styrsatt av
samladutvecklingbetydande hinder förverk, och detta utgör ett enav

vuxenutbildningspolitik.regionallokal och
ochkommitténuppmärksammatssvårighetspeciellEn somavsom

mel-kopplingamagällervid våraockså gjordes medvetnavi mötenom
och näringslivet. Denvuxenutbildningen närasamhällsstöddalan den

vuxenutbild-anordnadekommunaltmellan denfannskontakt som
enda undantaget.Vaggeryd inte detinäringslivetningen och är

lösningar till-organisatoriskaenkladet ingauppenbart finnsHelt att
och hur till-undersökadock fruktbartgå. detVi närmareatt omanser

samlad regionalmodell för byggaväxtavtalen kan utgöra att upp enen
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och lokal strategi för vuxenutbildningen inom för övergri-ramen en
pande nationell målsättning.

En grundtankama i tillväxtavtalen finna förär att vägarav attnya
såväl lokala, regionala centrala både inom denengagera parter,som

offentliga och den privata sektorn Skr 1998/99:96. Enligt skrivelsen
förutsätter arbetet samordning mellan flera policyområden och kom-en

kräva harmonisering och ändringar regleratt inom olika sekto-mer av
Snarlika tankegångar framförs i diskussionerna kring hur principenrer.
livslångt lärande skall kunna i praktiska lösningaromsättas seom

kapitel l.
I detta sammanhang det viktigt kommaär ihåg tillväxtavtalenatt att

ingår i strategi för skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxtatten
och sysselsättning. I detta sammanhang framhålls regionens förmåga

behålla och utveckla den kunskap producerasatt i regionen. Heltsom
klart denna målsättningär endast beaktar aspekt de målatt en av som

ställt för vuxenutbildningen. föreliggerstaten Det därför fara iupp en
helt koppla framtida förstrategi vuxenutbildningenatt till tillväxt-en

avtalen. Samtidigt måste denna strategi integrerad med arbe-näravara
kring avtalen. möjlig lösningEn följatet deras modellär iatt attmen

detta sammanhang beakta inte endast de arbetsmarknadsekonomiska
aspekterna också demokrati, jämlikhets- och kulturrnålen. så-utan Ett
dant förfaringssätt kan också bidra till djupgående diskussionen mer
kring Vuxenutbildningens kvalificering.

3.3 Resursstyrning

Den frågan, vilken ständigt återkom vid våra medstora organisa-möten
tioner och myndigheter, gäller hur skall kunna behålla entusias-man

efter det det särskilda statsanslaget för Kunskapslyftet upphör.attmen
Statlig subventionering Kunskapslyftet sker för närvarandeav ge-

specialdestinerade bidrag överförs från regeringenatt till kommu-nom
Detta betyder kommunerna inte helt fria beslutaatt är överattnerna.

sina mål, anordningsforrner och utbildningens innehåll. Tvärtomegna
finns det del skyldigheter enligt särskilda avtal mellan de ochen senare
staten.

Regeringen har klart bestämt hur statsbidragen till Kunskapslyftet
skall användas Prop. 1995/961222:

bidraget skall användas till gymnasial vuxenutbildning, den enskildaatt
individens önskemål, behov och förutsättningar skall styrande, och attvara
flexibilitet, kvalitet och nytänkande skall prägla utbildningens utformning,
inriktning och innehåll.
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Kunskapslyftet låsttillstatsbidragenfördelningenDessutom år avav
i varjeoch utbildningarbetslöshetnivånkriterier: aföljande tre

omfattningen kommunensochinriktningenkommun, b vuxen-av
förkommunenskvalitetenoch cutbildningsprogram, program

vuxenutbildningssektom.utveckling inomochförnyelse, innovation
i kommunernapåverka utvecklingenmöjligheterStaten har attstora

stadsbidragen harFördelenfinansieringssystem. ärmed nuvarande att
Kunskapslyftet. Viskett medutbyggnadsnabbamöjliggjort den som

spänningar.medför vissavalda lösningendenvill dock peka på ävenatt
Modellenenhetliga.alltid tydliga ellergranskade inteavtal viDe var

ochbåde förbekymmer,administrativatillleder också staten
debeslutaförökatskullekommunerna. attDe omansvargessenare

vuxenutbildningsverksam-gäller effektivtillgå vadmedel finns attsom
möjlighetalltid ha haftintekommunernatycks attpraktikenhet, imen

specialdestinerade bidragendefördelningenuppnå eftersomdetta, av
med hjälpockså indirektdirekt ellerantingenkontrolleras staten, avav

kriterier.externa
vuxenutbildningen/Kunskapsly/QetkommunaladenI Finansiering av

finansie-nackdelar med olikaochför-1999pekar Statskontoret
stärkergenerellt bidragmedanbl.a.ringsmodeller. Man att ettanger

effektivbedrivamöjligheternasjälvstyrelsen ochkommunaladen att en
riskuppföljning, finnsförenklaroch attverksamhet statens vuxen-en

delvis kanmedlenområde ochprioriteratutbildningen attettses som
kommunal verksamhet.föranvändskomma att annan

då ansla-reform,årshände vid 1991vadmellanjämförelseEn som
anslagetinlemmades i det allmännavuxenutbildningkommunaltillgen

detsamband medioch reaktionernaskolväsendet,kommunalatill det
funderaanledning tillKunskapslyftettillriktade anslaget att nogager

1999,skall utformas. Wassvuxenutbildningenstöd tillhur statens
sådantKunskapslyftetförfarandet kringkonstaterar att27 att vars.

nivå.politiska Enkommunalahamnade på högstadirektsatsningen
det val,utvärderingbelyses i dennaviktig fråga är som mansomannan

Kunskapslyftet påförmellan läggagjordeinom kommunen ansvaretatt
Motiveringenkommunstyrelsen.underdirektfacknämnd eller atten

kringhär kompetensendetfålåta facknämnden ärär attansvaret som
kommunstyrelsenfall valdedeutbildningsfrågoma finns. I göraattman

utbild-sigdet inte baramarkeravilledirekt ansvarig röratt om enman
arbetsmarknadspolitiskaockså finnsdetfråganingspolitisk utan att

lösningenmotiv för den ärtill. Ettaspekter hänsyn annatatt ta senare
kommunalpåsatsningbaradet intemarkera äratt att vuxen-en

stimulera ansök-villmed direktiven,enlighetiutbildning utan att man,
anordnare.ningar också från externa
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års reformerfarenheterna 1991mening, utgörvårDet är att enav
tillKunskapslyftetgår tillöverföra de medelvarning för ettatt som nu

forfar dettaOmtill kommunerna. sättgenerellt bidragssystem man
tidigare, kommervuxenutbildningen,troligtså högst attdetär att som

förantingennämnd meddelområde inommindreutgöra ett ansvaren
nämnd medutbildningsväsendet ellerkommunalahela det ansvaren

finnsvidtas,särskilda åtgärderingautbildningar. Omför alla frivilliga
ha svårtkommervuxenutbildningenbefaraskäl attdet starka attattatt

situationåtergår tillförespråka intedärförvillhävda sig. Vi att enman
reform.årsföljde 1991liknar den somsom

viktiga instru-kanekonomiska incitamentpåVi vill peka att vara
förnyelsen iinriktningentakten ochpåverka systemet.för attment av

detblir docksamband med tillämpningenuppstår i attproblemEtt som
och foranvändas kommunkanenkla indikatorer attsaknas statavsom

uppnåttstyrkaför ochframför alltochinnovation mätabedöma att
studieresultat.

Finansiering3.4

med. Underjämförvad änKunskapslyftet är ett enormt manprogram
förväntas detska finnastänktfem år det t.ex.de är programmetattsom

vilket iungefär 000för 500 mot-ha studieplatser settstortvuxna -
medeltalkostnad iårligarbetskraften. Vid15 procent enavsvarar

enligt Stats-års kostnaderstuderande 1997svenska kronor31 900 per
betyda kostnadskulle dettaberäkningar, l998a,kontorets unge-en

Naturligtvis kommertill årjuli 1997 2002.från den 1miljarderfär 16
förberättigandeekonomiskt och socialtgrundligt ettdet behövas ettatt
täckskostnadernadelstorleken,den här även stor avom enavprogram

arbetslöshetsmedel.med
förpartiernågra politiskaKunskapslyftetkritiseradesVid starten av

medproblemetförsök gömmaskulledet enbart attrepresentera ettatt
gradvis hakritik verkararbetslösheten. Denna tonatsden höga öppna

harför detkanske delvishar verkat,två årunder de attprogrammetner
delvis därfördel allmänheten,populärt hosvisat sig attstor avenvara
startades.sjunkit sedanhararbetslöshetenden programmetöppna

med olikavåra diskussionertagits ispörsmål harEtt annat uppsom
investeringbetraktasKunskapslyftet skallhuruvidaär som engrupper

inblan-på denMed tanke äreller kostnad. stora summa pengar somen
fråga.viktigdad dettaär en

och makro-kostnader individ-konkreta analyserfrånvaroI avav
Kunskaps-forstarkt underlagnågotnivå föreligger det inte avgöraatt

kostnadseffektivt,detinvesteringspotential och huruvidalyftets är mer

2 19-2407Kunskapslyttet
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vad gäller både sociala och ekonomiska effekter, traditionellaän mer
former aktiv arbetsmarknadspolitik. finnsDet helt enkelt inga speci-av
fika undersökningar eller relevant empirisk information tillgäng-annan
lig for tillfället. Svaren på frågan kommer delvis beroende påatt vara

och mening, åsikter värdet bred kunskapt.ex. jämförtvars ens om av
med specifik yrkesfärdighet.mer

Resultat från tidigare forskning, genomförd i såväl Sverige and-som
ekonomiskt framstående länder, kan dock användas för indirektra att
information i denna fråga. Många utbildningsekonomiska studier harge

gjorts sedan teorin humankapital utformades under 1960-talet. Braom
Översikter finns tillgängliga i exempelvis Carnoy 1995, Sohlman
1996, OECD 1998 och Världsbanken 1999. En betydande del av
detta empiriska material styrker hypotesen individer, arbetsgivareatt
och det övriga samhället skördar betydelsefulla ekonomiska vinster av
formell utbildning.

För vissa länder finns forskningsresultat, vid jämförelsesom en pe-
kar på återbäringen för grundläggandeäratt större utbildning forän

Ävenlängre högskoleutbildningar Psacharopoulos, 1994. for Sveriges
del finns det indikationer pekar på den grundläggande utbild-attsom
ningen lönar sig väl for individ och samhälle Alsalam och Conley,
1995; OECD, 1997. faktumDetta skulle kunna stödja Kunskapslyftets
fokusering på de korttidsutbildade i samhället. Noteras bör dock deatt
tillgängliga beräkningarna främst avkastningen formell initialavser
utbildning och deras relevans for bedömning vadatt gäller investering i
vuxenutbildning svårtolkad. I bredareär perspektiv kan tilläggas,ett att
förutom den ekonomiska återbäring kan tillskrivas utbildning såsom

den också social återbäring och indirekta effekter, eftersom utbild-ger
ning påverkar faktorer självkänsla, hälsa och deltagande i samhäl-som
let OECD, 1998.

Definitiva bedömningar huruvida Kunskapslyftsinitiativet skallav
samhällskostnad eller investering föreligger såledesses som en en

På basis tillgängliga indirekta erfarenheter skulle vi viljaav tro att
Kunskapslyftet bäst bedöms långsiktig strategisk investering.som en
Detta skall tolkas vi inte medvetnaäratt programmetssom om om-
fattande kostnader. vi bedömerMen de individuella och sociala för-att
delarna borde i det långa loppet de direktastörre kostnaderänvara som
uppkommer i början. Vi dessutom det betydelsefullt för de-ärattanser
batten i Sverige tillämpa brett och allomfattandeatt perspektivett på
utbildningens värde, betydelse och avkastning. Fördelar med och av-
kastning från vuxenutbildning kan inte endast i makroekono-mätas
miska Socialt kapital, demokrati ochtermer. den enskildes rättigheter
kommer också i bilden, såväl den samhällsmässiga fördelensom av

ha välutbildad vuxenbefolkning.att en
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antal olikafinns det för närvarandestudiefinansieringVad gäller ett
Kunskapslyftet kananvända sig delta ikan För attsätt av.som vuxna

studiebidragår ansöka specielltocharbetslösa mellan 5525 ettom
undernivån arbetslöshetsunderstöd,jämställt medubs, är ensom

detanställd skall erhållamånader.på maximalt 12 Förperiod att en
harmåste arbetsgivaren anställastudiebidragetspeciella en person som

studerar.period den anställdeunder denlångtidsarbetslösvarit som
Andraarbetsförmedlingen.då registreradmåstearbetslöseDen vara

speciellt studiestöd för svux,vuxenstudierfinansiera ärsätt att vuxna
vanliga studiemedel.svuxa ochför arbetslösastöd vuxna

framstårvuxenutbildningför finansieringsvenskaDet systemet av
olikaperspektiv deinternationellt seiochgeneröst öppet ettsom

alternativa formertill studieframtagna OECD:sländerrapporterna om
Utbildningsdepartementet, 1997;livslångt lärande;för finansiering av

olikafingranskats och kritiseratsharOECD, 1999. Systemet grup-av
speciellt studiebidragmedår. Systemetlandet underinom senareper

Kunskapslyftet startade i julidå 1997.funktioninte helt ivar
användningKunskapslyftetfråga vad gällerkontroversiell rörEn av

vuxenutbildningmedel för finansieringarbetsmarknadspolitiska avav
arbetsmarknadsutbildning.traditionellstället forkaraktär iallmän mer

har till-utbildningspolitiken denaktivadenFördelen med är attnya
vuxenutbildning.impuls till allmänmedel, förnyelsefört färska samt en

signaler tillsända negativaden kannackdelEn ärnoterats attsom
och den inte ökargymnasiet män-ungdomar och attvuxnaunga

kompetensutveck-utbildning ochi sinniskors vilja investeraatt egen
ling.

Även arbetsmarknadspoli-användningenåsiktenhar att avom
be-allmänna vuxenutbildningdenfinansieringtiska medel för somav

bety-produktiv, såbåde försvarlig ochregiKunskapslyftetsdrivs i är
skall ingådenna lösningnödvändigtvisinteder det självklart att som en

lärande.finansiering livslångtmodell förframtidaintegrerad del i aven
det framtidahelheten ibehovetanledningenfrämstaDen är attav se

studiefinansiering.försystemet
kan blifinansieringssystemetförhoppningfinnsDet att meromen

handlar inte bara Cen-sammanhängande.och Det atttransparent om
flexibel i sinabli tillgänglig ochStudiestödsnämnden skalltrala mer

mycketvilken form och hur sefår stöd, ibedömningar vem somav
lån studie-balansen mellan ochKanske fråganSOU 1998:131. är om
tänkas varieralånedelen kanfrågan och hurliksomstöd viktigare, om

ocksåstudieinriktning. Viktigtutbildningsnivå och ärberoende att
belast-och minska denstudiemedelssystemetsubventionen itydliggöra

medföra.studieskuld kanning storen
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Ytterligare viktig fråga inför framtiden gäller enhetlighet. Kanen ett
uppfinnas behandlar allasystem studenter lika oberoendesom stu-av

dieinriktning Ett kunde knyta finansieringensystem dennämnaresom
studerande institutionernaän anordnar utbildning, och därsnarare som

inte behövde priori-skillnadergöra mellan studerande iman a vuxen-
utbildning och studerande i högskola eller på universitet, värde-vore
fullt.

Även regeringen har framhållit behovet enkelt för studie-ett systemav
finansiering: All erfarenhet talar vidare for studiestödssystemet böratt varaså enkelt och lättöverskådligt möjligt för den skull minskautan iattsom
måluppfyllelse. effektEn enklare regler också informationenärav att
underlättas och administrationen blir mindre kostnadskrävande Prop.
1999/2000:10, 70.s.

I proposition 1999/2000: 10, reformeratEtt studiestöd lägger regering-
fram förslag innebär de nuvarande studiestödsforrnemaatten som

vanlig studiemedel, och svuxa ersätts samordnatett nyttsvux av
studiemedelssystem fr.o.m. den julil 2001. Ur perspektiv livs-ett av
långt lärande kan förslaget det skall haatt systemet övreom nya en

vid år50gräns om särskilda skäl finns kan den förlängas,övre gränsen
dock längst år i55 stället för nuvarandet.o.m. 45 år förefalla ettsom

i riktning. Att bidragsnivånsteg rätt föreslås öka till 82 % total-av
beloppet för särskilt prioriterade har också uppmärksammats igrupper
detta sammanhang. Dock bör observeras för den kategoriatt vuxen-
studerande tidigare haft tillgång till eller vilket bevil-som svux svuxa,
jades särskild prövning skäl tillutan års50 ålder, deutgörav upp nya
bestämmelserna klar försämring. Dels har återbetalningsreglemaen
skärpts kraftigt och dels begränsas till studielånrätten successivt från
och med det Ävenkalenderår då den studerande fyller år.41 studie-
längden antalet terminer begränsas redan fr.o.m. år.41- -

Vi det önskvärt studerande i reguljär högre utbildningatt ochanser
studerande i kommunal vuxenutbildning i princip behandlas lika. Men

fullbordad gymnasieutbildning skall betraktas fundamentalom som en
medborgarrättighet och det finns god grund för detta bordeen- -

subventionera kostnaderna förstaten korttidsutbildade söker sigsom
till grundläggande utbildning i utsträckningstörre kostnaderna förän
dem deltar i högre eller eftergymnasial utbildning.som

Genom våra diskussioner med olika blev det klart för attgrupper oss
det finns bred förståelse i landet för det behövs grundligatten ut-en
redning de olika finansieringsaltemativ finns tillgå. Detav attsom
finns frågor huruvida kan utformas så det förmedlarsystemet attom
förstärkta incitament för öka privata investeringar iatt vuxenutbildning
och kompetensutveckling, reducera kostnader och höja effektivitet och
kvalitet. Idén någon individuelltatt starta lärandekonto,sortsom
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kompetenskonto har i dettaellerutbildningskonto nämnts samman-
individers för-skulle kunna stärkasådana kontonhävdarhang. Man att

valmöjligheter-kompetensutveckling, ökaförmåga att ta egenansvar
förbättre förutsättningaroch skapakostnadseffektivitetenförbättrana,

tillföraskulle ocksåinvestera Kontonaalla berörda attparter enmer.
rättvise-demokrati ochvad gällerkomplicerande element,del t.ex. --
individ,mellankostnaderna bör fördelasavgörandet hurkravet, om

kapitalavkast-investeringarna ochhuruvidaochocharbetsgivare stat,
ellerbeskattasningen bör

för idén det uppenbartbrett stödfinnastycks ärdet attTrots ettatt
etikettvalet lämpligockså tydligtåterstår.rad frågor Det är att aven
syftenutbildningskonto kan tjänaneutral frågainte alls ettär en -

tillkompetenskonton. Med hänsynindividuellafrånskildavittärsom
regeringen beslutatbradettyckerdenna oklarhet är attattatt omnu

fråganocksåutredning. Vioffentligsärskildtillsätta att omanseren
betraktasbörstudiefinansieringssystemetframtidadetutformningen av
problemfrågor ochsammanhang, däri även tarstörreett uppman

socialförsäkringsfältet.helainom
finansieraförframtidasvåra frågorMånga attsystemett enom

livslångt lärande för alla harförverkligaförsamlad strategi restsettatt
Eftersom detdiskussionen.brännpunktenstår iFinansieringen avovan.

det lämp-sakfrågoma,konsensus iklarhet ochsaknasi nuläget anser
sammanhang.iochdessa studeras störreligt närmare ettatt

målgrupperdimensionering,Inriktning,3.5

tyd-enskilda individerKunskapslyftetSyftet med attuppmuntraattvar
sinaochkompetensbehovochförväntningar görasinaliggöra att

tillhandahållaorganiseras förskulleUtbildningenutbildningsval. att
tid ochförläggning istudieval ochformlösningar iindividuella av

skul-främstde målgrupperidentifierathadeDessutom staten somrum.
Kunskaps-I principKunskapslyftsprogrammen. ärfå använda sig av

utbudssidan.efterfråganlyftet därför riktat än motmotmer
vuxenutbild-svenskinställning iEfterfrågestyming är rätt nyen

harinställninghuruvida dennafrågandebatten harningspolitik. I rests
Med hänsynanordnandet utbildning.påeffektenhaft den önskade av
samarbeteetablering ochderasutbildningsanordnarnatill de olika --

ställer sigprincipielltgenomgående trendverkar det finnas att manen
ochutbildningsvalfrittkonkurrenskonstruktivapositiv till den ettsom

sammanhangockså i fleraemellertidharetablering Detfri gettsger.
utbildnings-nyetablerademinst hosintekvalitetenuttryck för att -

visarnivån. Samtidigtden önskvärdahar nåttalltidanordnare inte-
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erfarenheterna produktivt lokalt samarbete mellan olika utbildnings-att
anordnare inte lätt åstadkomma det förutsätterär rad förhållan-att en-
den ekonomisk, organisatorisk och pedagogisk karaktär.av

Fördelen med mångfald i utbildningsutbudet behållerär att man
olikhetema i utbildarnas ämnesinriktning och pedagogiska profil. Det

därför viktigt mångfalden inte lederär till föreställningatt en om en
pedagogisk harmonisering kan leda till förflackning. Kommunalasom
vuxenutbildningsenheter skall ha profil i innehåll och form skil-en som
jer sig från till exempel studieförbunden. enskildaDe utbildningsanord-

skall profilera sig bakgrund sina historiska och tradi-motnarna en av
tionella särdrag. förutsättningEn för mångfalden skall kunna funge-att

konstruktivt det skapas överblick ochär samordningatt överra en en
mångfalden.av
Information kvalitativ karaktär vi fick del under vårataav som av

besök på fältet pekar har blivitKomvux mottagligt för deatt mer
studerandes krav tidigare. Förutom ha underlättatän förnyelse hosatt
kommunal vuxenutbildning så har Kunskapslyftet också lyckats med

driva viss marknadsanpassning. dag finnsI det hel räckaatt en av nya
utbildningsanordnare, både offentliga och privata, och detta har ökat
omfattningen på valmöjligheterna. Vår bedömning svenskär att vuxen-
utbildning har fått kraftfull och önskvärd skjuts framåt grunden av
detta.

Det finns emellertid fallgrop. Folkbildningen, och särskild folk-en
högskolorna, har haft svårt hävda sig i förhållande till Kunskapslyf-att

Det finns flera orsaker till detta. En enligt den statligatet. är att man
förordningen inte utfärdar betyg i vanlig mening, grund-ären annan
principen folkbildningen skall fri och frivillig och inte styrdatt vara av
arbetsmarknadens villkor. kommunernaMen har också haft handen
med i spelet. förDe upphandlingen har ibland saknat desvaratsom
förutsättningar eller den kompetens behövs. Eller också har desom
kommunala vuxenutbildningsenheterna betraktats bekväm ochsom en
ganska självklar Hur det värdefulla bidrag folkbildningenpartner. som
står för skall kunna behållas och vitaliseras i framtida strategi ären en
fråga måste betraktas angelägen.som som

Frågan Kunskapslyftet har lyckats nå de tänkta målgruppemaom
har också ställts. Studier gjorts eller beställts kommittén anty-som av
der for nationen helhet profilen deatt studerandestämmersom som
har varit engagerade i Kunskapslyftet ganska bra med det avsik-som var

med se Skolverket, 1997; 1998;ten 1999; Wass, 1999.programmet
Vad gäller rekrytering visar befintlig statistik två tredje-att uppemot

delar de studerande fick finansiering första året med Kunskaps-av som
lyftet saknade fullständig treårig gymnasieutbildning. Vidare återvände

tredjedel de studerande hade gymnasieutbildning i bottenen av som en
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Kunskapslyfts-Omkring allaför studera basämnen. 70 procentatt av
eller ocksåövrigt registrerade arbetslösastuderande för som pas-var
kriterier.andra arbetsmarknadsrelateradesade de grundin av

verkligenkorttidsutbildade tillAntalet ärprogrammetantogssom
urval kommunerfrån studier utförts iimponerande. Resultat ettsom av

for-dessa inte skulle ha återvänt tillmajoritetenvisar denatt stora av
studielån.utbildning de hade varitmell och allmän tvungna att taom

utbildning anordnades kommu-all genomfördKring 80 procent avav
studerande i Kunskaps-vuxenutbildningsenheter. denala 80 procent av

medtillfrågades huruvida de nöjdapositivt delyftet svarade när varom
andratyckte borde ha valtmedan äm-procent attprogrammet, mansex

full-deOmkring1999. 10Lander Larsson, procent antagnaavnen
flera på grunddessa slutadeföljde hela attprogrammet, avmen av

stude-så pekar fördelningen mellan deEmellertidde fått anställning.
ålder viss obalans, medkön ochrande vad gäller överrep-enen

kvinnor. deltar ioch Deresentation bland nästanvuxna senareyngre
utsträckningdubbelt så män.stor som

ochallmännabalansen mellan andelensärskild fråga ämnenEn rör
skulle ipåståenden fördelningenhar hörtyrkesämnen. Vi att varaom

Kunskapslyftetsammanhang åter peka påvill dettaobalans. Vi i att var
utbild-önskemål i hög grad skulleindividernasupplagt så styraatt

efterfråganArbetsmarknadsperspektivet, detinriktning.ningens äratt
innehållet utbild-börarbetsmarknadenpå kompetens avgörasom

från börjanhand. Kunskapslyftet hadekom i andraningsområdet, en
utbudet yrkes-successivt harallmännaövervikt mot avprogram men

individuellautveckling influeradvuxit.inriktade kurser Denna är av
arbetsmarknaden ivillkorenockså de ändradeval, reflekterarmen

kommitKunskapslyftet utvecklats ochPå så harSverige. närmaresätt
detta naturligarbetsmarknadspolitiken. Vi tycker äratt process,en

utbildningsförankringkänner initiativets starkasamtidigtviäven attom
önskvärt kompetens-framtiden. därförbör skyddas inför Det år att

förframtida strategiblir integrerad iutveckling på arbetsplatsen en
livslångt lärande.

människorKunskapslyftets fem år förväntasUnder storen grupp
fullgöra sina gymnasiestu-och bibehållen motivationmed goda resultat

Även efterfrågan på allmänna kurserdier. detta innebär tre-attom
rimligtkommer detårig gymnasienivå stegvis ärmättas,att att anta att

kvarstå under åren efter Kun-efterfrågan kommerviss ävenatt atten
plane-med detta övervägande iKommittén börskapslyftet avslutats. ta

vuxenutbildningsstrategin.med den framtidaringsarbetet
bör belysas Kunskaps-dimensioneringsaspektEn är attsomannan

målgrupper betyder, det kommernå sinalyftets succé med attattatt
olikabehörighet och intresse förfinnas medstor grupp personeren
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högskolestudier. Vilka konsekvenserna blir denna bredare rekryte-av
ringsbas för högre utbildning svårt förutsäga.är Färsk statistik frånatt
Högskoleverket visar inte betydande förändringarännu i sökande- och
antagningsmönster vid landets universitet och högskolor. På sikt borde
Kunskapslyftet leda till fler kommer söka sig till högsko-att attvuxna
lan. Redan i dag har Sverige i internationellt perspektiv mycket högett
andel studerande år,30 faktum medförtöver ba-ett attav vuxna som
lansen mellan enstaka, kortare kurser och de längre utbildnings-

förändrats avsevärt.programmen
Sammanfattningsvis kan Kunskapslyftetsägas mestadels haratt va-

rit framgångsrikt med nå sina målgrupper. finnsDet dock någraatt
punkter särskilt vill peka på:som

Efterfrågestyrningen i svensk vuxenutbildningspolitik har lett till en-
viss marknadsanpassning och ökad mångfald i utbildningsutbudet,

måste beakta, inte all utbildning sådan karaktäratt ärmen man av
den lämpligen kan marknadens villkor.att styras av

Det viktigt, i relation till de åldersrestriktionernuvarandeär som-
gäller på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsprogrammen, att
lägga märke till inte all utbildning kompetenshöjande ochatt är att
olika utbildning krävs i olika åldrar. Med hänsyn till dentyper av
åldrande befolkningen det viktigt tillvara folkbildningenär foratt ta

alla målgrupper skall nås.att
Önskan vuxenstudiernas individanpassning föranleder attom oss-
påpeka det behövs visst spelrum och flexibilitet vad gälleratt ett
reglerna studieinriktning och -längd, eftersom inte allastyrsom

kan avsluta sina studier med nöjaktigtväntas resultat inompersoner
maximerade tid.samma

Den faktiska profilen Kunskapslyftsstuderande ganskastämmer-
väl med de målgrupper riktade in sigprogrammet ävenmot,som om
problem återstår vad gäller rekrytering främst och korttid-av yngre
sutbildade oftare kvinnor tycks intresserademän, änsom vara av
yrkesinriktad och arbetslivsrelaterad utbildning.
Även arbetsmarknadsrelevans kommer förbli viktig faktorattom en-
i rekrytering bedömer det önskvärtmän, Kunskapslyf-attav som

starka utbildningsförankring skyddas inför framtiden,tets eftersom
behovet brett och allmänt utbildningsutbud gymnasienivåettav
kommer bestå under följd år efter initiativet haratt även atten av
avslutats. yrkesinriktningMen och allmän inriktning bör inte ses

delar.separatasom
Till sist, det uppenbart angeläget kopplingenär mellanatt vuxen--
utbildning och högskoleutbildning studeras närmare.
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utvärderingochKvalitetssäkring3.6

diskussionerdeunder mångaförgrundenistodkvalitetFrågan avom
kannivå.nationell och lokal Manbådemedhadevi gruppersom

synvinklar.olikanivåer ochantalfrågadennadiskutera ett ur
huruvidadet Kun-handlarnivångrundläggandePå den mest om

dis-fråga harpengama. Dennaförvalutasådantskapslyftet gersom
huruvidafrågannivå gällerPåsammanhang. nästatidigarekuterats i ett

Prob-mått kvalitet.vissthållasigvisatutbildningsanordnare ettalla av
skäl.tvåentydigt,besvaraskandet intefrågamed dennalemet är att av

inkör-under sinåtminstoneKunskapslyftet,verkarförstadetFör
Tydliga krav-kvalitet.kvantitethandlat änningsperiod, ha ommer om

och derasutbildningsanordnareackrediteringkriterier förochnivåer av
situa-tillgängliga. Dennaintevanligtvisfannsundervisningsprogram

sidaKunskapslyftetsfrånönskan attförklaraskanske kantion enav
blandiinnovationeroch annatförnyelse systemet,framdriva genom

utbildnings-Eftersomanordnare.privataflertalett nyaatt engagera
området,erfarenhet inomtillräckligsaknaförmodadesanordnare var

kunnaskulledeförspelrumvisstdem attnaturligtdet ettatt senarege
kom-exempelvisamtidigt har attförtjänster. Fast settpå sinavisa

med detlinjekvalitetsbedömningsprotokoll i somegnamunernas -
traditionellabaseradevaritmyndigheterberördafrånkrävdes mer-

nyska-ochutvecklandeförnormernyainput-kriterier ettän
huruvidaavseendedettavill ställa i ärfrågapande Ensystem. som

överbryggandeskullevuxenutbildning nyttatt ettsvensk gagnas av
sektorn.för helautarbetadespolicydokumentmål- och

från-det iförsta,med detbesläktat är attskälet,andra ärDet som
varit fåharförhand,kvalitetskriterier, syste-tydliga sattaavvaron

påkvalitetenellereffektivitetenutvärderaförigångförsökmatiska att
deltillerbjudits. Kommunerna storochde kurser varsomprogram

vanligtvis kom-frånkurserupphandlingen arrangörer,föransvariga av
också kommunernabardärförochvuxenutbildningsenheter,munala

kvalitetssäkringen.förhuvudansvaret
tillämpadei realitetenalla kommunerosäkertdetVi en-omanser

beslut. Detenhetligaochtillkomochhetliga kriterier transparenta
levdefaktisktutbildningsanordnareallatvivelocksåfinns att upp

kun-hademed kommunernaocheller tillstandardförväntadtill omen
förprocedurerenhetligahanteraförredskapenviljan och attskapen,

volymkriterierdefrågabesläktad ärkvalitetssäkring. En somom
oproportioner-Komvuxkan haanvändesochtillgängliga gagnatfanns
enskild stude-varjeunderskattade kraven attsamtidigtgt, mansom

individuellåterspeglade ioch behovönskemålfå sinaskullerande en
studieplan.
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Vi vill inte denna punkt kritikta riktad endast kom-upp motsom en
Kvalitetssäkring i realitetenär fråga i sista handmunerna. mås-en som

ligga hos och de offentligate myndigheterstaten ansvarigaär försom
Sveriges utbildningssystem. Med utgångspunkt i diskussionerna före-
faller varken departementen eller destaten inblandade myndigheterna

väl förberedda för kvalitetsfrågoma,mötaatt följde ivara Kun-som
skapslyftets kölvatten, och bestämma strategi for handha dem.atten

finnsHär återigen antal bidragande faktorer:ett

Inom förär beslutstaten livslångtansvaret lärandeatt ta om- upp-
delat mellan olika portföljer. Följaktligen det svårt åstadkom-är att

Och sitta fleratransparens. stolar samtidigtatt det svårtma gör
komma fram till utbyte mellan sektorer.att Detta problem är uppen-

bart känsliga områden kvalitetssäkring inom utbildnings-som
väsendet, riskerar hamna i ingenmanslandatt mellan jurisdik-som
tionerna.
De myndigheter ansvariga förär systemimplementering ochsom-
utvärdering, i huvudsak Skolverket, Högskoleverket, Arbetsmark-
nadsverket och Folkbildningsrådet har också sina strukturer,egna
dagordningar och bekymmer. Ibland går dessa isär i stället för att
sammanfalla konstruktivt Ett inslagett sätt. konkurrens kan haav

välgörande effekt på effektiviteten, det inte klart huruvidaären men
detta fallet det gäller kvalitetssäkringär när svenskav vuxen-
utbildning.
För det tredje, för rättvis, det inte heltatt möjligt varken förvara var-

eller de nationella myndigheternastaten följa den policy-att gängse
strategin med mål och resultatatt styra med volym.än Må-snarare
len, i den utsträckning de formulerades vid definie-starten,som var
rade i kvantitativa och inte i kvalitativa Följaktligen gjordestermer.
mätningar resultat och bedömning och tolkning resultat enligtav av

kriterier för investering och uppnådd volym: hur myck-samma som
hur många deltagare,et hur många kurstimmar, och hurpengar,

många avhopp.
Slutligen finns flera nationella myndigheter närvarande också på-
regional och lokal nivå. Det inte otänkbart,är känsliga frågoratt

kvalitetssäkring bollasrör och nivåerna emellan. Dettasom upp ner
kan ha varit fallet med Kunskapslyftet. Kommunerna förväntade sig
klara riktlinjer och utvärderings- och bedömningsstöd från regionala

vilka i sin vände sig tillcentra, sin nationellatur storebror för råd-
givning.
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studeranden,individuelledenberördennivån,tredjeDen resersom
finnsdetkvalitetssäkringhand förutsättersista attfrågor. Iytterligare

studie-anordnare,vad krävsförväntningaruttrycktaklart avsom
utfö-finns kriterierdetförutsätterstudenter. Dettaoch att somprogram

bedömasochlärande kani emot.framgång mätasochrande
kunskapsvalide-diskussionenpågåendedendeltagitVi har omav

tillvaratagandelärande ocherfarenhetertidigarebedömningring, avav
finansi-efterkunskapsvalidering nästhävdaVi villkompetens. attav -

livslångt läran-förframtida strategiikärnpunkteneringsfrågan är en-
tycksdetöverraskning fördärför attkomSverige. Detde i ossensom

be-föroch metodermodellertillinställningsystematisksaknas meren
utanförbåde i ochuppnåttsoch kompetenskunskapdömning somav

kunskapsvalideringFråganutbildningsväsendet. tasformelladet om
hål-ochheltunderstrykamedräckafår det attkapitel Här attiupp

beslutregeringensledde tillövervägandenmed delet instämmer som
utredningstatliginrätta1999:86Dir.1999november attden 4 enom

och kompetens.kunskapvalidering vuxnasavom
avspeglarkunskapsvalideringstrategi församladAvsaknaden av en

kvali-strategi förövergripandeavsaknadparallellviss måni av enen
akademikermedförklarasdelvisproblemet attKanske kantetssäkring.

tillfälletförkommakanintearbetslivet överensfrånoch representanter
kanbaskompetenser,ochbeskriva mätadet bästa sättet att mansomom

iocharbeteinformelltochutbildningformellibådetillägna sig var-
begrän-definieraomöjligtemellertid inte ettborde attdagsliv. Det vara

operationellaiför mätning,siglämpar ter-basfärdigheter,antalsat som
mer.

börövervägandenföljandeviovanståendetill attMed hänsyn anser
förstrategiframtidakringdiskussioneniinslagviktigaingå ensom

lärande:livslångt

kvalitetssäk-ochutvärderingövergripandefördelasI dag ansvaret-
nationelladepartement,statligaolikamellanvuxenutbildningring i

kommunerfilialer,och lokalaregionala samtoch derasmyndigheter
skapavärdetspekulera iskulle kunna attinstitutioner. Manoch av

kundekvalitetssäkring,allföransvarigenhet,enda varasomen
myndigheter.och andraoberoenderelativt statenav

utvecklingförhandi förstaenhetdetsaknasI dag ansvararsomen-
delfinnskompetensmätning. Detförmetoderochmodeller enav

ochuniversitethosavseende, främstdettaerfarenheter ivärdefulla
saknasdetKunskapslyftet. Men centrumettinomföretag ävenmen

kraft-samladitillvaraochsamlaserfarenheterdessa tasdär en
kompetens-vad gällerforskningsvenskstärkaföransträngning att

undersökningarinternationellamedverkan iSverigesmätning. stora
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International Adult Literacy Survey och den planerade Interna-som
tional Life Skills kanSurvey värdefulla impulser i detta avseende.ge
Ett främja metodutvecklingsätt kanannat att etableraattvara en
särskild enhet, precis gjorde efter beslutet att ettsom man om
svenskt högskoleprov skulle införas.

3.7 Forskning och utvecklingsarbete

Kunskapslyftskommittén konstaterar utifrån sin kartläggning forsk-av
ning och utveckling inom Vuxenutbildningens område Andersson och
Sjösten, 1997, den behov riktade insatseratt detett stort närser av
gäller forskning SOU 1999:39, 165. Vi instämmer helt i denna slut-s.

och vill framföra viss vad gäller det aktuellasats läget inom forsk-oro
ning och utvecklingsarbete kring vuxenutbildning.

Anslaget pedagogiskt utvecklingsarbete skolväsendet,inom till-som
kom 1962 i samband med riksdagens beslut grundskolan, avsågs ut-om

viktig för försöksverksamhetgöra och tillämpad forskning.en resurs
Anslaget kom emellertid också spela viktig roll för uppbyggandetatt en

vetenskaplig kompetens. Under perioden 1960-1979 lades totaltav en
avhandlingar188 fram i pedagogikämnet tredjedel helt ellervarav en

delvis hade sitt i uppdrag från Skolöverstyrelsen och finansie-ursprung
rades via FoU-anslaget Prop. 1980/81:97, 76. För vuxenutbildning-s.

kom detta anslag få betydelse. Påän grundstörre brist påatten en av
basresurser för vuxenpedagogiska studier kom den forskning, väx-som

fram i anslutning till de vuxenutbildningsreforinerna,te stora nästanatt
uteslutande finansieras via FoU-anslaget. I samband med omorganisa-
tionen i början 1990-talet, Skolöverstyrelsennär Skolver-ersattesav av
ket och folkbildningen fick ledningsorgan, minskades anslagetett eget
till forskning vuxenutbildning kraftigt. Under perioden 1991/92 tillom
1995/96 gick årligen miljon kronor, vilket motsvarade fyraca en pro-

Skolverkets totala forskningsanslaget, tillcent vuxenpedagogiskav
forskning. jämförelseSom skall Skolöverstyrelsennämnas underatt
1980-talet ungefär femtedel FoU-anslaget tillavsatte en av vuxen-
utbildningsfrågor. Genom omfördelning och allmän drastisk reduce-en
ring medel för sektorsforskning vuxenutbildningens kunskapsför-ärav
sörjning allvarligt hotad. Samtidigt har de fasta för dennaresurserna

forskning förblivit i oförändrade.typ stort settav
Resursläget har vidare försämrats de antagningsreglemagenom nya

till forskarstudier. Genom kravet på full försörjning under studietiden
försvåras ytterligare möjligheterna framöver säkra tillgångenatt
kvalificerad expertis inom området.
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forsk-högskoleforankradförenbartinteBristerna gäller resurserna
inrikt-omfattning ochgradi lika högforskarutbildningochning utan

tillkopplingoch dessutvecklingsarbetetvuxenpedagogiskadetning av
personalutveckling.ochforskning

vadreflekteraintressedet översammanhangI detta är att somav
personalutveck-skolforskning ochrörandereformårsskett efter 1981

statsrådföredragandeanförpropositionenI1980/81:97.ling Prop.
56:s.

varitoftastharvardag FoU SvaretskolansiharVilken nega-nytta av
kommunaltockökat regionaltdvs.modell,Med dennativt. ett ansvarnya

atti-negativaorsakat dennaharfaktorerbör deutvecklingsarbetet,for som
och denupptäcka delokaltkommerundanröjas. Mantyd kunna att resurser

snab-forskningsresultaten kommerochhögskolankompetens representerar
dockförutsättertillgodo.verksamheten Dettautsträckningoch ibare större

forskarnas sida.öppenhet frånochstarkt storett engagemang en

Tydén,Ekholm, 1995;området seinomlitteraturUtifrån t.ex.senare
och våraSohlman, 1999Wallin, 1995;och1995; Pettersson egna

skulleproblemettyderingetdetfinns attobservationer varasom
pekarfinns teckensedan. Snarare attårfor 20mindre i dag än som

oklarhetiutbildningsväsendet resulterat störredecentraliseringen av
ochutvecklingsarbeteforskning,mellankopplingförrörande ansvar

hög-rörandeotydlighetenbesvärandeSärskilt ärpersonalutbildning.
utvecklingsarbete.ochpersonalutvecklingskolans roll för

omfattandeinforvuxenutbildningsvenskstårframgåttSom enovan
utveck-ochforskninginomangripa bristergällerdetutmaning när att

Även personalutbild-ochutvecklingsarbeteforskning,lingsarbete. om
olikadelvis kräverdevivarandrakopplade till attning är nära anser

samordnade insatser.samtidigtmen
riktatkrävsforskningenuniversitetsbaserade ettdenstärkaFör att

forskar-vitalbedrivamöjligheterresurstillskott attgaranterar ensom
skallforskning.långsiktig Dennamedi kastsigochutbildning att ge

allmän kun-beslututbildningspolitiskaförunderlag samtkunna enge
skallForskningenutveckling.och desssektornskapsuppbyggnad om

utvecklingsmönsterframtidaochnuläge samtanalyserakunna ange
ochmålfrittskall denSamtidigt prövahandlingsvägar.alternativa

granska på-kritisktochlivslånga lärandet,for detförutsättningar, t.ex.
okonven-iblandtill ochleda framkanverksamhet, vilketgående nya
disciplin,inte inomaktualiserasfrågorförslag.tionella De enrymssom

tvärvetenskapligtoch oftamång-kräverpedagogik, ettutan angrepps-
sätt.

pedagogisktillstatliga stödetmed detsambandiobserveratsSom
förläggas iutvecklingsarbetetKunskapslyftet börtillknutenutveckling

frå-aktualiserasHärigenomarbetet.praktiskatill detanslutningdirekt
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med anknytning till det dagliga arbetet och utvecklingsarbetetgor får
direkt koppling till personalutveckling. Utvecklingsarbeteten kommer i

denna modell bygga lärarnasatt praktiska erfarenhetermer än
forskningsresultat. Som helhet gäller motivationen för ochatt kunska-

utvecklingsarbete ökar deltagit i sådantperna arbeteom mer man
Prop. 1980/8l:97. Detta ganska självklara konstaterande kan vissge
inblick i hur forskning och utvecklingsarbete kan kopplas Visamman.

sålunda bör beakta hur forskningatt och forskarutbildninganser man
kan organiseras och finansieras så, samtidigt stärker kompeten-att man

för bedriva utvecklingsarbete lokalt.att viktigtEtt led i dettasen arbete
stärka de långsiktigaär bandenatt mellan vuxenutbildningens utövare

och högskolan.

3.8 Sammanfattning

I detta kapitel har försöktvi ställning till hur detta allmänna läget ser
inom svensk vuxenutbildningut inför framtida reform och haren

pekat på, vad vi uppfattar brister i nuläget.som
Vårt alldeles övergripande intryck Kunskapslyftetär på kraft-att ett

fullt åter har placeratsätt vuxenutbildningen i politikens Vi-centrum.
dare framkommer, såväl i det rika utvärderingsmaterialet vid vårasom
kontakter med olika grupperingar, reforminitiativetatt inspirationgett
till och spännande initiativ på lokal nivå. Tillgänglig statistik visarnya
vidare imponerande lyckatsatt nåett viktigasätt delar mål-man av

Den övergripande slutsatsen bör således bli Kunskapslyftetgruppen. att
har lyckats bra, och i viss mening mycket bättre förväntat, medän att
rekrytera bland målgrupperna. Ett spörsmål ständigt återkom gäl-som
ler bidragssystemets utformning och förhållandet mellan generella
statsbidrag och specialdestinerade bidrag. Detta komplice-är yttersten
rad fråga, utifrån tillgängligt material förefaller det finnas starkamen
skäl behålla någon form ekonomiskaatt incitament förav att styra
utvecklingen och stimulera förnyelse systemet.av

Trots omfattande diskussioner den framtida studiefinansieringenom
för finner det fortfarande saknasatt genomarbetad strategivuxna en
för hur med incitamentett brettsystem stimulerar till livslångtsom
lärande för alla skall utformas.

Beträffande styrning och samverkan kan vid våranoteras att
besök och med olikamöten gjorts uppmärksammarepresentanter
den bristande kopplingen mellan den samhällsstödda vuxenutbildning-

och näringslivet. Vidare framhålls olikheter i regelsystem försvå-en att
utvecklingen samlad lokal och regional vuxenutbildnings-rar av en

politik.
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myndighe-inblandadedevarkenintryckallmänna staten,Vårt är att
för hante-förbereddavältillräckligt attlokalade äreller utövarnaterna

resultat.volyminriktas änUtvärderingkvalitetsfrågorna. merra
detÅtgärder betoningstarkarefåkrävs för att senare.aven
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Vuxenpedagogisk förnyelse4

Introduktionl

förverkligandet Kunskaps-samband medväsentligt önskemål iEtt av
Kunskapslyftskommitténpedagogisk förnyelse.lyftet skerdetär att en

pedagogiska utveck-kan stimulera denskall åtgärderöverväga som
dir.samhällsstödda vuxenutbildningen 1995:67.denlingen inom

detta kapitel.studeras ifrågaDenna närmare
vuxenpedagogik.allmän diskussion Där-inleds medKapitlet omen

utbildningsutbud;kompetenskrav ochefter följande områdentas upp:
lärande; för-förhållandet mellan utbildning ochundervisning;flexibel

lärande arbetsplatsen;reell och formell kompetens; påhållandet mellan
och pedagogisk fortbildning.

vuxenpedagogikenPerspektiv på4.2

myndigheter,inte träffat på någraUnder arbete har vivårt personer,
pedagogisk fömyel-inteeller institutioner,organisationer attsom anser

förräneller oenighet uppstår inteoklarheterviktig. Svårigheter,ärse
talasinnehåller eller omfattar.vad fömyelsen Detskall preciseraman -

skallundervisningenytligtvisserligen relevant på sätt- attett ommen
ocherfarenheter och förutsättningardeha sin utgångspunkt i attvuxnas

och inte bam. Vuxen-skall undervisa de vuxna somvuxna somman
för dekort och relevant Deundervisningen skall gott vuxnavara vuxna.

undervisningen och de skall kunnamening medskall kunna ense
dessa generella och ambitiösaOfta formulerasanvända det de lär sig.

lära lära.mål med uttrycket att
de här nämnda praxisrelateradevisst belägg förkan finnaMan upp-

den internationella vuxenpedago-formuleringama ifattningama och
litteraturen börstrategiskt utbildningsperspektivframtidagiska I ett

själv riktiga principerhuruvida dessa i sigövervägandena sigröra om
och genomfö-vuxenutbildamas planläggningförverkligas ikonkret kan

rande undervisning.av
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Som utgångspunkt för nedanstående överväganden vill peka på
några centrala och aktuella förhållanden har relevans betraktan-isom
det vuxenpedagogik.av

Samspelet mellan samhällets, verksamheternas och de behovvuxnas-
kunskap komplext. inteDet längre möjligt klartär är särskiljaattav

allmänna, personliga och arbetsspecifika kompetensbehov i förhål-
lande till vissa funktionella sammanhang och bestämda inlärnings-
situationer. olikaDe utbildningsutbuden har tradition olika styrkaav
i förhållande till olika kvalifikationer och kompetenskrav. I en mo-
dern vuxenutbildningspolitik ingår hur de olika utbild-övervägaatt
ningsanordnama kan samarbeta.

har behovVuxna flexibla former undervisning kanav av som anpas--
till deras livssituation. Samtidigt ställer de deltagarna sär-sas vuxna

skilda krav de metoderpå används och det på vilket inne-sättsom
hållet struktureras. väsentligtEtt perspektiv därför hur till-är man
rättalägger undervisningens innehåll så deltagarnas motivation,att
deras kunskapsmässiga, erfarenhetsmässiga, arbetsmässiga och soci-
ala förutsättningar bäst kan tilltas vara.
Lärande något och undervisning. lärär Vuxna i radannat änmer en-
sammanhang i och utanför utbildningssystemet. olika formerDessa

lärande kan både ömsesidigt stödjande och stå i konfliktav vara
med varandra. vuxenpedagogiskaDe övervägandena bör omfatta det
samlade lärandet.
Vuxna har rad förutsättningar för lärande. harDe erfarenheteren-
och kunskaper från arbetsliv, familjeliv eller föreningsverksamhet

medvetet och omedvetet kommer ingå läroprocessen.i Vux-attsom
har antal kvalifikationer och kunskaper måste ingå i denettna som

konkreta utbildningsplaneringen, både i samband med säkerställan-
det grundkunskapema och vid tillrättaläggandet undervis-av av
ningen.
Lärande knutet till sammanhang, inlärningsmiljö.är Det bety-ett en-
der inlämingssituationen viktig för vad lärs och vilkaatt är som
känslor knyts till lärandet. Arbetsplatsen viktig inlär-ärsom en
ningsmiljö. I framtida vuxenundervisning ingår lärandet arbets-påen
platsen betydelsefullt perspektiv. kopplasHur det formellaettsom
lärandet till det informella lärandet i arbetslivet
Vuxenundervisningsbegreppet i förändring. kombinerasär Hurstatt-
den traditionella fönnedlande lärarrollen med rollen handle-som
dare/understödjare den självständiga lärande Vad skallav vuxnes
framtidens kunna och hur skall de bäst tillägna sig dessa kva-vuxna
lifikationer
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i detredan uppmärksammatförhållanden hardel dessaEn manav
Kunskaps-också behandlats ilandskapet. harutbildningspolitiska De

Vi eniga21-33.delbetänkande SOU 1999:39,lyftskommitténs ärs.
delbetänkan-framförs ipåpekandendemed i mångakommittén somav

behandlas i det följande.kommerdet. Flera dem attav
fömyelsen bör ha sin utgångs-pedagogiskadenDiskussionen om

förhållanden:punkti följ ande

utveckling denomfattar bådeutvecklingenpedagogiskaDen aven-
och ökatutbildningsinstitutionema i dagfinns påpraxis ett ve-som

förnyelse alltsåPedagogiskdenna praxis.motiverar ärtande, som
förbättrad praxissamspel mellantillmöjligheteninsikten ett enom

praxis.dennavetandeoch störreett om
ochperspektivpekar på väsentligavetenskapenpedagogiskaDen-

verk-den konkretaperspektiv kan hanteras ihur dessaprinciper för
undervi-hurrad föreskrifterintePedagogikligheten. är manomen

varförvad ochreflexionbaseradteoretiskt göröverutan mansar, en
det.görman

finnshuruvida detinternationell debatt gällerpågåendeständigtEn-
framförtshar detdet sammanhangetvuxenpedagogik. Isärskilden

vuxenundervis-knytas tillprinciper kangodade olikaatt som--
under-utgångspunkt ellererfarenheterhaning attattt.ex. som

användas igrad kanmeningsfull, i lika högskallvisningen vara
synpunkteroch Sådanabarnundervisningsamband med unga.av

betänkandet lärar-iLärarutbildningskommitténframförs t.ex. omav
1999:63, 148.struktur SOUutbildningens s.nya

god undervis-peka principer förpådet svårtDet är attär sant, att-
det ock-vuxenundervisningen.giltighet Menibara ärning ägersom

principermellan hur dessaskillnaderuppenbaradet finnsså sant, att
och igrundskoleundervisningexempeli tillpraktiserasanvänds och

delväsentligvuxenundervisning. Dåarbetsplatsanknuten aven
i konkreta situationerpraktisk tillämpning ärpedagogiken består av

förhål-olika pedagogiker idet finnshävdadet meningsfullt attatt
finnsundervisningssituationer.och Detinlärnings-lande till olika

skall utvecklas ivuxenpedagogikvidhållamening isåledes attatten
vuxenutbildningsinstitutio-uppgiftertill deförhållande somnya

framtiden.skall lösa inema
ungdoms-pedagogik,sig frånVuxenpedagogik skiljer t.ex.annan-

vilka deanläggs och de påperspektivdepedagogik sättsomgenom
förverkligas.pedagogiska principerna

fast-viktigtvuxenpedagogiken detutvecklingvi talar ärNär attavom
intepedagogik.särskild Detvuxenpedagogik inteslå ärär sortsatt en
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tal pedagogikny den existerande. finnsersätter Det deom en som
den uppfattningen vuxenpedagogikär projektunder-att ärsom av

visning eller erfarenhetspedagogik°. Denna uppfattning felaktig.är
Vuxenpedagogik riktlinjer för hur utbildningsplanerareär ochman som
utbildare intar reflekterande förhållningssätt till lärande.ett vuxnas

Utvecklingen det vuxenpedagogiska vetandet sker i växel-av en
verkan mellan forskning, utvecklingsarbete och pedagogisk praxis.
Kunskapslyftskommittén pekar på behovet såväl forskningav som
utvecklingsarbete. Vi håller med det finns sådant behov. Bå-att ettom
de svenska och internationella erfarenheter pekar emellertid på denatt
pedagogiska förnyelsen i högsta grad fråga vilka möjligheterär en om

finns för pedagogiskt nytänkande skall kunna genomföras iatt ettsom
praktiken. Lärarutbildning och -fortbildning ingår del dennasom en av
praxis längre framse i denna Helttext. avgörande i detta samman-
hang emellertid de organisatoriska och institutionellaär ramar som

för fömyelsen och för implementering de kunskapersätts upp av som
arbetats fram i forskning och utvecklingsarbete.

Politiska överväganden vuxenpedagogisk förnyelse bör därförom
handla hur på bästa skapar ekonomiska och organisato-sättom man
riska för sådan förnyelse.ramar en

4.3 Kompetensbehov och utbildningsutbud

En central fråga i såväl den internationella utbildningsdiskussionen
i Kunskapslyftet vad utbildningen skall leda fram till. Det råderärsom

enighet Kunskapslyftet först och främst skall formellattom ge gymna-
siekompetens till korttidsutbildade arbetslösa. Men samtidigt påpekas
det, Kunskapslyftet och vuxenutbildningssystemet generellt skall bi-att
dra till höjning arbetskraftens kompetens det alltså skall skeatten av -

koppling till arbetslivets kvalifikationskrav.tätare framhävsDeten
också, utbildning bland vuxenutbildning har bredareatt annat ett- -

samhällsperspektivdemokratiskt Slutligen understryks det att vuxen-
funktionutbildning har viktig personlighetsutvecklandeen

På det principiella planet finns det inte nödvändigtvis någon mot-
sättning mellan de olika målen. denI konkreta utbildningen och under-
visningen det emellertid fråga prioriteringar. Vadär fästeren om man

vikt vid det formelltPå ämnesmässiga,störst det personligt utveck-
lande, på det arbetsrelaterade eller det samhällsmässiga klarläg-Ett
gande vad gäller dessa frågor kräver högre grad preciseringen av av
vilka uppgifter de enskilda delarna vuxenutbildningssystemet skallav
ha.4 Vilka kompetenser förvärvas i vilken del vuxenutbildnings-av

Ärsystemet det möjligt i framtiden förvärva gymnasialt.ex. att en
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Är nuvarande arbetsdelningendenstudieförbundkompetens hos ett
ändamålsenlig

vilkabeträffandeövervägandenbör också ingåsammanhangdettaI
har,vuxenutbildningssystemetdelarnaolikaandra kvaliteter de t.ex.av

socialt ochutbildningsmotiverande ellerstudieförberedande,som
utvecklande.demokratiskt

kvalifice-flera syften formelltskall uppfyllautbildningSådan som
utveck-och demokratiskpersonligarbetslivettillrande relaterad samt

vidmålgruppriktar sigsamtidigt ärling och mot ovansomensom
enskilt eller tillsammansutbildningsanordnareflerautbildning, kan --

institu-bara skulleutbildningentillfredsställa,bättre än enges avom
vuxenutbildning.kommunaltion, t.ex.

varitKunskapslyftet hargenomförandetsamband medI manav
början har det ingåttmångfald. Från över-behovetuppmärksam på av

såväl kvalitativthar spelatfolkbildningenrollvilkenväganden somom
förpliktelsenden kommunalapekat påvidare harTillskvantitativt. man

utbild-utbildningstillfällen frånetableringstimuleraatt nyanyaav
ningsanordnare.

Kunskapslyftet till-underaktiviteternaövervägande delenDen av
Folkhögsko-vuxenutbildningen.kommunaladenemellertidvaratas av

särskilt iutbildningen,delhandstudieförbundenochlorna tar avom en
privata,utbildare, blandAndraorienteringskurser.samband med annat
harenskilda kommunernadeandra delar. Iytterligarehar hand manom

harutbildningsanordnarna.mellan Detsamarbeteförformervalt olika
Kunskapslyftetsfrånolika utbudenökning debegränsadskett aven

start.
lösnings-kopplade till de valdasvårigheterfinnas vissaverkarDet

avseende deosäkerhet medvissdetSåledes finnsmodellerna. en
blandutbildningsanordnare,olikaråder hosförhållandenolika an-som

ideltagare varierarantaletgruppstorlek, såpåoklarheter sätt attnat om
problem medvissaverkar ocksåDet attundervisningsgruppema. vara

svårigheter pekardessautbildare. Trotshos vissakvalitetenfastställa
finnsmångfaldönskvärda i dendetKunskapslyftskommittén på att som

22.1999:39,och utökas SOUbibehålls s.
den idetroll framhävsfolkbildningenstillMed hänsyn att synner-

och ickerekryteringdet gällerfyllafunktionhet har näratt nyaaven
medförbindelsesåledes särskilt iDetstudievana deltagargrupper. är

studieförbun-introduktionskurserolika formeravvecklingen somavav
Kunskapslyfts-har det genomförtsSamtidigtuppgift.den har haft en

folkhögskolor.kurser på
folkbild-platsrelativt blygsammadenharMan attpoängterat som

förkla-har sin naturligatill delsammanhangi dettaningen intagit en
formell kompetens-främst påKunskapslyftet först ochring i satsaratt



54 Vuxenpedagogisk förnyelse SOU 1999:141

utbildning. högre prioritering folkbildningenEn i detta sammanhangav
skulle kunna hota dess ställning primärt icke-formellt utbild-ettsom
ningssystem. finns det inifrån folkbildningensOmvänt led stund-egna

önskan central placering på Kunskapslyftets utbild-om en om en mer
ningskarta.

Sett bakgrund Kunskapslyftet också har allmän-mot att ettav
bildande, personligt och demokratiskt syfte, verkar det inte ändamåls-
enligt folkbildningen med den styrka den har inom dessa områdenatt
inte spelar framträdande och integrerad roll i samband meden mera
implementeringen Kunskapslyftet. skulleDet fördel för denav vara en
samlade vuxenutbildningssatsningen, folkbildningen blev integre-om
rad med övriga vuxenutbildningssystemet,det inte minst med tanke på

behosvet kompetenserandra formell gymnasiekompeän snävtav en
tens.

sammanhang förhållandet1 nordiska mellan arbetsliv och folk-är
bildning nyligenbelyst i avslutat forskningsprojekt. Projek-större,ett

huvudresultat det finns möjligheter och intresse för så-är,tets att ett
dant tvärgâende samarbete och såväl folkbildning arbetsliv kanatt som
ha glädje Arbetslivets behovdetta. breda och i någraav av samman--
hang allmänt kulturella och idébetonade kvalifikationer motiverar-
detta samarbete. Samtidigt påpekas rad begränsningar i samarbetet,en
där den traditionella uppfattningen hos såväl deltagare utbildaresom

vad undervisning verkar de viktigaste Wahlgrenär,om vara en av
mil., 1999.

bakgrund bredden i det framtidaMot kompetensbehovet, och inteav
minst behovet personligallmän, och demokratisk kompetens, viav ser
det ändamålsenligt:som

rikt utbud vuxenundervisning säkras;att ett av-
de enskilda utbildningsanordnama utvecklar och stärker sinatt äm--

nesprofil; och
folkbildningen ingår del den framtida vuxenutbild-att som en av-

ningsstrategin.

Undervisningens4.4 uppläggning och

genomförande

När talar undervisning för utbildningens utformningärman om vuxna
och genomförande viktiga faktorer. Dels finns det avsikt öka deatten

möjligheter deltaga, dels avsikt förbättra deras utbyteatt attvuxnas en
undervisningen och dels avsikt minska avhoppen. Detatt ärav en

därför önskvärt anordna undervisningen med optimal flexibilitet,att en
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det vill utformning i möjliga utsträckning tillgodo-störstasäga en som
sociala förpliktelser och möjligheter.de behov,ser vuxnas

optimal flexibilitet kan infrias på olika kan gällaKravet på Detsätt.
olikatidsmässig flexibilitet, olika starttider för undervisningen,t.ex.

undervisning uppdelningundervisningen differentierad elleritempo
mindreoch studieavsnitt i enheter moduler. Ettolika ämnen annatav

flexibilitet utformning studierna,tillgodose kravet på ärsätt att en av
fysisk olika varianter IT-stödd under-inte kräver närvaro, t.ex.som av

visning.
kravet optimal anpassning rad prak-tillfredsställa påAtt möter en

svårigheter. förbundet medtiska, sociala och ämnesmässiga Det är
praktiska svårigheter ha olika starttider för undervisningen. Dessaatt

form lärarscheman, lokalanvändning ochsvårigheter visar sig i av
förbundet med sociala problem undervisaadministration. Det är att

inte stödjandekorttidsutbildade deltagare, stu-arrangerar enom man
undervisningen. svårigheter visar sig idiemiljö samband med Dessai
arbetsklimat och många avhopp. för-form otrygghet, dåligt Det ärav

vissaämnesmässiga svårigheter dela särskiltbundet med att upp
minst detta skall kunna kombinerasoch studieavsnitt inteämnen om-

svårigheter har sin grund ioch valfri ordningsföljd.med fri Dessaen
förutsätter de lärs in ihar inre struktur,vissa ämnen attatt som enen

förordningsföljd. Erfarenheterna visar emellertid fruktanbestämd att
studier i mindre enheter skalluppdelning över ämnes-utatt en av

överdriven.kunskaperna ofta är
förhållanden särskildKunskapslyftet har dessaI samband med

väsentlig del studerandegruppenminst därförbetydelse inte att en av-
och har varit aktiva i utbildningkorttidsutbildad många interelativtär

flexibili-motsättningen mellan kraven pålänge. dennapå För ärgrupp
och kravensig de livssituationkommertet vuxnas enavsom --

socialtsammanhängande undervisning i stabiltöverskådlig och ett
därför betydelse hur dessasärskilt tydlig.sammanhang Det är storav

förhållanden i praktiken.löses
har uppmärksammat dessa förhållanden och detverkarDet mansom

praktiken efter lösa motsättningarfinns exempel på hur i stävar attman
finns således rad initiativ i praktikenpå konstruktivt Detsätt.ett en

till vid vilken tidpunkt undervisningen börjarhänsynatt tasom avser
flexi-den genomförs. finner också exempel påoch på dagen Mannär

lik-använda teknikstödd distansundervisning,bilitet det gällernär att
det därdela utbildningen i mindre enheter,gällernär att uppsom

enskildes behovgenomföras i förhållande till denundervisningen kan
Tydligast vi detta i samband med undervisningen ioch möjligheter. såg

Folkuniversitetet arbetade med flexiblaHelsingborg, där på arran-man
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i olika och där varje kurs uppdelad i fleraämnen ämnes-ärgemang
ÄMEL.element

Användningen IT i undervisningen tycks vägarna motav vara en av
flexibel utformning vuxenundervisningen. möjligheterDeen mer av

teknologin låter sig emellertid inte realiseras omedelbart. Inter-som ger
nationella och svenska erfarenheter visar det krävs särskilda kvali-att
fikationer hos undervisare för kunna överföra material frånatt ett
skriftlig och muntlig form till elektronisk form. tänker inteHär man
primärt på tekniska svårigheter, och motsvarande kvalifikationer, utan
på svårigheter förbundna med strukturering materialet, it.ex.av sam-
band användandemed hypertext och interaktivitet. Erfarenheternaav
visar också den IT-stödda undervisningen goda möjligheter tillatt ger

individualisering undervisningen och kontakt mellantätareen av en
undervisare och elev. möjligheterDessa också förverkligas iut attser
praktiken och alltså potentiell möjlighet tillgodoseutgör atten vuxnas
behov flexibel undervisning. Användandet kräver högi gradav en mo-
tivation och styrning från den anordnande institutionens sidaen en-
uppgift ofta åligger undervisaren. möjligheterDe teknologinsom som
erbjuder för gruppdiskussioner till exempel i sambandgemensamma -
med elektroniska konferenser tycks dock svåra realisera. Enattvara-
förutsättning för kunna skapa socialt nätverk i elektronisk formatt ett

deltagarna kommer vid vissa tillfällen under utbildning-är att samman
gång. Gruppkommunikationen förutsätter samtidigt yttre styr-ens en

ning och klar struktur den skall fungera SOU 1998:57, 117-en om s.
135.

DistansutbildningskommitténsI slutbetänkande, Flexibel utbildning
distans, pekar blandpå på det långsiktigt allvarligasteannat attman

problemet med i utbildningen handlarIT de pedagogiska tillämp-om
ningarna. Kunskapen hur datorer och IT skall användas peda-om som
gogiskt redskap begränsad. Sett internationellt perspektivär ett ärur

eniga dessa slutsatser och kan därför på motsvarande sättom an-
sluta till slutsatsen: behovet utveckling pedagogik, metodikoss av av
och organisation därför stort SOU 1998:84.är

Erfarenheterna i undervisningenIT och distansutbildning pekarav
således på det finns utvecklingsmöjligheter i den IT-stöddaatt stora
vuxenutbildningen. Dock krävs det kunskap de pedagogiskamer om
förhållanden bildar för IT-stödet. Vidare behöversom ramen vuxen-i
utbildare fortbildning för kunna utnyttja teknologin optimalt.att

stärka flexibilitetAtt ingår också de prioriterade områ-ettsom av
dena i Utbildningsdepartementets försöksarbete med lärarutbildning se

avsnitt.senare
Kunskapslyftskommittén föreslår i detta sammanhang bl.a. delaatt

allmänna i delkurser SOU 1999:39, 30.ämnenupp s.
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Arbetet med den flexibla anpassningen bör fortsätta. I detta sam-
hur de praktiska, sociala och ämnesmässigamanhang bör fokuseraman

med:begränsningarna kan minimeras. speciellt viktigt arbetaDet är att

problem vid modulläsningämnespedagogiska-
pedagogiska verkstäder stöder individuellt lä-etablering somav-

rande
och individuell handledningvidareutveckling ämnenav av-

undervisningenkunskaper integration IT iutveckling avav om-
vidareutbildning lärarkårenIT-pedagogisk av-

utbildning till lärande4.5 Från

sigförsta hand utbildningssatsning.Kunskapslyftet i Det rörär omen
treårig gymnasialformellt lyft, lyftett motsvararatt ett som enge

detta lyft, det mål satsningenutbildning. Standarden på som anger om
det formella målet. Utgångspunktenhar framgång, primärtvarit ären
erfarenheter och det kan handlakursdeltagarnaskan de omvara vuxna

utbildningen idessa i samband med intagning påtillgodoräkna sigatt
utbildningmålet formellt, och medletform validering. Men är ärav

lärande, detta i formoch Informelltundervisning. än äger avvar rum
inlärningssituationer, ingår inte i någonsjälvstudier eller i informella

skallföreställningarna vad Kunskapslyftetutsträckning istörre om
innehålla det skall förverkligas.eller hur

kunskaper, färdigheter och förhållningssätttillägnar sigVuxna utan-
Traditionellt sker dettaför det formella utbildningssystemet. genom

och massmedia, och istudiecirkelverksamhet, biblioteksbesök genom
och informella socialautformning Internet nät-genom genomnyare

erfarenhetsutvecklingsgrupper.verk, erfagruppert.ex.
likaundervisningen försiggår minstmiljö,Den är storavsom

kallade medlärandet det läran-betydelse dess innehåll. såDetsom -
kvar,ämnesmässiga lärandet det finnsde följer med det är närsomsom

glömt Nordiska ministerrådet, 1995, 87. Dendet ämnesmässiga är s.
sammanhang lärandet försiggår i harmiljö socialaeller det som

lärandeöverordnad betydelse för det ägersom rum.
vid sidan det planlagda ochMedlärande, det lärande pågårsom av

vuxenpedagogiska övervägandena. flera debestämda, bör ingå i de I av
och undervisning ingick i besöks-konkreta exempel utbildningpå som

betydelsen inlärningsmiljön. kunderundan framhävdes Det rörat.ex.av
praktiskt förankrade lärandemiljön i projektet Gamlasig denom

betydelsen folkhögskolemiljö påBygghantverk, Sörängenav enom
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eller de studerandes påpekanden vad gäller vuxenmiljön i Söder-om
hamn.

Kunskapslyftet fungerar inom för utbildningsperspektiv,ettramen
där vikten läggs formellapå den sidan lärandet med avsikt uppnåattav
gymnasiekompetens. Kunskapslyftet lägger således vikten på utbild-
ning och undervisning, medan framtideni kan i vilkenövervägaman
utsträckning det informella lärandets perspektiv kunde ingå som en
integrerad del lyftet.av

Det inte längre tillräckligt bara fokusera den formella under-är att
visningen, försiggår i det institutionaliserade utbildningssystemet,som

väsentlig del de inlärning försiggårnär vet att utan-man en av vuxnas
för detta. blirDärför några framtidens centrala vuxenpedagogiskaav
frågor:

kopplas den informella och ofta lågtHur strukturerade kunskap som-
tillägnar sig i det praktiska vardagslivet ihop med de formellaman

och ofta högt strukturerade kunskaper tillägnar sig isom man
utbildningssystemet
Vilken betydelse har det medlärande i vuxenutbild-ägersom rum-
ningssystemet för utbildningsovana vuxna

kan vuxenutbildningssystemet bidra tillHur den inlärningatt som-
utanför undervisningen vardagslärandet stärksäger rum

4.6 Validering: reell visavi formell

kompetens

Alla kompetenser,har inte omedelbart låter sig beskrivasvuxna som
eller i formellt icke desto mindre centrala förmätas ett system ärmen

ifråga och hans eller hennes fungera i det dagliga livet,sätt attpersonen
i familjen, arbetsplatsenpå eller demokratisk medborgare. Det ärsom
väsentligt dessa kunskaper ingår i vuxenpedagogiskt perspektivatt ett
och i det konkreta vuxenutbildningssammanhanget.

förutsättningar ofta kontextbundna,Vuxnas icke formaliseradeär
och ofta dvs.tysta, icke verbaliserade. Vuxna handlar bak-mot en

knowing-in-practice.6grund praktiska kunskaper Utbildnings-av
krav på kunskaper de skall generella lösrycktasystemets är att vara -

från konkret användning formaliserade och verbaliserade. harVuxna-
ofta kompetenser med svårighet låter sig överföras till formelltettsom
kunskapssystem.

Överväganden verkliga kunskapers betydelse träder tyd-som avser
ligast fram i samband med frågan validering. I hearing-rundan beto-om
nades från alla håll det lämpliga i elevernas verkliga kunskaperatt mäts



SOU 1999:141 Vuxenpedagogisk förnyelse 59

och valideras. underströksDet samtidigt osäker på hur detatt man var
skulle kunna göras.

I yttrande från Skolverket validering: utform-säger Iett man om
ningen och flexibel vuxenundervisning utgår från denav en ny som
enskilde individens önskemål, behov och förutsättningar valideringär

viktigt instrument. Validering aktualiseras i flera olika skeden iett
vuxenutbildningen och kommer allt aktualiseras. definitionEnattmer

begreppet validering diskuteras för närvarande värderingärav som av
kunskaper och färdigheter den skaffat sig studier,som vuxne genom
samhällsliv, arbetsliv, dvs. både formellt och informellt Dnr 99z507,

3. Vi ansluter till detta påpekande vikten värderaatts. oss om av vars
och kompetenser i vid bemärkelse i samband med förverkligandetens

Kunskapslyftet och med framtida flexibel vuxenutbildning.av en
problemEtt väsentligt för utbildningssystemet hur ska kunnaär man

överföra icke formaliserade kunskaper och färdigheter till formelltett
uttryck, på nivå det kännagår igen och helst i formattsomen av-
betyg.

på reell kompetens skallKravet kunna översättas till formellatt
kompetens har inbyggd svårighet, då vissa kunskaper lättareär atten
översätta andra. förhållandevisDet enkelt kunskaps-än är mätaatt
nivån i matematik och främmande språk och detta i formelltomsätta ett
uttryck. betydligtDet svårare allmänmänskliga kunskaperär mätaatt

studiemotivation, ansvarskänsla, samarbetsvilja ochsom engagemang.
Svårigheterna både mättekniska och etiska. Följden sådana svå-är av
righeter kan leda till och betygsätter de kunskapermäteratt man som
lättast låter formaliseras,sig utifrån modern kvalifikations-men som
teori bara begränsad del kompetensbilden.utgör en av

särskilt problemEtt uppstår, de olika delarna vuxenutbild-när av
ningssystemet framtiden skalli ingå i och förpliktandetätareett mer
samarbete. vilkenI utsträckning vill då kunna överföra kunskaperman
från principiellt icke formaliserad utbildningsform folkbildningen som
till principiellt starkt ämnesformaliserad vuxenutbildning, dent.ex.en
kommunala vuxenutbildningen

I dag saknas det enhet i första hand för oberoendeen som ansvarar
kunskapsvalidering. finns delDet värdefulla erfarenheter i dettaen av-
seende, främst hos universitet och företag inom Kunskaps-ävenmen
lyftet. det saknasMen där dessa erfarenheter samlas ochett centrum tas
tillvara, fritt tillgängligt för alla vill ha sinaett centrum ärsom som
kunskaper, kompetenser och meriter bedömda.

Det behövs samlad kraftansträngning för stärka svensk forsk-atten
ning och utveckling vad gäller kunskap och beredskap för kompe-om
tensanalys och kompetensmätning. sådan plattformEn skulle främja
diskussioner morgondagens nödvändiga kunskaper och färdigheter.om
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alla håll valideringenFrån central fråga, ianser man vara en sam-
band med Kunskapslyftet också i samband med utvecklingmen av

generellt.vuxenutbildning Om detta skall kunna förverkligas förut-rent
detta:sätter

tolkas brett, ochkunskapsbegreppet det således inte nödvän-att att-
digtvis formaliseradeenbart det utbildningssystemet skallär som
fastställa standarden för valideringen

begreppet studiekompetens omvärderasatt-
arbetslivetprofessionell kompetens i något formelltäratt änannat-

teoretiskt vetande
det etableras central enhet, bakgrund kompetens-att moten som av-

analyser och kompetensmätning i stånd utveckla metoder förär att
validering reella kompetenserav

arbetsplatsenLärande på4.7

internationella vuxenpedagogiska diskussionenI den ingår lärande på
arbetsplatsen viktig del utifrån föreställningen det ärattsom en om en

koppling mellan den kontext, där lär sig, och den kontext, därtät man
skall använda det har lärt se Ellström, 1996.t.ex.man man

perspektivskiftet från undervisningöverordnade till lärande fårDet
samband medmycket konkret betydelse i kvalificering till arbets-en

livet. vikt vid kunskapsinhämtningläggs iHär ägerstornu som rum
och utvecklingförbindelse med utförande enskilda arbetsuppgifter.av

har fåttMästare-lärling-principen I arbetslivsperspek-renässans. etten
tiv kopplas organisatorisk aspekt in, nämligenytterligare i förbindel-en

det utvecklande arbetet ochmed begrepp den lärande organisa-se som
tionen.

Förhållandet mellan lärande i formell utbildning och lärande i arbe-
komplicerat. tidigare framhållit kompetensSom i arbetslivetär ärtet

något formell teoretisk kompetens. i arbetslivetKompetensenänannat
ofta knuten till handling, medan den teoretiska kompetensen princi-är

piellt knuten till teoretiskt vetande. De inte ömsesidigt utbytbara,är är
detta utesluter ingalunda de både kan och bör ingå symbio-iatt ettmen

tiskt samspel.
praktiska kompetensen utvecklasDen i samspel med praxis, genom

reflexion kring praktiska handlingar, deras resultat och möjligheter,
förutsättningen för kvalificerad reflexion besit-är attmen en personen

omfattande teoretiskt vetande.ter ett
svårigheterna det gäller åstadkommaEn naturliga kopp-när attav

lingar mellan praktisk och teoretisk kompetens de två ofta skil-är äratt
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da åt i tid och Vid tillägnandet teoretiskt vetande spelar prak-rum. av
tiken ofta underordnad roll. Det omvända gäller i daglig praxis, dären
problemlösning i förhållande till produktion eller vardagsliv det pri-är

kunskaperna inomTyvärr pedagogikenmära. hurär teoretiskt ochom
praktiskt lärande bäst kopplas otillräckliga. Användandetsamman av
informationsteknologin i direkt anknytning till arbetsplatsenLex.- -
kunde länka de kunskapsformerna,två tidsmässigtsätt ochett attvara
organisatoriskt.

Kompetensutveckling i förhållande till arbetslivet genomgå-är ett
ende drag i den svenska diskussionen vuxenutbildningssystemetsom
utveckling.7 Både i hearing-rundan och i besöksrundan arbetslivs-var
perspektivet framträdande. Exempelvis fanns det i Vaggeryds kommun

etablerat och utbyggt samarbete mellan de lokala utbildningsinstitu-ett
tionerna och de företagen i området. Från Kunskapslyftskom-större
mitténs sida uppmärksam på detta och påpekar nödvändighetenär man

förstärker samarbetet mellan kommunerna och arbetslivetattav man
SOU 1999:39, 25-26.s.

Försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning KY-
utbildningen spännande perspektiv i detta sammanhang.är Delsett
läggs här vikt kombinationenpå bred allmän kompetens ochav en
kompetens med arbetslivsanknytning. Dels läggs det vikt på deatt
teoretiska kunskaperna skall användas i anslutning till arbetsplats.en
Dels betonas lärandet arbetsplatsen.på utbildningNy kvalificerad-
yrkesutbildning, 1998. principerTre ligger i linje med intematio-som
nella föreställningar hur arbetslivskvalificering förbättras.om

verkarDet således finnas visst intresse för stärka sådantatt ett
Ålärande inte minst hos arbetsmarknadens andra sidan detparter. är-

förbundet med rad svårigheter bland de tidigare nämndaannaten om
validering koppla formell kunskapsinlärning till den infor-att en mera
mella fardighetsinläming sker på arbetsplatsen.som

Några omfattande initiativ, främjar sådan utveckling imer som en
Kunskapslyftets regi, har vi inte på. När kopplingenstött mel-temat -
lan arbetsliv och utbildning fördes tal det först och främst KY-var-
utbildningen pekade vilkenpå. I utsträckning erfarenheternasom man
härifrån får genomslagskraft i det totala vuxenutbildningssyste-större

omgdet svårt något frågaär Denna i slutbetänkan-met sägaatt tas upp
det från Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning SOU 1999: 122.

Från centralt håll Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet,
Skolverket pekas det lämpligapå i det sker koppling mel-tätareatt en
lan arbetsliv och utbildning. understrykerMan samtidigt lösningenatt
på detta problem lokal angelägenhet individuellaär avgörsen som av
val i relation till den lokala arbetsmarknadens behov i de enskilda kom-

kan fruktaMan sådan lokal decentralisering deatt trotsmunerna. en -
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progressiv satsninghar kan försvårafördelar denuppenbara en mer-
det i lo-och arbetsliv. Riskenutbildningkopplapå är att ettatt samman
lokala för-fokusering på detblikalt sammanhang kommer störreatt en

arbetsspeciñka kvalifikationer.behovomedelbaravärvslivets av
vilken utsträckningsystematiskt iviktigtDet övervägerär att man

Kunskapslyftet kan ske med kopp-kunskapstillägnelsen tätareen--
arbetskvaliñce-det blir talarbetslivet,ling till snävareutan att enom

tillväxtavtalen möjli-regionalaverkar desammanhangetring. I det vara
utnyttjade iinte tycksanvändbara instrument,och ännu varasomga

vuxenutbildningsperspektivetgtillomfattning med hänsyntillräcklig
belysande exempel påpresenterade förSAF:s ettrepresentanter oss

industristruk-regionalaklusteranalyser denmed hjälphur avavman
kompetensförsörjnings-långsiktigamed kort- ocharbetatharturen

strategier.
stärka arbets-innehåll i planerna påverkligtskall blidetOm attett

pedagogisk kun-förutsättalärandemiljö kommer detplatsen att ensom
verkställande mellannivå-minstverksamhetsledama inte påskap hos -

sådan pedago-arbetsledarnaframtida uppgiftblirDet att engeener.
och plan-tänka påmöjliggör för dembakgrundskunskapgisk attsom

arbetsfunktioner.finns i olikatill lärandemöjligheterlägga de som
arbetsplatsen börlärande påsamband medI man:

utbildningsinstitu-arbetslivets ochmellankopplingenArbeta med-
kompetensutbildning,ochinsiktsformerlärandeformer,tionernas

pedagogisk forskning.ochpraktisk arbetebåde genomgenom
Överväga kvalificerasoch deras ledare bästverksamheternahur-

undervis-formaliseradoch integreraläroprocesserför planläggaatt
och medarbetarnas behov.arbetsplatsensförhållande tillning i

försva-kvalificering till arbetslivet intesatsningen påSäkerställa att-
personliga utveck-funktioner: denandraVuxenutbildningensgar

demokratiska.lingen och den

fortbildningPedagogisk4.8

utbild-lyckad implementeringförutsättning förväsentligEn av enen
deförverkliga reformen, harskallde aktörer,ningsreform är, att som

utbild-därför knytaOfta villkvalifikationerna.nödvändiga ettman
såda-genomförandet med syfte säkratillningsprogram närvaronatt av

former ochkan ha mångaUtbildningsprogrammetkvalifikationer.na
grund-formaliserat. kan inbegripaeller mindre Detkandet vara mer

omfattakankunna ingå i Detförutbildningskrav programmet.att
implementeringen.delförsöksmöjligheterutvecklings- och som en av
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Det tycks finnas utbredd enighet det lämpligt medatt ären om en
vuxenpedagogisk uppgradering den pedagogiska personalen. I hea-av
ring-rundan har således fått mycket massiva detrapporter ärattom
viktigt med kompetenshöjning för vuxenlärama. har betonatsDeten
från politiskt håll, arbetsmarknadens de olika intresseorga-parter,av av
nisationema, liksom den centrala administrationen. Kunskapslyfts-av
kommittén har Vuxenutbildningens personalnoterat att har ett stort
behov kompetensutveckling SOU 1999:39, 27-28.av s.

Det verkar således finnas bred kunskap undervisningatten om av
kräver särskilda förutsättningar, lärare från grund- ellervuxna som

av.ungdomsutbildning inte nödvändigtvis i besittningär
Som konkret initiativ har regeringen igångett utvecklings-satt ett

arbete, riktar sig till lärare i vuxenutbildningen med avsikt attsom ut-
veckla metodik och pedagogik anpassad för läran-ären en som vuxnas
de. Detta kan ske genom:

seminarier-
läramätverk-
utvecklingsprojekt.-

Syftet med satsningen vuxenlärama möjlighetär utvecklasatt iattge
sin yrkesroll, så de kan de krav och behov,att möta det livslångasom
lärandet medför och i överensstämmelse medär de nationella mål-som
sättningarna för vuxenutbildning, inklusive den särskilda satsningen på
utbildning ivuxna, Utbildningsdepartementetssägs meddelandeav

utvecklingsprojekten U98/3383/V.om
I detta sammanhang kan lägga märke till ganska betydandeettman

intresse för kompetensutbildning bland lärare. Detta kommer bland an-
till uttryck i det antalet ansökningar tillnat satsningenstora 600 an-

sökningar till samlat belopp på 120 miljoner. Utbildningsdeparte-ett
har prioriterat följande ämnesområdenmentet i samband med tilldel-

ning försöksmedel: ökad flexibilitet i undervisningen, det vill sägaav
bryta tid och rum moduliseringatt enskilda ämnen, valideringav av

kunskaper, arbetsformer för målgrupper t.ex. korttidsutbildadenya nya
män, etablering nätverk mellan lärare lärarsamarbete, innehålls-av
Översikter och kunskap, läs-ämnen och skrivsvårighetersamtav
anteckning från Utbildningsdepartementet, 1999-07-05.

De uppräknade verkar allaämnena väsentliga och relevantavara
i förhållande till deämnen pedagogiska problem Kunskapslyftetsom

aktualiserar. emellertidDet väsentligtär erfarenheterna från detatt
centralt förankrade utvecklingsarbetet samlas och systematiseras, och

det följs med politiska ochatt organisatoriska konstruktionerupp som
erfarenheterna i praktiken.garanterar att omsätts
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det andra delbetänkandet från Kunskaps-I både det första och
kompetensutbildning förlyftskommittén understryks behovet lärare.av

kvaliñceringsperspektivet.det talas det grundligt Man pekarI andra om
för olika medarbetare: undervisa-på olika kompetensbehov grupper av

föreslås konkret, Skolverket följerhandledare och ledare. Det attre,
vidareutbildningenkommunala fort- och vuxenundervis-den avupp

1999:39, avsnitt 7.1ningens personal SOU
lärarfortbild-emellertid karakteristiskt för den nuvarandeDet är

utformat någon formaliserad och systematise-ningen, inteännuatt man
särskildafortbildning, kan tillgodose de kva-rad vuxenpedagogisk som

Kunskapslyftet ställer. de konkretareform Ilifikationskrav somsom en
besöksrunda lärarfortbild-på i vår verkarexempel vi har stöttsom

fun-centralt har de lärareinte något Manningen använttema. somvara
kvalifikationer de besuttit. systematiskmed de Ennits tillgängliga, som

förhållande, tillskrivs betydelse,alltsålärarfortbildning är ett storsom
utsträckning.förverkligat i någoninte störreännu ärmen som

fortbild-få del för vuxenläramasintressetDet pottenattstora av av
dettabild vi centrala frågan iden Denning tycks mött.motsäga sam-

fram-utsträckning lärarfortbildningen iemellertid i vilkenmanhang är
vardagligaintegrerad del deningåtiden kommer att av vuxen-som en
knyts till deaktiviteterna först och främstutbildningen, eller extraom

vuxenutbildningsområdetökade intresset förförsöksmedel och det som
Kunskapslyftet generellt har skapat.omkringaktiviteterna

försäkra siguppgift i framtidendärför viktigDet att attär omen
överförda till vanligKunskapslyftet bliromkringförsöksaktiviteterna

längre finns kvar. I dettaintepraxis, denär extra samman-resurserna
hang det angeläget:är

vuxenundervisningens bas- och fortbildninghuröverväger,att man-
skall utformas

ledning och personal ingår i fort-ocksåobserverar attatt annanman-
bildningen

utvecklingsarbete vad gäl-lokalt förankrathar igångsatt ettatt man-
lärarfortbildningler

lärarutbildningsbetänk-i riktning iVi det rätt närett steg manser som
sker växelverkan mellankompetensutveckling iandet föreslår, att en

Verksamhetsförlagd utbildning, det talashögskoleförlagd och att om
kunskapsområden och tvärvetenskapliga ämnesstudier,centrala att

till forskningen inom området, och det anläggsundervisningen knyts att
lärarfunktionen 124-149.livslångt perspektiv på SOU 1999:63,ett s.

särskilda vuxenpedagogiska perspektiven ochutsträckning deI vilken
nödvändig djupgående behandling inom de förelagdaprinciperna får
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och pådetvidläggsviktendärinstitutionella gemensammaramar,
utbild-konkretai denuppmärksammasmåstehelhetsperspektivet,

särskildadetta krävs ansträng-möjliggöraFörningsutformningen. att
ningar.

vuxenutbild-ochvuxenpedagogikenproblematisktdet attVi finner
Lärarutbildningskommit-uppmärksamhet iså litenningsområdet ägnas

detmotsvarandetycker sätt attVi1999:63.SOUbetänkandetténs
inriktningsärskildmedönskvärtskulledetbör enövervägas varaom

heterogenitet iområdetsminstinte tarvuxenutbildning manmot om-
möjlighe-medarbetarnasnuvarandedeockså,Vi finnerbeaktande. att

med utgångs-skebördettaochstärkasbörkompetenshöjning atttillter
praktik.dagligafrån deraspunkt

vuxenlärarfort-kvalificeringfortsattforförutsättningSom avenen
lämpligt:detvifinnerbildningen

systematiserasochsamlasigångredaninitiativ ärlokaladeAtt som- faststäl-vidanvändaskanerfarenhetsbank,fåsyftemed att somen
innehåll.ochformlärarfortbildningensframtidadenlandet av

främ-fortbildningsystematiskigånginitiativen sättaAtt att meren-
kompetens-med densammanlänkasfortbildningdennaochjas att

enskildadenpraktiken påifortlöpande ägerutbildning rumsom
utbildningsinstitutionen.

delväsentligblirkunskappraktikrelaterade enavlärarnasAtt en-
lärarutbildning.framtida

ocksåorganisationer,lärandeblirutbildningsinstitutionema somAtt- yrkes-sinabearbetatillfällefårlärarnadär attochlärlärarna av
pedagogiskalokalaierfarenheterochkunskaperpedagogiskaeller

nätverk.internationellaochfora

Sammanfattning4.9

fat-förnyelse. DäremotvuxenpedagogiskförintressebrettfinnsDet ett
får iintressedettakonsekvenservilkaöverväganden enkonkretatas av

vuxenutbildningspraxis.konkret
delenallmännabredaväsentligt. Denskolsamarbetet ärlokalaDet

centralnågonha hittatemellertid inteverkarvuxenutbildningenav
skol-lokaladethurförskapasbörsamarbete. Detplats i detta ramar

konkretai detskall förbättraskvaliténhursäkras,skallsamarbetet
det gårstärkasskall utmångfalden attutanhurochutbildningsutbudet

sammanhanget.ochhelhetenöver
förformerflexiblafåsyftetmedgångpå attinitiativfinnsDet

behov.detillgodosekanuppläggning,undervisningens vuxnassom

3 19-2407Kunskapslyftet
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Dessa initiativ bör fortsättas och utvidgas och skall omfatta både ämnes-
didaktiska överväganden och utnyttjande informationsteknologi.av ny

Kunskapslyftets huvudperspektiv formell utbildning.är I den fram-
tida vuxenutbildningspedagogiken bör perspektivet ändras eller utvid-

till omfatta det totalaatt vuxenlärandet.gas
Vuxnas verkliga kunskaper bör valideras och ingå i utbildnings-

planeringen. Valideringen bör omfatta både allmänna och personliga
kunskaper. Det bör initiativ tilltagas institutionaliseraatt systema-en
tisk valideringsstrategi.

Som led i den samladeett Kunskapslyftssatsningen finns det exem-
pel på utveckling samarbetet mellan det lokalaen och regionalaav
yrkeslivet och existerande utbildningsinstitutioner. Detta samarbete bör
utvidgas och bör arbeta långt systematiskt med detman lärandemer

försiggår på arbetsplatsen del detsom totala vuxenlärandet.som en av
Det har utvecklingsarbetestartats ett skall stärka lärarnas kom-som

och det finnspetens pågående diskussion lärarutbildningen ochom
fortbildning, där också vuxenundervisningen medräknad.är I detta
sammanhang bör det hurövervägas, lärarfortbildningen kan livs-ett
långt perspektiv med fast förankring i den dagliga undervisnings-en
praktiken.

Det existerar omfattande vuxenpedagogisktett vetande i dag natio-
nellt och internationellt. Denna kunskap bör utökas kontinuer-genom
lig vuxenpedagogisk forskning och systematisk insamling erfarenhe-av

exempel.från utvecklingsarbetenter och goda I framtidaen vuxen-
utbildningspolitik bör särskilda åtgärder vidtas på nationell och regio-
nal nivå kan garantera att:som

Berörda myndigheters och kompetens i valideringsfrågoransvar-
stärks så enskildaatt reella kvalifikationerna kanpersoners mätas
och tillgodoräknas och ingå i den enskildes samlade karriärförlopp.
Erfarenheter från praktiska initiativ och utvecklingsarbetennya-
samlas systematiskt och förmedlas.
Lärarfortbildningen forsiggår fortlöpande del utveckling-- som en av

den dagliga praktiken och deten av att avsätts till detta.resurser
Vuxenutbildningsinstitutionernas kvalitet säkras omfördel-- genom
ning till förnyelse och löpandeav kvalitetsutvär-resurser genom en
dering.
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4KapiteltillNoter

1 vuxenpeda-vaduppfattninginternationellinte någonfinnsDet omgemensam
vuxenutbildning.förgällerprincipergrundläggandevilkaellergogik är, som

vuxenpedagogiskacentralaradsamlar1996BrookfieldochJarvis 1995 en
perspektiv.
2 18-20.1999,framställd i LOpedagogisktochklartdubbelhet s.Denna är
3 detskriver,4Folkbildningsrådet 1998, attexempelvis,framgår närDetta s.

depåverkamöjligheterstärkasig att sina attbl.a.enskildeden rörför om
livsvillkorenegna

4 försökerefterutbildning göraoch attutspelet ana-danska endet manI vuxen-om
förväntaskvalifikationer,personligaochallmännaämnesmässiga,vilka somlys av

Arbejdsministeriet,vuxenutbildningssystemetdelarnaolikadetillägnade ibli av
1999.Finansministeriet,Undervisningsministeriet,

sinoña harlärandet,5 sidankulturelladendemokratiskaSåväl den somavsom
folkbildningen.delväsentliglärandeprocesserinformella äriutgångspunkt aven

Sammanfat-1998,Folkbildningsrådetbeskrivna ibl.a.förhållanden ärDessa
del1993-1997,utvärderingsrapporttande

mellan denförhållandet6 viktigtdiskussioneninternationella tema pro-är ettI den
verbalise-ochteoretiskaformella,och denkunskapentystafessionella ofta mera

1983.SchönSekunskapen.rade t.ex.
Kommitténtill7 från1996:164SOU expertgruppiExemplifierat rapport enen

regering-tillanslutningiLiknande finnskunskapslyñ förnationelltett vuxna.om
anställ-förkompetensutvecklingpå"en satsning1999,vårproposition attomens

2000-2002under årengenomförsda
ställenfåbara påproblemställning8 denna1996:188SOU nämnspublikationenI

medsamarbetetdet,1999:39I SOU att80-81. sägsytligt,och relativt t.ex. s.
26.relativt trögt",fortfarandegårKunskapslyftet kommunernai s.

regionala till-deangående9 1998/99296, LägesrapportskrivelseRegeringens
20.växtavtalen, s.

olikavuxenlärarnaO kvalificeringtillmötesgås kravenInternationellt aven
vuxenundervisningsutbildningettårigsåledes 1996etableradesDanmarkIsätt. en

ettårigetableradesUnder 1997ämnesutbildning.påbyggnad till enensom en
finnsutbildningsplanläggning. Det ävenochvuxenutbildningidiplomutbildning

specialiseringmöj-vuxenpedagogiskameddoktoranderochkandidatutbildningar
vuxenpedagogis-grundläggandemångfalddärutöverfinnsligheter. Det meraven

översiktinternationell över1999. EnDanneskiold-Samsöe,utbildningar seka
1991.Chadwickandi Jarvisfinnsvuxenutbildarekvalificering av

PaedagogiskeDanmarksH etablerapåframskridna planerdet attfinnsDanmarkI
utbildningssystemet.helaforskning ipedagogisksigskall ägnaUniversitet, som
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strategivalochSammanfattning5

Introduktion1

ochbristerbedömaverksamhet har varitmed attSyftet expertgruppens
diskuteraanalysutifrån dennaochvuxenutbildning stra-svenskstyrka i

vuxenutbildningspolitik. Expertgruppens över-framtidenstegival inför
detta kapitel.sammanfattas ibedömningarväganden och

hämtade istrategivalförPrinciper5.2

°°livslångt-lärande-ñlosoñn
lan-utbildningsnivån iformellahöja densiktarKunskapslyftet attmot

kunskaper".formellasammanhangi dettakunskaperMeddet. menas
sig dessahur tillägnarföreställningenmotsvarandePå sätt är manom,

utbildningssystemet.formellatill detknutnakunskaper tätt
flyttatsharinternationellt, där fokusutvecklingenmedenlighetI

framtidsperspektivdet ivilärande,tillundervisning ettfrån somser
grad baseras påhögvuxenutbildningspolitik isvenskviktigt, att en

föreställningar om:

Såvälformell kompetens.ochnågot änkompetensAtt annatär mer-
kunska-komplexaarbetslivskompetens ärstudiekompetens som

reella så-ochkompetenserformellainnehållerbådeper, som
vuxenutbildningspolitik bör baseras vär-framtidadana. En en ny

kunskaper.formellareella ochmellanförhållandetdering av
utbildning.formellinomställenandraförsiggår på änlärandeAtt-

framtidaikonstaterandedettamed är,viktiga attDet vuxen-en
för in-formernade olikahurdet klarläggas,utbildningspolitik bör

iförsiggårlärande,kan detvarandra.stödja Hurlärning kan som
utbildningssystemetförsiggår ilärandedetstärkaarbetslivet, som

detsåutformasvuxenutbildningssystemetskall attomvänt Huroch
vardagslärandetfrämjardär, bästskerlärande som
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5.3 Olösta frågor inom svensk

vuxenutbildningspolitik

Som tidigare framförts bör diskussionen den framtida vuxenutbild-om
ningen sin utgångspunkt i analys hurta vuxenutbildningen haren av

fram sedan 1960-talet. Härvidlagväxt det viktigt beakta huruvidaär att
tidigare beslut och lösningar hinder för dagensutgör ett att möta utma-
ningar. fördelningspolitiskaDen målsättningen, i hög grad korn attsom
karaktärisera svensk vuxenutbildning, formulerades under första delen

1970-talet och kom grunden för denutgöra vuxenutbild-att storaav
ningsreforrnen 1975. Officiella dokument har alltsedan proposition
1975:23 hävdat denna målsättning. Avsikten tidigare påpe-var, som
kat, 1975 års reform skulle början på långsiktigatt utgöra fördel-en
ningspolitisk satsning. Utvecklingen kom emellertid gå inärmastatt

riktning och de fördelningspolitiska ambitionernamotsatt har succes-
sivt uttunnats.

Sedan mitten 1980-talet har frågan personalutbildningen ochav om
arbetskraftens kvalificering stått i förgrunden. Trots flera utredningar,
otaliga och uttalanden den fortfarande olöst.rapporter är

I detta sammanhang vill vi uppmärksamma följande:

I enlighet med principen livslångt lärande bör personalutbild-om-
ningen och kompetensutvecklingen i arbete och vardagsliv ses som
delar samlad strategi för vuxenutbildningen.av en
Inför den framtida satsningen det viktigt klargöra vilken för-är att-
delningspolitisk ambition skall vägledande och attsom vara anpassa
strategivalet härtill.
Det nödvändigt genomföra organisatoriskaär förändringar såatt att-
vuxenutbildningen bliråter samlat policyområde.ett

5.4 Vad vi har lärt Kunskapslyftetoss av

bakgrundMot de upplysningar förvärvat hearing-av som genom
rundan och studiebesöken bakgrund det föreliggandesamt mot av
skriftliga materialet, bland delbetänkanden från Kunskapslyfts-annat
kommittén och tidigare utvärderingar vill framföra följande:

Kunskapslyftet får betecknas mycket ambitiös vuxenutbild-som en
ningspolitik, innehåll och form inte omedelbart har någon motsva-vars
righet i andra länder. Initiativet har på förtjänstfullt åter riktatett sätt
fokus på de fördelningspolitiska frågorna.

Kunskapslyftet succé på många Kunskapslyftsaktiviteterär sätt:en
har och i kommunerna, oftastartats med bragett nytt engagemang en
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betydandefåttlösningarnaharKvantitativtuppbackning.politisk en
deundervisningmed dentillfredsallmäntoch deltagarnaomfattning är

utbildnings-olikamellansamarbetenregionalaetableratsharfått. Det
arbetsförmedlingarmellanocksåutsträckningvissoch ianordnare en

informationscentra,ochRådgivnings-utbildningsanordnare.och som
harutbildningsbehovdebakgrund startats.vägleder mot vuxnasav

haroch lösningarnaigångharutvecklingsarbetenOmfattande satts
utvärderingsarbete.upplagtbrettföljts ettupp av

alltidemellertid intesamarbetsrelationeroch äraktiviteterOlika
utbyggtförvänta sigkunde således ettfungerande. Manlika väl mer
Utbild-mellanminstintedepartementen,olikamellan desamarbete

sigförväntakundeManNäringsdepartementet.ochningsdepartementet
fridärsamarbeteminstintesamarbete,regionalt ettutbyggtett mer

förverk-möjlighetfickutbildningsanordnama attmellankonkurrens
ligas.

höjandettonvikten pålagtKunskapslyftsinitiativetGenom avatt
relativtkunskapsbegreppet snävhar gettsformella kompetensenden en

folkbildningenintegreringenförsvåratmånvisshar itolkning. Detta av
lärande.livslångtstrategi förbredarei en

genomfördadelar denkvaliteten påkritikocksåhar motDet rests av
utbild-riktadsärskiltkritik verkar motoch dennautbildningen nyavara

mellanförhållandetharkvalitetenBeträffandeningsanordnare. grupp-
gällerVadpunkt.oklarvaritresurstillgångochstudietaktstorlekar, en

folkbildningens göraoch representantertyckspunkt Komvuxdenna
bedömningar.olika

gällervadsynnerhetframtid, iKunskapslyftetsOsäkerheten om
minstproblematisk, intemångaupplevsfinansieringsformerna, somav

studiestödslösningardeframhållitsharplanet. Det attdet lokalapå som
skjuterleda tillskulle kunnaKunskapslyftet attknutits till uppunga

studiestöd.få bättreavsiktstudier isina att
detfinnsviss deltillnådd. MendelvisverkarMålgruppen envara

tvåårigde medfrämstdetochkvinnor äröverrepresentation gymna-av
fördelningspolitiska övervägan-Utifrånrekryterats.sieutbildning som

denför nåskallVad svagastetillanledning göras attdettaden oro.ger
målgruppendelen av

funde-till vissaanledningsuccékvantitativaKunskapslyftets ger
treårigmedstigande antaletfår detkonsekvenserVilkaringar. personer

utbildningssystemet Detefterföljandeför detutbildninggymnasial
hög-studerande påantaletutvidgningtillinitiativredanfinns avennu

skalldimensioneringenframtidahur denSpörsmåletskolor. är vara, om
utbildningsönskningarindividuellabalanseringdet skall avvara en

kva-behovsamhälletsochutbildningtillmotiverarutbildning avmer
lifikationer.
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En väsentlig del Kunskapslyftets framgång och genomförande, såav
detta framgår den löpande skriftliga erfarenhetsdokumentatio-som av
i delbetänkandena, beror högi grad på det mycket systematiskanen

arbete utförts Kunskapslyftskommittén och den tidigare Dele-som av
gationen för Kunskapslyftet.

Obesvarade5.5 frågor och strategival

Strategi för och samverkanansvar

Det vår uppfattning den femårigaär försöksverksamhetenatt med ett
nationellt kunskapslyft upphov till många spännande försökgett till
vidgad samordning och koordinering, särskilt denpå lokala nivån.
Trots detta framstår olikheter i regelsystem och avsaknaden över-av en
gripande strategi för koordinering på nationell, regional och lokal nivå

allvarlig svaghet.som en
den bakgrundenMot vill peka följande:på

Nödvändigheten utveckla övergripande strategi för livs-attav en-
långt lärande i Sverige.

ledAtt härvidlag skapa policydialog mellanett är de olikaatt en-
politikområdena, inte minst politikemivå.
Att strategin för livslångt lärande bör relateras till de regionala till--
växtavtalen måste bredare där också andra änmen ges en ram,
ekonomiska mål kommer i förgrunden.

långsiktigAtt politik för livslångt lärande förutsätter parallellen en-
strategi utformad för bredda tillträdet till informationsteknolo-att
gins infrastruktur.

Strategi för resursstyrning

Vid våra med organisationer och myndighetermöten återkom ständigt
frågan hur skall kunna behålla sin entusiasm, det särskildanärman
statsanslaget för Kunskapslyftet så småningom upphör.

Staten har möjligheter påverka utvecklingen i kommunernastora att
med nuvarande finansieringssystem. Fördelen stadsbidragen harär att
möjliggjort den snabba utbyggnad skett med Kunskapslyftet. Visom
vill dock peka på den valda lösningen medför vissaatt spänningar.även
Som Statskontoret framhållit finns för- och nackdelar med olika
finansieringsmodeller. Medan generellt bidrag stärker den kommu-ett
nala självstyrelsen och möjligheterna bedriva effektiv verksam-att en
het, förenklar uppföljning, finns risksamt statens vuxenutbild-atten
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prioriterat område och medlen delvis kanningen attettses som
kommunal verksamhet. Våra slutsatserkomma användas föratt annan

jämförelse mellan vad hände vid 1991har påverkatsstarkt somenav
kommunal vuxenutbildning inlemmades ianslagen tillårs reform, då

skolväsendet, och reaktio-till det kommunaladet allmänna anslaget
anslaget till Kunskapslyftet. vårmed det riktade Deti samband ärnerna

refonn, vamingssignalerfarenheterna 1991 årsmening, att gerav en
de medel tilleventuell överföring går Kun-det gällernär av som nuen

bidragssystem för kommunerna.skapslyftet till generelltett
pekabankgrund vill vi på:dennaMot

stödet.delvis behålla det riktade statligaNödvändigheten attav-
specialdestinerade bidrag regionernamedMöjligheterna ut-att ge-

utbildningsmarknadernade lokalaför styrning genomavrymme
riktade stödåtgärder.ochekonomiska incitament

viktiga instrument för på-incitament kanekonomiskaAtt attvara-
problemfömyelsen ioch inriktningen Ettverka takten systemet.av

med tillämpningen blir dock det saknassambandiuppstår attsom
kommun och för be-kan användasenkla indikatorer attstatavsom

styrka uppnåttframför allt för ochochdöma innovation mätaatt
studieresultat.

studiefinansieringStrategi för

kontroversiell i diskussionenviktig och frågaStudiefinansiering är en
lärande. fråga berör inteför livslångt Dennakring samlad strategien

kommunala vuxenutbildnings-det framtidaenbart utformningen av
kompe-utbildningsväsendet ochformellahela det ävensystemet utan

fördelasPrecis hur skallarbetslivet.tensutvecklingen i parter-ansvaret
kost-överväganden faktiskagrademellan bör i hög styras av omna

förväntad avkastningslutresultat ochoch -prestation,nader, studietakt
ekonomiska och sociala kriterier.olikamed hänsyn till

minimi-framställs allt oftaregymnasieutbildningTreårig ettsom
dettatill arbetslivet i dag. I den månsöker sigkrav för alla anta-som

tillalla medborgare ha fundamentalbör därförgande korrekt rättär en
bör därmed fort-och kommunutbildning gymnasienivå. Statpå även

finansieringen all utbild-övergripande försättningsvis ha ett avansvar
för såväl ungdomaroch gymnasienivå,ning grundskole-på som vuxna,

offentlig eller privat regi.anordnas iutbildningenoavsett om
utbildning eftergymnasial nivå,finansiering all påförAnsvaret av

indivi-bör delas arbetsgivare ochinriktning,längd och stat,oavsett av
användas för finansieringsålunda kunnader. framtida börDet systemet
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såväl kortare s.k. spetsutbildningar, längre studier universitet ochav
högskola och kompetensinsatser på arbetsplatser.

Personliga utbildnings- och kompetenskonton kan alternativettvara
på längre sikt, det förutsätter vidtar särskilda åtgärder förattmen man

och marknaden kan förses med tillräcklig informa-attsvaga grupper
tion. förutsättning detEn finns tydliga regler klargörär attannan som
individemas och rättigheter och skyldigheter, såväl i det kortaparternas

långa perspektivet.som
den bakgrunden vill vi påpeka följande:Mot

Vuxenutbildningen och kompetenshöjande insatser generelltmer-
borde i framtiden betraktas inte enbart eller primärtäven som en
kostnad också, beroende den volym uppnås,utan som som en
långsiktig strategisk investering.

framtida finansieringssystemetDet bör enhetligt, överskådligtvara-
och enkelt hantera. skall också behovs- ochDet prestations-att vara
orienterat. Diskriminering på grund arbetsmarknadsstatus börav
motarbetas aktivt.

framtida borde kunnaDet användas för finansieringsystemet stu-av-
dierna både gymnasial ochpå eftergymnasial eller högrepå nivå,
med förstärkta incitament särskilt korttidsutbildadeför och arbets-
lösa.

det finansieringenStaten bär primära för allansvaret av vuxen--
medanutbildning på gymnasienivå, arbetsgivarna och indivi-staten,

derna har för finansiering all eftergymna-gemensamtett ansvar av
sial vuxenutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet.
Slutligen det framtida studiefinansieringssystemet bör utformas så- -

reflekterardet på klart den fördelningspolitiska målsätt-sättatt ett

ningen.

dimensioneringStrategi för

värdefullt Kunskapslyftet har lyckatsDet med bredda utbudetär att att
i svensk vuxenutbildning. väl fungerandeEn marknad för all vuxen-
utbildning kan inte allt ordnasuppnås i offentlig regi. Privataom an-
ordnare kan medverka till utbudet breddas och effektiviteten höjs.att

denna bakgrund det positivtMot många utbild-är att notera att nya
ningsanordnare och -initiativ har tillkommit.

Även grundprincipen vad gäller dimensionering deni framtidaom
vuxenutbildningsstrategin fortsättningsvis bör låtäven tusenvara
blommor blomma, det också viktigt slå vakt de många insti-är att om
tutioner under lång tid har erhållit offentligt stöd. Särskilt studie-som
förbunden och folkhögskoloma bör i detta sammanhang.ses



Sammanfattning och strategival 75SOU 1999: 141

tolkningöverväganden bör inte baserasDimensionering i snäven
exempelvis i gymnasiekompetens.kompetensbegreppet, termer avav

överväganden vilka andra kvaliteter de olika de-bör också ingåHär av
folkbildningen, kan bidra med.vuxenutbildningen, inte minstlarna av

framtidsstrategin för svenskdimensionsfrågor vad gällerviktigaFyra
gymnasieskolan för ungdomarkopplingen mellanvuxenutbildning rör

mellan gymnasieskolan och hög-kopplingenföroch Komvux vuxna,
fristående eftergymnasiala utbildningar ochmellanskolan, kopplingen

vuxenutbildning, olika arbetsmark-kopplingen allmänhögskolan, och
arbetslivet.kompetensutveckling iochnadsutbildningar

det de individuella beho-för livslångt lärandeprincipernaEnligt är
främst skall styrandeförutsättningarnaochintressena som varaven,

skulle ligga iblir då vad bästdimensionering. Fråganvad gäller som
dag finns institutionerinför framtiden. Iindividernas intresse separata

högskola, personalutbild-gymnasieskola,regelverk för Komvux,och
detta detarbetsmarknadsutbildning. Fråganning och ärär systemom

och bättre integrerat.kan bli enklarebästa, eller detom
vuxenutbild-detväxande delarBetydande och varaav som anses

varandra allthögskoleutbildning sig Denning respektive närmar mer.
svåröverskådlig.därmed alltmergränsdragningen blirinstitutionella

samverkan mellan allmänskapa bättreallt gäller detFramför att vuxen-
högskoleutbildning.utbildningar ocheftergymnasialautbildning,

vill peka följande:bakgrunden videnMot

konsekvenser förmed viss fördröjning habordeKunskapslyftet ---
handskashur kommerblir och SverigeVilka dessahögskolan. att

bör studerasmed dem närmare.
utbildningkortare eftergymnasialefterfrågan påoklart hurDet är-

tillgodoses ispetsutbildningar kommeroch olika former attäven av
de institutionella gränsdragning-särskiltdet framtida systemet, om

vuxenutbildning, arbets-för allmänolika regelsystemenoch dearna
finns ieftergymnasiala utbildningarmarknadsutbildning och som

kommer bestå.dagens attsystern
studieförbunden ochde funktionerslå vaktviktigtDet är att somom-

för.folkhögskoloma svarar
begränsningarstrategi skall de möjligheter ochframtidaInför den-

särskild tillgodogöras.informationsteknologi medförsom ny
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Strategi kvalitetssäkringför och utvärdering

Det vårt intryck både formen och innehålletär i Kunskapslyftetatt
generellt hög kvalitet. Regionalt har arbetet realiserats i olika for-är av

fungera. finns rimligDet tillfredsställelse medut attmer, som ser en
den utbildning erbjuds och genomförs.som

Belåtenheten har dock sina har såledesDet framförts kritikgränser.
utbildningsutbudet. Förhållandet mellan kvalitet, målgrupper ochav re-

har diskuterats. olika utbildningsanordnama,De deras placeringsurser
i den vuxenutbildningssystemetsamlade och samarbetet mellan anord-

har ingått i diskussionerna.nare
Kvalitetssäkring fråga i sista hand ligger hos och deär statenen som

offentliga myndigheter ansvariga för Sveriges utbildnings-ärsom
Med utgångspunkt från diskussionerna tycks varken departe-system.
eller de inblandade myndigheterna väl förberedda förmenten attvara

kvalitetsfrågoma, skulle följa i Kunskapslyftets kölvatten,möta som
och bestämma strategi för handha dem.atten

I sista hand förutsätter kvalitetssäkring det finns klart uttrycktaatt
förväntningar vad krävs anordnare,på studieprogram och stu-som av
denter. förutsätter det finns kriterierDetta utförande och fram-att som

i lärandegång kan och bedömasmätas mot.
Som led i den framtida vuxenutbildningsstrategin bör ingåett en

framtida kvalitetssäkring, kan fungera, de särskilda förhållan-närsom
den knyts till Kunskapslyftet inte längre gäller.som

den bakgrunden vill pekaMot vi på:

Behovet enhet, på nationellt plan och oavhängigtettav en som av- -
andra institutionsintressen kan utvärderingarstarta av vuxen--
utbildningsaktiviteter, denna bakgrundoch bidra till fortsattmot en
kvalitetssäkring.

Strategi för kunskapsvalidering

Alla har kompetenser, inte omedelbart låter sig beskrivasvuxna som
eller formellti inte desto mindre centralamätas ett system, ärmen som
för fungera dagligdags i familjen, arbetsplatsenpåsätt attpersonens
eller demokratisk medborgare. viktigtDet dessa kompetenserär attsom
ingår i vuxenpedagogiskt tänkande och i de konkreta vuxenutbild-ett
ningssammanhangen.

kompetenserVuxnas ofta bundna till visst sammanhang, inteär ett
formaliserade och ofta tysta i den betydelsen de inte verbalise-äratt
rade. Utbildningssystemets krav på kompetenser de skallär att vara
generella lösryckta från det konkreta användningsområdet fonnali-- -
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serade och verbaliserade. Vuxna har ofta reella kunskaper barasom
med svårighet låter sig överföras till formellt kompetenssystem.ett

Överväganden de reella kunskapernas betydelse träder tydligastom
fram i samband med spörsmålet validering. Vid våra lademötenom
alla vikt vid det lämpliga i de reella kunskaper meritvärderasatt vuxnas
valideras. Man dock osäker hur detta skulle göras.var

särskiltEtt problem uppstår, de olika delarnanär vuxenutbild-av
ningssystemet i framtiden skall ingå i samarbete. I vilkentätareett ut-
sträckning kommer kunna överföra kunskaper förvärvatsatt iman som

icke formellt sammanhang, folkbildningen tillett den kom-t.ex. t.ex.
munala vuxenutbildningen eller högskolan formalise-är ytterstsom
rade.

denMot bakgrunden vill vi peka på:

kompetensbegreppetAtt måste tolkas brett. Professionell kompetens-
i arbetslivet annorlunda strukturerad formelltär teoretisktän vetan-
de. Det därför nödvändigt, aktivt söker få framär lärande-att man
former skapar bästa möjliga samspel mellan den praktikrelate-som
rade kompetensen och den teoretiska kompetensen.
Att myndigheters och institutioners kompetens i valideringsfrâgorna-
stärks.
Att utifrån de erfarenheter vunnits i samband med hög-man som-
skoleprovets utveckling och tillämpning projekt i syftestartar ett att
utveckla diagnostiska instrument för olika kompetenser ochatt mäta
kartlägga de generella kompetensprofiler hos den befolkningen.vuxna

Strategi för forskning och utvecklingsarbete

Kunskapslyftskommittén konstaterar utifrån sin kartläggning forsk-av
ning och utveckling inom vuxenutbildningsområdet, denatt ett stortser
behov riktade insatser det gäller forskning inom dettanär områdeav
SOU 1999:39, 165. Vi instämmer helt i denna slutsats och vill fram-s.
föra viss vad gäller det aktuella läget inom forskning och utveck-oro
lingsarbete kring vuxenutbildning. Genom allmän drastisk reduce-en
ring medel för sektorsforskning Vuxenutbildningens kunskapsför-ärav
sörjning allvarligt hotad. Samtidigt har de fasta för dennaresurserna

forskning förblivit i oförändrade, medan möjligheternatyp tillstortav
forskarstudier försämrats, varför vi klara problem med framöverattser
säkra tillgången på kvalificerad expertis inom området.

framgåttSom svenskstår vuxenutbildning inför omfattandeovan en
utmaning det gäller angripa brister inom forskning ochnär utveck-att

Ävenlingsarbete. forskning, utvecklingsarbete och personalutbild-om
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olikakopplade till varandra de delvis kräverning är nära attanser
samordnade insatser.samtidigtmen

beslutunderlag för utbildningspolitiskaskall kunnaDessa samtge
Forsk-kunskapsuppbyggnad sektorn och dess utveckling.allmän omen

utvecklingsmönsteranalysera nuläget och framtidaningen skall kunna
Samtidigt den fritthandlingsvägar. skallalternativa prövasamt ange

och kritisktför det livslånga lärandet,mål och förutsättningar, t.ex.
leda fram och iblandpågående verksamhet vilket kan tillgranska nya

frågor aktualiseras inte inomokonventionella förslag. De ensom ryms
och ofta tvärvetenskapligtpedagogik, kräver mång-disciplin, ettutan

angreppssätt.
vill peka på:den bakgrundenMot

den universitetsbaserade forskningenstärkaBehovet att genomav-
möjligheter till bedrivaresurstillskottriktat garanterar attett ensom

kast med långsiktig forskning.forskarutbildning och sig ivital att ge
forskningsstrategiskalångsiktigalägga fastVikten att programav-
förhållandet mellan utbildningforskningsteman,med centrala t.ex.

kompetensanalyser ochlärandeprocesser,och demokrati, vuxnas
arbetslivskvaliñcering.

forskarutbildning så,utforma forskning ochFördelen med attatt-
lokalt samtidigtbedriva utvecklingsarbetekompetensen för ut-att

stärka de långsiktiga ban-led i detta arbetevecklas. viktigtEtt är att
och högskolan.vuxenutbildningensden mellan utövare

omfattande statistiskt materialetableraBehovet ettatt sommerav-
delsvuxenutbildningssystemetkvantitativa analysermöjliggör av

utvärderingaruppföljningsanalyser ochnationellamed syfte göraatt
jämförelser, vadinternationellamed syfteoch dels göra t.ex.att

kompetensprofiler.gäller befolkningens

pedagogisk förnyelseStrategi för

huruvida det finnsinternationell debattfinns ständigDet om enen
har det framförts, devuxenpedagogik. det sammanhangetsärskild I att

vuxenundervisningen, tillkan hänföras tillolika goda principer som- -
utgångspunkt, ellerstuderandes erfarenheterexempel de attatt ta som

användas imeningsfull, i lika hög grad kanutbildningen skall vara
barn ochsamband med undervisning av unga.

för god under-det svårt peka på principerDet ärär attsant att
vuxenundervisning. det ocksåbara gäller for Menvisning, är sant,som

dessa principer används ochväsentlig skillnad på hurdet äratt en
vuxenundervis-grundskoleundervisningen respektivepraktiseras i

pedagogiken består den används iviktig delningen. Då attavaven



SOU 1999: 141 Sammanfattning och strategival 79

konkreta inlärningssituationer, det meningsfullt ochär fruktbart att
fastslå, det finns olika "pedagogiker i förhållande tillatt olika lärande
och undervisningssituationer. Det således bra idé vidhållaär att atten
vuxenpedagogiken skall utvecklas i förhållande till de uppgifternya

vuxenutbildningen skall lösa i framtiden.som
Vuxna har behov flexibla former för inlärning, kanav som anpassas

till deras livssituation. Samtidigt ställer de deltagarna särskildavuxna
krav på de metoder används och det vilket innehållet struk-sättsom

viktigtEtt perspektiv därför, hur läggertureras. är undervis-man upp
ningen, så deltagarnas förutsättningar kan påverka den bästaatt på möj-
liga I framtida för vuxenutbildningsätt. kan lärandeett i arbetetsystem
således ingå viktigt led.ettsom

Mot denna bakgrund vill vi framhålla:

Nödvändigheten ytterligare öka flexibiliteten i vuxenutbild-attav-
ningsutbudet.
Behovet ökad kunskap hur informationsteknologin bättre kanav om-
integreras i undervisning och lärande.
Behovet bättre koppling mellan det lärande sker i arbete ochav som-
det lärande utbildningssammanhang.iägersom rum
En önskan skapa bättre förutsättningar för samla ochatt att systema--
tisera pedagogiska erfarenheter från lokalt utvecklingsarbete och bra
praxis. Vidare måste finnas för förmedla dessa insikterett system att
till dem verkar fältet. Detta funktion skulle kunnaärsom en som
placeras i Vuxenutbildarcentrum i Linköping.ett

viktigAtt del det pedagogiska utvecklingsarbetet bör ske i denen av-
konkreta dagligaoch praktiken och det därför bör finnasatt ett

för fördelning lokala utvecklingsmedel.system av

Strategi för kompetensförsörjning anställda inomav
vuxenutbildningen

En nödvändig förutsättning för framtidens svenska vuxenutbild-att
ningspolitik framgångsrikt ska kunna genomföras personalenär att som
arbetar inom utbildningssektorn har de nödvändiga kvalifikationerna.
Internationellt pekas det behovetpå professionalisering lärareav av
och ledare. kravDetta relevant för svenskaär även förhållanden.

Vi har betydande förståelse för detmött finns behovatt ett stort av
vidareutbildning den pedagogiska personalen. Kunskapslyftskom-av
mittén har också pekat detta behov liksom Lärarutbildningskom--
mittén och vuxenpedagogiken specialiseringsmöjlighet iser som en-
den pedagogiska utbildningen.
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vidareutbild-utbildning ochhands peka påtillliggerDet attnära att
förbättras. ensidigpersonalen måste Enpedagogiskaför denning sats-

knappast till-institutionella utbildningenutbyggnad denning ärpå av
avgörande, implemente-det heltvisarErfarenheternaräcklig. äratt om

kvalifikationer existerardelösas,skall kunnaringsproblemet att som
utvecklingspro-kopplas till deutbildningssystemetihos medarbetarna

genomföra.skalldecesser, som
organisatoriska påskapasdetnödvändigt,detSamtidigt attär ramar

främja den pedagogis-kanvuxenutbildningsenhetema,enskildade som
de änd-Erfarenheterna visarförnyelsen.och störstautvecklingenka att

enskilda medarbe-helhet och intearbetsplatsenskerringarna somom -
förändringen.utgångspunkt förtare -tas som

följande:peka påbakgrunden villdenMot

ivuxenutbildareutbildningförnuvarande nivån sett ettDen av --
otillräcklig.sammanhanginternationellt är-

till in-i anknytningfortbildningsärskilt behovföreliggerDet ett av-
i vuxenutbild-informationsteknologinanvändandetochförandet av

ningen.
grad ske ii högvidareutbildningen börvuxenpedagogiskaDen an--

dagliga arbetet.till detknytning
vuxenutbildningsinstitutionemakrävsde kravenFör attmötaatt nya-

organisationer.lärandeblieftersträvar att
vidareutbild-mandat förtydligareböruniversitetochHögskola ges-

vuxenutbildningen.ledare inomochning lärareav
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Slutord

samtidigt lätt och svårutifrån harkommerExperter en upp-ensom
initiativ.kvaliteten nationellaoch Validera påstuderagift, de skallnär

skyldigheter i förhål-politiskainte har någralätta bestårDet att man
angelägna områdenpekaingår,lande till de rätt attparter mensom

få till-består iperspektiv. svårai Detframträder attexterntettsom
förhållandena för kunnanationellakunskap deexakträckligt attom

förhållandenkorrekt och kunna pekademoch värderaanalysera att
sammanhanget.i det konkretaväsentligaochbåde relevantaärsom

möj-för uppgift bästadenna svåraefter lösaVi har strävat att oss
uppfattningbakgrundminstdet, inteVi har gjortliga attmotsätt. av en

i Sverigevuxenutbildningsområdetpåutvecklingen ärden pågående
ambitiös. Kunskaps-spännande ochinternationelltnationellt ochbåde

Kunskapslyftskommit-isatsning och arbetetimponerandelyftet är en
därför i det före-resultat. vikonstruktiva Närleda tillverkar kunnatén

ändringar ochdär vill föreslåområden,radgående har pekat en
främja pågå-stödja utveckling ochdet i hoppförbättringar, attär enom

diskussion.ende positiv
pekatvi harde förhållandenförhoppningdärför vårtDet attär som

be-vi lagt fram,de strategiförslagvärderat, ochochpå, analyserat som
diskussioneningå i den fortsattakonstruktivt kanochfinns relevanta

i Sverige.vuxenutbildningspolitikenden framtidaom
Kunskapslyftskommittén låtitutredningsarbeteambitiösaDet som

försvensk strategiför långsiktigutmärkt grundgenomföra utgör enen
lärande.och livslångtvuxenutbildning

19-2407Kunskapslyltet4
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Kommittédirektiv

kunskapslyft förnationelltEtt vuxna

Dir. 1995:67

juniregeringssammanträde den l 1995Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

förhindrabevara och utveckla vår välfärd ochförHuvudstrategin att
skall utvecklastvåtredjedelssamhälle Sverigeuppkomsten är attettav

får reella möjligheterkunskapssamhälle, där alla människor attettsom
stimuleraspelar central roll försig. Utbildningvidareutveckla atten

tillväxten.den ekonomiska
kommitté tillkallas med uppdragparlamentarisktEn attsammansatt

nationellt kunskapslyft förföreslå mål föri första ettett steg vuxna
skall där-livslångt lärande. Kommitténstrategi fördel i ettsom en en

vid bedöma

samhällsstödda vuxenutbildningenmålen för dende allmännaom-
revideras,behöver

omfatta alla formerskall kompletteras förhur dessa mål att av-
vuxenutbildning.

och vilken kontinu-avspegla hela vuxenutbildningen visaArbetet skall
behöver i samhälle därerlig och fortbildningutbildning ettsom vuxna

skallkraven kunskap höjs. Kommitténpå

grundläggande ochsatsningar det behövs påbedöma vilka gymna--
former fortbildning och vidare-och på andrasiala utbildningar av

utbildning,
samhällets och arbetslivetsbedömning den enskildes,dennagöra ur-

perspektiv.
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Kommittén skall i andra med beaktande den centrala fråganett steg, av
för utbildningens finansiering,ansvaretom

vilketställning till skall vila den offentligt finan-påta ansvar som-
ochsierade utbildningen på arbetslivet för olika utbild-typer av

ningsinsatser,
föreslå vilket varje individ bör för sin kompetens-taansvar egen-
utveckling.

Kommittén skall också

vilken utsträckninganalysera i nuvarande former för vuxenutbild--
organisationen den samhällsstöddaning och vuxenutbildningenav

ökandetillfredsställer de behoven återkommande utbildning,av
föreslådefiniera roller och ansvarsfördelning leder tillen som en-

rationell användning samhällets och till så mångaattav resurser
möjligt kan del den utbildning de behöver ochta öns-vuxna som av

kar,
med kommittén arbetsmarknadpolitikensi samverkan roll,om om--

fattning, inriktning och avgränsning dir. och1993:132 1995:33
samspelet mellan arbetsmarknadsutbildningenanalysera och den

Övriga vuxenutbildningen och skolan,
möjligheten påtagligt öka flexibiliteten i utbildningssyste-pröva att-

föreslå arbetssätt möjlighet till successivmet att ettgenom som ger
intagning, individualiserad utbildning, avbrott för arbetemera m.m.

skall vidareKommittén

tillfredsställandebedöma har möjligheter få utbildningattvuxnaom-
och föreslå åtgärder,på gymnasial nivå varvid kommittén bl.a. skall

skall till utbildning i vissaöverväga rättgaranterasvuxnaom av
gymnasieskolans kärnämnen.

Slutligen skall kommittén

åtgärder kan stimulera den pedagogiska utvecklingenöverväga som-
inom den samhällsstödda vuxenutbildningen.

Nya förutsättningar

hög nivå befolkningensKraven på på utbildning i dagär större änen
någonsin tidigare. hänger naturligtvis ihopDet med det moderna sam-
hällets föränderlighet och komplexitet. Utbildning inte längreär

människanågonting slutför gång för alla ungdomsåren.i Detensom en
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allalärandelivslångtpåsatsningaromfattandebehövs ett som ger
växandesnabbtsig.vidareutveckla Enmöjligheterreellamänniskor att

omvärldenmedsamarbeteochkontakterökandeinformationsmängd,
delvisarbetsliv ställersamhällslivsåvälvillkor iförändradeoch som
hjälpmedalltkonkurrerarNäringslivetmänniskan.påkrav meranya

blir deproduktion. Därigenommedproduktionssystem, änsnarareav
ocharbets-går frånviktigarealltkunskapsnivå ettanställdas -

arbetsliv.kunskapsintensivtalltmertillkapitalintensivt ett

medborgarskaputvecklatförKunskap ett

haMänniskor måstedemokratifråga.lärandetlivslångaDet är meraen
formakanmed andrade tillsammansvardag såsintill i attsägaatt om

vardagsmaktenstark ärindivid bli erövraattframtiden. För att nogsom
självförtroende,utbildningMedviktig. växerutbildningsnivåhögen

möjligheternareellaökar dedärmed att ut-ochidentitet,självtillit och
utveck-fritiden. Denoch påi arbetetsituation,sininflytande överöva

centralaöverförts frånharmaktdärårendeling vi senaste myn-sett
möj-påbäroch lokalaindividertillorganisationerochdigheter organ,

människan.enskildaför denochinflytandetill ökatligheter ansvar
del kommertillmöjligheterna attderisker storfinnsSamtidigt att nya

elit.etableradochvälutbildadutnyttjas av en
rättvisa,skapaförinstrumentenviktigastede attUtbildning är ett av

olikamellanochmänniskorenskildamellanjämställdhetjämlikhet och
undergjortsomfattande insatserdemänniskor. Utan somgrupper av

har.samhälle vi Föränlångthaftvi segregeratskulleårtionden ett mer
tillbörjanvaritvuxenstudierutbildning har ettkortmedkvinnormånga

ochsvenskundervisninginvandrare utgörmångaliv. För annannytt
svenskalänk in i detförmedlandeutbildningkompletterande sam-en

samhällsstöddadenarbetslösaarbetslivet. För utgörhälls- och vuxen-
fåmöjligheter påstärka sina nyttchans attviktigutbildningen atten

arbetsmarknaden.fotfäste på
informationsmängdökandemedsamhällein iUtvecklingen ett en
problem. Hurockså män-medförmöjligheterradbär på nyamenen

dettillgå ifinnsinformationall dentill attförhåller signiskor mo-som
människorjämlikhetsfråga. Närsamhället storaderna är grupper aven

omforrna in-inte kompetensinformation ochtill atttillgångharinte
drasklasskillnader, där gränsenuppstårkunskaptillformation nya

vardagoch i sinbearbetakaninteoch demkanmellan dem somsom
tillgänglig.finnsinformationinförliva den som

människor imiljonfinnsuppskattning näraStatskontoretsEnligt en
ellerfolkskole-endast harmeningformelliåråldern 20-54 som

Kunskapslwtet19-24075
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grundskoleutbildning. Det råder fortfarande skillnader i utbild-stora
ningsnivå mellan och kvinnor,män mellan olika kategorier arbets-av

mellan anställda i olika företagtagare, och organisationer och mellan
befolkning i olika regioner i landet. Om vi inte lyckas jämna klyf-ut

riskerar vi hamna itorna tvåtredjedelssamhälle,att därett tredjedelen
befolkningen på grund bristande utbildning hänvisad till kort-av ärav

variga lågavlönade arbeten eller långvarig arbetslöshet, ofta med för-
självförtroende och dåligsämrat självkänsla följd.som

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

utbildningsträvan förbättra sinatt ställning på arbetsmarkna-genom
den, öka inflytandet det arbetetöver och vidga perspektiven i denegna
personliga utvecklingen. Det nödvändigtär människor tilläg-att vuxna

sig förmåga både sig till ochatt samtidigt kritisktnar en attanpassa
granska de förhållanden ständigt uppstår i samhället.nya som

Kunskap för arbetslivet

En god förmåga arbetslivet ochatt produktionen till ochanpassa nya
förändrade villkor avgörande förär litet exportberoende landatt ett

Sverige skall kunna öka tillväxten och bibehålla välfärd ochsom sys-
selsättning. Människors kunskaper och arbetsvilja deras förmågasamt

använda och utveckla teknikatt och aktivt medverka i förändringny av
arbetsorganisation kan de framtida konkurrensfördelarna och där-ge
med de jobben. ställerDet krav på ökad kompetens på alla nivåer.nya

Enligt den sysselsättningsstudie genomförts OECD till-som av
kommer det varje år ungefär tio arbetstillfällen med kravprocent nya
-på högre kvalifikationer, medan lika andel arbetstillfällenstor meden
enklare arbetsinnehåll försvinner. Tillskottet till arbetskraften av per-

med utbildning Åter-varje år endastutgör två tillsoner treny procent.
kommande kompetensutveckling och utbildning får därmed ökaden
betydelse. Samspelet mellan formell utbildning och lärande i arbetet
och på fritiden, god grund förär sådan utveckling.en

En förutsättning för kompetenshöjande insatseratt skall leda till
verklig utveckling i arbetslivet dessa går handär i handatt med
arbetsorganisatoriska förändringar främjar lärande och kräversom ny
kompetens. handlarDet önskvärd maktförskjutning fram-närom en
tidens arbetsplats kännetecknas plattare organisation, inflytandeav mer
och för dem arbetar där, utvecklat lagarbete, bredareettansvar som

Änarbetsuppgifter så länge utförs bara del alla arbeten påosv. en av
arbetsplatser med arbetsorganisation möjliggör kompe-en som en



Bilaga 1 91SOU 1999:141

inte för-goda arbetetdet ännuVisionen ärarbetet.tensutveckling i om
verkligad.

den sigvisarpraktiserasorganisationenlärandedenDär vara
arbetsgivaren, så-föranställde ochför denframgångsrik bådemycket

och kontinuer-naturligtsektor. Denprivati ettoffentligväl i gersom
ideltagarnaskiljer inteoch denkompetensutvecklingförintresseligt

traditionellvidskerdetpåproduktionenfrån sätt perso-somprocessen
finnsfrågordessakringkunskaperochErfarenheternalutbildning.

Arbetsmark-bedrivitsarbetedetbl.a.dokumenterade avsomgenom
öfonden.ArbetsmiljochArbetslivsfondennadsverket,

arbetsgivarna. Dethandi förstaarbetslivetiutbildningFör ansvarar
denpeka påkan bl.a.rådande Man attiemellertid brister system.finns

funk-begränsad ochför ofta snävtalltintemutbildningen ärnuvarande
godharredandemden oftasamtidigttionsinriktad ensomgynnarsom

ifastnarutvecklingochutbildningdelfårinteutbildning. De avsom
arbetslöshet. Denriskerarellerarbetsuppgifterkvalificerademindre

fram-detförstärkas idärigenomriskerarutbildningsnivån attojämlika
arbetslivet.tida

studiervidareKunskap för

alladärgymnasieutbildning,treårigerbjudsungdomarAlla na-nu en
studieförberedandekärnainnehållergymnasieprogramtionella aven

tid fram-långhögskolan. Underbehörighet tillallmänämnen gersom
möj-förgrundnödvändigvuxenutbildning attgymnasialutgöröver en

högskolor.ochuniversitetvidstuderaför flerliggöra attvuxna
skallochmöjligheter ut-människansenskildaDen vararesurser

skallVuxenutbildningenvuxenutbildning.allförgångspunkten svara
villkor.studerandesdeerbjudas påochbehovskildamycketmot

yrkesverk-förbättraförbehöveransträngningar göras attSärskilda
utbildning.högreminst tillinteutbildning,alltillmöjlighetersammas

organisa-ochkurserutbudetviktigtsammanhangi detta attDet är av
och sti-efterfrågandensådanutbildningen motsvararatttionen ärav

där-bördeltidsstudiertillMöjligheternavidareutbildning.mulerar till
yrkes-såochplacering i tidutbildningens attliksomvid beaktas rum
tydlig-ocksåunderlättas. Detta sätt attdeltagande är ettverksammas

olikadet påvuxenutbildningen sätt är ut-studerande i attför degöra
till högrestårolikaoch ut-vidare öppnavägarläsavecklande attatt

bildning.
inlåsningseffekteroönskadeundvikaviktigtdetSamtidigt att somär

kanmedan denäringslivetistårplatserledigainnebär tomma somatt
mångfaldDärför krävsutbildning.sig ibefinnervakanserfylla dessa
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och flexibilitet. Vi har och behöver också i framtiden, utbildningnu, av
skiftande slag. Det önskvärt medär ökad tillgänglighet till utbild-en
ning för den befolkningen. I syfte överbrygga avstånd och tidattvuxna
kan distansutbildning viktigt komplement tillett andra metoder.vara

All erfarenhet visar kortutbildade och andraatt eftersatta iärsom
utbildningsväsendet svårare rekryteraär till vidare utbildning.att En
strategi för livslångt lärande måste fokusera de erfarenheter finnssom
och de förutsättningar krävs för dessa skall viljaatt gå in isom grupper
utbildning och kompetensutveckling.

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

för den kunskapsutvecklingen.ansvaret Ingen utveckling kanav egna
sig utbildningäga eller kompetensutveckling i arbetetrum vare genom

den enskildes arbetsviljautan och insatser tid ochengagemang, av egen
ekonomiska uppoffringar för denutan enskilde.

Uppdraget

Mål för nationellt kunskapslyftett

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

De allmänna målen för den samhällsstödda vuxenutbildningen finns
publicerade i 1994 års läroplan för de frivilliga skolforrnema Lpf 94.
För de skilda anordnama samhällsstödd vuxenutbildning har dessaav
allmänna mål olika tyngdpunkt. detFör offentliga skolväsendet för

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

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

mål.
Kommittén skall första utifrån befintliga utredningarett stegsom

nuvarande utbildning för föreslå mål for nationelltm.m. av ettvuxna
kunskapslyft för del i strategi för livslångt lärande.ettvuxna som en en
Kommittén skall därvid bedöma dels de allmänna målen för denom
samhällsstödda vuxenutbildningen behöver revideras, dels hur dessa
mål skall kompletteras för omfatta alla former vuxenutbildning.att av
Arbetet med formulera målen skall ha sin utgångspunktatt i Sverigeatt
skall utvecklas kunskapssamhälle. En viktig utgångspunktsom annan

utbildningens centrala roll förär stimulera den ekonomiskaatt till-
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välfärdutveckla vårochbevarahuvudstrategin för attDetta ärväxten.
tvåtredjedelssamhälle.uppkomstenoch förhindra ettav

arbetetResultatetvuxenutbildningen.helaavspeglaskallArbetet av
fortbild-ochutbildningkontinuerligvilkenfalloch i såskall visa om

höjs.kunskappådär kravensamhälleibehöverning ettvuxnasom
grundläggandebehövs pådetsatsningarvilkabedömaskallKommittén

ochfortbildningandra formeroch påutbildningargymnasialaoch av
enskildessåväl denskallBedömningen görasvidareutbildning. somur

perspektiv.arbetslivetsochsamhällets
inomnäraliggande frågormedarbetatharutredningarflertalEtt

UtbildningsdepartementetsochArbetsmarknadsdepartementets ansvars-
förteck-kort.inom EnavslutasutredningarnågraYtterligareområden.

kommittén utgåskallsitt arbetebilaga. Idirektivenning bifogas som
statistikbearbetningarochanalyserkartläggningar,statistik,från som

m.fl.organisationermyndigheter,utredningar,fråntillgängligafinns
ibedömsområdetinomresultatdevikt presenteratsDet är att somav

sammanhang.detta nya
andrafrånerfarenheterbeaktaarbetesittskall i ävenKommittén

frånerfarenheterskallSärskiltvuxenutbildningsområdet.länder inom
daLeonardoochSokratesinom EU-programverksamheterna som

sammanhanget.beaktas iAdaptVinci samt

finansieringochansvarsfördelningFrågor om

ansvarsfördel-till vilkenställningkommitténskallandra taI stegett
utbildningenfinansieradeoffentligtdenmellangällaskallning som

fråganHärvidutbildningsinsatser. ärolikaförarbetslivetoch typer av
skallKommitténcentral.finansieringutbildningensföransvaretom

kompe-sinförindivid börvarjevilket taföreslåockså egenansvar
tensutveckling.

positivatraditionbetraktasflexibilitetenochMångfalden somav
slagOlikavuxenutbildning. vuxenut-svenskinslag iomistligaoch av

aktiva inomhuvudmänolikaoch ärvarandradelvisöverlapparbildning
medocholika syftenmed någotområdennärliggande eller mensamma
ellerutbildningefterfrågarfinansiering. Vuxnaformerskilda somav
ochutbildningsutbudetöverblickasvårtharkompetensutveckling att

tillgångfåförskall vända sigde attsvårtdärför få avgöra vartkan att
behöver.deutbildningtill den

utbildningsformerolikamellanÅ gränsdragningfårsidanandra en
mållikartademedutbildningarlångtsådrivasinteanordnare attoch

exempelvis på dis-arbetsfonner,olikaväsentligtmederbjudaskaninte
med olikaellerlärarhandledningmedirespektive ar-tans mergrupp
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betstakt. Arbetsfördelning och samverkan viktiga inslag,är om sam-
hällets skall kunna användas effektivt. Utvecklingenresurser av
kunskapscentra bygger på samverkan och gemensamt resursut-som
nyttjande mellan olika utbildningsforrner bra exempel på detta.är ett

Kommittén skall analysera i vilken utsträckning nuvarande former
för vuxenutbildning och organisationen den samhällsstöddaav vux-
enutbildningen tillfredsställer de ökande behoven återkommandeav
utbildning. Kommittén skall definiera roller och föreslå ansvarsför-en
delning leder till rationell användning samhälletssom en av resurser
och till så många möjligt kan del i denatt utbildning detavuxna som
behöver och önskar.

Kommittén skall, i samverkan med kommittén arbetsmarknads-om
politikens roll, omfattning, inriktning och avgränsning dir. 1993:132
och 1995:33, analysera samspelet mellan arbetsmarknadsutbildning
och den övriga vuxenutbildningen och skolan. inbegriperDet också
kommunernas för ungdomar.ansvar

Kommittén skall utifrån arbetsmarknadspolitiskaäven övervägan-
den möjligheten påtagligt öka flexibilitetenpröva i utbildnings-att

föreslå arbetssätt möjlighetsystemet tillatt ettgenom som ger succes-
siv intagning, individualiserad utbildning, etappavgångarmera som
möjliggör avbrott för arbete, kombination utbildning och arbeteen av
m.m.

Som tredje del i sitt arbete skall kommittén fördjupa sig på föl-en
jande områden.

Vuxnas möjligheter få utbildning på gymnasial nivåatt

Den frihet följer mål- och resultatstymingen innebär denpåsom av
gymnasiala Vuxenutbildningens område, till skillnad från grundskolans
och gymnasieskolans, mycket påtaglig frihet dimensioneraatten
utbildningsresurser och utbildningsutbud. Alla kommuner anordnar
inte vuxenutbildning på gymnasial nivå i den utsträckning efter-som
frågas, och alla kommuner åtar sig inte heller i enlighet medatt sys--

med interkommunal ersättning betala förtemet sådan utbildning i en-
kommun. Frågan detta lett till ökade klyftorär mellan olikaannan om

kommuner och vilka effekter det haft utbudpå och deltagande.
Av arbetsmarknadsskäl har under antal år betydandestaten ett satsat

för öka möjligheterna for tillextra bl.a.att gymnasialresurser vuxna
vuxenutbildning. harStaten tydligt markerat detta varitatt extra sats-
ningar kommunernas planeradeutöver vuxenutbildning. Aktuell statis-
tik elevantalet i Komvux tyder på kommunernaöver har dragitatt ner
på den reguljära utbildningen. En påtaglig koncentration till dagkurser
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fritidsstudier ochförsvårarde åren. Dettaskett underhar också senaste
arbetsmarknads-studiestöd. Närökade krav påinnebärakan därmed

reguljärai denneddragningarkommunalakommerförbättrasläget
extraordi-medkompenseraskunnalängreintevuxenutbildningen att

statliganära resurser.
varierande Förutsätt-med sinaskall bedömaKommittén vuxnaom

ifå utbildning Komvux.möjlighetertillfredsställandeharningar att
vuxenutbild-fåmöjligheternakommitténskallDärvid överväga attom

delsenskildes,dentillräckliga delsgymnasial nivåning på är ur ar-ur
föreslå åt-kommitténskallfalletdet intesynvinkel. Ombetslivets är

skall bl.a.Kommitténförhållandena. övervägaförbättraförgärder att
gymnasiesko-i vissatill utbildningskall rättgaranteras avvuxnaom

tidigareutifråndet motiveratfinnerkommitténkärnämnen. Omlans
beträffandeförändringarföreslå vissa rät-denkanbedömningar, även

vuxenutbildning.grundläggandetillten

utvecklingPedagogisk

innebär detskolväsendet för styrsystemetoffentligadetFör nyavuxna
utvärderar,ochföljerriktlinjerochmål samt me-att staten uppanger
förutsättningarskolhuvudmännen. Depåliggerdan driftansvaret nya

kravställerinnebär,arbetslivetsamhället ochiförändringarna nyasom
Elevernaoch rektorer.läraredess elever,påvuxenutbildningen,på

biståalltmerskolan måstelärande,sittoch formaledaaktivtmåste eget
arbete.deras Ar-iinspiration till elevernaoch egetmed handledning

förutvecklasmåsteorganisationpedagogik och att mot-betsmetoder,
krav.dagenssvara

den pedago-stimuleraföråtgärderskallKommittén överväga att
vuxenutbildningen. Omsamhällsstöddadeninomutvecklingengiska

ellerföreskrifterhinder idet finns styrsystemkonstaterarkommittén att
förslag på lämp-lämnakommitténskallutveckling,pedagogiskför en

förändringar.liga
vuxenutbild-faktumhur detsärskiltskall attKommittén överväga

andel kvinnoroch högandel invandrarehögrekryterarningen enen
kan tilltas vara.

Samråd

Arbetsmarknads-inommed utredningarnasamrådaskallKommittén
inriktningomfattning,roll,arbetsmarknadspolitikensdepartementet om

invandrarpolitikenochoch 1995:33dir.1993:132avgränsningoch
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dir.1994:130 utredningarna inom Utbildningsdepartementetsamt om
studiestödssystemet dir. 1994:148, det inre arbetet i skolan dir.om
1995:19 och distansmetoder inom vuxenutbildningen dir.om
1995:69 den särskilde utredaren med uppdrag planera och låtasamt att
genomföra statlig utvärdering folkbildningen dir. 1994: 12.en av

Ramar för kommitténs arbete

den del gäller förslagI till mål för nationellt kunskapslyft förettsom
och bedömning behovet utbildning för skall kom-vuxna av av vuxna

mittén redovisa sina överväganden den 1 1996.senast mars
andra skall kommitténI den 1 oktober 1996 läggaett steg senast

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

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

samtliga kommittéer och särskilda utredare offentliga åtagan-prövaatt
den. Kommittén skall följa regeringens direktiv till kommittéeräven
och särskilda utredare regionalpolitiska konsekvenser dir.om
1992:50 och jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124.

Förslagen får inte leda till kostnadsökningar för eller kom-staten
förslagEventuella medför ökade utgifter skall finansie-munerna. som

omprioriteringar inom berörda områden. Kommittén fårras genom
dock inte i sina förslag till finansiering omfördela medel anvisade av
konjunkturskäl till ordinarie verksamhet inom området.

Kommittén skall före den oktober komma1 1995 in med budget-en
plan beräknade kostnader för utredningen.över

Utbildningsdepartementet
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Bilaga

utredningsarbetepågåendeochTidigare

Kompetensutvecklingbetänkandesitthar iKompetensutredningen en-
kompetensutvecklingenförslaglagt1992:7SOUstrateginationell om

be-har1991:82SOUÄven Produktivitetsdelegationenarbetslivet.i
frågor.handlat dessa

USamverkansgmppentillkalladeUtbildningsdepartementetDen av
gymnasieskolanmellanSamverkanrapportenharl989:D presenterat

till-Utbildningsdepartementet1990:59.DsVuxenutbildningenoch
utveck-stimulerauppgiftmedarbetsgrupp att1992däreftersatte en

delrappor-tvåredovisatharArbetsgruppenkunskapscentra.lingen av
1992/93.och1991/92delrapport IkunskapscentraUtvecklingter, av

utarbetande.underslutrapport ärEn
Utredningenfrån1993:23SOUkronaKunskapensBetänkandet

beställarerollbehandlarvuxenutbildning statenseffektivare somom en
förbaskunskapergrundläggandeoch behovenvuxenutbildning avav

dessatillgodoseformetod attdistansutbildningen ensamt somvuxna
Merifinnsdatabearbetning rapportenKompletterande ombehov. m.m.

1993:42.Dskronakunskapens
socialutbildningochbetänkandet UrsprungigjortsanalysDen som

betydelse1993:85studier SOU är stortill högresnedrekrytering av
socialamotverka denförformerfinnamed attarbetefortsatt attför ett

utbildning.till högresnedrekryteringen
2000AgendadiskussionsunderlagUtbildningsdepartementets1 -

uppställs1994:35århundrade Dsförkompetens nästaochKunskap
kunskapskomplet-tilltillförsäkrasskall rättbl.a.mål att vuxnasom

varvidkärnämnen,gymnasieskolansmotsvarandeprincipitering
viktigaste.dematematikoch nämnsengelskasvenska, som

målgruppdenkartlagtuppdragregeringenspå somharStatskontoret
ochmatematikengelska,svenska,i kämämnenautbildningsaknar

kom-saknar1995:3 VuxnaPMStatskontoret,samhällskunskap som
gymnasienivå.påkärnämnenvissaipetens

haryrkesutbildningeftergymnasialkvalificeradUtredningen om
1995:38.Yrkeshögskolan SOUslutbetänkandesittlämnat

tänketanks.k.nordiskharMinisterrådetNordiskauppdragPå enav
iocksåkräverframtiden ettkvalifikationer euro-vilkaövervägt som -

1995,februariiharslutrapport presenteratsperspektiv. Enpeiskt
alla.lärande förLivslångtiGuldtavloma gräset-
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Kommissionen för de europeiska gemenskaperna 1994 Europeisk
arbetsmarknads- och socialpolitik framtidsväg för Unionen. Vit-en-
bok, Stockholm: Finansdepartementet.

Kommissionen för de europeiska gemenskapema 1994 Tillväxt,
konkurrenskraft och sysselsättning. Utmaningama och ivägarna
2000-talet. Vitbok, Stockholm: Finansdepartementet.
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Kommittédirektiv

KunskapslyftskommitténtillTilläggsdirektiv
1995:09U

Dir. 1996:71

1996septemberdenregeringssammanträde 12Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

vuxenutbildningssatsningensärskildafemårigabeslutadenyligenDen
arbete.Kunskapslyftskommitténsförförutsättningarinnebär nya

ochslutsatsergrund för sinauppdragifårKommittén att som en-
vuxenutbild-femårigadenföljavuxenutbildningframtidaförslag om -

ståndtillkommerverksamhetdenoch som enningssatsningen som
satsningen.följd av

utvärderingförsamordningsansvarfår vuxen-Kommittén avett
februari28denskall ocksåKommittén senastutbildningssatsningen.

denutvärderingarfriståendeförtill formerförslagfram avlägga1997
vuxenutbildningssatsningen.särskilda

regeringentillavrapportering senastårligskallKommittén göra en
reformeringsuccessivmöjliggöraföroch 1999april 1998 attden 1 en

för-föreslåkommitténdärmed kansambandIvuxenutbildningen.av
reglerändringar m.m.av

för2000den lslutförtskallhelhet senasti sinUppdraget marsvara
be-förändringardeövervägandenförgrundtillliggakunna somomatt

reformeradtillledaskall kunnasatsningenfemårigadenförhövs enatt
vuxenutbildning.
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Bakgrund

Regeringen redovisade i den ekonomiska vårpropositionen med förslag
till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag
för budgetåret 1995/96, prop. 1995/96: 150 sin avsikt föreslåm.m. att
riksdagen varaktigstörre vuxenutbildningssatsning. Ien propositionen
Vissa åtgärder för halvera arbetslöshetenatt till år 2000, ändrade an-
slag för budgetåret 1995/96, finansiering prop. 1995/96:222m.m.
presenterade regeringen sinnärmare på utformningen sär-syn av en
skild vuxenutbildningssatsning. Den skall genomföras under fem år
med den juli1 1997 ochstart omfatta 100 000 helårsplatser år.per

Av propositionen avsnitt 6.3.1 framgår bl.a. satsningen skall bi-att
dra till utveckla former föratt utbildningsbehovmötaatt inya vuxnas
framtiden och därmed efter femårsperioden kunna avlösas ett nyttav
vuxenutbildningssystem.

Riksdagen har bifallit regeringens förslag vuxenutbildnings-om en
satsning bet. l995/96zFiUl5, rskr. 307.

Regeringen har den 22 augusti 1996 inrättat delegation för denen
särskilda vuxenutbildningssatsningen med uppgift förbereda och iatt

inledningsskede ledaett den, lämna förslag till regeringen fördel-om
ning medlen till kommunerna och följa den verksamhetav blirsom re-
sultatet satsningen. Delegationen skall samverka medav Kunskaps-
lyftskommittén.

budgetpropositionenI för år 1997 beräknar regeringen medel för
den särskilda vuxenutbildningssatsningen. Regeringen attavser senare
meddela föreskrifter kriterier för fördelning medlen under förut-om av
sättning riksdagen anslår medel föratt satsningen.

Vuxenutbildningssatsningens inriktning

Vuxenutbildningen har central roll för individen, arbetslivet ochen
samhället. Det viktigtär vuxenutbildningssatsningenatt kommer till
stånd likvärdigt i hela landet. Den skall bidra till förnyelse och omställ-
ning i arbetslivet till utvecklingsamt vuxenutbildningen. Satsningenav
kan få särskilt betydelsefull roll för kvinnor och ien yrkenmän och
branscher drabbas konjunktur- och strukturförändringar,som av t.ex.
inom kontor, vård och tillverkningsindustri. Den kan också bidra till att
bryta den könsmässiga snedfördelningen på arbetsmarknaden.

Målgruppen i första handär arbetslösa helt eller delvisvuxna som
saknar treårig gymnasiekompetens. Därutöver skall satsningen också
vända sig till anställda helt eller delvis saknar denna kompetens.som
Övriga skall få delta i mån plats.vuxna av
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satsningen,delförhuvudansvaretskall ha storKommunerna aven
flexi-nödvändiguppnåFörhelårsplatser.000 attför 10folkhögskoloma

denklaraoch förbehov storalokalatill attanpassningochbilitet upp-
utbildningssamordnareutnyttja utan-ävenkommunernabehövergiften

be-arbetslivetstillanpassningutbildningsorganisation. Försinför egen
arbetsförmedlingen,kommunen,mellansamverkankrävshov näraen

andra intressenter.fleraocharbetsmarknadenpåparterna
till förnyelsesyftarvuxenutbildningssatsningenfemåriga avDen

och aktörer.arbetsformerinnehåll,organisation,Vuxenutbildningens
praktisktiskallutbildningsbehov prövasformer mötaNya att vuxnas

läg-grundkanDärmedtillämpning.konkretoch iutvecklingsarbete en
2000-talet.påformas inskallvuxenutbildningssystemför det somgas

arbete.KunskapslyftskommitténsförförutsättningarinnebärDetta nya

Uppdraget

vuxenutbildnings-särskildadenutformningenföljaskallKommittén av
Därigenomstånd.tillkommerverksamhetdenochsatsningen som

grundtillliggakanerfarenhetersigskaffakunnakommitténskall som
reformeringförslagochslutsatserkommitténs vuxen-avför om en

vuxenutbildningssatsningen.särskildadenavlöserutbildningen som
särskildadenförDelegationenmedsamverkadärvidskallKommittén
skolverk,Folkbildningsrådet, Statensvuxenutbildningssatsningen,

Distansutbild-kommunförbundet,SvenskaArbetsmarknadsstyrelsen,
förskoloroch Statens1995:07Uningskommittén vuxna.

till regeringenoch 19991998 avrapporteraårligenskallKommittén
kom-ochreforrneras,skall kunnasuccessivtvuxenutbildningenför att

juste-ochförändringartilldelförslaglämnamöjlighetdåmittén har att
ringar.

eftersomutvärdering,församordningsansvarskall haKommittén ett
mellandelatvuxenutbildningssatsningen ärsärskildadenföransvaret

dem,flerainitieras t.ex.kommerUtvärdering attaktörer.flera avav
för,folkhögskolomadeldengällerdetFolkbildningsrådet när ansvarar

kommunernasatsningendelargäller dedetskolverk när somStatens av
Arbetsmarknadsstyrelsenför ochförskoloroch Statens ansvararvuxna

tillanslutningiinsatserarbetsmarknadsmyndighetemasgällerdetnär
densjälva för attdeltagande kommunernasatsningen. De ansvarar

för.deutvärderasverksamhet ansvararsom
såplanerasutvärderingarolika intressentemasdeviktigtDet attär

undviks.dubbelarbeteochbelysningallsidigtillsammansdeatt ger en
datainsam-tidsplanering,exempelvisgällersamplaneringBehovet av

innehållsmässigt,ochgeografisktområden,vilkavaloch somling av
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skall utvärderas. Det viktigtär Kunskapslyftskommitténatt kan utnyttja
resultaten i sitt arbete.

Eftersom så många skilda aktörer kommer engageradeatt ivara
genomförandet satsningen, bör flera fristående utvärderingarav ske.
Utvärderingama skall medgöras avseende på den samhällsekonomiska

vuxenutbildningssatsningennyttan och på kvalitetenav i utbildningen
och i de olika utbildningsformema. Härvid det viktigtär beaktaatt sats-
ningens utfall för kvinnor och Kommitténmän. skall den feb-28senast
ruari 1997 till regeringen lämna förslag angående dels utformning, dels
utförare de utvärderingar enligt kommittén bör genomföras.av som

Ramar för kommitténs arbete

Kommitténs åliggande redan under höstenatt 1996 lägga fram förslag
till ansvarsfördelning mellan den offentligt finansierade utbildningen,
arbetslivet och individen och till lämplig arbetsfördelning mellan olika
anordnare samhällsstödd vuxenutbildning, det s.k. andraav steget en-
ligt direktiven, skjuts fram tills erfarenheterna den särskildaav vuxen-
utbildningssatsningen underlag förgett ställningstaganden.nya

Kommittén skall årliggöra avrapportering den l aprilen senast
1998 och den 1 april 1999. I samband därmed kan kommittén lägga
fram förslag till de förändringar regler kommitténs iakt-av m.m. som
tagelser och slutsatser kan anledning till.ge

Uppdraget i sin helhet skall slutfört den l 2000.senastvara mars

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv

KunskapslyftskommitténtillTilläggsdirektiv
1995:09U

104Dir. 1997:

1997septemberden 18regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

stude-försituationenutredaskallU1995:09Kunskapslyftskommittén
vuxenutbildning. Deformerallainomfunktionshindermedrande av

vuxenutbild-delfunktionshindradefor att taföreligger avhinder som
analyseraskallKommitténanalyseras.och om-kartläggasskallning

förmöjliggöraföranvisas attsamladedefattningen somresurserav
skall analy-Kommitténvuxenutbildning.ideltafunktionshindrade att

studeramöjlighetfunktionshindrade attkanåtgärdervilka gesomsera
analy-Omvuxenstuderandes.med övrigalikvärdigavillkorpå ärsom
såda-påförslaglämnakommitténböråtgärderbehovpåvisar ett avsen

ansvarsfördelningenanalyseraochkartläggaocksåskallKommitténna.
utbildninggällervadenskildedenochlandstingkommun,mellan stat,

tillanslutningomvårdnad iochvuxenstuderandefunktionshindradeför
april 1999.den 1redovisasskall senastUppdragetutbildningen.

Bakgrund

nå-änoch kompetens störrekunskaperpåkravensamhälle ärdagensI
infonna-arbetsorganisation,produktionsmetoderSåvälgonsin. som

med lågsnabbt. Personer ut-förändraskunskapskravochtionsflöden
arbetsmarknadenpåförutsättningarfåriskerar sämrebildningsnivå att

for-kanutbildningrelevantfåochstuderasamhällslivet. Attoch i en
funk-Mångalivssituation.helamärmiskasfunktionshindradändra en
inomtjänsterutbudmed desssamhälledagensiskulletionshindrade av
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bl.a. teknik, IT och information kunna finna passande arbeten deom
fick passande utbildning.en

Regeringen har olika åtgärder, Kunskapslyftet,t.ex.genom poängte-
vikten kunskapsnivånrat höjs föratt alla och det livslånga läran-av att

det blir realitet.en
Regeringen framhöll i skrivelsen Utvecklingsplan för förskola, sko-
och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet skr.1996/97:ll2,-
utbildningens kvalitetatt prioriteratär områdeett och åtgärder mås-att
vidtagas för höjate och säkra kvaliteten.att Vuxenstuderande med

funktionshinder har till utbildningrätt likvärdigär med den fören som
övri studerande.ga

dennaMot bakgrund det oroväckandeär Vuxenstuderandeatt med
funktionshinder i dag rad hindermöter försvårar eller i prakti-en som
ken omöjliggör studier. Problemen kan gälla skollokalert.ex. intesom

handikappanpassadeär eller brist på tolkar för döva. Läromedelskost-
nadema för synskadad elev, inte har utbildningsbidrag, kan blien som
så höga för kommunen det i praktiken innebäratt hinder för elevenett

bedriva studier. För andraatt kan anpassade läromedel saknas.grupper
finnsDet också skillnader i möjligheterna få assistans vid folkhög-att

skolestudier beroende på vilket slags funktionshinder den studerande
har. Invandrare med funktionshinder har ofta särskilda svårigheter och
behöver därför stöd och iextra sina studier.uppmuntran

Folkbildningsrådet beslöt 1994 genomföra kartläggningatt en av
studieförbundens och folkhögskolomas insatser och tillgänglighet för
deltagare med funktionshinder i kommuner. Uppdraget lämnadessex
till Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet, har läm-som

två Rapportnat 1995:09 ochrapporter 1995:10 Institutionen förnr
pedagogik Göteborgs universitet. En studie planeras under höstenny
1997.

Kunskapslyftskommittén har lämnat delbetänkandeett En strategi
för kunskapslyft och livslångt lärande SOU 1996:27 vilket har re-
missbehandlats. Flera remissinstanser pekar funktionshindradespå svå-

situation inom vuxenutbildningen det gällernär studielokaler,ra läro-
medel och studietakt inte anpassade till dem.ärsom

Riksdagen har frågan finansieringenansett att funk-om av vuxna
tionshindrades studier vid folkhögskola bör Kunskapslyfts-överses av
kommittén. Studerande vid folkhögskolor har svårt få ekonomiskatt
hjälp för åtgärder nödvändiga tillär följd deras funktionshinder,som av

för bostadsanpassningt.ex. och omvårdnadskostnader. Vid översynen
bör, enligt riksdagen, kartläggning de olikagöras stöd och bidragen av

kan till studerande med funktionshinder vid folkhögskolorsom ges
bet. 1996/97:KrU9, rskr. 1996/97:229.
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nyligenRegeringen har Statens institut för handikappfrågor igett
skolan uppgift bl.a. analysera vilken kompetensSIH i lärare behö-att

inom olika teckenspråksutbildningar och kartlägga behoven tol-ver av
kar inom teckenspråksområdet. Uppdraget skall redovisas den 1senast

1998.mars
tillsatte i novemberRegeringen 1995 utredning U1995:14en om

funktionshindrade elever skolani FUNKIS. Utredningen har i upp-
drag hur för utbildning ochutreda omvårdnad i anslutningatt ansvaret
till funktionshindrade eleverutbildning skall fördelas mellan stat,av
kommun och landsting skall finansiera verksamhetensamt vem som
dir. Utredningen skall lämna sitt slutbetänkande1995: 134. densenast

november Regeringen har i beslut denna dag förlängt tiden15 1997. för
utredningens arbete till den 15 1998.mars

Regeringen har i beslut den november19 1996 överlämnat frågan
läromedelskostnadema för synskadade vuxenstuderande till Kuns-om

kapslyftskommittén ibeaktas det vidare utredningsarbetet.att

Tilläggsuppd raget

skall kartläggaKunskapslyftskommittén och analysera de hinder som
finns för funktionshindrade vuxenstuderande inom alla former av
vuxenutbildning. Kommittén skall kartlägga och analysera omfatt-även
ningen de samlade kommun och landsting anvisarstat,resurser somav
för studerandemöjliggöra för med funktionshinder delta iatt att vuxen-
utbildning. Kommittén skall analysera vilka åtgärder kan stude-som ge

möjligheterrande med funktionshinder studera villkor lik-påatt ärsom
vuxenstuderandes.värdiga med övriga Kommittén skall därvid belysa

vilka svårigheter studerande med funktionshinder det gällermöter när
finansieringen extrakostnader för bostadsanpassning, omvårdnadav

folkhögskola.under utbildning på Om analysen påvisar behovettm.m.
kommittén lämna förslagåtgärder bör på sådana. Inriktningen påav

kommitténs arbete skall åstadkomma effektivare användningattvara en
de redan i dag anvisas för ñmktionshindrade. Kom-av resurser som

mittén skall också kartlägga och analysera ansvarsfördelningen mellan
kommun, landsting och den enskilde vad gäller utbildning förstat,

funktionshindrade vuxenstuderande och omvårdnad i anslutning till
utbildningen. skallKommittén analysera det finns skillnaderäven om

könsperspektiv för studerande med funktionshinder inomettur vuxen-
utbildningen.

skall del slutsatserna frånKommittén utredningen funk-ta av om
tionshindrade skolanelever i FUNKIS vid genomförandet sittsamt av
uppdrag samråda med berörda myndigheter och organisationer.
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eller kom-till kostnadsökningar förFörslagen får inte leda staten

munerna.
kom-samband med den delrapportskall redovisas iUppdraget som

den april 1999.mittén skall lämna till regeringen 1senast

Utbildningsdepartementet
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KunskapslyftetOm

Kunskapslyftet innebär satsning på vuxenutbildning i Sveri-en enorm
startade med parlamentarisk kommittéDet tillsattes den julilattge. en

för utreda målen för framtida nationellt1995 vuxenutbildnings-ettatt
projekt. anslutning till sysselsättningspropositionenI Prop. 1995/962222
beslöt riksdagen genomföra särskild satsning på vuxenutbildningatt en
under fem från tillår, 1997 år 2002.starten

fick tilläggsdirektivKunskapslyftskommittén innebar kom-attsom
mittén också skulle följa satsningen under de fem föråren. Dettaatt att
utreda satsningen vuxenutbildning skulleden på leda tillstora attom

fick erfarenheter, kunde leda till pedagogisk utveck-man somnya en
ling. detta skulle dåförlängningen förhoppningsvis fåI ävenav man en
möjlighet reformera vuxenutbildningen och denna tillatt ettanpassa
livslångt lärande.

har finansierats särskilt statsbidrag ochProgrammet ettgenom ge-
nomförts kommunal nivå.på Kommunerna ansvariga för utbildning-är

uppläggning och genomförande. De planer tillsammansgörens upp
med arbetsförmedlingar och andra de ansöker särskildanärparter, om
statsbidrag regeringen.hos

uppgifthar också i upphandla utbildningen.Kommunen När deatt
detta skall de välja de kursanordnare bäst kan uppfylla den ak-gör som

tuella skallmålgruppens krav. använda platserna deKommunen ansö-
ker utbudsitt vanliga vuxenutbildning. får inteDennautöverom av er-

platser erhållna från Kunskapslyftet.sättas av
aktörer inblandadeDet många skulle genomfö-när programmetvar

Alla utbildningsanordnare arbetar med vuxenutbildning i Sve-ras. som
rige skulle få möjlighet komma med förslag och tillsammans elleratt
enskilt, ellerkommunalt privat, anordna utbildning. brettEtt spektra av
utbildningsanordnare folkbildningfrån och kommunala vuxenutbild-
ningsenheter till privata initiativ i målet lyfta stude-mångatog tag att
rande gymnasienivå.upptill treårig

Vilka skulle då få utnyttja möjligheten investera i sin utbildningatt
i huvudsak helt ellerDet delvis saknar treårigvar personer som gymna-

siekompetens i första hand arbetslösa. Andra anställdapersoner var-
behöver komplettera sina kunskaper för få starkare ställningattsom en
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på arbetsmarknaden. plats skulle därutövermån övriga kun-I av vuxna
delta i utbildning.na

viktig del utbildningen den skulle ordnasEn efter varjeattvar,av
deltagares önskemål, i form individuell studieplan och detattav en
skulle finnas möjligheter enskilt eller tillsammans med andra stude-att
rande och studievägledare planera utbildningen. Regeringen införde
också vuxenstudiestöd för deltagare ispeciellt Kunskapslyftet ubs.ett

och arbetslösamellan 55 år möjlighetDet 25 är attsomger personer
grundskola och/ellerstudera under högst år på gymnasienivå medett en

beloppet i arbetslöshetsförsäkringersättning eller kon-motsvararsom
Anställda mellanarbetsmarknadsstöd. och år har för-25 55tant som

under minst fem vissa villkor möjlighet.värvsarbetat år påges samma
söka studiemedel.Därefter kan deltagarna

vuxenutbildningen har kunnatinnebär utformas mycketDetta att
olika i beroende på vilka medverkande funnitskommunerna, ochsom
vilka förutsättningar de lokala deltagarna inför. möjlighetstått Denna

provkarta vuxenutbildning från olika utbildningsanord-få påatt storen
regioner har också förutsatt redovisningorganisationer och ennare,

ingick också i Kunskapslyftskommitténs uppdragoch uppföljning. Det
utvärderingarna Kunskapslyftet på nationell nivå ochsamordnaatt av

fristående internationell utvärdering detta.ordnaatt aven
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Besöksprogram

Organisationer:

Utbildningsdepartementet, 1999-04-26
Medverkande: Johnny Nilsson, Viveka Wetterberg, Dan Andersson,
Ulla Carlsson

Näringsdepartementet, 1999-04-26
Medverkande: Johannesson, Johannes SjögrenEva

Finansdepartementet, 1999-04-26
Medverkande: Sofia Wallström, SofieAnn Johansson,

ÄngmoFredrik Wiklund, Maria Bergendahl-Gerholm, Helene

Riksdagens utbildningsutskott 1999-04-27
Medverkande: Björkman s, LundbergJan Inger s, LundbergAgneta s,
Rosmarie Ecke s, Camilla SköldJönsson v, Gunnar Gode mp

Riksdagens utbildningsutskott 1999-04-27
Medverkande: Andersson kd, Hjertén UlfYvonne Lars m, Nilsson fp

Skolverket, 1999-04-28
Medverkande: Fagerlund, IngelaDan Nyman, Malm,Petra
Helmut ankowitchJ

Arbetsmarknadsstyrelsen, 1999-04-28
Medverkande: Schwieler-Boija,Gunilla Ingrid Wehlander,
Christina Ahlbeck Nordin

Högskoleverket, 1999-04-28
Medverkande: Brandell,Lars Inger Rydén Bergendahl, TalerudBo

Kommunförbundet, 1999-04-28
Medverkande: SöderbergMats
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ingsrådet, 1999-04-28olkbildnF
Sven-ÅkeBach,Lennart PetterssonMedverkande: Thomas Aronsson,

1999-04-29arbetsgivareförening,Svenska
Assemark, Gunilla SahlinWikfeldt, GertMedverkande: Christer

1999-04-29Landsorganisationen Sverige,i
Lars-Åke HenrikssonMarie Linder,Alf Nilsson,Medverkande:

Centralorganisation, 1999-04-29Ijänstemännens
Kerstin MustelMedverkande: Jansson,Tomas

1999-04-29SACO,
Thomas Johansson,Niklasson,Medverkande: Lars

Åke LindbergAnders Lönnberg,Lindström,Inga-Britt

1999-04-29Elevorganisationen,SFEF
Åström, Nord,MattiasRobert Hedström, YngveMedverkande:

EkbrandtJan

Kommuner:

KommunerKontaktpersoner
HelsingborgKarin Flood
VaggerydErling Andersson

Österdal folkhögskolaNässjö, SörängensAlf
Nils-Åke Åhlin Söderhamn
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Tabeller

befolkningenTabell 1 Andel den totala i åldern 16-65 deltog iav som
formell vuxenutbildning eller personalutbildning under året före inter-
vjun, 1994-1996.

Deltagarfrekvens standardfel
%i

Australien 38.8 0.7
Belgien Flandern 21.2 1.1
Canada 37.7 LO
Irland 24.3 2.3
Nederländerna 37.4 .2l
Nya Zeeland 47.5 l .2
Sverige 52.5 1 .1
Schweiz Oransktalande 33.7 2. l
Schweiz tysktalande 44.7 l 1.
Storbritannien 43.9 0.9
USA 39.7 1 .4
Genomsnitt för länder12 36.3
Källa: IALS-undersökningen.

1Heltidsstuderande i åldern 16-24 deltagare läste sammanlagt mindresamt vuxna som
timmar medräknade.än ärsex
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befolkningenl åldern del-den arbetande i 25-65Tabell Andel2 somav
eller personalutbildning under föreformell vuxenutbildning åretitog

intervjun, 1994-1996.

Deltagarfrekvens standardfel
%i

41.0 0.9Australien
26.5 l .4Belgien Flandern
40.1 2.9Canada

3229.2Irland
42.3 1 1Nederländerna .
49.9 l .6ZeelandNya
60.2 l .lSverige
35.6 2.5fransktalandeSchweiz
47.9 l .7tysktalandeSchweiz

1,051.7Storbritannien
45.4 1 .5USA
40.8för länderGenomsnitt 12

IALS-undersökningen.Källa:

1 deltagare läste sammanlagt mindreHeltidsstuderande i åldern 16-24 samt vuxna som
medräknade.timmarän ärsex
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befolkningen i åldern deltogTabell Andel 16-65 i formell3 somav
personalutbildningvuxenutbildning eller under året före intervjun,

utbildningsnivå.1994-1996, och
standardmätfel.Deltagarfrekvens i procent samt

Grundskola GymnasiumMindre Kort Universitets-än
Grundskola eller högskole- utbildning

motsvarande utbildning

Australien 8.4 1,8 28.8 1,0 41.9 1,4 50.0 2.4 60.8 1,7
Belgien

13.3 2.2 22.0 1,6 37.8 2.2 45.6 3,3Flandern 4.6 2.2
4,0 25.6 4,0 33.9 2.4 51.8 7.0 59.5 8,7Canada 15.4

Irland 8.6 1,2 17.6 2.9 29.4 2.4 44.1 4,5 51.0 4.0
Nederländernaz 29.0 44.5 1,9 51.4 2.l17.2 2,8 2.4 -

2.4Zeeland 6.8 3.4 37.8 1,9 52.0 60.4 2,3 71.5 2.9Nya
3,3 52.8 1,9 66.6 70.4 1,927.0 2,1 46.7 2,7Sverige

Schweiz
15.0 3,3 35.7 3,1 51.0 6,5 51,0 4,0fransktalande 9,5 4,8

Schweiz
4,4 48,0 2,0 4,5 63,4 4,7tysktalande 6,7 4,3 22.9 59.1

2.9 34.2 1,3 53,2 3,1 60.7 3,2 73.7 2,1Storbritannien 23,4
3,8 2,3 2.4 64,2 2.2USA 10,3 30 21,0 30.7 54.9

Genomsnitt för
38.7 58.1länder 25.2 51.712 11,7

IALS-undersökningen.Källa:

Statistiskt osäkert.
1 mindredeltagare läste sammanlagtHeltidsstuderande i åldern 16-24 samt vuxna som

medräknade.timmarän ärsex
2 nederländsk utbildnings-högskoleutbildning ISCEDS finns enligtKategori kort
klassificering,
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Nya fonnånsrättsregler Bilagor. Ju. 32 Utvecklingssamarbete+ pårättsområdet.Ju.. .Steriliseringsfrågani Sverige1935-1975. 33 Bo Betala Särskildaboendefonnerförtryggt rätt.. -.Ekonomiskersättning.S. äldre avgifter för äldre- handikappomsorg.ochsamt
Yrkesfisketskonkurrenssituation.Jo.. Godsedi forskningen.U. 34.Svensktmedborgarskap.Ku.. Effektiva ochmiljölösningar.värme- N. 35. astighetsmäklamämndenF effektivaretillsyn. Fi.. -Östersjöområdet.EffektivareTotalförsvarsstödi Fö. 36.Likvidation aktiebolag.Ju.av. Märk väl Fi. 37.Underrättelsetjänsten Fö.översyn.en. -Invandrarskapochmedborgarskap. Följdleveranser38 i sambandmedexportav. .Demokratiutredningensskriftserie.Ju. krigsmateriel.UD.

slaktaAtt får i Guds Omreligionsfrihetett 39.Vuxenutbildningför alla åretAndra mednamn.. ochdemokrati.Demokratiutredningensskriftserie. Kunskapslyñet.U.
Ju. 40. Demokratini denoffentliga förändring.sektorns
Rasism,nynazismochfrämlingskap. Demokratiutredningensskriftserie.Ju.. Demokratiutredningensskriftserie. Åtgärdsför-Ju. 4 Bevaradokumentärfilmenskulturarv..Bör demokratinavnationaliseras slag förslagtill för dokumentärfilmsamt ettcentrum. Demokratiutredningensskriñserie.Ju. och frlmvårdscentral.Ku.en
Elektroniskdemokrati.Demokratiutredningens luñfartslag.42 Ny N.. .skriftserie.Ju. Oberoende,43. ägandeochtillsyn i revisions-
Etik ochdemokratiskstatskonst. verksamhet.Ju.. Demokratiutredningens Öppenskriftserie.Ju. 44 elmarknad.N..framtida14.Den kommersiellalokalradion.Ku. 45. Slutförvaring kämavfall.Kommunernaochav

15.Nytt för prövning hyres-ochsystem platsvalsprocessen.M.av
Ökadearrendemål.Ju. 46. socialbidrag.Enstudie inkomsterochomÖkadl6. rättssäkerheti asylärenden.UD. socialbidragåren till1990 1996.S.

l7. GarantipensionochBosättningstilläggför 47. Mervärdesskatt Frivillig skattskyldighet.Fi.personer -föddaår eller1937 tidigare. 48 Lära Estonia.Denandradelrapportenochav.Frågor18. till det industriellasamhället.Ku. slutredovisning.N.
19 Artikel 7 i EG:svarumärkesdirektiv. 49. Invandrare företagare.Ku.som. Ändringari varumärkeslagen.Ju. Skyddsjakt50. på M.varg.
20. Sverigeochjudamastillgångar.UD. Smittskydd,samhälleochindivid. DelA+B. S..21. Lindqvistsnia nio utvecklabemötandetvägar 52. Inkomstprövningatt bostadstilläggtill pensionärer.av-

medfunktionshinder.S. S.avpersoner
skyddade22. Den provinsen.En demokratins Ekonomiskessä 53 brottslighetochsekretess.Ju.om .värdeochvärdighet.Demokratiutredningens 54.En tullag.Fi.ny

skriñserie.Ju. 55.Konvergensochförändring.Samordningav
23. Utveckling mänskliga i arbetslivet. lagstiftningenför medie-ochtelesektorema.Ku.av resurser

Förslagtill inriktning mål3 inom EG:s 56.Globaliseringenochdemokratin.avnya
strukturfonder.N. Demokratiutredningensskriftserie.Ju.

24. EG:sstrukturstöd.Ny organisationför de 57.Rikstrafiken myndighet.En N.geogra- ny-fiskt avgränsadestrukturfondsprogrammen.N. 58 juridikenLöser demokratinsproblem.25 Samema ursprungsfolki Sverige.ett Demokratiutredningensskriñserie.Ju.-.26. Införsel beskattade Fi. 59 Begränsadfastighetsskatt.Fi.av varor. .27. Delta Utredningen deltidsarbete,tillfälliga 60.Kundvänligaretaxi.N.om-
jobb ocharbetslöshetsersättningen.N. 61.Brottsförebyggandearbetei landetskommuner.Ju.

28. Kontantmetodför småföretagare.Fi. 62.Bilen,miljön ochsäkerheten.Fi.
Internationell29. konflikthantering förberedasig 63.Att läraoch leda lärarutbildningföratt En samverkan- -tillsammans.Fö. ochutveckling.U.
Yttrandefriheten30. ochkonkurrensen Förslagtill 64 Representativdemokrati.Demokratiutredningens- .mediekoncentrationslag. Ku. skriftserie.Ju.mm.
Tillsyn31. advokateröver Ju.m m.
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behovNarkotikastatistik.Omsamhälletsoch 90.företrädareför barn65. Barnombudsmannen av- narkotikautveckling.informationungdomar. om
avjämställdhetslagen.N.styrning 91.Envårdpå lika villkor66. God översynstatens avom-

Premiärför personval.92. Ju.sjukvården bilagor.hälso-och 2+
KÄRNAVFALL folkstyret.ForskarvolymVI.metod plats 93.Det67. unga-- - Demokratiutredningen.Ju.yttrande SKBsmiljökonsekvens.KASAMs över

Fi.levnadskostnader.Förmånerochökade94.FUD-program98.M.
mätningochSmåskaligelproduktion95.Brandkatastrofeni Göteborg.68. samt

elförbrukning.debitering N.DrabbadeMedierMyndigheter.Ku. av
tillUtvärderingochförslagStatistikreformen.Perspektiv det 96.Individenocharbetslivet.69.

skrivnaförutveckling.Bilaga: Uppsatsersekelskiftetsamtidaarbetslivetkring 2000.N.
reformen.utvärderingen Ju.Gentekniknämnden.70. U. av

Socialtjänsti utveckling.97.Oseriösabostadsförmedlare.71.
Del och Bilagor.konkurseroch A BBoendesocialaeffekter72. av -
Likvärdigavillkor U.bostadsrättsföreningaroch 98.rekonstruktioner- Översyn stiftelsenför internationell99.egnahem.S. av

läkemedelsbiverkningar.rapporteringframtidaHandikappombudsmannens73. av
Bibelnarbetsuppgifter. 100.förutsättningaroch S. texterna.-

VolymGamlabästa.Demokratinochdet74. testamentetgemensamma
VolymGamla II. 2.skriftserie.Demokratiutredningens Ju. testamentet

apokryfaTillägg till Gamla Deför vindkraften.Del 1och Del M.plats testamentet.75. Rätt
skriftema.VolymdeuterokanoniskaellerForskarvolym76.Maktdelning.

Volym Ku.NyaDemokratiutredningen.Ju. testamentet.
medborgare.OmflyktinggömmareOlydigaDemokratiteoriochmedborgarskap.Forskar- 1077. . djurrättsaktivister.ochDemokratiutredningen.volym Ju.II.

Demokratiutredningensskriftserie.Ju.förmiljöprogramJordbrukochmiljönytta78. nytt- internationellaAnsvarsfördelningför102.jordbruket.Jo. program
ungdomsområdet.påutbildnings-och U.påutdelningochroyaltytill begränsatKällskatt79.

förstaRegionrefonnpåförsök103.skattskyldiga.Fi. stegenmot-
samhällsorganisation.Ju.regionalDemokratiopinioner.80. enny

samboregler.Ju.Demokratiutredningensskriftserie. 104.NyaJu.
behandlingförTull Exekution Normerhyresgästorganisation. 105.SkattFörhandlingsersättningtill81. - --

Fi.personuppgifter.J avu.
utredning datorer,ochi banker 106. IT-kreditgivning sekretess KonsumenternaVårdslös82. samt omen

marknadsföring.Fi.handelochFi.m.m.
utveckling mänskligamål3 förForskarvolym Demokrati- 107.NyaGlobalisering. IX.83. resurserav

i arbetslivet.N.utredningen.Ju.
utvärderingHandläggning ungdomsmålForskarvolym 108.Civilsamhället. VIII.84. avav en-

ungdomsmålsrefonn.1995års Ju.Demokratiutredningen.Ju.
socialtjänsten.personuppgifterinomBehandlingtillväxt i helalandet. 109.Bredbandför85. av

ochvälfärdspolitiska S.Närings-,regional-
skull.för säkerhets Fö.LedandeforskningIT-infrastrukturen. 110.på N.aspekter -

kostnadseffektivalösningarinomsökamöjligheter lll. Attdöd längelevePC:n NyaPC:n86. är -
klimatområdet.N.Sverige.för

demokratinsCivilsarnhället"Eñer anordnad 112.frånhearingen PC:n"Enrapport arena.som
Någrakritiskareflektioner.IT-kommissionenjuni 1999.N.av

skriftserie.Demokratiutredningens Ju.för järnvägen.Vagnbolag N.87.
Forskarvolymerfarenheter. V.i anledning MedborgarnasGranskningskommissionensbetänkande 113.88.

Demokratiutredningen.statsminister Ju.Brottsutredningeneftermordetav
medicin.114.MatOlof Palme.Ju. som

i konkurrens.N.Handelmedtill handikapporganisationer.S. ll5.Statsbidrag89. gas
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l l6.Denregionalasamhällsorganisationeni vissa
europeiskastater.
Enöversättningi urval antologinTheav
IntermediateLevelof Government European
States.Complexity democracy Ju.versus

l 17. ilT demokratinstjänst.ForskarvolymVll.
Demokratiutredningen.Ju.

l 18.Kommunaluppdragsverksamhetinom
kollektivtrafiken utvärderingav-
försöksverksamheten.Ju.

l 19.Utvärderingen KY. U.av
120.Från till transplantationfrånarten enannan-djur till människa.
121.Avkorporativiseringochlobbyism.

ForskarvolymXIII. Demokratiutredningen.Ju.
122.KY Kvalificeradyrkesutbildning.U.-
123.Mötesplatsför designochkonsthantverk.Ku.
124.Konsumentprisindex.Ju.

Östersjöregionen.125.Näringslivsutvecklingi UD.
126.Politikensmedialisering.ForskarvolymIII.

Demokratiutredningen.Ju.
127.Grönanyckeltal följ denekologiska-

omställningen.M.
128. till fyrverkerierJa medfärreskador.Fö.men-129.Demokratinsestetik.FortskarvolymIV.

Demokratiutredningen.Ju.
130.Demokratinstrotjänare-

lokalt partiarbeteförr och ForskarvolymX.nu.
Demokratiutredningen.Ju.

131. marknadenNär bestämmer. orskarvolymF XI.
Demokratiutredningen.Ju.

132.Valdeltagandei förändring.ForskarvolymXll.
Demokratiutredningen.Ju.

133.Kommunkontosystemetochrättvisan-kommunernaochkonkurrensen.Fi.momsen,
134.FramtidssäkerIT-infrastrukturför Sverige.N.

ÖrebroStöd135. till universitetetochSödertörns
högskolaför förbättring ledning,kontrollav
ochekonomiadministrativafunktioner.U.

136.Personval1998.
Enutvärdering personvalsrefonnen.Ju.av

137.Hälsa lika villkor andrastegetmot-
nationellafolkhälsomål.S.

138.Fråncallcentertill kontaktcenter.
Trender,möjligheterochproblem.N.

139.Effektivareoffentligupphandling.
fortsattFör välfärd,trygghetochtillväxt.

140.Ett resegarantisystem.Fi.nytt
141.FrånKunskapslyñettill strategiför livslångten

lärande.U.
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92personval.PremiärforJustitiedepartementet
ForskarvolymVI.Folkstyret.Detunga1förmånsrättsregler Bilagor.Nya + Demokratiutredningen.93Demokrati-medborgarskap.ochInvandrarskap tillochförslagUtvärderingStatistikreformen.-skriñserie.8utredningens utvärderingenforskrivnaBilaga:utveckling. UppsatserochreligionsfrihetOmfår i GudsslaktaAtt ett namn. 96reformen.avskriñserie.9Demokratiutredningensdemokrati. tlyktinggömmareOmOlydigamedborgare.främlingskap.nynazismochRasism, urrättsaktivister.ochskriñserie.10Demokratiutredningens skriftserie.101DemokratiutredningensavnationaliserasdemokratinBör försök förstaRegionrefonnpå motstegen-skriftserie.1 1Demokratiutredningens 103samhällsorganisation.regionalnyenDemokratiutredningensdemokrati.Elektronisk 104samboregler.Nyaskriñserie.12 årsutvärdering 1995ungdomsmål-enHandläggning avavdemokratiskstatskonst.Etik och ungdomsmålsreform.081skriftserie.13Demokratiutredningens kritiskaNågrademokratinsCivilsamhället arena.som15arrendemål.hyres-ochfor prövningNytt system av 1 12skriftserie.Demokratiutredningensreflektioner.varumärkesdirektiv.Artikel i EG:s7 ForskarvolymV.erfarenheter.MedborgarnasÄndringar 19i varumärkeslagen. Demokratiutredningen.1 13demokratinsprovinsen.EnskyddadeDen essäom europeiskavissasarnhällsorganisationeniregionalaDenDemokratiutredningensskriñserievärdighet.värdeoch antologinTheöversättningi urvalEnstater. av22 State:of EuropeanIntermediateLevel Government31advokaterTillsyn över m.m 161Complexity democracy.versusrättsområdet.32påUtvecklingssamarbete ForskarvolymVII.demokratinstjänst.ilTaktiebolag.36Likvidation av 1 17Demokratiutredningen.förändring.offentligasektornsDemokratini den kollektivtrafikenuppdragsverksamhetinomKommunal40skriñserie.Demokratiutredningens l 18forsöksverksamheten.utvärderingav-revisionsverksamhet.43ochtillsyn iOberoende,ägande ForskarvolymXIII.ochlobbyism.Avkorporativisering53brottslighetochsekretess.Ekonomisk 121Demokratiutredningen.demokratin.ochGlobaliseringen 124Konsumentprisindex.skriftserie.56Demokratiutredningens ForskarvolymIII.medialisering.PolitikensdemokratinsproblemLöserjuridiken 126Demokratiutredningen.58skriftserie.Demokratiutredningens orskarvolymIV.Demokratinsestetik.F61landetskommuner.arbeteiBrottsförebyggande 129Demokratiutredningen.Demokratiutredningensdemokrati.Representativ förr ochpartiarbetelokalttrotjänareDemokratins nu.-skriftserie.64 130Demokratiutredningen.orskarvolymX.FDemokrati-bästa.ochdetDemokratin gemensamma ForskarvolymX1.bestämmer.marknadenNär74skriñserie.utredningens 131Demokratiutredningen.Demokratiutredningen.Maktdelning.Forskarvolym ForskarvolymXII.Valdeltagandei förändring.76 132Demokratiutredningen.Forskarvolym11.medborgarskap.Demokratiteorioch Personval1998.77Demokratiutredningen. 136personvalsrefonnen.utvärderingEn avDemokratiopinioner.

80skriftserie.Demokratiutredningens Utrikesdepartementet
81hyresgästorganisation.Förhandlingsersättningtill Ökad asylärenden.16rättssäkerhetiDemokratiutredningen.ForskarvolymIX.Globalisering. tillgångar.20judamasSverigeoch33 krigsmateriel.sambandmediFöljdleveranser exportavDemokrati-ForskarvolymVlll.Civilsamhället.

13884utredningen. Östersjöregionen.125NäringslivetsutvecklingianledningbetänkandeiGranskningskommissionens av
statsministereftermordetBrottsutredningen

Palme.88Olof
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Försvarsdepartementet Fastighetsmäklamämnden-effektivaretillsyn.35
Mervärdesskatt Frivillig skattskyldighet.47Östersjöornrådet.EffektivareTotalforsvarsstödi 6 -
En tullag. 54nyInternationellkonflikthantering förberedasigatt- Begränsadfastighetsskatt.59tillsammans.29
Bilen,miljön ochsäkerheten.62Underrättelsetjänsten 37översyn.en- Källskattpåutdelningochroyaltytill begränsatLedandeforskning for säkerhetsskull. l 10 -- skattskyldiga.79J till fyrverkerier medfärreskador.128a men- Vårdslöskreditgivning sekretessi banker 82samt m.m.

Socialdepartementet Fönnånerochökadelevnadskosmader.94
Skatt Tull Exekution Normerför behandlingavSteriliseringsfrågan - -i Sverige -1935-1975.Ekonomisk personuppgifter.105ersättning.2
KonsumenternaochIT- utredning datorer,en omGarantipensionochBosätmingstilläggfor personer handelochmarknadsföring.106födda år 1937eller tidigare.17 KommunkontosystemetochrättvisanLindqvistsnia nio -utvecklabemötandetvägaratt av- kommunernaochkonkurrensen.133momsen,medfunktionshinder.21personer Effektivareoffentlig upphandling.Bo Betala Särskildaboendeformertryggt för äldrerätt.- fortsattFör välfärd,trygghetochtillväxt. 139avgifterfor äldre-ochhandikappomsorg.samt 33 Ett resegarantisystem.140nyttÖkadesocialbidrag. studieEn inkomsterochom

socialbidragåren till1990 1996.46 UtbildningsdepartementetSmittskydd,samhälleochindivid. Del A+B. 51
Godsedi forskningen.4Inkomstprövning bostadstilläggtill pensionärer.52av Vuxenutbildningfor alla AndraåretmedBarnombudsmannenföreträdareför barnoch- Kunskapslyñet.39ungdomar.65
Att läraochleda lärarutbildningEn for samverkanGodvård lika villkor styrning -statensom- ochutveckling.63hälso-ochsjukvården bilagor.2 66av +
Gentekniknämnden.70Oseriösabostadsforrnedlare.71
Likvärdigavillkor. 98Boendesocialaeffekter konkurserochav Ansvarsfördelningför internationellarekonstruktioner programbostadsrättsföreningaroch- påutbildnings-ochungdomsområdet.102egnahem.72
Utvärderingen KY. 119avHandikappombudsmannensframtidaförutsättningaroch
KY Kvalificeradyrkesutbildning.122arbetsuppgifter.73 - ÖrebroStödtill universitetochSödertörnshögskolaStatsbidragtill handikapporganisationer.89
för förbättring ledning,kontroll ochNarkotikastatistik. avOmsamhälletsbehov informationav ekonomiadministrativafunktioner.135narkotikautveckling.90om FrånKunskapslyñettill strategifor livslångtlärande.enSocialtjänsti utveckling.Del A och Bilagor.B 97- 141Översyn stiftelsenför internationellrapporteringav av

läkemedelsbiverkningar.99
JordbruksdepartementetBehandling personuppgifterinomsocialtjänsten.av

109 Yrkesfisketskonkurrenssituation.3
Mat medicin.114 Samema ursprungsfolki Sverige.som 25ett-Från till transplantationfrånart djur till Jordbrukochmiljönytta- miljöprogramen för jordbru-enannan nytt-
människa.120 ket.7 8
Hälsa lika villkor andra nationellastegetmot- Kulturdepartementetfolkhälsomål.137

framtidaDen kommersiellalokalradion.14
Finansdepartementet Frågortill detindustriellasamhället.18

Yttrandefrihetenochkonkurrensen FörslagtillMärk väl 7 -
mediekoncentrationslagm. 30Införsel beskattade 26 m.av varor.
Svensktmedborgarskap.34Kontantmetodfor småföretagare.28
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Åtgärdsförslag Miljödepartementetkulturarv.dokumentärfilmensBevara
dokumentärfilmochförtillförslag centrumett ensamt ochkärnavfall.KommunernaSlutförvaringavfilmvårdscentral.4 1 45platsvalsprocessen.

49företagare.Invandraresom 50Skyddsjakt varg.lagstiñ-Samordningförändring.ochKonvergens av KÄRNAVFALL miljökonsekvens.metod plats-- -55ochtelesektorema.medie-ningenför 6798.FUD-programyttrande SKBsKASAMs över
Göteborg.Brandkatastrofeni Del 75Del ochvindkraften. 1förplatsRätt
Myndigheter.68DrabbadeMedier omställningen.ekologiskafölj dennyckeltalGröna -Bibeln texterna. 127- VolymGamlatestamentet

VolymII.Gamlatestamentet
ellerapokryfaGamla DetillTillägg testamentet.

Volymdeuterokanoniskaskriftema.
100Volym 4.Nyatestamentet.

konsthantverk.123designochförMötesplats

Näringsdepartementet
miljölösningar.5ochEffektivavärme-

i arbetslivet.mänskligaUtveckling resurserav
struktur-mål inomEG:s3inriktningFörslagtill nyaav

fonder.23
geografisktfor deorganisationstrukturstöd.NyEG:s

24strukturfondsprogrammen.avgränsade
jobbtillfälligadeltidsarbete,UtredningenDelta om- 27arbetslöshetsersättningen.och

42luñfartslag.Ny
Öppenelmarknad.44

ochandradelrapportenEstonia.DenLäraav
slutredovisning.48

57myndighet.Rikstrafiken Enny-
taxi. 60Kundvänligare

samtidaPerspektivpådetarbetslivet.Individenoch
69sekelskiñet2000.kringarbetslivet

regional-Närings-,landet.tillväxt i helaBredbandför
påIT-inñastrukturen.aspektervälfärdspolitiskaoch

85
formöjligheterlevePC:n Nyadöd längeCzn är -

"Eñerhearingen PC:n"frånSverige.Enrapport
1999.86juniIT-kommissionenanordnadav

87forjärnvägen.Vagnbolag
91jämställdhetslagen.Enöversynav

debiteringmätningochelproduktionSmåskalig samt
elförbrukning.95av

imänskligautvecklingmål för3Nya resurserav
107arbetslivet.
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