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F

Kunskapslyftskommitténs

Till

arbetsuppgifter
till regeringen.

och årligen

lyftet

hör att följa KunskapsI de årliga rapporteringarna

rapportera
för resultaten
från de fristående natioen redogörelse
nella utvärderingama
av Kunskapslyftet
som kommittén
ansvarar för.
med kommitténs
i
Kunskapslyftet
Ett huvudsyfte
är dock
engagemang
ska också

ingå

erfarenheter

som kan ligga till grund för de förslag till reforrnering
av det svenska vuxenutbildningssystemet
som
kommittén
ska presentera i sitt slutbetänkande
år 2000.
1999 och i slutbetänkandet
år 2000 ska
I den årliga rapporteringen
fortfarande

att samla

kommittén

också redovisa

som föreligger
delta i vuxenutbildning.
och hinder

Som närmare
första

beskrivs

att undersöka

för personer

med funktionsnedsättningar

i kapitel

2 beslöt

livslångt

bakgrunden

vuxenutbildningens
betänkande

SOU

kommittén

redan inför

att
sitt

SOU 1998:51,
av Kunskapslyftet
innevarande
års rapport och slutbetänkandet
första

redogjorde
rapporten
vad gäller vuxenutbildning

tiden närmast
före Kunskapslyftet.
de
även
resonemang
om mål och strategier
förde i sitt första
utveckling
som kommittén

lärande
hörde

vilka

med anledning

delbetänkande

liksom
att den rapporten
skulle ses som delar i en helhet. I den
för situationen
därför utförligt
kommittén
och

möjligheter

sitt uppdrag

under

Till
för
del-

1996:27.

rapport tar vid där den förra slutade. Den följer i Del I
Uppupp vad som hänt det senaste året på vuxenutbildningsområdet.
från kommitténs
sida. Slutsatresulterar
i vissa påpekanden
följningen
Nuvarande

ser i termer av förslag och visioner
tén till i sitt slutbetänkande.
När det gäller
i utbildning

för framtiden

återkommer

för vuxna med funktionshinder
i stora delar varit tvungen attbörja

möjligheterna

har kommittén

kommitatt delta
om från

i betänkandet
ger således både ett handikappolitiskt
utbildningspolitiskt
perspektiv
på frågor som rör möjligheterna
ett
funktionsnedsättningar
att delta i utbildning.
vuxna med
bakgrundskapitel
Nedan sammanfattas
i avsnitt 1.1 rapportens

början.

Del

allmänna utveckling,
som handlar om Vuxenutbildningens
slutsatser och förslag vad avser Del
1.2 kommitténs

och
för
3-6,

och i avsnitt
Motsvarande

l3
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bakgrundskapitel
kommitténs
hinder

8-16

slutsatser

i Del
i kapitel

i vuxenutbildning

avslutas

med två korta

17 rörande

återfinns
avsnitt-

i sammandrag

1.3 medan

med

i avsnitt

inom

Utvecklingstendenser
och

bildning

i avsnitt

studerande

funktions-

1.4. Kapitlet

för kommitténs
ett om kostnaderna
fortsatta arbete inför slutbetänkandet

slag och ett om kommitténs
2000.

1.1

sammanfattas

livslångt

förår

vuxenut-

lärande

Den allmänna

utveckling
i
som skisseras i kapitel 3 är en global tillväxt
och
nätverksbaserad
konkurrensekonomi.
kunskapsskeende
Detta
en
ställer de nationella
inför nya utmaningar.
politikerna
Det gäller dels att
landet
för
skapa en miljö inom
såväl stora som små
som är attraktiv
dels att hantera tendenser till växande inrikespolitiska
länder har börjat diskutera
en omläggning
av uttill en politik
för livslångt
lärande.
Sverige
har

kunskapsföretag
spänningar.

Många

bildningspolitiken
kommit

relativt

andra länder

långt

bygga

i detta avseende
vidare

och kan till

på en sedan tidigare

skillnad

från många

välutvecklad

vuxenut-

bildning.

och utbildningens

Kompetensnivån

lönsamhet

i Sverige

Generellt

och den formella
utbildningen
hög i
sett är kompetensnivån
svenska befolkningen.
Skolstarten
ligger relativt
i
Sverige
sent

den

jämfört

med andra

gandet

lågt

Upp till sex års ålder är därför studiedeltadet i åldersklasserna
7-18 år är mycket
högt. I
19-22 år är det igen relativt lågt för att sedan stiga och i

åldersklasserna
åldern

länder.

medan

30 år och därutöver

vara bland de allra högsta jämfört

med andra

länder.

Många
ningen

studier,

högskoleutbildningar
vesteringar
biliserade
talet.

såväl

som svenska, visar
är låg i Sverige, särskilt

och för kvinnor.

sjönk i Sverige
sig sedan tills

Då föll
framför

under

Avkastningen

1960-,

igen. Det finns

på utbildningsinvesteringar
allt

för privat

men även för forskarutbildade.

sektor

korn

att avkastför längre

på utbildningsin-

1970- och l980-talen

sysselsättningskrisen

den antagligen

avkastningen

att
gäller

internationella

på utbildningsinvesteringar

i början

dock tecken
sedennera

och för naturvetare

men stapå 1990-

som tyder på
stigit. Detta
och tekniker

Sammanfattning
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Arbetsmarknad

och framtidsperspektiv

företag

har många

Sverige

och arbetsställen

vad andra

länder

"räcker

andra

skulle

ha samma andel högskoleutbildade
OECD-länder
Australien,
jämförda
Storbritannien,

Kanada,

fler individer

inte

de högutbildade

med
åtta

med en modern arbetsorpå sin ekonomi
än

och en mer kunskapsintensiv
inriktning
OECD-länder
har. Förvärvsfrekvensen

ganisation

Om vi i Sverige

i respektive
Danmark,

och USA

Tyskland

med högskoleutbildning

är hög och jämfört
till.

skulle

varav

bransch
Finland,

vi behöva

hälften

som i
Japan,

640 000

med lång högsko-

leutbildning.
undervisar en internationell
utbildning
sökning
än formell
att det snarare är arbetslivserfarenhet
i Sverige. Inte heller verkar
eller kompetens som premieras lönemässigt
denna brist på högskoleutbildade

Trots

anställdas

kompetens

tas tillvara

i samma utsträckning

som i andra län-

der.

efterfrågan på personer med
att minska i Sverige medan efterfrågan antas öka när det gäller i stort sett alla andra utbildningsgrupper.
och IT-utbildade
högskoleingenjörer
Särskilt gäller det tekniker,
men
förväntas

I framtiden

enbart

även

arbetsmarknadens

grundskoleutbildning

ekonomer,

med kort högskoleutbildning.
personer
och lärare förväntas också öka i framtiden.

och

jurister

på vårdpersonal

Efterfrågan

fortsätta

och utbildningsindikatorer
pekar på ett behov av
inte
entydiga svar på frånågra
utbildningssektom
på
att satsa
men ger
Mot bakgrund
av den
gor om vad som bör göras utbildningspolitiskt.
och föreliggande
forskningsresultat
utvecklingen
internationella
utpe-

Forskningsresultat

kas avslutningsvis

z kapitel

där det kan vara befogat

3 vissa områden

0

på socialt utsatta
Att satsa mer, inte minst kvalitativt,
funktionshindrade
och kortutbildade.
barn, invandrare,

0

Att

öka ungdomarnas

till

direktövergång

Att bättre
heter

utnyttja

att delta

längre utbildningar

0

Att bygga

i arbetslivet,

kompetensen

i det livslånga

lärandet,

på högskolenivå,

ut högskolan

högskolan

ytterligare.

till

grupper-

såväl kor-

eller annan vidareutbildning.

tare som längre högskoleutbildningar
0

att

och satsningar:

om utveckling

ta upp en diskussion

att öka vuxnas möjligi både kortare och

inklusive

och annan vidareutbildning.

15

16 Sammanfattning

0

SOU 1999:39

utveckla

Att

alternativa

former

för

fördelningen

av utbildningens

finansiering.

0

så att kvinnor
Att hitta lösningar
på sina utbildningsinvesteringar.

viktiga

Tre

förutsättningar

utbildningspolitiska
För
byggda

det första

utdelning

för
föreligga
att de antydda
ska kunna leda till bra resultat.

individer

och

beslut

vilket
om utbildning
och utbildningsanordnare

bildningar

ekonomisk

måste

satsningama
måste

kan få bättre

företag

kunna

fatta

välunder-

i sin tur kräver information
om utoch för individemas
del även

att identifiera
egna intressen och relatera dem till efterfrågan på arbetsmarknaden.
För det andra måste alla utbildningar
och utbildningsanordnare
kva-

vägledning

litetssäkras.

Utan ett system för kvalitetssäkring
det
svårt
är
att få fram en kvalitetsutveckling
nare
i utbildningsutbudet.
garanterar jämförbarhet
För det tredje är det viktigt att en utveckling

av utbildningsanordoch mekanismer
som

kommer till stånd som
på kvalificerad
att det skapas fler jobb, som ökar efterfrågan
arbetskraft
och som gör att intresset för att ta tillvara existerande kompetens ökar.
leder till

Kapitel
4 inleds med en översikt
av
det senaste året när det gäller studiestöd
lyftet. Därefter följer en beskrivning
av
för vuxna i
i utbildningen
förändringar

större

regelförändringar

och statsbidrag

till

under

Kunskaps-

den senaste tidens kvantitativa
den totala volymen
Sverige
inklusive
vuxenutbildning
personalutbildning,
utbildning
av vuxna på
högskolan
och i Kunskapslyftet.
deltagare i
Ett särskilt avsnitt ägnas
kommunal

vuxenutbildning

och på folkhögskolor

uppdelat

och arbetslöshetserfarenheter.

kön samt utbildningsbakgrund
i den kommunala
bildningsanordnama

vuxenutbildningen

på ålder och
Även utoch folkbild-

Kapitlet avslutas med en
för en uppföljning
vad
hänt
den första kullen deltaav
som
efter
i
år.
Kunskapslyftet
ett
gare
utvecklingen
i Sverige belyses
Den kvalitativa
av vuxenutbildningen
utifrån tre infallsvinklar
ikapitel
Den första handlar om strategisk

ningens

deltagande

beskrivs.

i Kunskapslyftet

redogörelse

och organisatorisk-pedagogisk

planering
mött

den i kommuner,

ordnare.

på folkhögskolor

Den andra delen bygger
hur individerna

rama för somliga

kommunerna.
pedagogisk

valde

upplevde

på resultat

såsom kommittén

från de fristående

utvärde-

studierna,

vad de fick ut av dem, varoch hur Kunskapslyftet
har utformats
i

att stå utanför
diskuteras
Avslutningsvis

utveckling

utveckling

och hos andra utbildningsan-

i vuxenutbildningen.

förutsättningarna

för

fortsatt
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Som närmare

beskrivs

när det gäller

samordningsansvar

Kunskapslyftskommitténs
De andra

6 har Kunskapslyftskommittén

i kapitel

av Kunskapslyftet.
korn igång redan hösten 1997.

utvärderingar

aktörerna

ett

utvärderingama

Folkbildningsrådet,

Skolverket
och Arns
följer
efter
med
utvärderingar
och
de
utvärdekompletterar
fördjupar
nu
som
ringar som Kunskapslyftskommittén
initierat.
l övrigt innehåller
kapitlet en redogörelse
för resultat från en del mer specifika utvärderingsprojekt.
Kunskapslyftet
som modell och metod avsnitt 6.2 är en utvärdering
den
"Delegationsmodell
för Kunskapsav
som tillämpades
lyftet under det inledande
skedet 1996-1998.
Kunskapslyftets
omi kommunerna

fattning

kommunala
lande till

avsnitt

6.3

Vuxenutbildningens
olika

analyserar

och den

Kunskapslyftets

omfattning

i kommunerna
Även
målgrupper.

definitioner

i förhål-

den utvärav potentiella
i avsnitt 6.4 har ett kommunalt
dering som beskrivs
Här
perspektiv.
handlar det om kommunernas
kostnader
för Kunskapslyftet:
dels hur
kommunernas

kostnader

hur kostnadsskillnader

förhåller
mellan

till

sig till

kommunerna

de statsbidrag

de fått, dels

kan förklaras.

Kapitlet

av6.5 med en redovisning
resultat från det
av preliminära
samhällsekonomiska
utvärderingsprojektet.
Deltagarna
i vuxenutbildslutas

i avsnitt

hösten

ning/Kunskapslyftet

1997 och

gare arbetsmarknadserfarenheter

Kommitténs

1.2

del

1998 och deras bakgrund,

och inkomster

tidi-

analyseras.

förslag med avseende

på

I

avslutar
av utgångsläget och aktuella utvecklingstendenser
kommittén
del I av betänkandet
med vissa reflexioner
och förslag till
studerande
åtgärder som här sammanfattas under rubrikerna:
målgrupper;

Mot bakgrund

och

studiestöd;

kvalitet

tillsyn

organisation,
infrastruktur

och kostnader;
och

nationell

utbildningsanordnare;

utvärdering;

strategisk

och

planering

samt utbildningsutbud.

Målgrupper
Kunskapslyftskommittén
grupper,
som
vuxenutbildning,

basutbildning.
mellan

olika

utbildningsbehov

anser att det
Kunskapslyftet

genom
att bedriva
Vad man

studier.
däremot

och i vilken

grupper
tillgodosedda

-

finns
har

goda
fått

skäl

för

möjligheter

alla

de
till

De befinner
kan
takt

sig på en nivå av
diskutera
är fördelningen
grupp ska få sina
nivå
på grundläggande

respektive

studerande

17
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anställda

med fuktionsnedsättningar,

och andra; kvinnor

1999:39

och olika

och män;
åldersgrup-

allt utvecklingen

på grund-

invandrare

per.
finner

Kunskapslyftskommittén
läggande

vuxenutbildningsnivå

framför

oroväckande.

Forskningsresultat

visar

att det samhällsekonomiskt
är befogat att särskilt satsa på socialt utsatta
invandrare,
individer
med funktionsnedsättningar
och kortutgrupper bildade. I kommunerna
verkar det ha uppstått en situation där man antingen satsar på grundläggande
och därmed kommer
vuxenutbildning,
över den ökning på tio procent av basorganisationen
som krävs för att
få del av statsbidragen till vuxenutbildning
på grundläggande
nivå, eller
så gör man det inte. I det senare fallet finns det inga spärrar i statsbidragssystemet
som förhindrar
en neddragning
av basorganisationen.
verkar

Sammanlagt

tendensen att dra ner överväga.
Kunskapslyftskommittén:

grund föreslår

Mot

denna

bak-

om statligt stöd till särskilda satsningar på utkan lyftas in i
bildning av vuxna ändras så att grundskolenivån
kommunernas
ansökan till Skolverket
statsbidrag
för Kunom

att Förordningen

skapslyftet

och

bli

del

en

för

underlaget

i

tilldelning

av

kvalitetspremien.
med detta förslag

Avsikten
kommunal
fler

är inte att ändra villkoren

vuxenutbildning

statsbidragsberättigade
nivå

grundläggande
kommunerna

för
skulle

neringen

skulle

helhetssyn

Denna

statsbidrag

utan

att i sin planering
för
av kursutbud

organisation
nivå.

platser

i kommunal

förslaget

vuxenutbildning

i stället

syftar

till

att

till

inte bli

Det skulle

på

stimulera

och
på rekrytering
ta ett helhetsgrepp
såväl grundläggande
som gymnasial
redovisas i ansökan till Skolverket
om

Kunskapslyftet.

Hög

sedan kunna

för statsbidrag

nivå.

på grundläggande

belönas

kvalitet

i den

vid tilldelning

strategiska
av statsbidrag

plaför

Kunskapslyftet.
Vidare

anser Kunskapslyftskommittén:

att Skolverket

bör få i uppdrag

utvecklingen

av

olika

att närmare

målgruppers

följa

deltagande

och analysera
i kommunal

vuxenutbildning.
I det särskilda
fått

ett

studiestödet

som
studiestödssystemet

större

UBS

genomslag

på olika

är kort

på

målgruppers

utbildning

ett urvalskriterium
Effekterna
tid.
senare
av
deltagande i vuxenutbildning

SOU 1999:39

är viktiga

Sammanfattning

att

liksom

följa

inverkan

av förändringar

på arbetsmark-

naden.
På gymnasial

i utpå att man fått en viss "logik"
angelägna
målgrupper.
De
av
grupper, som
har störst nytta av att delta i vuxenutbildning
i arbetssnarare än att
eller söka arbete direkt,
verkar göra det. Kunmarknadsutbildning
fallet

vad gäller

nivå tyder mycket

rekrytering

skapslyftskommittén

vill

ändå rekommendera

kommunerna:

och särskilt rikta in dem på de
att öka sina rekryteringsinsatser
arbetslösa,
kortutbildade,
prioriterade
inte minst
grupperna
och individer
med funktionsnedsättningar.
män, invandrare
Ett intensifierat

och inforrnationsarbete

rekryterings-

från kommuner-

nas sida kan vara befogat av flera skäl. Både om man vill behålla andelen prioriterade
och om man vill öka den
grupper i Kunskapslyftet
torde det vara nödvändigt
och vägledningsinsatatt öka infonnationsserna.

Studerande

och studiestöd

Kunskapslyftskommittén

förväntade

sig i sitt

tidigare

delbetänkande

SOU 1998:51
skulle ha presenteatt en reform av studiestödssystemet
rats vid det här laget. I stället befinner vi oss i ett läge som för många
och frustration.
studerandes del karaktäriseras
Många stuav förvirring
derande hoppas fortfarande
på att det ska bli möjligt
även för dem att
i Kunstudera ett andra år med UBS. Den andra kullen studerande
Redan osäkerheten om man
gör att vissa avstår från att söka sig
dess uttill studier eller hoppar av påbörjade studier. Studiestödethar
och hantering
liksom informationen
kring studiestödet
formning
besök i komkällor till klagomål
vid kommitténs
varit återkommande

skapslyftet

känner

sig orättvist

behandlad.

kan få eller inte få önskat studiestöd

muner och på folkhögskolor.
den kritik som framkommit

Kommittén

gällande

UBS

understryker

och bekräftar

men anser att frågan

måste

lösas statsfmansiellt.
har ambitionen
att presentera en studiestödsproposition
1999 som skulle göra det möjligt
att ta ett nytt studiestödssystem
i bruk år 2000. Att så blir fallet är naturligtvis
mycket angeläget. För att
inte studiestödsrefonnen
ska försenas ytterligare
vill Kunskapslyfts-

Regeringen

under

kommittén

framhålla
att det är av yttersta vikt att ansvariga myndigheCSN, Arns och Verket för högskoleservice
energiskt
ter - Skolverket,
för
definiera
och
de
hinder
regeringsuppdraget
analysera
sig
tar
att
an
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i vuxenutbildningen
en ökad flexibilitet
som kan finnas i de berörda
myndigheternas
regelverk
vid
behov
förslå
ändringar.
samt
Kunskapslyftskommittén
i detta utredningsuppdrag
anser att myndigheterna
bör ge högsta prioritet
åt en analys av studiestödet
och att analysen bör
göras utifrån
De

aktuella

mål för kunskapslyft

och livslångt

lärande.

berörda

myndigheterna
bör snabbt ta fram ett beslutsStudiestödsutredningens
förslag och
som uppdaterar
för dem fram till den detaljnivå,
krävs
nuläget
för att
i
som
statsmakterna
ska kunna agera utifrån
det. Om så inte sker
föreslår
Kunskapslyftskommittén
utredning
att en särskild

underlag

tillsätts.

Kunskapslyftskommittén

ser för sin del inga hinder för att exempelvis
hanteringen
i vuxenutbildningen
läggs om i en riktning
av studiestödet
så att det vad gäller närvarokontroll
och liknande
administrativa
och
organisatoriska
aspekter mer kommer att likna det system man har för
studiemedlen

anpassning

och
men med kanske ännu större betoning på flexibilitet
till livslångt
lärande. En bättre samordning
mellan tilldel-

ning av utbildningsplatser
och studiestöd till de studerande borde också
möjlig
åstadkomma
inom ramen för nuvarande
att
system. Om
vara
myndigheterna,
i samarbete med Regeringskansliet,
arbetar snabbt och
effektivt
i enlighet
med
nuvarande
direktiv
bör
ett reformerat
studiestödssystem

kunna finnas på plats i början av ZOOO-talet.
Det är också av största betydelse att CSN och andra aktörer i väntan
på en refonnering
anstränger sig till det yttersta
av studiestödssystemet
för att få det nuvarande
systemet att fungera så smidigt som möjligt.
Det

gäller

och till
vill

både

samarbetet

de studerande,

kommittén

särskilt

CSN, CSN:s

lokalkontor

verade

svåmådda

och

med funktionshinder
kvent och begriplig

och informationen

skolorna

mellan

och andra aktörer.

myndigheterna

I detta sammanhang

på vikten

peka

av ett gott samarbete mellan
och kommunerna.
Rekryteringen
av svårmoti-

såsom långtidsarbetslösa,
människor
grupper
och invandrare
är särskilt beroende av en konseinformation
och hantering av studiestödet.
Kommu-

kan också påverkas negativt om inte information
och
nernas planering
beslut om tillgång till studiestöd och utbildningsutbud
är samordnade.
Fortsatta

från

och informationen
att öka samarbetet
och Övriga aktörer bör uppmuntras
av stats-

ansträngningar

CSNss sida

makterna.

Det gäller

sommaren
råda bland

och hösten

särskilt

informationsinsatser

1999 då fortfarande
de studerande
om villkoren för

under våren,

en viss oklarhet
UBS.

kan
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Kunskapslyftskommittén

följer

för utbildning

av vuxna inom
och socialpolitiken.

närings-

Kommittén

utvecklingen
ramen

återkommer

av finansieringssystemen
för utbildnings-, arbetsmarknads-,

slutbetänkande

i sitt

vid

behov

med

och

på
utvecklingsarbete
om fortsatta förändringar
områden
möjligheter
samtliga
att fisom berör individernas
under studier.
nansiera livsuppehället

förslag

och kostnader

Kvalitet

föreslå

Kunskapslyftskommitténvill
för statsbidrag

ningssystemet

följande

till Kunskapslyftet

av kvalitetspremiens

En höjning

andel

i tilldel-

förändringar
i kommunerna:

tillKun-

av statsbidraget

skapslyftet.
Att satsningar

vuxenutbildning

på grundläggande

i Kunskaps-

lyftet ges stöd inom ramen för kvalitetspremien.
Att satsningar

på funktionshindrade

i Kunskapslyftet

stimuleras

inom ramen för kvalitetspremien.
anser att man bör sikta in sig på ett system där
till
utnyttjas
till
Kunskapslyftet
statsbidraget

Kunskapslyftskommittén
större

en
kvalitetshöjantänkt

främst

det tidigare

andel

av
de insatser.

sig som aktuella
avsnittet Målgrupper

att
kvalitetspremier
Med

tydligt

formulerar

i dessa liksom

i övriga

Dessa

villkoren

i

1.4 under rubriken
för

förslag

tilldelning

kräver
av

avseenden.

till kommusystem för beräkning
av statsbidrag
kan variera kraftigt
inlagda utan tilldelningen
kan leda till stora föri arbetslösheten
år. Små förändringar

nuvarande

finns

inga

nerna
från år till

ändringar

och nedan i avsnitt

och Kunskapslyftet.

Kommunalvuxenutbildning
Skolverket

som Kunskapslyftskommittén
för kvalitetspremier
är de som föreslås

De områden

spärrar

i statsbidraget.

Dylika

kast försvårar

kommunernas

planering

och/eller
fördyrade kurser på samma
att leda till inställda
de studerande och
sätt som ett dåligt samarbete mellan kommunerna,
tilleffekterna
CSN kan göra det. De regionala
av nuvarande
Kunskapslyftskomdelningssystem
är också en aspekt som bekymrar

och riskerar

mittén.

Tilldelningen

och utnyttjandet

av Kunskapslyftsplatser

verkar
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inte
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stå i proportion

till

de prioriterade

Kunskapslyftskommittén
att Skolverket
i nuvarande
kommunerna

i kommunerna.

anser:
bör ta fram en modell som begränsar ryckigheten
för
tilldelning
till
system
av statsbidrag
analysera
regionala
samt närmare
systemets

och

effekter

målgruppema

föreslå

påkallade

förändringar

i

tilldelings-

systemet.
Med

tanke

tidigare

framtiden

på

betänkande

framhöll
SOU

utjämningsutredningen

vid

kontrollstation

att

den

1998

borde

i

sitt

Kommunala

se över de
så att en stor andel invånare i behov av
blir en faktor
som tas i beaktande

faktorer

som styr utjämningen
grundläggande
vuxenutbildning
SOU

Kunskapslyftskommittén

1998:51

1998:51.

Kommunala

utjämningsutredningens

nadsutjämningsmodeller

innehöll

konstaterar

Utredningen

förslag

inte

någon

till
faktor

reviderade

kost-

"kortutbildade".

till
statsbidraget
att om det nuvarande
efter den femåriga projektperioden
Kunskapslyftet
kommer
att tillfökan detta leda till att kostnadsutjämstatsbidraget
ras det generella
behöver

ningen
behovet

utökas

dock

med en delmodell
där det strukturellt
beaktas
SOU 1998: 151.

betingade

av vuxenutbildning

Kunskapslyftskommittén

följer

av det kommunala
och återkommer
utjämningssystemet
i sitt
om det blir aktuellt
slutbetänkande
med nya och alternativa
förslag om hur volymoch kvalitetsmål
ska kunna uppnås i framtiden
inom utbildningen

utvecklingen

av vuxna.

Utbildningsanordnare
Variationen

i utbildningsanordnare

markant
nivå.

inom

de senaste åren. Folkbildningens
uppföljningen
Den hittillsvarande

folkhögskoloma
kommunala

vuxenutbildningen
deltagande

har ökat

på en stabil
Kunskapslyftet
visar att
av
med vissautbildningsanordnare
inom den

tillsammans

har den högsta

vuxenutbildningen

ligger

genomströmningen

av

studerande.

Kunskapslyftskommittén
uppvisats

under

ligt vidareutvecklas.
de måste

överlåta

finner

det angeläget

att den mångfald som
år kan bibehållas
och om möjEtt problem för externa utbildningsanordnare
är att
till en kommunal
rektor att sanktionera
de studeran-

Kunskapslyftets

första

Sammanfattning
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des betyg

i samlat

nasienivå

medger

gymnasieskolor
sådana

Några

och slutbetyg.

betygsdokument

och förordningar

skollag

som fristående
finns
medgivande

och

grundsärför

inte

På grund-

såväl fristående

och gymoch

grund-

gymnasiesärskolor.

vuxenutbildningen.

Där

har

utvecklats,
ett omfattande entreprenörskap
och möjligheter
vilket torde betyda att både behov av mångfald
att erbjuda sådan mångfald finns i många kommuner.

under Kunskapslyftet

istället

utreda frågan om
avser att ytterligare
och återkomma
med förslag
vuxenutbildningsenheter

Kunskapslyftskommittén
fristående

i sitt slutbetänkande.
kommittén

följer

I övrigt

anordnares

deltagande

Kommittén
ningen
lärande

Nationell

återkommer

för

ningarna

när det gäller

utvecklingen

olika utbildnings-

i Kunskapslyftet.

olika

vid

behov

att delta i Kunskapslyftet,
i sitt slutbetänkande.

tillsyn

organisation,

om förutsättfolkbildinklusive

med förslag

utbildningsanordnare

vuxenutbildning

och livslångt

och utvärdering

framförde
SOU
i sitt senaste delbetänkande
ett antal förslag som berörde olika områden inom vilka Skolskulle kunna göra värdefulla
insatser.

Kunskapslyftskommittén
1998:51
verket

ansåg KunskapsFör att markera bredden i Kunskapslyftsprojektet
lyftskommittén
när det tog över ansvaret för Kunskapsatt Skolverket,

lyftet
tionell

nivå

och NUTEK.

borde

Kunskapslyftet

vara en kombinerad
skapslyftskommittén
Skolverket
krävs

knyta

till

projektledningen
naKonjunkturinstitutet
Arns,
som
får inte bli en förlängd skolgång utan ska

för kunskapslyftet,

från Delegationen

myndigheter

utbildnings-

och

arbetsmarknadssatsning.

att förutsättningar
anser fortfarande
att spela en ledande roll inom vuxenutbildningen.

Kunfinns

för

För detta

dock:
nivå att Skolverket
den bredd i ledupprätthåller
tid, dvs.
på
Delegationens
Kunskapslyftet
fanns
som
och parter som
med kontinuerligt
inflytande från myndigheter
arbetsmarknad
och näringsliv.
representerar

på nationell
ningen för
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SOU

på regional

nivå att Skolverket i kontakterna
sak med andra myndigheter
gemensam

gör

dynamik

större

fallsvinklarna.
högskolor,

länsstyrelser,

för

med kommunerna

Exempel på statliga

med regional

törer
är

i dialogen

med kommunerna

förankring

myndigheter

och intresse

självstyrelseorgan
länsarbetsnämnder

att skapa
och bredda

en
in-

och andra

ak-

i livslångt

landsting

och

lärande

regioner,

och försäkringskassorna.

mellan den regionala
att det finns ett nära samarbete
tionella nivån i ledningen av Kunskapslyftet.
Statsmaktemas

krav

Kunskapslyftet

hos kommuninvånama

kerar att förlora
ket.

i trovärdighet

på kommunerna

att förankra vuxenutbildning
och det lokala näringslivet

utan en motsvarande

och
ris-

ansats hos Skolver-

Utifrån

tillsyn

och na-

utvärdering,
en diskussion
om uppföljning,
föreslår Kunskapslyftskommittén
vidare:

utveckling

och

instruktion
och uppdrag så
ser över Skolverkets
i dialog med kommunerna
kan arbeta på att ututbildningssystemet.

att regeringen
att Skolverket
veckla
Regler

ska

uppföljning

tillämpas

hämta

bör kommunerna
inte bara

vecklingsfunktioner
följningama,
Att

men de kan också
Uppslag till pedagogisk

och utvärdering.

risk utveckling
kunna

tillsyn

från

ska

ändras

och Skolverket

på ett samordnat
och verkets respektive

kommunernas

utan även från de lokala

utvärderingama

kommunerna

behöva

och organisato-

respektive

nationella

sätt
utupp-

och tillsynsärendena.

följa

gällande

regler

och

bestämmelser

är

ska påpeka när de inte gör det. Än vikatt Skolverket
tigare är dock att kommunerna
tillsammans
med Skolverket
successivt
verkar för förbättringar
dess regelinklusive
av utbildningssystemet

självklart

liksom

system

så att en allt högre måluppfyllelse
kan uppnås. Att sträva mot
i en ständig förbättringsprocess
kräver kommunernas
engageför att få igång en dyFörutsättningarna
mang och aktiva medverkan.
namisk utvecklingsprocess
är större genom dialog än genom tvång. De

målen

samarbete innebär bör vara stistora utmaningar
som ett obyråkratiskt
mulerande
för Skolverket
för att verket
att anta och är en förutsättning
ska kunna spela en konstruktiv
roll i ett framtida kunskapssamhälle.
Även när det gäller nationell
och lokal utvärdering
föreslår kommittén:

1999:39
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Skolverkets
uppdrag så att Skolveratt regeringen förtydligar
ket i dialog med kommunerna
utvecklar sambanden mellan nationella
och lokala utvärderingar
och klargör hur den statistikoch

informationsinsamling

nationella

Ett bättre

uppföljningsi kommunernas

utnyttjas

samarbete

mellan

grunden
utgör
som
och utvärderingssystemet

Skolverket

inte bara för att användningen
i den kommunala
vuxenutbildningen
den uppsökande

riska

frågorna

följer

är viktiga

inför

kan

är en förutav externa utbildningsanordnare
förbättras
utan även för att pedade individuella

vuxenutbildningen

även på detta område

också

och kommunerna

verksamheten,

och hela den kommunala

det

egna utvärderingar.

sättning

gogiken,

för

framtiden

studieplanerna

utvecklas.

De organisato-

och Kunskapslyftskommittén

utvecklingen

med tanke

på sitt slutbetän-

kande.

Strategisk
Under

och infrastruktur

planering

denna rubrik

och planering,

återfinns

kommitténs

förslag

beträffande

samarbete

vägledning,

validering,
personalutbildning
inom vuxensamt forskning.
Kunskapslyftskommittén
på den utveckling
ser positivt
av samarbetet inom kommuner
och mellan kommuner
och olika utbildningsan-

utbildningsområdet

ordnare

Enligt
som förstärkts under de första åren med Kunskapslyftet.
kommitténs
bedömning
är det nu hög tid för kommunerna
att också
på utbildning
och kompetensutengagera sig i ett lite vidare perspektiv
veckling.

De regionala

tillväxtavtalen

på att ta form, borde vara intressanta
för utveckling
av en mer heltäckande
lyftskommittén:
rekommenderar
vid

sin

En viktig
ring

är behovet

rande
både

aspekt

förefaller
utbilda

sektorn.

Kunskaps-

kontakter
att satsa på regionala
för kunskapslyft
av utvecklingsstrategier

lärande.

för kommuner
av personal till
Kunskapslyftet

personal

för kommunerna

utbildningsplanering.

som håller
som plattform

kommunerna

uppläggning

och livslångt

och kompetensråden,

till

och landsting
vård-

i denna utbildningsplane-

och omsorgsområdet.

För närva-

användas till att
att i hög utsträckning
omvårdnadssektom
och från omvårdnads-

En viss personalomsättning

av dylikt

slag är naturligtvis

alltid
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nödvändig
för

och landstingens
anmen kan aldrig ersätta kommunernas
och
arbetsvillkor.
Kunskapsarbetsorganisation
att utveckla

svar
lyftskommittén:

rekommenderar

kommuner
roll för

vuxenutbildningens

och landsting

att gemensamt se över
omvârdnadssektorn
och alternativa

sätt att lösa kompetensförsörjningen.
i Kunskapslyftet

med näringslivet

Samarbetet

i kommunerna

går fortfa-

behovet
vill understryka
relativt
trögt. Kunskapslyftskommittén
för
utveckla
samarbetet
med
näringsliförnyade
insatser
görs
att
att
av
projekt som ett samarbete kan ta
vet. Det är kanske först i konkreta
vill också i detta sammanhang
form. Kunskapslyftskommittén
uppmana

rande

studieuppläggningartill en anpassning av de individuella
ökar
efterfrågan
lokala
arbetsmarknaden.
på arbetskraft
till
den
När
na
kommittén
det
önskvärt:
ser
som
kommunerna

stimulemed arbetsförmedlingen
i samarbete
att kommunerna
alatt acceptera erbjudet arbete och möjliggör
rar deltagarna
exempelvis geupplägg av resterande studieomfång,
ternativa
tider och koncenstudier på otraditionella
nom deltidsstudier,

trationsläsning

under vissa perioder.

uttalat att varje
SOU
1998:51
dithörande
individuell
med
studieplan
en
för speciellt utsatta grupper, exemDetta är särskilt viktigt
med funktionshinder
människor
av olika slag. Kunskapshar tidigare

Kunskapslyftskommittén
studerande

vägledning.
pelvis

för

bör

lyftskommittén
studieplaner

ha rätt

till

nu att kommunernas

föreslår

förtydligas

skyldighet

att upprätta

genom:

vuxenutbildning
i Förordningen
att regeringen
om kommunal
innehålla.
bör
vad
individuell
studieplan
minst
anger
en
bör enligt kommitténs
studieplan
I en individuell
mål med studierna;
mål
områden
behandlas:
studiernas

gång; individuell

Kunskapslyftskommittén

uppfattning
och

delmål

följande
under

studieuppläggning.
föreslår

också:

vid folkhögskolor
i Kunskapslyftet
att deltagare
svarande rätt till individuell
studieplan.

ska ges mot-

SOU 1999:39
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Kunskapslyftskommittén

anser att regeringen
att ta fram individuella

betsmarknadsverket

måste

ställa

krav

handlingsplaner

på arsö-

för

kande hos arbetsförmedlingen
som behöver stöd av något slag för att få
Än
arbete.
viktigare
dock
kopplingen
mellan
ett
och
studieplan
är

handlingsplan.

Kunskapslyftskommittén

föreslår

i Förordningen
att regeringen
föreskriver
om samråd mellan
den

kommunala

utbildning
Många

vuxenutbildning
om kommunal
studie- och yrkesvägledarna

vuxenutbildningen

och att den individuella
av handlingsplanens

vägledare

förtydligande

och

i

arbetsförmedlingens

studieplanen

målskrivningar

ska vara ett
avseende

där sådan finns.

-

kommuner

därför:

lägger

nu ner ett stort arbete på att validera reell
behörighet.
Till skillnad
mot tidigare är också
validering
yrkeskompetens
uppgift
tagit
av
en
som ett antal kommuner
till sig. Problemen
med validering
praktiska. Alla
är i stor utsträckning
inser fördelarna
för såväl individen,
utbildningsanordnaren
och samhället. Önskemål
konkreta
exempel
på
har
framförts
validering
i
om
många sammanhang
till kommittén.
Detta torde vara en angelägen
uppgift för Skolverket.

kompetens

till

formell

När det gäller
tén i huvudsak

validering
de förslag

yrkesutbildning

mot arbetsmarknadens

krav delar kommit-

för värdering
som utredningen
av utländsk
i sitt slutbetänkande
SOU l998:165.Kun-

presenterat
föreslår:
skapslyftskommittén

med validering
att en försöksverksamhet
mot arbetslivet
den
reella
syfte
på
i
arbetslivskompetens
tas
att ta vara
finns hos många människor och att försöksverksamheten
ordnas

med den validering

nomförs

i den kommunala

Lärarutbildningskommittén
skolledare

och lärare

mot skolans värld
vuxenutbildningen.

kommer
under

våren

med förslag

rörande

som
samnu ge-

utbildning

1999. Kunskapslyftskommittén

personal
att vuxenutbildningens
tensutveckling.
Det gäller både allmänt
noterat

som redan

inrät-

har ett stort behov

och i mer specifika
med funktionshinder.

för
har

av kompefrågor så-

för människor
som undervisning
föreslår:
Kunskapslyftskommittén

att Skolverket får i uppdrag att särskilt
vidareutbildning
för vuxenutbildningens
kommunerna.

följa

upp hur fort- och
personal
hanteras av
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Utbildningen
lyftskommitténs

för vägledare

i vuxenutbildningen

uppfattning

också reforrneras.

Kunskaps-

bör enligt
Kommittén

föreslår

där-

för:

för vägledare ses över,
utbildningen
att den nuvarande
behandlar
de arbetsuppgifter
den breddas och tydligare
aktualiseras

för

vägledare

så att
som

i vuxenutbildningen.

också ses i ett bredare
inom vuxenutbildningen
att vägledning
med utbildning
och att samarbete/samordning
perspektiv
for
område möjliggörs.
vägledare inom arbetsmarknadsverkets
att yrkesverksamma
skaper för utbildning

utan formella
till vägledare

skoleutbildning

vägledare

reella

utifrån
lighet

för

behörighetsgivande
för

skulle

förkun-

att bli antagna till
validera
kunna

högsin

och via dispens antas till utbildningen
samt
medges
den
reella
möjkompetensen
bedömning
av
en
att påbörja sina studier på lämplig nivå inom högskole-

kompetens

utbildningen.
Utbildningen

påbyggbara

gymnasieskola,

kommunal

och

kan vara uppbyggd med vissa grundmodumed inriktning
moduler
mot grundskola,

för vägledare

vissa

ler

vuxenutbildning

respektive
grund-

inte bara mot
vara inriktad
och högskola.
skola utan också mot vuxenutbildning
föreslår vidare att:
Kunskapslyftskommittén

kaså bör praktiken

högskola.

Li-

och gymnasie-

ses över, så att även
behandlar
de arbetsuppgifter
den breddas och tydligare
som är
Förekommande
aktuella
kuratorer
för
i vuxenutbildningen.
den nuvarande

utbildningen

för

kuratorer

bör vara inriktad
inte bara mot grund- och gymnasieoch högskolan.
vuxenutbildningen
också
skola utan
mot

praktik

föreslår

Kunskapslyftskommittén

dessutom:

inom området
en kraftfull och omedelbar satsning på forskning
lärande.
och livslångt
vuxenutbildning
Eftersom forskarkompetens
stegvis

kommittén
en
upp inom området föreslår
nå
där satsningen
för
ett
att
stegras
norefter exempelvis fem år.

måste byggas

utbyggnad,

malläge först
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Uppenbarligen

föreligger stora svårigheter
för forskare att nå använvuxenutbildningen
med information
om nya och gamla
forskningsresultat.
Detta är allvarligt.
Kunskapslyftskommittén
föreslår
därför:
dare

inom

den

att

får

för

ett forskningsprogram
om
lärande också ges ett ansvar för
sprids till avnämarna
att forskningsresultaten
och att informationsverksamheten
efter en kort introduktionsperiod
utvärderas
ur avnämarsynpunkt.
ansvaret
och livslångt

som

vuxenutbildning

I ett senare skede skulle man kunna överväga
en institutionalisering
av
För informationsspridningen
föreslår Kunskapslyftskom-

forskningen.
mittén

forskningsprogrammets

att

informationsansvar

kompletteras

inrättas
resurscentra
från förekommande

med uppdrag

med:
att ett eller flera nationella
att sprida forskningsresultat
internationell

forskning

kring

forskning

och informationsspridning

vuxenutbildning

svensk

och

och livslångt

lä-

rande.
Dessa förslag
att berörda
skoleverket

forskning

rörande

sektorsmyndigheter

Skolverket,

fråntas sitt ansvar att inom
och informationsspridning.

innebär

Folkbildningsrådet,
respektive

område

inte
Hög-

bidra

till

Utbildningsutbud
Under

denna rubrik

återfinns

sfi och invandrarfrågor;
och estetisk verksamhet;

kommitténs

nationella
idrott

förslag

och lokala
och hälsa

arbete samt slutbetyg.
Vad gäller den för gymnasieskola

beträffande

kurser;

samt

estetiska

Specialidrott;

läroplan;
ämnen
special-

och kommunal

vuxenutbildning
Kunskapslyftskommittén
med
att regeringen
i uppdrag att vuxenangett Skolverket
avvaktar
med intresse Skolverkets
passa den. Kommittén
redovisning
till regeringen
i
år.
I
längre
tidsperspektiv
kan
ett
givetvis ifrågasenare
gemensamma
tillfredsställelse

läroplanen

konstaterar

sättas om inte vuxenutbildningen
i stort behöver profileras
ytterligare
lärande vilket kanske inte är möjligt
mot livslångt
inom en gemensam
läroplan för gymnasieskola
och kommunal
vuxenutbildning.
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avser att vid behov
för vuxenutbildningen

Kunskapslyftskommittén
om måldokument

frågan

återkomma

till

i sitt slutbetän-

kande.

som egen skolform

sfi bör upphöra

kommittén

vidhåller

stl-undervisningen

När det gäller

och integreras

sitt förslag

att
i den kommunala

vuxenutbildningen.
avser kommittén
i ett helhetsperspektiv.

I sitt slutbetänkande
invandrare

Det samlade

nationella

Skolverket

fastställt

vilka

till

för

utbildning,

validering,

exsociala

och arbetsmarknadsåtgärder.

åtgärder

l

handlar

praktik,

empelvis

som direkt kopplas
det också om vägledning,

och insatser

utbildning

Förutom

att ta upp utbildning

000 lokala

nivå. Många

för vilka

kurser,
lokala

kursutbudet

kurser

utgörs
Därutöver

kursplaner.
lokala

utgörs

kursplaner

troligtvis

av 850 - 900 kurser för
cirka
finns ytterligare
fastställts

av kurser inom
till
komplement

på kommunal
dataområdet,

de nationella
men de kan också vara ett vuxenanknutet
kursutbudet.
bristområde
i
det
på
fallet
visar
så
kurserna.
Om
ett
är
kurser i
lokala
utbudet
granska
Skolverket
av
avser att i ett pilotprojekt
några kommuner.
vidhåller
sitt tidigare förslag att allmänna
och att en försöksverksamhet
delas upp i delkurser
och
samhällsvetenskapliga
naturvetenskapliga,
med

Kunskapslyftskommittén
ämnen
borde

ska kunna

genomföras

ekonomiska

baskurser.

det bör dock läggas:

att inte bara granska det
utan att granska och vid behov
av lokala
kursutbud.
nationellt
med förslag till ett kompletterande

att regeringen
stora utbudet
komma

Till

uppdrar

åt Skolverket
kurser

att det sker en
anser det också nödvändigt
till
och
studieomdömen
och
att tillgången
av betygskriterier
kominom
kurser
och gymnasiala
prov för grundläggande

Kunskapslyftskommittén
utveckling
nationella

ökar. Kommittén
av
ser fram mot resultatet
utformningen
hur
redovisa
under
år
1999
av
att
nationella
som gäller
prov kan anpassas till de speciella förutsättningar
föreslår
därutöver
Kunskapslyftskommittén
att:
för vuxenutbildningen.
munal

vuxenutbildningen

Skolverkets

uppdrag

SOU
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Skolverket

får

det gäller

betygskriteriema

sätt

bör

i uppdrag

kunna

att bedriva ett utvecklingsarbete
när
och att det arbetet på ett fruktbart

ske i samarbete

nare, inte minst folkbildningen
studieomdömen.
Att konkretisera

kriterierna

tydliga

och lätta

mellan

läraren

med andra
som håller

utbildningsanordpå att utveckla

sina

för betyg och studieomdömen

att kommunicera
och kursdeltagaren

så att de blir
för att förstärka
dialogen
i såväl den kommunala
vuxenutbildär viktigt

ningen

Det är också eniförutsättning för att
som vid folkhögskoloma.
föra över mer av ansvaret för studierna på kursdeltagaren.
På
vilket sätt den ökade efterfrågan
på basfärdighetef
som social komförmåga att lära nytt, kommunicera
petens, kreativitet,
och ta ansvar
ska dokumenteras
och komma in i betygskriteriema
behöver också utredas vidare.
kunna

Kunskapslyftskommittén

har diskuterat
frågan om att införa såväl
i kommunal
vuxenutbildning.
som estetisk verksamhet
Flera skäl talar för att så bör ske. Centralt för både estetiska ämnen och
estetisk verksamhet
är att de har en viktig uppgift att fylla för utvecklingen av sociala basfárdigheter.
Utbildning
i estetiska ämnen utgör
vidare en bas för fortsatt lärande inom de estetiska områdena och för att
estetiska

ämnen

utveckla

ett yrkeskunnande.

Kursen i estetisk verksamhet
ger varken
del
i
yrkesutbildning.
kan
Den
dock funen
en
för nya studerandcgrupper.
Ett annat argera som en viktig inkörsport
estetiska ämnen och estetisk verksamhet
gument för att införliva
i den
kommunala
Vuxenutbildningens
utbud är att det underlättar
samverkan

behörighet

mellan

Estetisk

och kommunal

på individuella
verksamhet

tvingande

tisk verksamhet
ning,

utgör

gymnasieskola

studerande
alltså

eller

så skulle

vuxenutbildning,

program.
är en kärnämneskurs

på nationella

exempelvis

i gymnasieskolan

för
och

och specialutforrnade

skulle bli en kärnämneskurs
alla studerande som önskar

program. Om estei kommunal
vuxenutbild-

slutbetyg tvingas läsa kursen. Om den däremot förekom som en av många kurser i det utbud som
finns på gymnasial
nivå, så skulle den kunna erbjudas i en omfattning
intresse
och behov. Kunskapslyftskommittén
mot
föreslår:
som svarar
upphäver den inskränkning
att regeringen
i utbudet på gymnasial
nivå
föreskrivs
i
Förordningen
som
om kommunal
vuxenutbildning
avseende estetiska ämnen.

upphäver den inskränkning
att regeringen
i utbudet på gymnasial
nivå
föreskrivs
i
Förordningen
som
om kommunal

3l
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avseende

vuxenutbildning
göra

till

dock

verksamhet

estetisk

verksamhet

estetisk

utan att
i kommunal

en kämämneskurs

vuxenutbildning.
Det

slutbetyg
Ämnet

uppfattning

bestämda

Kunskapslyftskommitténs

är

verksamhet

för att den studerande

ska vara tvingande
vuxenutbildning.
i kommunal
inte

att estetisk
ska få ut

består av två kurämnet Specialidrott
Det är inte möjligt
att erbjuda någon av dessa kuroch hälsa, kurs A, är en
Idrott
vuxenutbildning.
ser i kommunal
för
alla
elever på nationella
och alltså obligatorisk
kämämneskurs
proföreslår:
Kunskapslyftskommittén
gymnasieskolan.
i
gram
idrott

och hälsa liksom

A och B.

ser kurs

i utbudet på gymnaupphäver den inskränkning
att regeringen
nivå
sial
i Förordningen
om kommunal
som föreskrivs
avseende idrott och hälsa dock utan att göra
vuxenutbildning
till en kämämneskurs
i kommunal
idrott och hälsa, kurs

vuxenutbildning.
i utbudet på gymnaupphäver den inskränkning
att regeringen
Förordningen
nivå
föreskrivs
sial
i
om kommunal
som
avseende specialidrott.
vuxenutbildning
även vuxna studerandes
är i det första fallet att tillgodose
hur
kunskaper
ökade
dels
få
att
om
man på ett bra sätt sköter
av
få
önskar
dem
så
dels
för
utöva viss fysisk verkhälsa,
sin
som
- att
och
hälsa
idrott
även i den kommunala
samhet.
Att möjliggöra
mellan gymnasieskola
också samverkan
underlättar
vuxenutbildningen

Huvudskälen
behov

Förslaget

vuxenutbildning.

kommunal

och

motiverar

barn- och ungdomsarbetet

Många

högskolestudier,

där självständigt

planera,

genomföra

utveckling
jektarbete
2000
skolan.

för

ledarskap

i

kommunal

arbete

och samhällslivet

och redovisa

undersökande

beslut
kvalitet

med anledning
och likvärdighet

införs

i gymnasieskolan.

elever

som

efter

detta

inte

sig emellertid

är nödvändigt.

i arbets-

redan

Riksdagens

ideellt

förbereder

vuxenstuderande

vuxenutbildning.
vanligen

Specialidrott

till

förekommer

specialarbete

Gymnasieskolans

dock

beträffande

av att stimulera
idrottsrörelsen.
inom

med vikten

kommittén

ha lärt

uppgifter

av propositionen
innebär bland
Beslutet

datum

träder

påbörjar

i

för

Vuxna

anses
sig att själva
av olika slag.

Gymnasieskola

i

annat att ett proi kraft den l juli år

studier

i gymnasie-
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Kunskapslyftskommittén

kan se såväl för- som nackdelar
med
i vuxenutbildningen
och återkommer

att införa projektarbete
till denna fråga i sitt slutbetänkande.
Även

på andra viktiga

punkter

viktiga
av denna proposition
hör besluten om förändringar

innebär

har det varit

på gymnasial

nivå

till

så att slutbetyg

Eftersom

skapslyftskommittén

föreslår

för kommunal

att träda

2

150

kämämneskurser

vuxenutbildning

l 970 gymnasiepoäng.

att inskränkningama

i

med slutbe-

och naturvetenskapsprogrammen

till

dem

vuxenutbildning

varit jämförbart

av gymnasieskolans
får förekomma
i kommunal

reducerats

inte

kommer

från kommunal

i princip

Till

och principbeslutet

två

samt specialarbetet
har poängsumman
föreskrifter

som i huvudsak

sin volym

tyget från samhällsvetenskaps-

gymnasiepoäng.

beslut med anledning

i gymnasieskolan.

i volymberäkningen

om införande
av studentexamen
kraft 1 juli år 2000.
Hittills

riksdagens

förändringar

När nu Kuni gällande

tas bort

vuxenutbildning

avseende estetisk verksamhet samt idrott och hälsa uppstår i ett första steg frågan om volymen för
slutbetyget
ska utökas med de aktuella gymnasiepoängen.
Kunskaps-

lyftskommittén

föreslår

dock:

volymkrav för slutbetyg på gymnasial
att nuvarande
vuxenutbildning
i kommunal
tills vidare bibehålls.
Riksdagens

veckling

kommunala

beslut
kvalitet

i anledning

Gymnasieskola
i utav propositionen
och likvärdighet
innebär vissa konsekvenser
för den

vuxenutbildningen.

Dessa är ännu inte tillräckligt

Kunskapslyftskommittén
återkomma

har för

Studerande

beslut

med

vuxenutbildning
Kunskapslyftskommittén
utreda

ningen.

situationen

för

Regeringen

2 19-0609Vuxenutbildning

utredda.

avsikt

att i sitt slutbetänkande
områden som aktualiserats
med anledning
av propositionen
om

med sina förslag

genom riksdagens
gymnasieskolan.

1.3

utbildning

inom

funktionshinder,
och

livslångt

lärande

har genom tilläggsdirektiv
fått i uppdrag att
studerande
med funktionshinder
i vuxenutbild-

har därefter

beslutat

att låta kommittén

redovisa
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dels

uppdraget

i detta

Inledningsvis

i kapitel

görs

uppdrag.

skapslyftskommitténs

avseende

med

avgränsningar

delbetänkande,

behandlas

2000. Detta uppdrag

dels

i slutbetänkandet

i delbetänkandets
8 en närmare
Därtill redovisas
på centrala

i mars

del II.
av Kunoch
vissa definitioner

presentation

begrepp.

handikappolitiska

definition
och FN:s
av handikappbegreppet
av WHO:s
valt att tolka sitt uppdrag
har Kunskapslyftskommittén
standardregler
så att det avgränsas till den grupp studerande för vilka ett funktionshin-

bakgrund

Mot

och som
i utbildningssituationen,
särskilt
stöd.
Därefter
förs
diskussion
en
om
av
för ökad anställkan betraktas dels som utbildning
dels
som rehabilitering/habilitering,
som utbildning
konsekvenser

der ger handikappande
får behov
därigenom
hur vuxenutbildning
dels

ningsbarhet,

för aktivitet.
som utbildning
Kapitel 9 ägnas åt en beskrivning
av den svenska handikappolitiken.
målen kan sammanfattas
i följande punkter:
De övergripande

0
0

och full
i levnadsvillkor
att uppnå jämlikhet
för personer med funktionshinder
hällslivet
för ökad självständighet
att ge förutsättningar

delaktighet

i sam-

och självbestäm-

för personer med funktionshinder
för personer med funktionshinder
att skapa
att ge förutsättningar
med
andra
gemenskap
värdigt
liv
i
ett
samarbete på handikappområdet.
att främja internationellt

mande
0
0

följer

Därefter

handikappområdet

av internationella
en redovisning
ställt sig bakom.
Sverige
som

standardregler

är FN:s

hällsområden

samt

att den övergripande
ramen för de ordinarie

på

dokument

och jämlikhet
inom alla samom delaktighet
Standardreglema
Salamanca-deklarationen.
anger
för utbildning
målsättningen
är att den sker inom

utbildningsvägama.

Kapitel 10 är ett centralt
mellan
ansvarsfördelningen

kapitel

i betänkandets

del II. Här beskrivs

landsting och den enskilde
stat, kommun,
i vuxenutför studerande med funktionshinder
för denna diskussion
Utgångspunkten
är den s.k. ansvars-

när det gäller

bildningen.

överenskommelser
Två viktiga

insatser

och finansieringsprincipen.

Principen

let ska utforma

sin verksamhet

alla medborgare.

och bedriva
Kostnader

skor med funktionsnedsättning

att varje sektor i samhälför
så att den blir tillgänglig

innebär

för att anpassa studiesituationen
ska alltså finansieras
inom

för männi-

utbildnings-

sektorn.
Statens

särskilda

Vuxenutbildningen
verket,

stöd

för

kanaliseras

Sisus, Folkbildningsrådet

studerande

med

vissa

funktionshinder

myndigheter,

genom
och Statens institut

bl.a.

inom
Skol-

för handikappfrå-
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De statliga medel som avsätts för särskilda
gor i skolan SIH.
till människor
med funktionshinder
i utbildningssammanhang
klass störst inom
högskoleväsendet.
studerande

barn-

och ungdomsskolan

insatser
är i sär-

följt

och
av folkhögskolan
Det finns i stort sett inga statliga medel riktade till
med funktionshinder
i den kommunala
vuxenutbildningen.

Enligt

ska skolhuvudmannen
ansvars- och finansieringsprincipen
anär tillgänglig.
svara för att utbildningen
Ur ett statsfinansiellt
perspektiv
är det rimligt
att varje sektor bär
sina egna kostnader,
och ur ett handikappolitiskt
bör det
perspektiv
verka för ökad tillgänglighet
att på alla samhällsområden
vara naturligt
för alla individer.
Avsaknaden
av centrala statliga medel kan dock beoch handlingsutrymmet

gränsa beredskapen

nare att ta emot studerande
Riksförsäkringsverkets

för små utbildningsanord-

med funktionshinder.
och Arbetsmarknadsverkets

insatser

handlar

främst

och betala ut vissa ekonomiska
stöd och att
om att administrera
finansiera
inom ramen för rehabiliterande
utbildning
verksamhet
eller
arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Arbetsmarknadsverket
ska prioritera
människor
litiska

med funktionshinder

inom ramen

för sin arbetsmarknadspo-

verksamhet.
behandlas

Slutligen

landstingets

respektive

är att tillhandahålla
manhang kan det uppstå

gifter

och finansiera

problem

för och vilka

funktionshinder

bl.a.

regleras
till

att särskilja vilka hjälpmedel
som ligger på utbildningsanord-

kring

som landstinget
ansvarar
narens finansieringsansvar.
och service

kommunens
ansvar för
huvuduppEn av landstingets
hjälpmedel.
I utbildningssam-

på utbildningsområdet.

stöd och service

Kommunens

ansvar
i Socialtjänstlagen

vissa funktionshindrade

LSS.

för

människor

och Lagen

om

med
stöd

Socialtjänstlagen

är en
för att de som vis-

det yttersta ansvaret
som ger varje kommun
får det stöd och den hjälp de behöver. LSS är en rättigtas i kommunen
hetslag som för en preciserad
grupp av funktionshindrade
ger en absolut rätt till vissa stödinsatser.

ramlag

I kapitel

11 görs en genomgång
och det
av vissa funktionshinder
funktionshindret
kan
upphov
till.
avslutas
Kapitlet
som
ge
med en diskussion
stödbehovet
tillgänglighetsperspektiv.
om
ur ett
Slutsatsen är att även om diagnos och symptom skiljer sig åt, är stödbestödbehov

hovet

ofta detsamma.

bildningsanordnaren
har

möjlighet

tering/vägledning,

att

krävs attutFör att göra utbildningen
tillgänglig
har kunskap om vilka stödinsatser som behövs och

finansiera

dem.

Därtill

framhålls

och på förhand

framförhållning

vikten

fastlagda

av rekryrutiner.

Statistik
tel

12.

samhället

och funktionshinder
redovisas ikapiom vuxenutbildning
Uppgifter
antal
människor
med
funktionsnedsättning
om
ger

förhållandevis

lite

information

om

omfattningen

i
av
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hinder

i vuxenutbildningen.
En grov uppskattning
säger emellertid
att
befolkningen
har
försvårar
funktionsnedsättning
5
procent av
ca
en
som
deras deltagande i vuxenutbildningen.
Statistiken
människor

att det finns
funktionshinder.

hos
ett stort behov av vuxenutbildning
Dels har människor
med funktions-

visar
med

än den övriga befolken lägre utbildningsnivå
med funktionsningen, dels en större andel icke sysselsatta. Människor
hinder har också som grupp räknat ett lägre studiedeltagande
än behinder

i genomsnitt

folkningen

i övrigt.

Detta

och

folkhögskola

vid

framför

beror

utbildning.

arbetsgivarfinansierad

Inom

uppvisar

människor

allt

i

på ett lägre deltagande
kommunal
vuxenutbildning
med

i övrigt.
grupp ett större deltagande än befolkningen
behandlas
vuxenutbildningen
Den kommunala

funktionshinder
i kapitel

som

13. Först

landsting
mellan kommun,
görs en redovisning
av ansvarsfördelningen
vuxenutbildning.
i kommunal
Däroch individen
för vissa stödinsatser
efter följer en beskrivning
av kommunernas
i vuxenutbildningen.
med funktionshinder

erfarenheter

av studerande

vuxenutbildningen
som dras är att man i den kommunala
ska anpassas för studerande med
sällan har rutiner för hur utbildningen
En slutsats

att situationen
ser olika ut i
och anpassad utbildpå hur tillgänglig

funktionshinder.

Det kan också konstateras

olika

med avseende

kommuner

Till viss del kan detta
med funktionshinder.
är för studerande
komvuxenheterna,
där
mellan
de
olika
skillnader
storlek
förklaras
i
av

ningen

de större enheterna ofta har mer resurser. Därtill kommer
hjälpmedelspolicy
landstingens
samt försäkringskassomas
behandling
kala CSN-kontorens
av studiefinansieringsfrågor

det faktum

att
och de loskiljer

sig

och instanser
mellan olika delar av landet. Mellan komvuxenhetema
finns sällan ett djugränsar mot utbildningsområdet
vars verksamhet
till att människor
i
samarbete
kan
leda
bristfälligt
samarbete.
Ett
pare
och inte får sitt stödbemellan stolarna,
behov av särskilt stöd faller
hov tillfredsställt.

Vidare

av specialpedagogisk
personal.
Vuxenutbildningens

behovet

märks

ning och stöd till den kommunala

utbild-

skillnad
mellan
14 är det en betydande
av kapitel
i en beräknadmålgrupp
i särvux och antalet individer
motsvarande
den som gäller för grundläggande
för särvux. Någon rätt
för vuxna att delta i särvux finns heller inte. Det kan
vuxenutbildning
isärvux
undervisningstiden
är så
konstateras
att den genomsnittliga
Såsom

antalet

framgår

inskrivna

pass låg att det i särvux
Kurser
grundskolenivå.

skulle
i särvux

ta 25-30 år att nå upp till motsvarande
ges dessutom ofta i form av enskild

undervisning.
I kapitel
det gäller

15 beskrivs
att undervisa

har när
som folkhögskolorna
med funktionsnedsättning.
Den kart-

de förutsättningar

deltagare
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läggning

har lyckats väl med
som presenteras visar att folkhögskolan
rekrytera
deltagare
med
funktionsnedsättning.
Trots detta finns ett
att
flertal problem. Antalet deltagare med funktionshinder
ökar vilket bl.a.
fått

som följd att de särskilda
extrakostnader
folkhögskolomas
redovisas

I kapitlet
vilka

fått att belysa
som kommittén
med funktionshinder
har när det gäller fi-

av extrakostnader
på folkhögskolan.
Problemen

för bostadsanpassning,

nansiering
vilket

som finns avsatta för att täcka
för olika anpassningar
inte räcker.

också det uppdrag

studerande

svårigheter

medel

hänger

hemkommuner

deltagarnas

omvårdnad

främst

tillämpar

samman med
Socialtjänstlagens

m.m.
det sätt på

regler

om

bistånd.

Kapitel

beskriver

16

vissa

för

ningsinsatser

personer
utbildningsanordnare

skola, privata

13 och

Kapitlen

och

till

15 bygger

funktionshinder:

utbild-

studieförbund,

hög-

samt arbetsmarknadsutbildning.
stor del på kommitténs
egna under-

för beskrivningen
av den
komvuxenheter
i
är en undersökning
av
urval
kommuner
38
kommittén
beskriva
genomfört.
För
st som
ett
att
erfarenheter
folkhögskolomas
har kommittén
gjort en enkätundersök-

sökningar

kommunala

ningar

till

landets

sök i åtta kommuner

Göteborg

samtliga

den information

kommer

Ädelfors,

Utgångspunkt

vuxenutbildningen

riktad

ning

iakttagelser.

utbildningsanordnares

övriga

med

Borås,

folkhögskolor.

som särskilt riktar sig till
och Furuboda.
Gård, Valjeviken

Kommittén
olika

dessa

undersök-

och på fyra folkhögskolor
Marieborg,
samt Haninge
Åsa och Fellingsbro.
Därtill har sekretariatet
besökt tre folk-

högskolor

Mo

Till

fått via sina studiebesom kommittén
Piteå, Vaggeryd,
Hörby, Ragunda, Flen,

studerande

med

funktionshinder

information
från handikapprörelsens
har även inhämtat
samt tagit del av synpunkter från berörda myndig-

organisationer

heter.

1.4

Kommitténs

förslag

med

avseende

på

del
Mot

och
kartläggningar
samt kommitténs
av utgångsläget
avslutas betänkandets
del.
med reflexioner
och förslag

bakgrund

iakttagelser

med avseende

dels på förhållanden
för flera forsom är gemensamma
dels
förhållanden
vuxenutbildning,
på
är
mer av
som
mer specifika för
kommunal
respektive utbildning
vuxenutbildning
vid folkhögskola.
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för kommitténs

Utgångspunkten
niskor

med funktionshinder

reflexioner

och förslag

är att mänoch samma rätt till
Kommitténs
studiedeltagare.

ska ha lika möjligheter

utbildning
en kvalitetsmässig
som övriga
arbete med att följa Kunskapslyftet
och lämna
bildningen

bör reforrneras

för att

på hur vuxenut-

förslag

stånd ett ökat livslångt
lärande,
går till stor del ut på att underlätta
och stimulera
utvecklandet
av en
bättre infrastruktur.
Med en bättre infrastruktur
kan vuxenutbildningen
nå fler människor
med funktionshinder
än vad fallet är i dag. Kravet på
att kunna erbjuda särskilt
infrastruktur.
en förbättrad

stöd och särskilda
Det kommer

en stödorganisation.
Kommitténs
reflexioner
kerna

till

och förslag

gemensamma
skapslyftet;
särvux samt folkhögskolan.

Gemensamma

att finnas

sammanfattas

kommunal

iakttagelser;

minskar

utbildningar

dock alltid

med

behov

här under

av

rubri-

och Kun-

vuxenutbildning

iakttagelser

Läromedel
Det

statliga

stöd

funktionshinder

som
skiljer

på utbildningsform.
studerande

kommunal
använda

utgår

till

sig

dels beroende
finns

Det

med funktionshinder

läromedel
inte

något

för

särskilt

i det offentliga

vuxenutbildning,

vuxenstuderande

med

dels beroende

på diagnos,

läromedelsstöd

för

för vuxna
kan
Folkhögskolan

skolväsendet

SSV, särvux samt sfi.
från Sisus för inköp av anpassad litteratur.

tilläggsbidraget

föreelever i skolan FUNKIS
om funktionshindrade
slår i sitt slutbetänkande
en bred översyn av statens hela engagemang
studiematerial
och studielitteratur.
vad gäller läromedel,
I denna över-

Utredningen

i förskolan
samt behosyn ska behoven för barn med funktionshinder
särskilt
för
funktionshinder
studerande
med
i vuxenutbildningen
ven
beaktas.

Regeringen

läromedelskostnader

tidigare

har
för

synskadade

frågan

överlämnat

vuxenstuderande

till

om
Kunskaps-

lyftskommittén.

Kunskapslyftskommittén
behövs

delar

uppfattning
F UNKIS
att det
vad
gäller
statens
av
engagemang
Kommittén
med funktionshinder.
avoch återreaktion
på F UNKIS förslag,

en bred översyn
läromedel för människor
vaktar

kommer
rande

regeringens
vid behov

till frågan

med synskada,

liksom

med andra funktionsnedsättningar.

om läromedel
läromedel för

för

vuxenstude-

vuxenstuderande
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är en strävan efter att
åstadkomma
ett system där behovet av anpassad litteratur
styr möjligheten att få stöd, och inte utbildningsform
och diagnos.
för kommitténs

Utgångspunkten

fortsatta

arbete

Pljälznmedel
med hjälpmedelsförsörjning
till studerande
som förknippas
handlar för det första om en otydlig ansvarsförmed funktionshinder,
och andra huvudmäns
delning mellan landstingets
ansvar för att finan-

De problem

För det andra handlar

siera hjälpmedel.
Att studerande

får hjälpmedel

och/eller

studerande

behovet

sammar
hjälpmedelscentralen

skolan

för

genom
Det kan

eller

lång

är olika

lagstiftning
landstinget

dålig
också

leveranstid

kan bero på att den

uppmärk-

framförhållning
bero

på lång

vid

väntetid

hos hjälpmedelsproducen-

stor del kunna undvikas genom
hos utbildningsanordnama.

bättre

organi-

till studerande med funktionsansvar för hjälpmedel
Speciellt på folkhögtydligt i olika utbildningsforrner.

Landstingets
skoleområdet

för sent levererade

sent.

ten. Dessa hinder bör till
sation och framförhållning
hinder

som får till-

det om studerande
påbörjats.

först sedan utbildningen

gång till hjälpmedel

oklart. Nu gällande
är landstingets
ansvar för hjälpmedel
ansvar
svar på frågan om vilket
ger inget heltäckande
till studiedeltagare
vid folkhar för att erbjuda hjälpmedel

har att göra med osäkerheten om huruvida en överensgjorde
och Socialdepartementet
som Landstingsförbundet
fortfarande
gäller. Kunskapslyftskommittén
ser ingen anledning

högskola.

Detta

kommelse
1983,
till

varför

ansvar,
fonner.

folkhögskoleområdet,

vad

gäller

landstingets

hjälpmedels-

på ett annorlunda
sätt än andra vuxenutbildningsföreslår:
Kunskapslyftskommittén

ska hanteras

att omfattningen
ansvar för att erbjuda
av landstingets
med
hjälpmedel
på folkhögskolans
funktionshinder
gare
med internatboende

klargörs

deltaolika

i särskild

kurser

och i samband

ordning
tet till

Målet bör vara att uppnå en parallelliav regeringen.
andra vuxenutbildningsformer
med avseende på lands-

tingets

hjälpmedelsansvar.

På ett allmänt

ansvarsfördelning
sitt urom otydlig
gällande
landstingens
råder
att eransvar
som
består
Osäkerheten
i samband med vuxenutbildning.

plan

har

frågan

i den osäkerhet

sprung
bjuda hjälpmedel

att tolka var gränsen går mellan vad som avses med
för att underlätta den dagliga
ansvar att erbjuda hjälpmedel

dels i svårigheter
landstingets
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dels

livsföringen,
hjälpmedel

ligger

i de regler

pedagogiska
som säger att särskilda
leder
bl.a. till att
landstingets
ansvar. Detta
studerande
med funktionshinder
att få hjälpmedel

utanför

för

möjligheterna
från landstinget

varierar

mellan

olika

delar av landet.

föreslår

Kunskapslyftskommittén

sammans med Kommunförbundet
deras egenskap av företrädare

till-

att Landstingsförbundet
och Folkbildningsrådet

för

-

utbildningsanordnarna

arbetar fram underlag för hur ansvaret
gemensamt
hjälpmedel ska fördelas.
bjuda vuxenstuderande

frågor

Stöd i specialpedagogiska

hörselvårdskonsulenter,

skillnad

från barn-

för råd
ansvaret
vuxenutbildningen

landsges i dag av SIH:s konsulenter,
mil.
Till
kunskapscenter
resurscenter,

och ungdomsskolan
och

stöd

ingen

där SIH

i specialpedagogiska

motsvarande

instans

tionshinder.

av råd och stöd i specialpedagogiska
för
med nationellt
ansvar
av en instans
vuxenutbildningen.

behovet

har till

FUNKIS
statens
domsskolan.

Utredningen

fonnerna

folkbildning

för barn-

ning blir

frågor

noterat
inom

specialpedagogik

till

bedöma

denna

Kunskapslyfts-

fråga.

inte självklart

etc.

av hur eventuell
att se ut.

Kunskapslyftskommittén

inom

samordning

avvaktar

de olika

arbetsmark-

inom

ryms
Kunskapslyftskommitténs

och ungdomsskolan.

beroende

sidan kommer

en samordbedöm-

på barn- och ungdoms-

regeringens

det specialpedagogiska

surs. Genom

området

kan folkhögskolan

den breda och på vissa håll specialiserade

med

proposition

Kommittén
återkommer
av F UNKIS förslag.
stöd om det blir aktuellt.
gan om specialpedagogiskt

anledning

Inom

inom

ansvar för
med funk-

samt avsaknaden

stöd som behövs
menar att det pedagogiska
kommunal vuxenutbildning,
av vuxenutbildning

nadsutbildning,

ning

med nationellt

förslag om en samordning
av
huvudmännen
i bam- och ungmenar att det är logiskt att denna samordning
till Kunvuxenutbildningen,
men hänvisar
stöd

inbegriper
av
skapslyftskommittén
att vidare
även

kommittén

finns

frågor,

lämnat

regeringen

specialpedagogiska

stöd

har det övergripande

för studerande
och utveckling
av pedagogik
har i sina undersökningar
Kunskapslyftskommittén

tillämpning

er-

att

kompetens

Specialpedagogisk

tingens

i

tillfrå-

utgöra
verksamhet

en resom
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med att undervisa

med funktionshinder

har en värdekompetens byggts upp inom folkhögskolan.
Det är önskvärt att de
erfarenheter
som finns av att undervisa
vuxna med funktionshinder
sprids inom vuxenutbildningen.

deltagare

full

återavser att i sitt slutbetänkande
komma till frågan
om hur de erfarenheter och den kompetens
folkhögskolan
inom
finns
som
av att erbjuda vuxna med funk-

Kunskapslyftskommittén

tionshinder

av god kvalitet,

utbildning

bättre

kan tillvaratas.

Tolk
finns

Det

i huvudsak

två

problem

förknippade

Dels är det kostsamt

vuxenutbildningen.

med

att finansiera

tolkinsatser

tolkinsatser,

i
dels

råder stor brist på tolkar.
varit i kontakt
De komvuxenheter
som Kunskapslyftskommittén
haft
med har sällan
anledning att ta ställning till finansiering
av tolkinhar dock ställt sig tveksamma
till om
satser. Vissa kommunföreträdare
det skulle
över.

Inom

att finansiera tolk inom de resurser man förfogar
vara möjligt
och högskola finns centrala, om än begränfolkhögskola

sade medel

kan söka för att täcka kostnader

som utbildningsanordnaren

för tolk.
Vad

gäller bristen

mycket

många tolkar

på tolkar

förutsättningar

goda

kommer

bedömer
för

att nyutexamineras

att det nu finns
på tolkar ska öka då

Socialstyrelsen

att tillgången

de närmaste

åren.

kommitténs

förhoppning
att ökningen av nyutbildade
till vuxenutbildning
förbättra
möjligheterna
att
för de som har behov av tolk. Kommittén
avser att i sitt slutbetänkande återkomma
till frågan om hur finansieringen
av tolk i
Det

är

tolkar

kommer

samband

med vuxenutbildning

Kommunal

vuxenutbildning

Ett viktigt

led i att göra

bör ske.

och Kunskapslyftet

utbildningen

tillgänglig

för

studerande

med

På förhand utarbeoch framförhållning.
är planering
ofta mottagandet
tade rutiner underlättar
av studerande med funktionshinder. I FN:s standardregler
påpekas vikten av rutiner för att ge lämpFrånvaron
ligt stöd och hjälp till studerande med funktionshinder.
av
funktionshinder
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rutiner

har

vuxenutbildning

tydlig

varit

i den

undersökning

som Kunskapslyftskommittén

Kunskapslyftskommittén
bättra

rekommenderar

kommunal

kommunerna

att förmed funktions-

av studerande

i mottagandet

sina rutiner

av

har gjort.

hinder.
ska utarbeta åtgärdsproatt skolpersonalen
föreslår att
särskilda
FUNKIS
stödåtgärder.
av
för barn och ungdom samt
ska finnas i alla skolformer
fristående
skolor. Det kan finnas skäl att överväga
om
finns

I grundskolan

gram för elever
åtgärdsprogram
motsvarande

stadgat

i behov

rätten till individuell
ras med en rättighet

studieplan

inom vuxenutbildningen

ska komplette-

att kräva åtgärdsprogram.

Kunskapslyftskommittén

avvaktar

regeringens

proposition

med

och återkommer
i sitt slutbetänav F UNKIS forslag,
till frågan
åtgärdsprogram
vuxenutbildningen,
i
om
om
det blir aktuellt.

anledning
kande

I enlighet

med Skollagen

ska utbildning

det offentliga

inom

skolväsen-

varhelst den anordnas i landet. Kunskapsdet för vuxna vara likvärdig
vuxenutbildningen
undersökning
lyftskommitténs
av den kommunala
för studerande med funktionshinder
skiljer sig åt
visar att situationen
mellan

olika

kommuner

tillfredsställda.

stödbehov
att
det ska
orimligt
det
att
anser
den studerande bor och studerar

med avseende

Kunskapslyftskommittén

på möjligheten

vara avhängigt
av vilken del i landet
huruvida han/hon får sina behov av stödåtgärder

tillfredsställda.

föreslår
regeringen
nästatt inför
år uppmana Skolverket
kvalitetsgranski
sina
att
ningar av skolan uppmärksamma frågan om anpassning
av utstuderande
med funktionshinder
för
i
bildningssituationen

Kunskapslyftskommittén
kommande

vuxenutbildningen.
högsta grad
När

det

skapslyftet
kontrollera

En tillgänglig

och anpassad

ett mått på utbildningens

utbildning

är i

kvalitet.

vuxenutbildningen/Kunav den kommunala
ska kommunen
läggs på externa anordnare,
till
utbildningskvalitet.
Tillgängligheten
utbildningens

gäller

där

den

del

kurser

bör vara en viktig del i
samt en anpassad utbildningssituation
Kommunen
den kommunala
upphandlingen
av Kunskapslyftskurser.
bör även planera för hur extra kostnader för anpassning av utbildningen
lokalerna
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för studerande
den privata

med funktionshinder

ska fördelas

mellan

Kunskapslyftskommittén

att kommunernas
Kunskapslyftet
tillgänglig

föreslår

inom
att göra utbildning
rande med funktionshinder,

bidrag för

och

mellan

CSN:s

för

för

stude-

av statsav kommubör Skolverket
beakta

I sin kvalitetsbedömning

har kunnat

Kunskapslyftskommittén

arbete

i tilldelningen

premieras

Kunskapslyftet.

för Kunskapslyftet,
nernas ansökningar
och handikappanpassning.
tillgänglighet

sekvens

kommunen

utbildningsanordnaren.

lokalkontor

konstatera
i landet

att det råder stor inkonnär det gäller behandlingen

finner
Kommittén
av studiefinansieringsfrågor.
skiljer sig så mycket mellan olika
att hanteringen

det otillfredsställande
lokalkontor.

Kommittén
gorna
hinder.
Kommittén

återkomma
tillfråavser att i sitt slutbetänkande
kring studiefinansiering
för studerande
med funktions-

hänvisar

som förs i avsnitt

för närvarande

till

den diskussion

om studiestödet

7.2.

Särvux
Antalet

deltagare

i särvux

Ökar kraftigt.

som studerar. Någon
vuxenutbildning
grundläggande

målgruppen

rätt-

Trots

detta är det en liten del av
den som gäller för

motsvarande

delta i särvux finns inte.
- att
Frågan är vilka fördelar som finns med att särvux utgör en egen utbildningsform.
Den i sig ger inte några garantier för ett bättre omhän-

dertagande

i undervisningssituationen.

gränsdragningsproblem

och utanförskap

Kunskapslyftskommittén

Den ger däremot upphov
från övrig vuxenutbildning.

återkommer

i sitt

slutbetänkande

till

till

bör utgöra en egen utom särvux även fortsättningsvis
till
alla
bildningsform
frågan
samt
om
vuxnas rätt till grundläggande och gymnasial
utbildning.

frågan

Deltagarna

i särvux erhåller i genomsnitt
ca två undervisningstimmar
vecka.
Det
kan
studier i syfte att
meningsfyllda
knappast
per
ses som
nå ett studiemål,
studier på grundsärskolenivå.
Kurser i
t.ex. fullgjorda
särvux ges ofta i form av enskild undervisningfI Särvuxförordningen
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slås fast att undervisningen
enskild

och

pedagogiska

Av

sociala

får anordnas

och att
som gruppundervisning
det
finns
skäl.
särskilda
om

skäl är det önskvärt

och istället

undervisning
utifrån

ska bedrivas

endast

undervisning

sina olika

ge deltagarna
erfarenheter.

Kunskapslyftskommittén
granskning
nevarande

enskild
att undvika
att berika varandra

möjlighet

fram
ser med intresse
ska genomföra
som Skolverket

av särvux
år och återkommer

-

vid behov

-

emot den
under in-

i sitt slutbetän-

kande med förslag.

Folkhögskolan
har, enligt

Folkhögskolan
rekrytera

deltagare

tionshinder
finns

ökar
för

avsatta

med
vilket

kommitténs
funktionshinder.

bl.a.

att man tar tillvara
vuxenutbildningen.

fått

Antalet

följd

till

folkhögskolomas

att täcka

inte räcker.

anpassningar

bedömning,

att de särskilda medel som
extrakostnader
för olika

Kunskapslyftskommittén

på den kompetens
Samtidigt

väl med att
deltagare med funk-

lyckats

som finns
bör det understrykas

anser att det är bra
inom olika delar av
till
att anledningen

söker sig till en folkhögskolekurs
i första hand bör vara
utbildning
vill
delta
i
de
värden som folkhögbygger
på
att man
som
en
skolan traditionellt
står för, och inte för att det saknas andra alternativ.
har kurser som riktar sig särskilt till deltagare
Många folkhögskolor

att människor

med funktionshinder.

Några

folkhögskolor

med särskild

handikapprofil

har startats under de senaste åren. Det övergripande
handikappolitiska
målet är att studerande med funktionshinder
ska delta inom ramen för

Kunskapslyftskommittén
samma utbildningar
som övriga befolkningen.
med
i
FN:s
bör sträva efter att ha
enlighet
standardregler
att
anser
man
kurser.
gemensamma
Det förekommer
att folkhögskolor

tillträde

till

kommitténs

till

resursbrist.

tvingas

neka sökande

plats med

där alla som söker till
också
kan
inte
utbildning
genomförbart
och heller inte speär
antas
en
ciellt kontroversiellt.
Att sökande, som annars skulle ha antagits, nekas

hänvisning

Ett utbildningssystem

på grund
en utbildning
mening, diskriminerande,

av ett funktionshinder,
och målsättningen

är däremot,
bör alltid

vara

att det inte ska få förekomma.

möjligheten

hinder
av de folkhögskolespecifika
för deltagare med funktionsnedsättning

bildningen

hänger

Många

Folkbildningsrådet

samman
förfogar

med att de särskilda
över

inte

kan täcka

som finns vad gäller
att delta i vuxenutsom Sisus och
de behov som finns.

bidrag
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tala för en ökning av dessa medel. Enligt Kunskapslyftskommitténs
bedömning
finns det dock faktorer som talar mot en ensiinsatser för
dig förstärkning
av de medel som riktar sig till särskilda
skulle

Detta

med funktionshinder

deltagare

inom

hand

folkhögskolan.

som gäller

med de regler

ska, i enlighet

En sådan satsning

för den statliga

finansieras

genom en motsvarande
Sett i ett bredare perspektiv

sen, i första
andra utbildningsresurser.

budgetprocesminskning

av
när det gäller

bör man därför
för människor
med funktionshinder
ökade
medel
statliga
eventuella
gör
överväga
mest nytta när det
var
delta
det
livslånga lärandet.
i
gäller att förbättra deras förutsättningar
att
har
med funktionshinder
De svårigheter
som vissa studiedeltagare

vuxenutbildning

när

för bostadsanpassning,
av extrakostnader
främst
med
hemkommunens
sätt att
samman
m.m.
Socialnämndens
biregler
Socialtjänstlagens
om bistånd.
finansiering

det gäller

omvårdnad

tillämpa

hänger

ståndsbeslut

i regel

kan

inte överprövas

beslutanderätten

i sak vilket

socialtjänsten

innebär

att den

ställs

mot principen
och
lika
till
utbildning.
möjligheter
alla
ska
ha
rätt
samma
om att
De skillnader
sätt att bedöma
som finns när det gäller kommunernas
Socialtjänstlagen
och tillämpa
är i grunden ingen utbildningspolitisk

kommunala

över

fråga utan en fråga som berör alla områden.
föremål
Socialtjänstlagen
är för närvarande
slutbetänkande
lämna
sitt
ska
tjänstutredningen

för en översyn.
till regeringen

maj 1999. Utredningens

arbete med att analysera

den enskilde

kommunen

respektive

avgränsningen

mellan

rättighets-

den 31

för- och nackdelar

dessa extrakostnader.

Kunskapslyftskommittén

till frågan

finansieringen

avser att återkomma
särskilda
för
insatser

studerande

funktionshinder
Sisus förfogar

av
bör ske i sitt slutbetänkande.

över två statsbidrag

från vilka

söka om bidrag för assistanskostnader.
enbart till deltagare med rörelsehinder.

För

övriga

behov.

Beslut

mitténs

mening,

ken till behovet.

-

i konkurrens

med ansökningar

läromedelskostnader

om hur
med

kan ansig

folkhögskolorna

riktar

Vârdartjänstanslaget

deltagare

om bidrag
m.m. - om bidrag för
från tilläggsbidraget.
Uppdelningen
kostnader
av Sisus två
diagnos och inte
utgår i det här avseendet från deltagarnas

folkhögskolorna

medelskostnader,

för

när det gäller
av en större tydlighet
och skyldighetslagstiftningen
bör
att finansiera

för möjligheten

kunna ha betydelse

Social-

ansöker
för hjälpassistans-

statsbidrag
från deras

om att bevilja assistans bör, enligt Kunskapslyftskomutgå utifrån behovet av assistans och inte utifrån orsa-
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Kunskapslyftskommittén
bör

styrande

vara
Kommittén

följer

anser att behovet av stöd i första hand
de statsbidrag
som fördelas
av Sisus.
den försöksverksamhet
besom myndigheten

för

driver

med samordnad

frågan

i sitt slutbetänkande.

1.5

Vad

kostar

assistans

och avser

att återkomma

till

Kunskapslyftskommitténs

förslag
Alla

kommitténs

förslag

innebär

på kort

sikt

små insatser,

främst

för

utredningar,

och snarare att befintliga
resurser behöver omdisponeras
än utökas. På längre sikt är det meningen att dessa åtgärder netto ska ge
effekter.
stora positiva samhällsekonomiska
Till

de föreslagna

utredningarna

områden

på Utbildnings-

och Socialdepar-

hör:

instruktion,
en översyn
av Skolverkets
en
vuxenutbildning,
av Förordningen
om kommunal
en översyn
för vägledare
och kuratorer
och en utredning
av utbildningen
om
landstingets
hjälpmedelsansvar
eventuellt
samt
en utredning
om
studiestöd.
Dessa utredningar
bör kunna hanteras i respektive
departe-

tcmentens
översyn

ment och/eller
redningsanslag.
För

av sittande

Skolverkets

utredningar

inom

ramen

för existerande

ut-

del handlar

det om en analys av målgrupper,
en
tilldelningssystem,
en uppföljning
av
för vuxenutbildningspersonalens
kompetensut-

Kunskapslyftets

översyn

av
kommunernas

insatser

veckling,

kurser i
en utredning om behov av och förslag till nationella
anslutning
till utvärderingen
de
lokala
kurserna,
utveckling
av
en
av
betygskriteriema
samt en kvalitetsgranskning
när det gäller studerande
med funktionsnedsättningar
i vuxenutbildningen.
Dessa utredningar
och

uppdrag

Skolverket

ligger
har också

Kunskapslyftet

vilka

i linje

med Skolverkets
egna utredningsförslag.
avsatt resurser för att leda, följa och utvärdera
bör kunna disponeras för att även klara av dessa

arbetsuppgifter.
På Skolverket

ankommer
ledningsorganisationen
att utveckla
av
och som ett led i detta arbete bör Kunskapslyftskommitténs förslag kunna beaktas utan särskilda resursförstärkningar.
Kvalitetssatsningama
inom Kunskapslyftet
föreslår kommittén
att de
finansieras
genom en omfördelning
av resurser. Om statsbidraget
per

Kunskapslyftet

gymnasiepoäng
litetspremien

motsvarande
öka.

sänks

något

kan

utrymmet

för

kva-
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från

Satsningar

på information

CSN

finansieras

sträckning

kunna

regeringen

bedömer

ordinarie

via CSN:s

bör

i stor utI den mån

budget.

i
att ge CSN en extra stimulans
budtill det kunna tas från Kunskapslyftets
om reglerna för studiestödet
ger minskade

det nödvändigt

borde medel

detta avseende

och samarbete

infonnation
get. En tydligare
kostnader för Kunskapslyftet

och på folkhögskolor.

i kommuner

föreslår bör
med validering
som kommittén
för
än det förslag som utredningen
utan snarare billigare
yrkesutbildning
utländsk
värdering
presenterat.
av
de individuella
ankommer
På Arbetsmarknadsverket
att utveckla
Den försöksverksamhet

inte bli dyrare

inom

handlingsplanema
lärande

livslångt

Förslagen
och hälsa,

Detsamma
bör kunna

Folkbildningsrådet
när det gäller

budgetramar.

finansieras

bör kunna

forskningsanslag.

terande

kring

studieplaner

beträffande

estetiska

Specialidrott
några

av exisresurscentra.

genom
gäller de föreslagna

en utvecklingsverksamhet
på folkhögskolorna.

ämnen,

och slutbetyg

bör,
för

kostnader

extra

och

vuxenutbildning

omdisponering

finansiera

individuella

innebära

inte

givna

forskningsprogrammet

föreslagna

Det

estetisk

idrott

verksamhet,

de fått,

med den utformning
kommunerna

eller

de stude-

rande.
till

Rekommendationema
bundet,

Landstingsförbundet

medföra

någon

förväntas

1.6

och

nettokostnad

om aktörerna

arbete

eftersom

heller

inte

de endast kan

av att följa

har intresse

inför

Kommunförbör

Folkbildningsrådet

för dessa aktörer

leda till efterföljd

Fortsatt

landstingen,

kommunerna,

dem.

kommitténs

år 2000

slutbetänkandet

viktigt
att vuxenutbildser det som mycket
behov av lärande och
liksom de förändrade
kompetensutveckling
som växer fram i samhället diskuteras i vida kretdels för att
av dessa frågor är nödvändig
sar. En dylik bred förankring
Kunskapslyftskommittén

ning

och livslångt

individerna

själva

lärande

ska kunna

orientera

Inom
olika

sig och sina liv i en föränderlig
beslutsfattandet.

dels för att de ska kunna delta i det politiska
avgöranden
viktiga
de närmaste åren kommer

omvärld

utbildningsfrågor.

Politiken

kan inte utvecklas

att behöva
på ett kraftfullt

tas i
sätt

om det livslånga lärandet.
söker föra ut sina analyser och överväganFörhoppningen
den till en bred krets aktörer inom utbildningsområdet.
vidare i sina organisationer,
ut till medär sedan att de i sin tur ska

utan en allmän uppslutning
Kunskapslyftskommittén

kring

tankarna
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och andra
under

kontaktpersoner.

bildning
TCO,

Intressanta

det senaste året är LO:s

och den Kabaret
se ut
TBV och Statens Kulturråd.

K"

rådslag

exempel

på dylika

Hur

ska vår vuxenuttagits fram av
som gemensamt

Kunskapslyftskommittén
kommer vidare under det närmaste året att
för fördjupade
överläggningar
ta ett antal kontakter
på olika områden.
En diskussion
och hearing med handikapporganisationema
och utbildningsanordnare

med erfarenhet

der på sina utbildningar,

med funktionshinav ta emot individer
på basis av föreliggande
betänkande
är under

planering.
Ett intensivt
nationella
kommande

erfarenhetsutbyte

utvärderama
året.

Likaså

kommuner

som centrala
för sitt slutbetänkande.
Kommitténs

Kommitténs

myndigheter
kommer
mellan

kommittén
förutses
nära

för att

och de fristående
också

samarbeta
bästa möjliga

under
med

det
såväl

underlag

under året att inriktas på finansieindivid
och arbetsliv.

stat, kommun,

förslag till reformering
av utbildningen
på en vision för helheten och delarna
stegen på väg mot målen skisseras.

både bygga
första

av Kunskapslyftet
måste kommittén

analysarbete

ring och ansvarsfördelning

mellan

av vuxna måste
samtidigt
som de

SOU 1999:39
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2

Inledning

2.1

Andra

delbetänkandet

med

Kunskaps-

lyftet
År

1998 överlämnade

tänkande

Kunskapslyftskommittén

Vuxenutbildning

under första

och livslångt

året med Kunskapslyftet

var det första delbetänkandet
mittén fick när den femåriga

GJ 1995:09

lärande

SOU

Situationen

1998:5 l

inför

till regeringen.

med anledning
särskilda

sitt delbe-

av de nya uppdrag
vuxenutbildningssatsningen

sattes dir. 1996:71 som kompletterar tidigare
har numera till uppgift att följa Kunskapslyftet,

dir.l995:67.

och
Det
kom-

sjö-

Kommittén

som satsningen kommit
att kallas, och årligen rapportera
Ett huvudsyfte
om dess utveckling.
med kommitténs
i
dock
fortfarande
Kunskapslyftet
är
att
engagemang
samla erfarenheter
kan
ligga
till
för
grund
de
till
reformeförslag
som
ring av det svenska vuxenutbildningssystemet
i stort som kommittén
ska presentera i sitt slutbetänkande
år 2000.
I de årliga rapporteringama
till regeringen

ska även ingå en redogörelse för det arbete som bedrivs inom ramen för de fristående nationella
utvärderingama
Kommittén
av Kunskapslyftet.
ansvarar för att dylika
initieras U97/751/V.
utvärderingar
Vidare

ska kommittén

betänkandet
situationen

för

vuxenutbildning
Redan

i den årliga

år 2000 också redovisa

dir.

inför

Kunskapslyftet,

studerande
sitt

med

av sitt uppdrag att utreda
funktionshinder
inom alla former av

1997: 104 och U98/4150/V.
första

beslöt

delbetänkande

år 1998 med anledning
av
den
innevarande
års
att
rapporten,
skulle ses som delar i en helhet. I den
kommittén
därför tämligen
för
utförligt

kommittén

och slutbetänkandet
rapport
första rapporten
redogjorde
situationen
vad gäller vuxenutbildning
nännast

före

1999 och i slut-

rapporteringen

resultaten

Kunskapslyftet.

och livslångt

Till

bakgrunden

Kunskapslyftsprojektet

startade.

lärande

under tiden

hörde

även de resonemål
och
för Vuxenutbildningens
strategier
utveckling
mang om
som
kommittén
förde i sitt första delbetänkande
SOU
dvs. innan
1996:27,
det femåriga

Jämfört

med

de regler
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var komsom kom att gälla för det femåriga Kunskapslyftsprojektet
På sikt kan hela
delvis vidare och mer långsiktigt.
mitténs perspektiv
läförväntas bli närmare integrerad
i det livslånga
vuxenutbildningen
randet.

närvarande

För

styrs

delar av vuxenutbildningen
av olika
för kunskapslyftet,
Delegationen
för

stod inledningsvis

och

andra

regler.
som fanns inom Regeringskansliet,
ledningen
av det femåriga Kunhar sedan den första juli 1998 gått

den operativa

skapslyftsprojektet.

Det

över på Skolverket.

Kommittén

ansvaret

och särskilda

för de regler

Kunskapslyftsprojektet

dock

tet. De, liksom regelverket
tolkningen
av utvecklingen

redogjorde

i det tidigare

delbetänkande

som gäller för Kunskapslyfviktiga att beakta vid
är naturligtvis
och
och de låg till grund för de reflexioner

förutsättningar
i övrigt,

gav uttryck för i sitt förra betänkande.
tar vid där den förra slutade. Den följer upp vad
inklusive
de resom hänt det senaste året på vuxenutbildningsområdet
Även i denna
hittills
levererat.
Kunskapslyftet
sultat utvärderingarna
av
och rekommendai vissa påpekanden
uppföljningen
rapport resulterar
som kommittén
Nuvarande
rapport

förslag

tioner

från kommitténs

framtiden

för

i termer av förslag och visioner
till i sitt slutbetänkande.
kommittén

sida. Slutsatser

återkommer

dock

ett års erfarenheter
av Kunskapslyftet
beslutsunderlag.
fogas till kommitténs

Ytterligare
När

det gäller
finns

bildning

funktionshindrades

inte något egentligt

möjligheter

bakgrundsmaterial

kommer

då att kunna

att delta i vuxenuttidii kommitténs

för
De regelkomplex
som styr förutsättningarna
gare betänkanden.
också
långa
i
människor
med funktionshinder
att studera som vuxna är
stycken andra än de som i övrigt är aktuella inom vuxenutbildningen.
med dessa
i stora delar "börja om från början
i bevalt att redovisa dem i en del för sig. Del
utbildningspooch
handikappolitiskt
tänkandet ger således både ett
ett
och deras
på frågor som rör vuxna funktionshindrade
litiskt perspektiv

Kommittén

frågor

måste därför

och har därför

möjligheter

att delta i utbildning.

Betänkandets

2.2

uppläggning

under det senaste
utveckling
som handlar om Vuxenutbildningens
frågor
året, inleds i kapitel 3 med en uppföljning
av de internationella
och
tidigare berört. Det gäller dels den globala utvecklingen
kommittén

Del

olika

länders

förändringarna,

utbildningspolitiska

anpassningar

dels forskningsresultat

till

de internationella

och internationella

av Sveriges utgångsläge och de utbildningspolitiska
perspektiv kan ge upphov till.

jämförelser

diskussioner

dessa
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Kapitlen
4 och 5 beskriver
den senaste tidens utveckling
i Sverige
vad avser kunskapslyft
och livslångt
lärande
det förra med en kvantitativ
inriktning
och det senare med en mer kvalitativ
inriktning.
En
viktig
utgångspunkt
de
åtta
kommunoch
fyra
folkhögskolebesök
är
kommittén
genomfört
under hösten 1998. De kommuner
som besökts
är

Borås,

Piteå,

Haninge.

Vaggeryd,

Hörby,

Folkhögskolebesöken

och Fellingsbro
information

folkhögskola.

kommittén

Till

detta

Flen,

Marieborg,

kommer

Göteborg

och

Ädelfors,

Åsa,

all

naturligtvis

Folkbildningsrådet,

Arbetsmarknadsverket

och SCB.

av olika aktörers utvärderingar
av Kunskapslyftet
för Kunskapslyftskommittén.
Resultaten
av kontakterna

Samordning
uppgift

sammanhanget
slutsatser

från
för.

ansvarar
nationella
hemma

utvärderingama

del,

Sverige
stycken

kommitténs
har

uppföljningsrapport

vuxenutbildningens

och förslag.

delbetänkande

studerande

och studiestöd;

utbildningsanordnare;

nationell

personalgrupper

organisation;

denna

i

utveckling

Det handlar

i

i långa

besom kommittén
och som nu vidareutkvalitet och kostnader;

strategisk

individuella

ämnen,

planering;

studieplaner,

inom vuxenutbildningen

framförs

De förslag

hör

på områden

föregående

estetiska

avslutas

allmänna

i det närmast
vecklas: målgrupper;

bildningsutbud,

där de nännast

4 och

tidigare

med

rörde

i de kapitel

integrerats

i kapitlen

som
att göra, med vissa reflexioner
och förslag
om diskussioner

för olika

är en
i det

i kapitel 6 liksom
och
presenteras
en del information
de fristående
nationella
kommittén
utvärderingar
som
I möjligaste
mån har dock resultaten
från de fristående

dvs. främst

Liksom
den

den

fått ta del av i andra kontakter med kommuner,
och studerande
och via myndigheter
inte minst

utbildningsanordnare
Skolverket,

Ragunda,

har gått till

dessa områden

ututbildning

samt forskning.
är snarare att betrakta

som
tidigare förslag än helt nya förslag. I
som en uppföljning
av kommitténs
för närvarande
utvecklingen
gå i rätt riktning"
stort förefaller
när det
gäller samarbete, pedagogisk och organisatorisk
utveckling,
vägledning
slutsatser av
etc. eller så är det för tidigt att dra några mer långtgående
de förändringar
som inträffat
ex. vad gäller deltagarsammansättning.
Kommittén
faster stor vikt vid Skolverkets
fortsatta agerande som operationellt

ansvarig

för Kunskapslyftet.
till

allmän

debatt

grund

blir

loma

och andra

energiskt
målgrupper,
Del

för Kunskapslyftet

det också

lättare

inblandade

vidareutveckla

för Skolverket,
aktörer

består

att inom

vuxenutbildningen

utbildningsanordnare,

avgränsningarna

och som pådrivare och inspiratör
att de aktuella frågorna förs ut
förankring.
Mot en sådan bak-

Det är också viktigt
så att de får en bred

pedagogik

kommunerna,

givna

ramar
när det gäller
och lokal

folkhögskofortsätta

frågor

att
som

utvärdering.

kapitel. I kapitlen 8-10 anges
av ett antal beskrivande
för kommitténs
uppdrag på handikappområdet,
målen
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för

den

svenska

handikappolitiken

och

den allmänna

tionshinder

statistiskt

problembilden

ser ut rent
13-16 ger sedan

Kapitlen
fördelning,

problem

en mer
och möjligheter

ansvarsfördel-

och den enskilde.

landsting
stat, kommun,
kan påverka studiesituationen

mellan

ningen

för vuxenstuderande
beskrivs

i kapitlen

Hur

funk-

och hur
11 och

12.

för ansvarsredogörelse
vuxna med funktionshinder
och hos olika utbildningsan-

specifik
för

av vuxenutbildning
och övrivuxenutbildning,
ordnare
särvux, folkhögskolor
Även
i
avslutas
denna del av betänkandet
ga utbildningsanordnare.
utifrån
det aktuella bakgrundmaterialet
kapitel
17 med att kommittén
inom

respektive

typ
kommunal

redovisar
vidtas

sina reflexioner

och förslag

redan nu, och planerna

på fortsatt

till

åtgärder,

arbete inför

som skulle kunna
slutbetänkandet.

SOU 1999:39

Internationella

3

Internationella

denser

inför

Situationen

1998:51

SOU

redogjort

och forskningsresultat

lingstendenser
lärande

forskningsresultat

har senast i delbetänkandet

lärande

Kunskapslyftet

utvecklingsten-

och

Kunskapslyftskommittén
och livslångt

och forskningsresultat

utvecklingstendenser

Vuxenutbildning

och

under första

för

internationella

utveck-

utbildning,

livslångt

välfärd.

Eftersom

beträffande

och
i levnadsstandard
samt förändringar
både nationellt,
regionalt
och lokalt i minst

året

med

andra

lika hög grad som
är det av stort värde

ligger

som hur andra
att veta hur vi
i dessa avseenden.
Av den

Sverige

länder påverkas av den globala omgivning
såväl den generella utvecklingen
i omvärlden
följa
att
länder anpassar sig till den. Dessutom
är det intressant
till

till

i förhållande
fortsätter

anledningen

andra

länder

Kunskapslyftskommittén

dessa

utvecklingstendenser.

Denna

naturlig

del i kommitténs

förberedelserna

Detta kapitel

kommer

och nationell

för
av relevans
och livslång lärande

forskningsresultat
kunskapslyft
0

Sveriges

Avslutningsvis
mationen

utgångsläge
ställs

inför

internationellt

frågan

på dessa punkter.

om vilka

ingår

rapportering
också

som

om
en

slutbetänkandet.

således att kretsa kring

utvecklingstendenser

globala

sin

bevakning

tre frågor:

utbildningspolitik

utformningen

av en politik

för

sett.
slutsatser

man kan dra av infor-
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utvecklingstendenser

3.1

internationella

Den

Allmänna

l

turbulensen

Trots

vecklingen
med

förväntas

kan inte några nämnvärda

En förskjutning

för-

globala utav den allmänna,
ekonomi
en kunskapsbaserad

bedömningama

på högteknologiska

mot
branscher

och kvalificerade

tjänster

hör den snabba kunskapsäga rum. Till drivkrafterna
den accelererande
tekniska utvecklingen
och ökad internatio-

alltjämt

tillväxten,

nell konkurrens
dock

utvecklingen

på världsmarlmaderna

noteras.

tonvikt

SOU 1999:39

utvecklingstendenser

i de långsiktiga

ändringar

och forskningsresultat

CEDEFOP,
förväntas

knappast

Alla

1998b.
bli

delaktiga

länder
i

och alla regioner

den

kan

kunskapsrelaterade

produktivitetsutvecklingen
Till

i samma utsträckning
och på samma gång.
för varj e regering hör därför att skapa miljöer som är
för såväl stora koncerner
kunskapssom små, växande
med skillnader
mellan
i tillväxt
samtidigt
som problemen

utmaningarna

attraktiva

företagen
regioner

och för olika

1997; Sörlin,
Till

de

grupper

uppmärksammas

Sylwan,

Andersson

1998.
begrepp

karaktärisera

som
bedöma

och

allt

flitigare

börjat

utvecklingspotentialen

användas
i de

för

att

framväxande

hör infrastruktur,
innovativa
system och nätverk.
för
de
samlingsbegrepp
institutioner
är
ett
Infrastruktur
som bär upp
samhälle.
handlar
både
immateriell
och fysik
Det
ett givet
om
infrastruktur.
Till den förra hör allmänna
och värderingar,
kunskaper

kunskapssamhällena

spelregler,
transporter,
plaster.

rättsväsende

och

den senare hör systern för kommunikation
hamnar och
gator, vägar, broar, järnvägar,

traditioner,

och

demokratiska

folkrörelser,

Till

utbildningsväsende.
telenät,

har redan tidigare

Kunskapslyftskommittén
veckla

infrastruktur
en lämplig
lärande SOU
1996:27.
livslångt

inom

flyg-

betonat

området

vikten av att utoch
vuxenutbildning

i detta samav betydelse
och vägledning,
manhang är information
system för validering
av kunoberoende av var de erhållits,
skaper och kompetens
ett brett utbud av
olika typer av utbildning
hos olika utbildningsanordnare,
uppföljning,

utvärdering

Faktorer

och forskning.

Det finns

mellan infrastruktur
i termer av utbilden nära koppling
och det "innovativa
systemet" som också är en viktig
och
inför
framtiden
kanske
viktigare
komponent
i
en allt
infrastrukturen.
har
OECD
projekt
Inom
startat
ett
man

ningsväsende

"Kunskapsflöden

inom

nationella

innovationssystem"

för att kartlägga

SOU 1999:39
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utvecklingstendenser

de nationella

innovationssystemen

när det gäller

utformningen

och få fram

ges
innovationer

handlar
om
produktionsproccsser

både
och

ofta

då det

Det
en vid definition.
och tjänster,
produkter

gäller

produktionsmetoder,

samt organisation

inom

beslutsunderlag

på detta område.

av politiken
i NIS-sammanhang

Innovation

insatsvaror

NIS

och forskningsresultat

marknader

och

företag

och av relationerna
mellan
företag, såväl arbetsorganisation
organisation
kommersiellt
och
som
av
År
finansiellt
1998 korn en beskrivning
slag.
av svenska NIS NUTEK,
l998a.
Denna typ av analys pekar på vikten av "kluster",
dvs. nätverk
och kunder, och den dynamik
av företag, underleverantörer
lärprocesser
i dylika kluster.
uppstå i interaktiva
är också

Utbildningsväsendet
och anställda
och kunder,

får sin kompetens
liksom

och

privata

från privata

offentliga

som kan

Företagare
en del av dessa kluster.
och sina kunskaper från andra företag
och offentliga

organisationer

inklusive

utbildningsanordnare.

En av det offentliga
de kunskaär att ge individer
och
den
de
behöver
för
kunna
kompetens
delta
i
innovationsproatt
per
och gymnasienivå
på grundskolecessema. Utbildning
ger baskunskaför
vetenskaplig
Högskolan
står
de
studerande tillkompetens
per.
som

utbildningsväsendets

viktigaste

uppgifter

ägnar sig och vidareutvecklar
genom att studera, lärarna genom att undervisa och studerande, lärare och forskare genom att delta i högskoleTill

kommer
för högskolans
naturligtvis
del att dess
också är av största vikt för det innovativa
systemet.
Nätverk
Hela
drag för kunskapssamhället.
är ett annat utmärkande
har ibland beskrivits
enda
nätverk
eller
kunskapssamhället
ett
stort
som
nätverk
nätverk
för
och
inforkapital,
företagsledning
av
snarare som

forskning.

detta

forskningsresultat

mation

Betoningen

för

produktion,

maktfördelning

och

erfarenhetsåterföring.

ligger då ofta på det nya i relationerna
inom nätverken som
eller
är globala och inte längre håller sig inom givna nationella
andra traditionella
Nätverken
organisationsgränser.
skapar nya typer av

ofta

vertikala
kare,

lojaliteter

mellan

inom

och mellan

förtag,

mellan

företag

och fors-

till dessa
och organisationer.
För att få tillgång
dels en inträdesbiljett
i tenner av intressant kompetens
dem, en förmåga att skapa och
men också, för att kunna upprätthålla
bevara förtroende
Castells,
1996; 1997; 1998.
nätverk

företag

krävs

är olika utatt dra nytta av de nya utvecklingstendenserna
i olika länder och regioner
Castells,
1998. En generell tendens är att under inledningsfasen
går
av ett nytt anpassningsförlopp
Förmågan

vecklad

vissa länder,

att så småningom
utmärker
dagens

och grupper före medan andra kommer efter för
eventuellt
komma ikapp. Till de karaktäristiska
som
snabbväxande
regioner de s.k. K-regionema
där "K"

står för kunskap,

kommunikation

regioner

och kultur

hör:
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0

utvecklingstendenser

miljöer

med omfattande,

och industriell
0

stor tillgång

0

god

forskning

och forskningsresultat

allsidig

högre utbildning

till

samt vetenskaplig

och utveckling

på informationsteknologiska

tillgänglighet

SOU

globala

flygnät

tjänster
genom

en eller

flera

större

flygplatser
0

god tillgänglighet
tillgång

till

Sylwan,

1997.

till

andra regioner

bra kultur-,

med motorvägar
och bostadsmiljöer

fritids-

och snabbtåg

Andersson

I Europa finns ett utvecklingsbälte
som tar sin början iCambridgeLondon-Reading-korridoren
och går vidare genom Tyskland
och ned
Exempel på K-regioner
i USA är San Diego-Orangemot Norditalien.

County-korridoren,
Asien

San Francisco

Bay Area och Boston-regionen

och i

städerna Kobe, Osaka, Nara
som omfattar
I Sverige är Stockholm-Uppsala-korridoren

Kansai-regionen

Kyoto

samt Singapore.
exempel på en K-region

Sylwan,

Andersson

och
ett

1997.

Tabell
ningsgioner
Tabell

3.1 illustrerar
de stora och väletablerade
skillnader
i befolkoch sysselsättningstillväxt
förelegat
i
mellan
Sverige
K-resom
och andra delar av landet.
3.1 Tillväxten

av Sverige

av befolkning

och sysselsättning

i olika

delar

1975-1985

Befolkningstillväxt

Sysselsättningstillväxt

K-regioner
t.ex.Umeå, Uppsala,Lund
Övriga högskoleregioner t.ex.

23,3

36,9

Karlstad, Växjö, Kalmar

12,2

19,2

Andra regioner

3,5

Källa: Andersson Å.
Kultur,

Stockholm.

Under

1990-talet

3,0

P. Sylwan, 1997, Framtidens

arbete och liv. Natur och

hade storstadsregioner
och universitets
och högskomindre
nedgång
i
sysselsättningen
under
lågkonjunkturen
en
och en snabbare ökning under återhämtningen
än andra regionfamiljer
regionala
sekundära
med stor privat
centra,
centra, småregioner
och småregioner
sysselsättning
med
sysselsättning
stor offentlig

leregioner

NUTEK,

l998b.

Skillnader
kommittén

i sysselsättningsmöjligheter
konstaterade

i sitt

föregående

efter utbildningsnivå
betänkande

SOU

är, som
1998:51

fenomen i de flesta länder. Huruvida
detta också är en
ett genomgående
indikation
håller på att polariseras
på att arbetsmarknaden
för olika
grupper

och mellan

länder

och regioner

är mer

omdiskuterat.

Skapas

1999:39

SOU 1999:39

Internationella

det antingen

"utvecklande

utvecklingstendenser

och bra jobb"

eller

"dåliga

och forskningsresultat

jobb

utan utveckfår man även
fortsättningsvis
ett spektrum av bra och dåliga jobb som inte ger upphov till samma inlåsningseffekter
för olika grupper som på en segmenterad arbetsmarknad
Hur ser dessa utvecklingstendenser
ut i olika länder och olika regioner
Det finns och har funnits starka farhågor på

lingspotential"

och i så fall

denna punkt.

En generell

i olika

förefaller

länder

proportioner

Eller

polarisering
i världen och av arbetsmarknaden
dock inte vara oundvikligi alla fall inte under
Castells,
1996; 1998; CEDFOP,
1998b.

alla omständigheter
Givet

i vilka

den utveckling

i en kunsom skisserats ovan som tillväxt
global konkurrensekonomi
blir utbildningsoch dess utformning
i vid bemärkelse
av central betydelse.

skaps- och nätverksbaserad
politiken

För att få ett perspektiv
på den frågan kan det vara intressant att undersöka hur andra länder för närvarande
håller på att utveckla sin utbildningspolitik.

3.1.2

OECD

och

OECD-ländemas

anpassningar

av

utbildningspolitiken
År

The OECD

1994 publicerades

Jobs Study i vilken OECD avrapporfått
ministerrådet
att analysera hur arbetsman
av
lösheten skulle kunna minskas. Utbildning
var en av de faktorer
som
uppmärksammades
i analysen och utbildningspolitiken
ansågs kunna
bidra till att lösa problemen
med arbetslösheten.
Iefterdyningarna
av
terade

det uppdrag

denna

studie

"livslångt
ken.

både

1996 och 1997 stött tanken

som en viktig vidareutveckling
OECD:s
utbildningsministrar
1996

Såväl

ministrar

har ministerrådet

lärande"
1997

för principen

och socialministrar

"livslångt

lärande

1998

på ett

av utbildningspolitisom arbetsmarknads-

har också

uttalat

sitt stöd

för alla"

som allmän inriktning
av både
arbetsmarknadsutbildnings-,
och socialpolitikenlärande
ett
som tar
sin början i barndomen
och sedan fortsätter hela livet igenom OECD,
1998c; 1998d.
Som
OECD

Kunskapslyftskommittén
utan

även

andra

tidigare är det inte bara
rapporterat
internationella
organisationer,
exempelvis

UNESCO

och EU, som kraftfullt
driver denna fråga. Livslångt
lärande
har setts som ett ekonomiskt
och socialt imperativ
för både industrialiserade länder och utvecklingsländer
SOU 1998:51.
OECD:s
utbildningskommittén
har lanserat ett av de intressantare

initiativen
som man arbetat
består av tre delar:

vidare

med under det senaste året. Projektet
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0

och forskningsresultat
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satt upp för det livslånga
en översikt över vilka mål OECD-ländema
det livslånga
de har för att finansiera
lärandet,
vilken
strategi
utdelningen
på de resurser som
hur de söker förbättra
lärandet,
för den
lärandet och reducera kostnaderna
satsas på det livslånga
valda strategin

0
0

en fördjupad analys av vissa finansieringsfrågor
som bl.a. skulle diskuteras
en policyrapport
konferens

år 2000 OECD,

en internationell

vid

1998a.

utarbetar
i projektet
Som en del i arbetet med den första komponenten
Finland,
Italien, Japan,
Belgien, Danmark,
för närvarande
12 länder
Ungern och Österrike
Norge, Sverige, Tjeckien,
Korea, Nederländerna,
- en
utkast

Ett
av ländernas agerande i de aktuella avseendena.
diskuterades
vid utbildningskommitténs
till en syntesrapport
sig på de
1998a.
Den baserar
1998 OECD,
i november

beskrivning

möte

"länderrapporter"
kommer

attwww.oecd.org.

Mål för

med. Dessa länderrapporter
som deltagarna bidragit
läggas ut på OECD:s hemsida:
så snart de slutjusterats
beräknas bli klar under 1999.
Syntesrapporten

livslångt

lärande

länderna efter hur långt de kommit
Om man skulle försöka klassificera
lärande;
det livslånga
i kedjan:
att analysera
att uppmärksamma
olika
mellan
prioritera
lärande";
"livslångt
problemkomplexet
att
förefaller
de
att utvärderaatt anslå resurser;
flesta länderna snarast befinna sig på de första två stadiema. Några länFinland, Japan, Nederexempelvis
lite längre
der har kanske kommit
har kommit
länderna och Sverige. Även Storbritannien
en bra bit på

handlingsalternativ;

väg mot en helhetssyn OECD,
i de fall något av en strategisk

19980.

planering

nits ett par år och kanske inte alltid
i planeringen
ankring. Förändringar
ter är därför inte uteslutna.
drag tycks
Ett gemensamt

att notera är dock att även
förekommer
har den bara fun-

Värt

fått någon djupare
till

följd

samhällelig

av nya politiska

för-

majorite-

av
vara att en omstrukturering
de
för
kunna
nödvändighet
möta
att
ses som en
och den snabba
kunskapssamhället
krav som den nya ekonomin,
för att
lärandet är viktigt
ställer. Det livslånga
tekniska
utvecklingen
skapa social gemenskap och undvika en
kunna bekämpa arbetslösheten,
dock

utbildningssystemet

marginalisering
livslångt
humanistiskt

lärande

Ofta betonas
av utsatta grupper.
Även
livslångt
i arbetslivet.

ideal

finns

med i bilden.

Med

också
lärande

viss entusiasm

behovet

av
ett
som
talar man i

SOU 1999:39

Internationella

många

OECD-länder

utvecklingstendenser

om livslångt

lärande

och forskningsresultat

som både nödvändigt

och

önskvärt.
från vaggan till graven är kanske mest uttalat i Finland
ligger en större betoning
än i andra länder på
utveckling
inklusive
förhoppning
lärande
en
om att ett livslångt

Perspektivet
och

Sverige.

andlig

I Japan

i ungdomsutbildningen.
av det slaget ska leda till liknande förändringar
Andra länder t.ex. Australien
och Kanada inriktar sig mer på utbildning
för anställningsbarhet
och ökad konkurrenskraft
OECD,
1998c.

Sammanfattningsvis
livslånga
målen

lärandet
vad

gäller

kan man säga att i vissa länder kommer
det
in i utbildningspolitiken
sedan man i stort sett nått
grundskola,
gymnasieskola
och högskola.
I andra

länder,

där man inte nått lika långt i dessa avseenden, arbetar man ändå
på båda fronterna.
Det räcker inte med enbart satsningar på barn och
för att nå de ekonomiska

ungdomar

Ansvarsfördelning

och sociala

målen.

och finansiering

En aspekt som det i stort sett råder enighet om är att även om staten har
det övergripande
lärandet kan inte staten på
ansvaret för det livslånga
för
ungdomsutbildningen
samma sätt som
ensam ta på sig ett huvudDe andra
ansvar för det livslånga lärandet efter ungdomsutbildningen.
aktörer

i första

hand utpekas är arbetsgivarna,
ibland fackförenaturligtvis
också
individerna
själva.
fall, med
I
Japans
men
den inriktning
där
tänker
sig
det
på
livslånga lärandet, är det t.ex.
man
som

ningarna

naturligt

att man betonar det individuella
ansvaret även finansiellt.
Gemensamt
i många länder är att det är lärandet och de studerande

snarare än utbildningsanordnama
anordnama
undervisningsprocessen

studiedeltagande
traditionella

inte

bara

i ungdomsutbildningen

vuxenutbildningen

utbildningssammanhang
rande

som fokuseras och hos utbildningssnarare än lärarna. Med ett ökat

individuella

och

vid

allt större hänsyn

bakgrund,

intressen

utan även
högskolorna
måste

tas till
och

de studerandes

målsättningar

i den
i

alla

varieOECD,

1998b.
Aspekter

som man i de olika länderna hoppas kunna utveckla för att
effektivitet
och högre kvalitet
i det livslånga
lärandet är

uppnå

större
exempelvis:

0

för

validering,
erfarenheter
samarbete
flexibel

de vuxnas
att ta tillvara
och därigenom kunna undvika

mellan

utbildning

kunskaper

onödig

och

tidigare

utbildning

utbildningsanordnare
bl.

kommunikationsteknologi

a. med

hjälp

av modern

informations-

och

59

utvecklingstendenser

och forskningsresultat

av beslut
utbildningsanordnare

om

60 Internationella

0

decentralisering
mellan

0

resultatbaserad

0

regler
utvärdera

0

för livslångt

men för en politik

av statliga
och tillgänglighet.

kvalitet
tera likvärdighet,
Finansieringssystemen
allmänhet

inte

utbildningskonton,

skulle

kunna

använda

i bl.a.

har diskuterats

Exempel

till

I anslutning

på individernas

det

att

mötet

Skandia

i november

med BIAC

staten

inklusive

I

viss

åtanke.

i

på förmånliga
som enskilda individer
för att spara till utbildningsinvesteringar,
liksom
i Sverige se
och Storbritannien

i Sverige.

visade

och TUAC
särskilt

har

ett
förberedande

utbildningskommit-

1998 i OECD:s

med deltagande
ett seminarium
arbetstagarorganisationema
respektive

Diskussionen
om

livsuppehälle.

lärandet

livslånga

tén anordnades

arbetsgivar-

lärande i
av livslångt
på
med
avseende

och TUAC

med BIAC

Diskussion

Italien

med

dock jfr.

förekommer

anställda

finan-

för att garan-

på
resultat
utan några konkreta
men hittills
för sina
på företag som tagit olika "k0ntoinitiativ"

1996:164

t.ex. SOU
systemnivå.

varken

ra-

En ökad
en översyn av finansieringssystemen.
skulle
kunna
delsystem
olika
ge mer av en
helhet. Få finansieringssystem
och lättöverskådlig

utvecklats

uttryckligen

Individuella

inom

behövs
mellan

sammanhängande

villkor

i perspektivet

uppbyggda,

med avseende

eller

länder

samordning
har

är dock

rationellt

utbildningsplatser
många

åtgärder

också ofta behovet

diskuteras

siering

av åtgärder

och resultatbaserad

konkurrens

med decentralisering,

I samband

att

mot

om effekter
lärande.

och forskning

data för uppföljning

konkurrens

kvalitetsnormer

nationella

och

och utbildningsanordnare

utbildning

ökad

och

utbildning

för utbildningsanordnare

finansiering
kvalitetssäkring

för

SOU 1999:39

för

ansvar
yrkesutbildning

av de internationella
och TUAC.
BIAC

på en ganska
grundläggande

stor enighet
utbildning

och högskola

och livs-

av mer allmänt slag. I övrigt bör staten i första hand anExempel som nämndes i det sammanhanget
infrastrukturen.
för
svara
inregelsystem
för
borde
stå
att utveckla ett heltäckande
var att staten
och
klimat
"lärandevänligt"
finansieringssystem,
klusive
att skapa ett
långt

lärande

användaranpassade
lika villkor
rantier

informationssystem,

för olika

utbildningsanordnare

på
konkurrens
att garantera
och att utveckla kvalitetsga-

för utbildningsanordnare.

Arbetsmarknadens
individerna

-

ansvara

parter

bör

för de delar

i första

hand

av det livslånga

tillsammans
lärandet

med
som har

SOU 1999:39

direkt

Internationella

anknytning

till

utvecklingstendenser

och forskningsresultat

arbetslivet

inte får bli
även om detta naturligtvis
i det livslånga lärandet. Individens
möjligheter
att ta
för utbildning
och finansiering
lärande
i
arbetslivet
är
av

det enda innehållet

eget ansvar
beroende av fördelningen
mellan individ
av utbildningskostnadema
arbetsgivare
och sambandet mellan utbildning
och lön efter skatt.
I den mån det i det arbetslivsanknutna
livslånga lärandet handlar

och

om
det ofta en marknad för dessa.
Arbetsmarknadens
parter är inställda på att i olika fonner utveckla
det livslånga
lärandet
i samarbete
med andra
eller mindre
- mer
traditionella
aktörer. Av särskilt intresse för arbetsmarknadens
parter
det arbete som startat i olika länder med att utveckla
är dessutom
individuella
kunskapstest,
"kompetensportföljer"
och certifiering
som
är av relevans för arbetslivet.

kurser

En

finns

förstärkt

respektive

dialog

land mellan

lärandet
i
om utvecklingen
av det livslånga
myndigheter
och arbetsmarknaden
parter ansågs

också önskvärd.

3.2

Vad

I detta

avsnitt

diskussionen
gäller

både

ska vi ta upp vissa forskningsresultat
av betydelse
och livslångt lärande.
om en strategi för kunskapslyft

internationell

samhällsutveckling
skapslyftet.
dovisas

forskningen

säger

dock

och

svensk

inte resultaten

forskning
från

kring

utbildning

utvärderingarna

De beskrivs

och

av KunFörst re-

på annan plats i detta delbetänkande.
på samhällsnivå
och därefter på individrespektive

resultat

för
Det

fö-

retagsnivå.

Resultat
Att

på samhällsnivå
skulle

utbildning

nadsstandarden

ha betydelse

en högre utbildningsnivå
högre ekonomisk
tillväxt

ningsnivån
ger bättre
och införa

för den långsiktiga

ekonomiska

lev-

är det knappast

har betydelse

förutsättningar
olika

någon som ifrågasätter.
Länder som har
och som satsar mer på utbildning
brukar ha
till att utbildån andra länder. Förklaringen

ligger

bland

för landet

slags innovationer.

annat i att en hög utbildningsnivå
i fråga om att ta till sig ny teknik
När arbetskraftens
utbildning
stiger

får man också en mer kompetent arbetskraft
vilket i sig gör att effektiviteten i produktionen
kan stiga. Till detta kommer
ofta en rad andra
effekter
positiva
utbildning
såsom
bättre
hälsotillstånd
i befolkav

ningen,
CEDEFOP,

minskat
l998b;

socialbidragsberoende
Kreuger

Lindahl,

och

1998.

minskad

kriminalitet
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av nivån på utbildsom gjorts att skilja ut effekterna
effekterna
arbetskraften
kontra
eller
ningen i befolkningen
av en ökning
med hjälp av s.k.
utbildningsnivå
eller arbetskraftens
i befolkningens
försök

De

länder

av
av tvärsnitt
har hittills
inte visat

makroanalyser

eller

kombinerade

tvär-

och

framgångsrika.
Den
sig vara särskilt
och
både
utbildningsnivån
tolkningen
är snarast att
mest rättvisande
utvecktillväxten
i utbildningsnivån
är av betydelse för ekonomiemas
har effekter på
Båda dessa typer av utbildningsvariabler
lingspotential.
från andra
tillväxten
den ekonomiska
utöver de bidrag som kommer

längdsnitt

faktorer

till realkapital.

tillgång

exempelvis

Detta konstaterande

beträf-

dock inte att det kan vara så att
utesluter
fande vikten av utbildning
utbildningsnivå
och arbetskraftens
över en viss nivå blir befolkningens
annorlunda
Eller
tillväxten.
ekonomiska
för
den
mindre
betydelse
av
kommer
uttryckt, vid högre generella utbildningsnivåer
man snarare in
och omständigheter
som vilken typ av utbildi utbildvilka
för
utbildning
grupper, kvaliteten
om,
frågor som kanske bättre lämpar sig att studera på individ-

frågor

på mer specifika
ning det handlar
ningen
eller

etc. företagsnivå

i respektive

land

än på makronivå

i ett tvärsnitt

av

länder.
kan det vara intressant att nämna att man, när det
sådana mer specifika frågor i makrostudier
av utbildningsnivåns
kvalitet
och
kvantitet
utbildningens
är av betyeffekter,
funnit att både
tillväxten.
I vissa men inte alla studier har
delse för den ekonomiska
på gymnasie- och
att avgörande är utbildning
man dessutom konstaterat
naturligtvis
grundskolenivå
grundskolenivå
även
högskolenivå
inte
om
Inte desto mindre

gäller

Vidare skulle
för att uppnå högre utbildningsnivåer.
är en förutsättning
för kvinnor
för män snarare än utbildning
utbildning
vara det som ger
tillväxten.
Detta resultat ska förmodligen
utslag i den ekonomiska
snadetta
länder
i
många
på
i
tecken
tolkas
att man
sammanrast
som ett
hang framför
sig kvinnornas

allt

utvecklingsländer

kompetens,

bildning

jfr.

Resultat

på individnivå

På individnivå

bildning

och

Barro,

med att tillgodogöra
sig utinte kan tillgodogöra

har problem

än att kvinnor
Lindahl,

1998; Kreuger

1998.

har man ofta funnit mycket klara samband mellan utbrukar
inkomster.
Ett års ökad utbildning
individernas

sett ge någonstans mellan 5 och 15 procents ökning av
från
till skillnad
pekar
Dessa s.k. mikrostudier
för
entydigt
på en högre avkastning
ofta tämligen
makrostudierna
allmänhet
i
USA,
i
åtminstone
kvinnor än för män. Andra grupper som,
utbildning
på ytterligare
är barn och ungdovisat sig få bra utdelning

internationellt
individemas

löner.

SOU 1999:39

Internationella

utvecklingstendenser

och forskningsresultat

kvinnor
och arbetslösa
mar med sociala problem liksom kortutbildade
Lindahl,
Kreuger
1998. Ett exempel i det senare fallet är studie
som visar att de som sades upp i samband med vissa företagsnedläggningar och som gick ett år eller t.0.m. kortare tid på amerikanska

Community

Colleges fick riktigt
bra löneökningar
efter utbildningen
med dem som inte gjorde det. Det gällde särskilt dem som siktade in sig på tekniska yrken och yrken inom vården. De fick 10-15

jämfört

procent mer i lön per år för ett års utbildning.
amerikanska
Community
Colleges påminner
nal vuxenutbildning

också kan ligga

som

Den utbildning

som ges i
den
i
svensk
kommuom
både på gymnasial
och ef-

tergymnasial

nivå. I en annan studie av återkommande
vid
utbildning
Community
Colleges visade sig ett års utbildning
5-8
ge
årlig löneökning
för arbetare i åldern 25-35 år Stanly, Katz

amerikanska
procents
Kreuger,

1998.

I det allmänna
intervall
på 5-15 procent för löneökningar
till följd
av utbildning
som angavs ovan ligger Sverige i den nedre delen av
intervallet,
USA i den övre delen och Tyskland
såväl f.d. Väst- som

Östtyskland
redovisade
Addison,
svenska,

mitt

emellan

Kreuger

Lindahl,

resultat

på utbildningsinvesteringar

leutbildningar

för svensk

och för kvinnor.

Högre

ofta återfinns

situationen

i många

på nivåer
andra

bildningsinvesteringar
I svenska

Italien,

som
de svenska.

liknande

är dock

finner

Storbritannien
Till

och

skillnad

från

avkastningen

i Sverige

och

Danmark

mer genomgående
har också konstaterats
att kvinnors

studier

tens inte tas tillvara
kunskaper förefaller

för längre högskoän i Sverige

Kanada,

länder

OECD-länder

för kvinnor

särskilt

avkastning

USA,

även Cohn

såväl som
att avkastningen

del, nämligen

är låg i Sverige,

man ofta i länder som Frankrike,
Nederländerna
medan åtminstone

för män.

Som kommittén

i sitt senaste delbetänkande
SOU
1998:51; jfr.
1998
visar många
studier,
internationella

på liknande

Tyskland

1998.

på utlägre än
kompe-

i arbetslivet

på samma sätt som mäns. Kvinnornas
vara en outnyttjad
resurs. Män har betydligt oftare
och större inflytande
chefspositioner
och
över arbetets organisation
innehåll än kvinnor.
Det innebär för männen i högre grad tjänster som
motsvarar

deras utbildningsnivå

männen som
SOU 1996:56.
För svensk

formellt

och internationellt

vis ingenjörer,

än för kvinnor

högre

del är det mycket

utbildningsinriktningar.
sektor

kräver

ekonomer

utbildning

liksom

positioner

för

än den de faktiskt

har

viktigt

Avkastningen
sett riktigt
och jurister.

att skilja på olika sektorer och
är högre i privat än i offentlig
hyfsad i privat sektor för exempel-

Till

de svagare grupper som i Sverige visat sig särskilt betjänta av
exempelvis
hör bl.a. invandrare,
arbetsmarknadsutbildning
kortutbildade

och funktionshindrade

jfr

SOU

1996:164;

SOU 1998:51.
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faktor

En viktig
samhället

när det gäller

invandrare

och deras

är deras

på arbetsmarknaden

och

SOU 1999:39

integrering

i

Redan

språkkunskaper.

undersökte
som
officiella
kunde
språk,
lands
läsfärdigheten
på respektive
man
mellan invandrare
och infödda var särskilt
konstatera
att skillnaderna
for invandrarna
i Sverige var visserligen
stora i Sverige. Testresultaten

utifrån

den

IALS-studien

s.k.

men i och med att övriga svenskar hade så
resultat
blev skillnaderna
stora. För att få dessa
med
tillsammans
har
Skolverket
belysta
närmare

än i andra

bättre

1995,

OECD,

länder

bra

utomordentligt
förhållanden

analyserar
två
projekt
på
satsat
som
och
svenska
på
läsfärdighet
utbildningsbakgrund,
Även internationella
ingår i
jämförelser
situation
på arbetsmarknaden.
ska i den första studien
dessa projekt.
Ett större urval invandrare

Kunskapslyftskommittén
invandrarnas

möjliggöra
påverkar

faktorer
undersökningar
som
av vilka
mer detaljerade
för olika invandrargrupper.
på arbetsmarknaden
integrationen

I den andra

studien

invandrare

återtestas

vad gäller

arbetslivet.

Den

läsfönnåga

av befolkningens
dvs. invandrare,

utvecklingen
"riskgrupper"

arbetslösa

i syfte

läsförmåga

i

och kompetensutveckling

av vuxenutbildning
studien
är en
senare

att studera bl.a. effekter

undersökning

allmän

men med särskild
och ungdomar.

tonvikt

av
på

att åldern vid
svenska.
De som
på
för läsförmågan
har stor betydelse
invandringen
i stort.
invandrat före tonåren läser och skriver i nivå med befolkningen
under tonåren är resultaten betydligt
sämre.
Bland dem som invandrat
från

resultat

Preliminära

och gymnasieskolan

Högstadiet

mycket

dem särskilt

Invandrargruppen

första

den

studien

visar

inte

har uppenbarligen

hjälpa

lyckats

när det gäller att utveckla läs- och skrivförrnågan.
deltar ofta isfimed sämst läs- och skrivförmåga

förmåga att läsa och skriva
men den ger inte tillräcklig
förefaller
Stl-resursen
klara
vardagskraven.
för
att
för att hjälpa de lägst utbildade.

undervisningen
på

svenska

otillräcklig

är av central betydelse för att få fäste på arpå svenska står var
med sämst läsförrnåga
arbetsmarknaden,
utanför
studerande
exklusive
meandel bland dem som läser bäst på svenska är mindre
Det är viktigt
att närmare studera sambanden mellan

Läs- och skrivförrnågan
betsmarknaden.

fjärde

I gruppen

invandrare

dan motsvarande

än fem procent.
deltagande
i utbildning,

att redovisas
lönsamhetensutvecklingen

rarprojekten
Hur
individnivå

Uppenbarligen
1960-,

1970-

kommer

sett

åtgärder,

arbetsmarknadspolitiska

på arbetsmarknaden.

och integration

Ytterligare
under
för

rapporter

läsförmåga
från invand-

1999.

1999 Myrberg,

utbildningsinvesteringar

ut i Sverige de senaste åren har varit lite
på utbildningsinvesteringar
sjönk avkastningen

och

sysselsättningskrisen

1980-talen
kom

men
i början

började
på

sedan

1990-talet.

stabilisera
Då

osäkert.
under
sig tills

började

den

SOU 1999:39

Internationella

antagligen

falla

igen.

sedermera

stigit

och i alla

1999.

Detta gäller

tekniker

både

Ett likartat
arbete.

se

Under

dock

ligger

tecken

högre

allt för privat
och längre

tabell

och forskningsresultat

som tyder på att den
1995 än 1990 NUTEK,

sektor och för naturvetare

högskoleutbildning

och

men även

B 2.1 i bilaga 2.

har noterats

mellan

utbildningsnivå

utbildning

fall

framför

fenomen

det sambandet
till

finns

Det

med kortare

för forskarutbildade

utvecklingstendenser

av Thoursie 1998
men då gällde
och chanserna att som arbetslös återgå
1992-1993
mellan
var inte sambandet

utbildning

perioden

och chansen

att återgå till

arbete helt entydigt.

Längre

i termer av större chans att som
gav inte alltid avkastning
gick snarare mellan dem som hade
ett jobb. Skiljelinjen
inte hade högskoleutbildning.
En kort gymnasieutbildning

arbetslös

respektive
kunde

alls.
t.o.m. vara sämre än att inte ha någon gyrrmasieutbildning
1994-1997
uppföljning
visar emellertid
på helt andra resultat.
Längre
ökar chanserna
utbildning
märkbart
från
att få ett jobb
till
grundskola
gymnasieskola
och över
till
kortare
och längre
högskoleutbildning.
Det enda undantaget
dem som börjar
gäller
En

gymnasieskolan
En uppföljning
mitténs
finns

förra

men avbryter under det första året.
jämförelser
av de internationella

betänkande

det i Sverige

liksom

lan utbildningsnivå,
utanför

väntad

högre

bilaga

mellan

sysselsättning
i Sverige

jämfört

i andra OECD-länder
tid

Liksom

och det särskilt

Skillnaderna

visar

1998:51

förväntad

arbetsmarknaden.

sättningsnivå
våer.

SOU

är dock

i arbetslöshet,

tidigare

ligger

för kvinnor

Sverige

i sysselsättning

Sverige

och på lägre

mindre

och

högt i sysselutbildningsni-

och de andra OECD-ländema

i för-

1996 än 1995 och arbetslösheten

i alla utbildningsgruppema

med genomsnittet

som gjordes i komockså att fortfarande
ett klart samband mel-

både för kvinnor

för OECD-ländema

se

vidare

och män

tabell

B 2.2 i

2.

Nuläget
beräknad

när det gäller svensk avkastning

på individnivå

i internationellt

på utbildningsinvesteringar
perspektiv

avseende

längre

högskoleutbildningar

Resultaten
l998b.
ges i OECD,
som gäller för
1995 kan studeras i bilaga 2 där man i tabell B 2.3 kan se att bland de
sju länder som jämförs
ligger för "samhällelig"
avkastning
Sverige

mycket

för kvinnor
och på mer genomsnittlig
nivå för män. En
också gjord på vad staten tjänar på högre utbildning
i form
ökade
skatter
jämföra
med
för
utgifter
utbildningsetc. att
statens
av
platser och studiestöd. Även i fråga om "statsfinansiell"
avkastning ligoch det
ger Sverige lågt, t.o.m. lägst bland de sju länder som jämförs

kalkyl

lågt

finns

både för kvinnor
första

och män. Detta

som internationellt
siell avkastning
gjorts.

gången

3 19-0609Vuxenutbildning

är intressant

jämförande

att notera eftersom det är
beräkningar av statsñnan-

65

66 Internationella

del har i den aktuella

För Sveriges
kunnat

kastning

avkastningen

hälleliga

OECD-studien

på grund av dataproblem.
sammanvägning
är
en

beräknas

SOU 1999:39

och forskningsresultat
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borde

den privata

ingen

"privat"

avden samoch
privat

Eftersom

av
avkastningen

vara minst 7
och minst 9 procent för männen vilket kan anprocent för kvinnorna
avkastningsnivåer
tyda något högre genomsnittliga
än i tidigare understatsfinansiell

sökningar.

avkastning

Som

OECD-kalkylen

exempel

för männen

procent

föregående
att i den närmast
och 8
på 5 procent för kvinnorna
SOU 1998:51.
kan

nämnas

låg avkastningen
jfr.

inte har kunnat genomföra några
att man i denna OECD-studie
bedet
gäller den privat avkastningen
för svensk del när
beräkningar
framsteg
efter skatt innebär den dock viktiga
räknad på inkomsterna
Trots

jämfört

med tidigare

bruttolönen
fallet.
mellan

inklusive

I den samhällsekonomiska

studier.

vilket

arbetsgivaravgifter

från tidigare
har man till skillnad
i arbetskraftsdeltagande
utbildningsgrupper

Dessutom

är också

Studiestödet

kalkylen

ingår

annars varit
beaktat skillnader

inte alltid
och

arbetslöshet.

sammanhanget
en ny faktor i det internationella
inte att begår det naturligtvis
Utan studiestödet

som nu inkluderats.
räkna den statsfinansiella

avkastningen.

av resultaten
göras med stor försiktighet.
snarast få fram konsistenta
som privat och statsfinansiell
Tolkningen

i OECD-studien
måste nu liksom tidigare
Det är dock viktigt att även för svensk del
beräkningar
av såväl samhällsekonomisk
avkastning

på utbildningsinvesteringar.

inte är
är ett tecken
att utbildning
svensk
samhällsekonomiskt
För
perspektiv.
ur
avkastihåg att den låga samhälleliga
del måste man dock komma
har
löneskala,
vi
i Svekomprimerade
ningen är beroende av den
som
inte har en
inklusive
arbetsgivaravgifter
rige. Om lönen bruttolönen
En låg samhälleliga

någon

avkastning

bra investering

kommer
produktivitet
till individens
koppling
tillförlitlig
man inte så
kalkyler
på löavkastningen
göra
nära den samhälleliga
att
genom
länder
och
deras
relalönenivåema
i
olika
neskillnader.
analys
En
av
och arläsförmåga
faktorer
såsom utbildning,
tioner till förklarande
förklarade
visar att det land där dessa tre faktorer
Endast
löneskillnadema
16
Sverige.
procent
av variatioav
var
andra
länder som
dessa
faktorer
medan
i
kunde
förklaras
man
av
nema
30-40 procent
Belgien, Kanada, Irland och USA kom upp i åtminstone
OECD,
l997c.
betslivserfarenhet

minst

ger uttryck för vilken
Skillnahar
staten
nytta
av utbildning.
der dem emellan kan användas för att diskutera fördelningen
av kostnader och intäkter mellan individ och stat. Om det skulle var så att den
Den privata

ekonomisk

privata

och statsfinansiella
individen

avkastningen

som minst

7 procent

avkastningen

respektive

i Sverige

stigit

för kvinnorna

på en så pass hög nivå
9 procent för männen och

och ligger

och minst
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på en så pass låg statsfinansiell
nivå som 4 procent för kvinnorna
för
kan
det
tyda
på att individerna
männen
kanske skulle
procent
ta ett större ansvar för finansieringen
av den högre utbildningen
rige än de för närvarande gör.

och 6
kunna
i Sve-

En utbildningsgrupp,
som också är intressant i detta sammanhang
och vars löner man särskilt studerat i OECD, är lärarna
visserligen
inte lärarna
i vuxenutbildningen
och på högskolan
men väl på
gmndskoleoch gymnasienivå.
Som framgår av tabell B 2.4 ligger
Sverige mycket lågt jämfört
med andra länder då det gäller lärarlöner
i
gymnasieskolan.

några tydliga

Resultat
Två

För
effekter

av en relativ

kan man
löneökning

i varje

fall

inte

ännu

se

i Sverige.

på företagsnivå

Översikter

produktivitet
och löner
av samband mellan utbildning,
har producerats
under året CEDEFOP,
1998a; OECD,

på företagsnivå
l998e.
främst

dessa lärare

Tillsammans
USA,

Kanada,

täcker

de in ett stort antal studier i olika länder,
Storbritannien,
Nederländerna
och Tyskland.

Sverige

med en studie. Det är den studie av Kazamaki
är representerat
Ottersten m.fl. 1996
redogjorde
för i ett tidigare delsom kommittén
betänkande
SOU
tillsammans
1996:164
med resultaten
från en del
andra svenska

studier.

Det

är sällan

kommer

så långt

företagsutbildning.

i företag
man i dessa studier av utbildningseffekter
på investeringar
i
att man kan beräkna avkastningen
Till de allmänna slutsatserna hör att:

0

utbildning

i företag

har positiva

effekter

på produktiviteten

0

utbildning

i företag

har positiva

effekter

på de anställdas

0

produktivitetseffekten

utbildning

dvs.

är större
arbetsgivare
och anställda

delas mellan
0

än löneeffekten

i företag

har effekter

på produktivitet

löner

avkastningen

och löner

företag

andra

stod för utbildningen
än det som ursprungligen
personalutbildning
till
upphov
överspridningseffekter
till
ger

även i
dvs.
andra

företag
0

urvals-

och självselektionsmekanismer

gör att effekterna
av utbildär större för dem som deltar i företagsutbildning
än för
dem som nekas/avstår
från dylik utbildning
dvs. avkastningen
på
personalutbildning
inom företag kan vara avtagande

ning i företag

olika

slags utbildning

arbetsgivare
växt

i löner

har olika

och anställda
och

effekter

i olika

kan ha andra motiv

produktivitet

t.ex.

att

typer av företag
för utbildning
än till-

klara

rekryteringen

och

67

och öka chanserna

arbetslöshet
0

respektive

personalomsättningen

minska

i kombination

utbildning

minska

att

ofta

risken

för

jobb

till intressantare

och
för att modernisera
resultat än enbart

med andra åtgärder

arbetsorganisationen

effektivisera
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ger bättre

utbildningssatsningar
0

kan
att många företag trots allt avstår från utbildning
för att dylika
i den bredd och uppslutning
som är nödvändig
till

orsaken
ligga

satsningar

ska ge full effekt

.

på senare tid är en studie som
som tillkommit
med liknande resultat som andra
1999a
gjort. Den belyser
NUTEK
betydelse som en del i ett
företagsutbildningens
internationella
studier
visat sig ligga väl till i
tidigare
har
Sverige
modemiseringsarbete.
större
Den enda svenska

studie

jfr.
SOU 1996:164;
arbetsorganisation
fråga om modern och flexibel
analysen
dock fördjupat
I den nya studien har NUTEK
SOU 1998:51.
inte bara för Sverige utan även för Danmark,
och resultat redovisas
Norge

förtagen:

den utsträckning

tillämpat

kompetensutveckling

betsrotation

i
har använts för att mäta flexibilitet
och
decentraliserat
ansvaret
man

Fem kriterier

och Finland.

i vilken
för

och resultatbaserade

arbetar

alla,

lönesystem.

i grupp, tillämpar
arföretag och arbets-

De

kallas för "frontalla fem kriterierna
som i hög grad uppfyller
dylika front-runarbetsställena
13
runners".
I Sverige är ca
procent av
ners. Sverige ligger högst i detta avseende nära följt av Finland.
arbetsställena
i Sverige hade en
Nästan 40 procent av de undersökta
ställen

för

kompetensutvecklingsplan

alla

På detta

anställda.

Norge något högre än Sverige.
för företagens
När man kontrollerat
storlek etc. visar
företagets
bildning,

område

ligger

personalens utkapitalintensitet,
har en
det sig att front-runners
I Sverige och Finland ligger pro-

produktivitet
än andra företag.
och andra företag på ca 20
mellan front-runners
duktivitetsskillnaden
Även
såsom den här deñniei mindre företag är flexibiliteten,
procent.

högre

för

av betydelse
även sjukfrånvaron

rats,

produktiviteten.

påverkas

som karaktäriserar
utbildningsnivå,
personalens

Faktorer
är

sektor-tillhörighet
branschen.

Inte

bara produktiviteten

storleken

och innovationsbenägenhet

Ju högre

utan

av flexibiliteten.
företag och arbetsställen

positivt

personalens

utbildningsnivå,

på

som är flexibla
dess
arbetsstället,

i
samt konkurrenstrycket
större arbetsställe,

sektor företaget tillhör,
större konkurrensmer kunskapsintensiv
företaget
innovationsbenäget
trycket är i företagets bransch och
mer
och högsannolikhet
är flexibelt
att arbetsstället
är desto större

produktivt.
mer modern

Dessutom

förefaller

arbetsorganisation

företag som tillhör
än de som inte tillhör

en koncern
en koncern.

ha en
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En av studiens policyslutsatser
både ibaskompeär att investeringar
för att främja utvecklingen
tens och högskoleutbildning
är nödvändiga
av ett högproduktivt

näringsliv

NUTEK,

l999a.

Sammanfattningsvis
Självger inte helt entydiga policyindikationer.
fördelaktigt
är att det är ekonomiskt
att satsa där avkastningen
är
störst. Detta betyder dock olika saker i olika länder beroende på ut-

Forskningsresultaten
klart

inkomstfördelning

vecklingsnivå,

och

utbildningssystemets

struktur.

Hur mycket

ska man satsa på att höja befolkningens
utbildningsnivå
det om utbildning
på högre nivåer, som makrostudiema
antyder, eller om utbildning
på lägre nivåer och för utsatta grupper,
som

Handlar

mikrostudiema

antyder

ningar

på ungdomar

privat

eller offentlig

Om baskompetens

eller äldre
sektor.

På kvinnor

Utbildning

eller

spetsutbildning

eller män

på arbetsplatser

Sats-

Utbildningar

för

eller i skola

Det bästa svaret så här långt är kanske att det är viktigt att satsa brett
och att diversifiera
men ständigt hålla uppsikt över utvecklingen
av avkastningen
på olika satsningar så att man inte slösar resurser på olönoch fördelar
på ett
ansvaret för finansieringen
samma investeringar
kan även vara viktigt av det
avkastningen
kan
indikation
låg
avkastning
på att utbildning
att en
vara en
med andra åtgärder för att den ska ge full effekt.
måste kombineras
varför just i
i det senare fallet är exempelvis
Frågor som aktualiseras

olämpligt

sätt. Att kontrollera

skälet

Sverige

kvinnors

komprimerade

och om inte den
ger så dålig avkastning
löneskalan
leder till snedvridningar
genom att
och vuxna felaktiga signaler om nyttan av utbildning

utbildning
svenska

ge både ungdomar
även om studieñnansiering

3.3

Sveriges

skulle

vara generös.

läge

från forskningsresultaten
Om man i ett försök att precisera slutsatserna
jämför utbildningsläget
i Sverige med andra länders och med prognoser
framtonar då
vilken bild av utbildningsbehov
över arbetsmarknaden,
Låt oss börja med att se på vad OECD:s
för ny infonnation.
1998b tillför
inte bara läget i OECD-ländema
numera
OECD,

1998

utbildningsindikatorer
Dessa indikatorer
inklusive

beskriver

nykomlingar

i

och Sydkorea utan även
Ungern, Mexiko
som Polen, Tjeckien,
med
har OECD inlett ett
rad
andra
länder.
Tillsammans
UNESCO
en
Indicators
världsutbildEducation
"WEI"
utvecklingsarbete
World
ningsindikatorer.
Det har fått som följd att i 1998 års version av utOECD
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Brasilien,

för Argentina,
Kina,

som för
mitté.

Malaysia,

Israel

Chile,

Filippinerna,

Indien,

Ryssland,

Thailand

Paraguay,

har observatörsstatus

som

möjligt,

Sverige

och Norge

andelar
0

För
delad

och

Tyskland

Nederländerna,
0
0

i den yngre
högskoleutbildning.

artonde

plats bland

högre andelar
0

högskoleutbildningen
ligger

år

25-34

placering

de enbart

gäller

som det "saknas"
på
Sverige
ligger

Sverige

har

i den yngre delen
plats bland

på femtonde

l998f.

OECD,

det första

Kanada,

och t.o.m. två WEI-länder
och Uruguay.

Paraguay

bör dock förklaras

Dessa uppgifter
För

För

med längre

OECD-länderna

är Sveriges

av befolkningen
25-34-åringar

delen

OECD-länderna

än Sverige

För naturvetare
av befolkningen

Danmark,

i arbetskraften

Det är särskilt

längre

på

Spanien,

delad fjortondeplats.

framträdande

mindre

Sverige

ligger

och USA.

Sydkorea

Norge,

har högre

del.

Storbritannien,

Australien,

efter

högskoleutbildning

För längre

med

Sverige

i befolkningen

för arbetskraftens

tillsammans

Ungern

år ligger

och USA

i befolkningen

högskoleutbildning

åttondeplats

Kanada

Endast

med Belgien

tillsammans

längre

lik-

utbildningskom-

i OECD:s

högskoleutbildade

har 27 procent

i arbetskraften.

och 29 procent

med

Jorda-

och Uruguay

25-64
och arbetskraften
Om vi ser till befolkningen
år 1996:
utbildningsavseende
relativt högt i formellt

0

tagits

Indonesien,

utbildning

och arbetskraftens

Befolkningens

SOU 1999:39

har data, i den mån det varit

bildningsindikatorema
nien,

och forskningsresultat

utvecklingstendenser

och nyanseras något.
utbildning.
formell

När

det gäller

mätt med "läsförståelse"
vet vi sedan tidigare genom den
ligger mycket bra till.
att den svenska befolkningen

"kompetens"

s.k. IALS-studien
Av

tolv

hittills

det gällde

testade

över

folkningen

länder

på de lägre

högre kompetensnivåema

Uppgifterna
arbetskraftens

befolkningen

i

de bästa resultaten

och

Sverige

än de andra länderna

uppräkningen

del 26 OECD-länder.
med längre

haft

har Sverige

hade en mindre andel av sin beoch en större andel på de
kompetensnivåema

hela skalan.

ovan avser
Det gäller

högskoleutbildning.

för yngre högskoleutbildade
med
den
helt jämförbar

SOU

för

befolkningens

längre

och

även den yngre delen av
Motsvarande
jämförelse

med naturvetenskaplig
för

1998:5 l.

jfr.

inriktning

högskoleutbildning

är inte
eftersom

SOU 1999:39

Internationella

jämförelsen

i det fallet

utvecklingstendenser

endast baserar

och forskningsresultat

sig på uppgifter

för 21 OECD-

länder.
Att

den

svenska

placeringen

befolkningen

beror

med

utbildning

kortare

blir

för

sämre

arbetskraften

det höga arbetskraftsdeltagandet
i Sverige

jfr.

tabell

B

än för

även i grupper
2.2.
Andra
länder

kommer

att
en liknande situation
som Sverige om de med åldrande
befolkning
tvingas öka arbetskraftsdeltagandet
i grupper med kortare
utbildning
med vuxenutbildning.
I Sverige har det
utan att kompensera

höga

arbetskraftsdeltagandet

redan

i stor

utsträckning

med

vuxenutbildning
en välutvecklad
som
Eftersom vuxenutbildningen
ungdomsutbildning.
i befolkningens

utbildning

utbildningen

både

arbetskraftens

del.

för

leder

det till

kompletterats
bristande

kompenserat
inte fullt

ut registreras

i Sverige av
en underskattning
och men
framför
allt
för

befolkningens

utbildning

beträffande
arbetskraften
kan nämnas att NUTEK
sektorsvis
beräkning
andelen
med lång högskoleen
av
i Sverige
med åtta OECD-länder
jämfört
Australien,

Danmark,

Finland,

Som komplement
har

gjort

Japan, Kanada,

Storbritannien,

Tyskland

och USA.

Det visar

sig då att andelen med längre högskoleutbildning
i Sverige
början på 1990-talet låg på ca 13 procent och på omkring
19 procent
de åtta OECD-ländema.
I alla sektorer "fattades" det högskoleutbildade
i Sverige

och särskilt

så i sektorerna:

vård, omsorg och utbildning
skulle
Om
Sverige

ha
de

aktuella

skulle

i ekonomin
stället

jämföra

totalt

en

sätt

om
som

sektorsfördelning

de

åtta

skulle

lång

behållit

upp i ungefär 22 procent. Detta i
skillnad på 9 procentenheter.
Att
nuvarande
skulle

Sverige

med

sin
men
med lång högskoleutbildning

andelen

komma
har

andel

samma
OECD-ländema

med de åtta OECD-ländemas

högskoleutbildade
aktuella

haft

åtta

sett behöva

för de 13 procent

motsvarande

samt

se tabell B 2.5 i bilaga 2.

högskoleutbildning

som
sektorsfördelning

el, gas och värme

gruvor;

i
i

ha

nivå på 19 procent. På
haft
andel
samma

OECD-ländema
andelen

men
högskoleutbildade

totalt sett behöva komma upp i ca 42 procent i stället
nuvarande
24 procent en skillnad på 18 procentenheter.
med de åtta OECD-ländemas
nuvarande
39 procent. Av

behållit

sin

i ekonomin
för

Sveriges

Att jämföra
dessa siffror

kan man dra följ ande slutsatser:
0
0

att vi i Sverige har en något mer kunskapsintensiv
ekonomi än vad de aktuella OECD-ländema
har
många högskoleutbildade
att vi saknar väldigt

på

de

upp
arbetskraften

aktuella

betyder

640 000 individer.

OECD-ländemas
9 procent

320 000

nivå.

inriktning

på vår

om vi ska komma
till
I förhållande

individer

och

18 procent

71
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Deltagande

i utbildning

i olika

SOU 1999:39

åldersklasser

För att få en närmare uppfattning
kan det vara
om studiedeltagandet
intressant att också analysera det årsklassvis. Det visar sig då att upp till
relativt
lågt i Sverige. I åldersklassex års ålder är studiedeltagande
19-22 relativt lågt för
sema 7-18 är det mycket högt, i åldersklassema
att sedan stiga och i åldern 30 år och därutöver
vara bland de allra
högsta. Då är man dock snarast över på "vuxenutbildning"
OECD,
l998b;
1996

I tiden

19980.
vilket

går de internationella

jämförelsema

fram till

år

vi haft i Sverige på
att den högskoleexpansion
1990-talet inte avsatt några märkbara resultat i åldersklassema
19-22 år
jämfört med andra OECD-länder.

betyder

Ett perspektiv

på hur pass mycket "vuxenutbildning"
vi har i den
högskolan ges också av en svensk studie som klassificerade
de

svenska

högskolestuderande
derande.

"traditionella"
större

i "traditionella"

den undersökningen

Av

respektive

ungdomsstuderande

avbrott

och

gymnasieskola

-

vuxenstuderande

mer
totalt

eller
sett

47 procent

-

mindre

"icke

att hösten

framgår

traditionella"
1995 utgjorde

stude

på heltid,
utan
som studerade
direkt i anslutning
till avslutad

53 procent
och de "icke traditionella"
de
studerande
vid högskolan
Brandell,
av

1998.

Ungdomars
mindre

direkt

dersökning,
grundskolan

möjligheter
trots allt förbättrade
vidare till högskolan illustreras

att mer eller
av en uppföljningsunsom SCB gjort. Den visar att av dem som 1988 avslutade
hade 82 procent gått igenom gymnasieskolan
fram till år
i Sverige

1992 och ytterligare
1994. Fram

till

gymnasieskolan

en procentenhet om man lägger till perioden 1993år 1995 hade 23 procent av ungdomarna
gått över från
till högskolan
SCB,
del är
1996a.
För högskolans

detta en kraftig ökning jämfört
sätt efter
upp på motsvarande
till

"direktövergång"
till
till

gymnasieskolan

med föregående
avslutad
Även

högskolan.
ökade

något

mellan

elevpanel

grundskola
övergången

som följdes
1983 16 procent
från grundskolan

de två elevpanelerna,

från

78

82 procent.
Efter gymnasieskolan/grundskolan

procent från
eller avbrutit
Till

studier

högskolan

ning

med en
skola/giundskola

procentenheter
För

att
vidareutbildning

utvecklingslinjer:

gick sammanlagt
21 procent 16
och 5 procent av dem som inte påbörjat
till kommunal
i gymnasieskolan
vuxenutbildning.

gymnasielinjer

via kommunal

vuxenutbildning

procentenhet
till
mellan

kommunal

7 procent en ökfrån gymnasie-

trots
att övergången
minskade
vuxenutbildning

med

två

de båda elevpanelema.

underlätta
för

kom

till

övergång

ungdomar

pekar

arbetsmarknaden
OECD

19980

och
på

tre
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0

lärlingssystem

0

dubbel

utvecklingstendenser

och forskningsresultat

i stil med det tyska

kvalificering

i gymnasieskolan-

både för högskolan

och för

arbetslivet
0

ungdomsgaranti

heltäckande

-

både

praktikerbjudanden
skolan

såsom den tillämpas

-

och

före

och

samordnade
efter

det

utbildnings-

och
lämnar

ungdomarna

i Norden.

Både lärlings-

och garantivarianten
bedöms ha mycket som talar för sig
de båda ger en bred ram för samhällets engagemang
för ungOECD,
1998.
Lärlingssystemet
lägger en större börda på

eftersom
domarna

arbetsgivarna

och det nordiska

kan förhindra

förtida

studieavbrott

har

förutom

mfl.,

garantisystemet

på kommunerna.

i gymnasieskolan

Båda

Durand-Drouhin

1998.

I Sverige

vi

utbildningssystemet

de

i

ungdomsgarantin

även

börjat

utveckla

båda

övriga
avseendena.
Den
nya
grundläggande
ger alla som går igenom utbildningen
till
studier.
behörighet
högre
för
Inom
det individuella
ramen
Sedan 1997 bedrivs
är det möjligt att få lärlingsutbildning.
programmet
försöksverksamhet
med en ny lärlingsutbildning
inom gymnasieskolan.
gymnasieskolan

med den försöksverksamheten

Meningen

och

lärlingsverksamheten

kunna

leda

utbildningar.

är att den ska ge mer stadga
fram till nya, permanenta
ska ge kämämneskunska-

De nya lärlingsutbildningama
och
för högre studier. De studerande ska
grundläggande
behörighet
per
kombinera
studier
i kärnämnen
med praktiska
studier ute på olika

arbetsplatser

men

inte

vara

anställda

under

de arbetsplatsförlagda

perioderna.

Vuxenutbildning
Bakgnindsvariablerna

i IALS-studien

har av OECD-sekretariatet
bearför att närmare belysa vuxnas deltagande i vuxenutFör elva länder, inklusive
Sverige, kan vi jämföra deltagandet

betats ytterligare

bildning.

i vuxenutbildning

efter kön och ålder,

utbildningsbakgrund,

läsförmåga

och

för arbetslösa
inkomst.

1994-1995
och handlar
25-64
om befolkningen
svensk del enbart deltagandet
inte tiden i utbildning
Sverige
vända

bildning

har genomgående

ett mycket

är

efter
från

år men berör för
1998b.
OECD,

deltagande med de här anligger
deltagandet
i vuxenutsett
i Sverige närmast följt av Nya Zeeland med 46
med 45 procent, Schweiz och USA med 42 pro-

kategoriindelningama.
på 54 procent

och anställda,

Uppgifterna

procent, Storbritannien
cent, Kanada med 37 procent

högt

Totalt

samt Australien

och Nederländerna

med

73

74 Internationella

och forskningsresultat

utvecklingstendenser

36 procent.

samt Belgien

och Irland

med 14 respek-

vardera.

tive 22 procent
Intressant
detsamma

Polen

ligger

Lägst

SOU 1999:39

dock

är

att se om mönstret
som i de andra länderna.

i Sverige

olika

över

kategorier

Man kan då notera

är

att:

med Irland
ett av de få länder - tillsammans
bland
bland
har
deltagande
kvinnor
högre
än
män. I Sverige
ett
som
främst bland något äldre kvinnor
i Irland främst bland något yngre
kvinnor.
för kön är Sverige

0

för ålder

0

i deltagande

det land som har sin tyngdpunkt
till åldersgruppema
35-44

är Sverige

i

och 45-54

förlagd

vuxenutbildning

år

25-34 år som i de andra länderna.
snarare än till åldersgruppen
i alla länder deltar de anställda i större utsträckning
än de arbetslösa
i
Enda undantaget
i detta fall är kvinnorna
i vuxenutbildning.

0

Nederländerna.

utbildningsbakgrund,

med

avseenden

0

dock

är

det

för utbildningsnivå

i alla länderna

och inkomst.

"läsförmåga"

Sverige

fördelningen

j ämnaste
0

stiger med få undantag

i vuxenutbildning

deltagandet

0

land

den

har

I alla

dessa

relativt

sett

som
mätt över respektive variabel.
finns det i ett fall ett land som ligger

Sverige

vad gäller

tannien

där både kvinnor

högre än
och det är Storbri-

i vuxenutbildning

deltagande

och män med längre

högskoleutbildning

har ett högre deltagande än sina svenska motsvarigheter.
för "läsfönnåga"
kan man på liknande sätt notera att inte mindre
tre länder i vissa fall ligger högre än Sverige på den högsta nivån
och USA.
och det är Nya Zeeland, Storbritannien
läsförmåga

än
av

med en
kan det vara intressant att komplettera
l999b.
I den fann man att trots att den
uppgift från en NUTEK-studie
svenska arbetskraften
hade en större kompetens
mätt med IALS-mått

Vad

gäller

fick

inte de svenska

petens

läsförmåga

i arbetet

anställda större möjligheter
att använda sin komvidareutveckla
anställda
i de andra länderna
och
sig än

bearbetning

som ingick i NUTEK:s
kommittén
Som
i

lönemässigt

Den
erfarenhet
Kanada,

och

i

av IALS-data.
i SOU
1998:51

hand

tredje

vanligaste

rangordningen
är:
kompetens/läsförståelse.

Polen,

Schweiz

och Tyskland.

formell

utbildning,

arbetslivserfarenhet.
av utbildning

Endast

i Irland

formell

kompetens/läsförståelse.

i Nederländerna.

och

kompenseras
därefter

arbetslivserfarenhet,

återfinns

rangordningen:
först följt

främst

Sverige

utbildningsnivå
mönster

konstaterade

fonnell
Den
USA

arbetslivs-

utbildning

gäller
och

Samma

för

Belgien,

Storbritannien

kompetens/läsförståelse
kommer

och arbetslivserfarenhet

kompetens/läsförståelse
OECD,

1997.

har
och
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Scenarier
Låt oss avsluta med ett par scenarier som belyser vilka krav som kan
komma att ställas på arbetskraften
i Sverige i framtiden.
har
NUTEK
utarbetat
två scenarier
huvudaltemativ
och ett snabbtillväxtalterett
nativ
för näringslivet
offentlig
exklusive
sektor år 2010 NUTEK,
l999b.
I huvudaltemativet
världsmarknaden
utveckla sig i enligantas
het med mer långsiktiga
trender, dvs. växa med 5,5 procent per år, medan den i snabbtillväxtaltemativet
antas fortsätta öka som under de senaste åren, dvs. med 6,5 procent per år. I snabbtillväxtaltemativet
antas
i Sverige och en snabbare
man dessutom få ett större arbetskraftsutbud
investeringsoch teknikutveckling
BNP växer
än i huvudaltemativet.
med 2,6 procent
växtaltemativet.

per år i huvudaltemativet

Arbetslösheten
tiska

andelen

öppet

och 3,1 procent

arbetslösa

i snabbtill-

och i arbetsmarknadspoli-

åtgärder

nativet

från

alternativet
Båda

reduceras i det första altersom andel av arbetskraften
14 procent år 1995 till 9 procent år 2010 och i det andra
till 5 procent.

alternativen

från kapital-

innebär

i stort en förskjutning
av produktionen
och arbetsintensiva
sektorer till kunskapsintensiva
sektorer

kunskapsintensiv
industri
och kunskapsintensiva
tjänster. Till detta
kommer
tjänsterna ökar i omfattning.
att även de arbetsintensiva
I utförutses en fortsatt minskning
bildningstermer
i efterfrågan
på personer
med enbart

grundskoleutbildning
från 30 procent år 1995 till 18 promedan efterfrågan
cent år 2010 i huvudaltemativet
i stort sett ökar när
det gäller alla andra grupper.
Särskilt
gäller det tekniker,
framförallt
Även ekonomer och jurister
och IT-utbildade.
högskoleingenjörer,
och

efterfrågas i större utsträckning
personer med kort högskoleutbildning
Andelen
med längre högskoleutbildning
än tidigare.
förväntas
stiga i
näringslivet

från

omkring

7 procent

år 1995 till

ungefär

12 procent

år

2010.
Lägger
ökad

man
efterfrågan

omsorg

till

den offentliga

på välutbildad

i framtiden

sektorn
personal

framträder
inom

Arbetsmarknadsstyrelsen,

även en tydligt
vård och
undervisning,

19980.

Sammanfattningsvis
Generell
mätt

med

svaghetema

sett är kompetensnivån
internationella
mått,
hör

den längre

delen av befolkningen

och

den

formella

hög i den svenska

högskoleutbildningen

och i arbetskraften.

utbildningsnivån,

befolkningen.
särskilt

Till

i den yngre

75
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utvecklingstendenser

76 Internationella

relativt lågt i Sverige. I ålsex års ålder är studiedeltagande
19-22 relativt
7-18 är det mycket högt, i åldersklassema
lågt för att sedan stiga och för dem som är 30 år och äldre vara bland de
allra högsta.
Upp till

dersklassema

är inte bara mycket högt
med andra länder.

i vuxenutbildning

Deltagandet

utan också mycket jämnt fördelat jämfört
förväntas arbetsmarknadens
I framtiden

i Sverige

på personer med
i Sverige medan

efterfrågan

att fortsätta att minska
antas öka i stort sett när det gäller alla andra grupper. Säroch IT-utbildade
högskoleingenjörer
skilt gäller det tekniker,
men även
Andelen
högskoleutbildning.
med
kort
och
jurister
ekonomer,
personer
från
förväntas
stiga i näringslivet
med längre högskoleutbildning
om-

gmndskoleutbildning

enbart

efterfrågan

kring

7 procent

år 1995 till

3.4

ungefär

år 2010. Till

personal

och

Sammanfattning

för vård,

detta komomsorg

och

diskussion

Sammanfattning

1

3.4.

12 procent

av välutbildad

behov

mer ett förväntad
undervisning.

i en kunskisserats är en global tillväxt
Den utveckling
som allmänt
konkurrensekonomi.
Den typen av utveckskaps- och nätverksbaserad
inför nya utmaningar.
Det gäller
politiken
ling ställer den nationella
såväl
för
dels att skapa en miljö inom landet som är attraktiv
stora som
små kunskapsföretag
litiska

spänningar

arbetsmarknaden

spektiv

förväntas

Många

och minskad

andra

relativt
länder

trygghet

utbildningspolitiken

länder

har

börjat

långt
bygga

vidare

på

i arbetslivet.

I båda dessa perroll.

spela en viktig
omläggning
diskutera
en
lärande.
Sverige
för livslångt

en politik
i detta avseende

till

utbildningspolitiken
kommit

dels att hantera tendenser till växande inrikespopå
klyftor,
polarisering
växande
regionalt

en

och kan till
sedan

skillnad

tidigare

av
har

från många
välutvecklad

vuxenutbildning.

Kompetensnivån

i Sverige

sett är kompetensnivån
den svenska befolkningen.
Generellt

och den formella

utbildningen

hög i

relativt lågt i Sverige men i
Upp till sex års ålder är studiedeltagande
19-22 år
åldersklassema
7-18 år är det mycket högt. I åldersklassema
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är det igen relativt
därutöver vara bland

utvecklingstendenser

för

att sedan
de allra högsta.

lågt

och

stiga

har Sverige bedömts
I ett OECD-perspektiv
underlätta
till
arbetsmarknad
och
övergången

och forskningsresultat

i åldern
göra

30 år och
för

mycket

vidareutbildning

att
för

utbildningsoch
Vi har en ungdomsgaranti
som innehåller
efter
lämnat
skolan.
både före och
det ungdomarna
praktikerbjudanden

ungdomar.

Vi

har introducerat

dubbel

utveckla

typer

börjat

av lärlingssystem.
relativt låg.

nya
gången till högskolan

Deltagandet

i gymnasieskolan

kvalificering

är inte bara mycket

i vuxenutbildning

och vi har
är direktöver-

Däremot

högt

i Sverige

med andra länder. Det gäller
utan också mycket jämnt fördelat jämfört
efter utbildmellan kvinnor
och män, över åldersgrupper,
exempelvis
och inkomst.
ningsbakgmnd,
"läsfönnåga"
I några enstaka fall ligger
dock

länder

vissa

högre

Ekonomisk

Storbritannien

länder,

särskilt

svensk

del är det dock

som svenska, visar
är låg i Sverige jämfört

mycket

och jurister

sett riktigt
i privat sektor.

och för

att avkastmed andra
kvinnor.

För

att skilja på olika sektorer och
är högre i privat än i offentlig

viktigt

Avkastningen

och internationellt

ekonomer

högskoleutbildningar

längre

utbildningsinriktningar.
sektor

läsför-

och med högsta

såväl

internationella
för

individer

exempelvis

och USA.

på utbildningsinvesteringar

ningen

gäller

på utbildningsinvesteringar

avkastning

studier,

Det

i Storbritannien

högskoleutbildning

med längre

måga i Nya Zeeland,

Många

än Sverige.

hyfsad

för exempelvis

ingenjörer,

som satsas på socialt utsatta grupper har ofta gett hög avde svagare grupper, som i Sverige varit särskilt betjänta
hör bl.a. invandrare,
kortutarbetsmarknadsutbildning,
av exempelvis
bildade och funktionshindrade.

Utbildning

Till

kastning.

lönsamhetensutvecklingen

Hur

för

utbildningsinvesteringar

sett ut i Sverige de senaste åren har varit lite
sjönk avkastningen
på utbildningsinvesteringar
Uppenbarligen
individnivå
1960-,

1970-

och

Det finns
Detta
tekniker

dock tecken
sedennera

gäller

framför

både

under

sig tills
men började sedan stabilisera
kom i början på 1990-talet då den antagligen föll.

1980-talen

sysselsättningskrisen
vesteringar

på
osäkert.

på utbildningsinsom tyder på att avkastningen
stigit och i alla fall ligger högre 1995 än 1990.
och
allt för privat
sektor och för naturvetare
och längre

med kortare

högskoleutbildning

men även

för forskarutbildade.
Den

senaste

uppdateringen

utbildningsinvesteringar

i

när det gäller svensk
internationellt
perspektiv

avkastning
avser

på

längre

77
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utvecklingstendenser

högskoleutbildningar

och forskningsresultat

1995. Den "samhälleliga"
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avkastningen

i Sverige

ligger mycket lågt för kvinnor
och på mer genomsnittlig
nivå för män.
Även i fråga
avkastning
ligger Sverige lågt, t.o.m.
om "statsfinansiell"
lägst bland de sju länder som jämförs
och det både för kvinnor
och
Den

män.
räknas
kvinnor

studien

och minst

kunde

inte bep.g.a. dataproblem
avkastning
på
minst
7
procent för
men en
för män impliceras.

9 procent
del bör tilläggas

För svensk
bl.a.

avkastningen

"privata"

i den aktuella

avkastningen
att den låga samhälleliga
den
komprimerade
löneskalan
i
Sverige.
Om lönen
av
inklusive
inte är kopplad till individens
arbetsgivaravgifter

förklaras

bruttolön

produktivitet

kommer

att göra kalkyler

genom
Att den samhälleliga

avkastningen
man inte så nära den samhälleliga
mellan utbildningsgrupper.
på löneskillnader

avkastningen
är låg för kvinnor i Sverige kan snabero
arbetsmarknaden
problem
på
på
förmåga att
än på kvinnors
rare
tillgodogöra
sig utbildning.

Arbetsmarknadens

Sverige

har många

behov av kompetens
och arbetsställen

företag

med en modern arbetsorsig nästan 40 procent av de
undersökta
ha en kompetensutvecklingsplan
för
samtliga anställda och ca 13 procent av arbetsställena
var s.k. frontorganirunners, dvs. de kunde klassificeras
som moderna och flexibla
I en nordisk jämförelse
arbetsställena
i Sverige

ganisation.

På dessa områden

sationer.

högst nära

spektive

visade

låg Sverige

av Finland
låg produktivitetsskillnaden
mellan

rige

näst högst

i den nordiska

följt

efter

Norge

jämförelsen.

s.k. front-runners

reI Sve-

och

andra

företag på ca 20 procent. Till de faktorer som karaktäriserar
företag och
arbetsställen
flexibla
hör
har
personalen
hög
utbildningsär
att
som
en
nivå.
Sverige
ekonomi
andel

har en något
än vad de jämförda

högskoleutbildade

respektive

bransch

skulle

på sin
inriktning
mer kunskapsintensiv
OECD-länder
har. Om vi skulle ha samma
OECD-ländema
i
som de åtta aktuella
vi

behöva

640 000

fler

individer

med

varav hälften med lång högskoleutbildning.
hade en större kompetens
mätt
att den svenska arbetskraften
med IALS-mått
visar en studie att svenska anställda inte fick större
möjligheter
sig
att använda sin kompetens i arbetet och vidareutveckla
anställda
andra
länder.
i
än

högskoleutbildning
Trots

Enligt en internationell
jämförelse
arbetslivserfarenhet
i Sverige, därefter
i tredje

hand kompetens.

är: formell

utbildning,

kompenseras
formell

Den vanligaste
arbetslivserfarenhet

främst

lönemässigt

utbildningsnivå

rangordningen

och först

i andra

och kompetens.

länder

USA

och
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Storbritannien

utvecklingstendenser

har rangordningen:

formell

och forskningsresultat

utbildning,

kompetens

och

arbetslivserfarenhet.

F ramtidsperspekti
I framtiden
enbart

v

förväntas

arbetsmarknadens
fortsätta

grundskoleutbildning

efterfrågan

att minska

på personer med
medan efter-

i Sverige

frågan antas öka i stort sett när det gäller alla andra utbildningsgrupper.
och IT-utbildade
Särskilt handlar det om tekniker,
högskoleingenjörer
och personer med kort högskoleutbildjurister
men även ekonomer,
i näringslivet
förväntas stiga från omning. Andelen högskoleutbildade
kring 7 procent år 1995 till ungefär 12 procent år 2010. Lägger man till
den offentliga
välutbildad

ökad efterfrågan
på
även en tydligt
vård och omsorg i framtiden.
inom undervisning,

sektorn

personal

3.4.2

framträder

Diskussion

ger inte några entydiga
Ändå är det
svar på frågor om vad som bör göras utbildningspolitiskt.
följa den internationella
naturligtvis
viktigt
att även fortsättningsvis
och landvinningarna
I det
på forskningsfronten.
händelseutvecklingen

Forskningsresultat

och utbildningsindikatorer

också utvärderingen
förhoppningsvis
kommer
av
senare avseendet
Kunskapslyftet
att ge viktiga bidrag framöver.
fördelaktigt
Självklart
är att det är ekonomiskt
att satsa där avkast-

ningen

är störst.

på utvecklingsnivå

dock olika

Detta betyder

saker i olika

och utbildningssystemets

länder

beroende

Hur mycket

struktur.

ska

Handlar det om
utbildningsnivå
man satsa på att höja befolkningens
elOm baskompetens
utbildning
på högre nivåer eller på lägre nivåer
ler spetsutbildning
eller män

arbetsplatser
Mot

Satsningar

eller

offentlig

eller

äldre

sektor

På kvinnor

Utbildning

på

eller i skola

bakgrund

forskningsresultat

föreliggande
utvecklingen,
av den internationella
till andra länder kan
och Sveriges läge i förhållande

det dock vara befogat
0

på ungdomar

för privat

Utbildningar

att ta upp följ ande diskussioner:

på socialt utsatta
Att satsa mer, inte minst kvalitativt,
och kortutbildade.
funktionshindrade
barn, invandrare,

samhällsekonomiskt

verkar

De är också
perspektiv.

grad berättigade

i högsta

satsningar

på dessa områden
ur ett demokratiskt

grupper-

motiverade.
och rättvise-

79
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Att,
1996:

utvecklingstendenser

som kommittén
27,
fortfarande

och forskningsresultat

i sitt

påpekade
vissa

första
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delbetänkande

ungdomar

lämnar

och kommunal

nivå.

SOU

grundskolan

utan
för
skolan
och
misslyckande
är ett
helt
oacceptabelt.
Korrigerande
måste
åtgärder
sättas in för att
intentionerna
för alla elever både i grund- och
om en god utbildning
gymnasieskolan
ska förverkligas.
På detta område behövs en förenad

fullständig

grundskolekompetens

kraftansträngning
Av

liknande

utbildning
Att

0

på nationell
skäl

är

på grundskole-

öka ungdomarnas

det viktigt
att även
och gymnasienivå.

direktövergång

till

vuxna

högskolan

få

till

tillgång

till

såväl kor-

eller annan vidareutbildning.

tare som längre högskoleutbildningar
På detta område

ligger vi lågt i Sverige jämfört med andra länder, särdet
gäller
för att
längre högskoleutbildningar.
En förutsättning
när
ska ge ett
utbildning
ett ökat deltagande av ungdomar i eftergymnasial
ekonomiskt
resultat är naturligtvis
positivt
verkliatt högre utbildning
skilt

gen visar sig vara lönsam. Det finns en del tecken som tyder
lägre arbetslöshet och stigande relativa löner för högutbildade.

0

Att bättre

utnyttja

i arbetslivet,

kompetensen

att öka vuxnas möjliginklusive
i utbildning
på

heter

lärandet
att delta i det livslånga
och i annan vidareutbildning.
högskolenivå
Vi har en bredd
utnyttjas bättre.
Det behövs

punkten

ovan,

i arbetskraftens
både fortsatta

kompetens
investeringar

i Sverige

som borde

kunna

jfr.

första

såväl

kortare

i baskompetens

och högskoleutbildning,

spetsutbildning

på det:

som längre med samma motivering
som i andra punkten ovan för att
främja utvecklingen
högproduktivt
näringsliv.
I en internationell
ett
av
fattas det många högutbildade
jämförelse
i den svenska ekonomin.
En

förutsättning

för att fler individer
ekonomiska
effekter

med bättre utbildning
är att kompetensen

ge positiva
till användning.

0

Att bygga ut högskolan

Om både fler

Att diskutera

verkligen

ska

kommer

ytterligare.

unga och vuxna
den byggas ut. Det blir en följd
0

i arbetslivet

ska kunna

studera

av ovanstående

hur finansieringen

på högskolan

punkter.

av satsningama

ska fördelas.

måste
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Om

Internationella

den samhälleliga

utbildningssatsningar
den samhälleliga

utvecklingstendenser

avkastningen

ligger på en nivå som motiverar
den
statsfinansiella
avkastningen
är lägre än
men
och den privat högre, kan detta tas som ett tecken på
borde

att kostnadsfördelningen

dema/arbetsgivama.

På denna

kunna

och individer

betslösa

0

från staten till
mer faktaunderlag

förskjutas
behövs

punkt

har idag men det kan vara viktigt
kussionen
om ansvarsfördelningen
reningar

vad som kan göras för att kvinnor
utdelning på sina utbildningsinvesteringar.

Att diskutera

bakom

Hypotesen

denna

andra OECD-länder

borde

punkt
kunna

sina utbildningsinvesteringar
Tre

viktiga

förutsättningar

För det första

bildningsval

är att kvinnor
få åtminstone

än vi

anställda,

ska få bättre

välunderbyggt

ar-

ekono-

i Sverige

precis som i
lika hög avkastning
på

för att de ovan
ska kunna leda till bra resultat.

måste individerna

på ett

för

som männen.
tillkommer

och diskussionerna

satsningarna

indivi-

disatt ändå påbörja den principiella
mellan staten, arbetsgivare,
fackfö-

för ungdomar
och vuxna,
utanför arbetslqaften.

och personer

misk

och forskningsresultat

och företagen

antydda

kunna bygga

informationsmaterial.

sina utInformation

och vägledning

för individerna
där de befinner
måste vara lättillgänglig
i individuella
studieplaner. Det handlar dels om
infonnation
och utbildningsanordnare
och kvaliteten
om utbildningar
hos dessa, dels om vägledning
när det gäller att hitta den individuellt
sig och kunna

omsättas

mest tillfredsställande
betsmarknadens
krav.
För

det

andra

utvecklingsvägen

måste

alla

utbildningar

givet

egna

och

intressen

och ar-

utbildningsanordnare

Utan ett system för kvalitetssäkring
av utbildningsanfram en kvalitetsutveckling
och mekanismer
är det svårt att
ämförbarhet
i
utbildningsutbudet.
garanterarj
som
också viktigt att satsningar kommer
För det tredje är det naturligtvis
jobb, som ökar efigång som leder till att det skapas fler kvalificerade

kvalitetssäkras.
ordnare

terfrågan

på välutbildad

petens bättre tas till vara.

arbetskraft

och som gör att existerande

kom-

81

82 Internationella

utvecklingstendenser

och forskningsresultat
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Översikt

4

första

åren

av

utbildning

med

har

Kunskapslyftet

vuxenutbildningsområdet,

inte minst

Det har dessutom
är aktuella

av

i Sverige

vuxna

inom

utvecklingen

den kvantitativa

av

utvecklingen

De

av den kvantitativa

skett en del förändringar
för denna satsning. Inledningsvis

inneburit

stora förändringar
kvantitativ
synvinkel.
ur en
inom de regelområden
som

ges därför en kort redovisde
både
viktigaste
regelförändringama
vad gäller de olika stuav
diestöden
och vad gäller statsbidragstilldelningen
till kommunerna
för

ning

Kunskapslyftet.

följer en översiktlig
Vidare
bild av de volymförändrespektive inom den
som skett på hela vuxenutbildningsområdet
kommunala
Därefter
vuxenutbildningen.
studeras Kunskapslyftet
uti-

ringar
från

prioriterade

deltagarnas

målgrupper,

avseende

på olika

redogörelse

för en uppföljning
rörande
efter ett år.
i Kunskapslyftet

deltagare

4.1

utbildningsanordnare.

Avslutningsvis

görs

det som hänt den första

Uppdateringar

av

studiestöd

statsbidrag

och

och med

studieñnansiering

regler

för

en kort
kullen

vuxen-

till

Kunskapslyftet

4.1.1

De

viktigaste

regelförändringama

vad

gäller

vuxenstudiestöd
De studiefinansieringsformer
är Särskilt
Särskilt

utbildningsbidrag,

vuxenstudiestöd

som är aktuella inom vuxenutbildningen
UBS; Särskilt vuxenstudiestöd,
SVUX;

för arbetslösa,

SVUXA

och studiemedel.

För

att kunna få UBS krävs att man är minst 25 år och högst 55 år. Desstill a-kasseersättning
och vara antingen
utom ska man vara berättigad
arbetslös eller arbetstagare
där arbetsgivaren
i stället anställer en långtidsarbetslös.
SVUX vänder sig i första hand till vuxenstuderande
med

83

84 Översikt

av den kvantitativa

relativt

kort tidigare

utvecklingen
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utbildning

och består av en bidragsdel
och en lånedel. SVUXA
är ett vuxenstudiestöd
som i mycket liknar SVUX, men
som är speciellt avsett för och endast kan sökas av arbetslösa. För närhänvisas till Kunmare detaljer angående UBS och andra studiestöd

tidigare

skapslyftskommitténs

de ursprungliga

Enligt
för högst

360 dagar

denna tid förlängas

till

högst

1998:51.

SOU

lämnades

reglerna

för heltidsstudier.

der för den som är arbetslös.
arbetslös

delbetänkande

Särskilt

Från

utbildningsbidrag

och med

600 heltidsdagar

l juli

1998 kan

20 heltidsmåna-

både den som var
början och den som varit arbetstagare med Särskilt utmen blivit arbetslös när ansökan om förlängd tid ska

från

bildningsbidrag,

Som arbetslös

högst
räknas

göras.
För den som studerar på deltid har möjlig
räknas om till
genom att antalet deltidsdagar

tidsdagar.
dänned

Den som haft UBS för halvtidsstudier
ha förbrukat
50 dagar av de möjliga

garna.
Förlängningen

av stödet för
Detta innebär

arbetslösa

tid med UBS

förlängts

vad de motsvarar
i helunder 100 dagar anses
360 respektive
600 da-

gäller

längst

till

och med

att endast de som påbörjade sina studier under hösttenninen
1997 har möjlighet
att utnyttja alla dagar av de
600 möjliga med Särskilt utbildningsbidrag.

den 30 juni

1999.

Det har också

avseende vilken uten del förändringar
studier som berättigar
till Särskilt utbildkan
gymnasial
utbildning
Arbetslösa
har
treårig
ningsbidrag.
en
som
saknar betyg/kunskaper
i kämbeviljas bidraget om de uppenbarligen
inte. Dessutom
är kurser på
ämnen. Andra ämnen beaktas därvidlag

bildningsbakgrund

genomförts

och vilka

som skulle ha berättigat till UBS inom den kommunala
stödberättigade
även som folkhögskoleutbildning.
för orii första hand Särskilt utbildningsbidrag
prioriteras

folkhögskola

vuxenutbildningen
Vid

urval

I andra hand beviljas

enteringskurser

och för studier

på grundskolenivå.

stöd för studier

på gymnasienivå.
där

fanns tre urvalsgrupper
och
yrkeskurser
kombinationen

före

studier

den

gymnasiala

kärnämnen
finns

nivån

prioriterades

det ingen

sådan prioriterad

Tidigare

med enbart

kurskombination

yrkeskurser.

inom
vissa

Numera

för gymnasienivån.

I

före
går den som har ett färre antal terminer i tidigare utbildning
Vid likartad utbildningsnivå
och likartad utden som har fler tenniner.
de som varit arbetslösa en längre tid före
bildningsbakgrund
prioriteras
urvalet

dem som varit arbetslösa en kortare tid.
har en större förändring
När det gäller SVUXA
detta studiestöd
för studier

gränsning.

också

på gymnasial

nivå,

genomförts

i det att

Det kan nu erhållas under två år
och denna förändring
gäller utan tidsbe-

har förlängts.

Översikt
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4.1.2

för

Regler

fördelning

av den kvantitativa

statsbidrag

av

utvecklingen

till

Kunskapslyftet
skolverk

Statens

Kunskapslyftet,
och med

1999.

1998 ansvaret för att leda och följa
från
vilket bland annat innebär att fördela statsbidrag
till
rikets
kommuner
statsbidrag
Denna fördelning
av
har sedan

1 juli

1998:276
om statligt stöd till sårför vuxna. Regeringen
har i regleringsmedel för
Skolverket
föreskrifter
och tilldelat
SFS

sker med stöd av Förordningen
skilda satsningar på utbildning
brevet
för

och utbildningsnivå

utifrån

ska genomföras.

för 101 150 årsstudieplatser

Utbildningsplatserna

vuxenutbildning.

arbetslöshet

beräknas

medel

regeringen

omfattningen

i varje

kommun

och statsbidraget

ambitioner
var kommunernas
önskemål och förkommunernas

104 O00 årsstudieplatser.

sammanlagt

inom

med hänsyn

som
av den utbildning
de utvecklingsinsatser
som pla-

till

neras för år 1999.
Inför
starten
av Kunskapslyftet
tillgodosåg
mycket höga. Regeringen
delade

fördelas

och inriktningen

tas också

Hänsyn

budgetpropositionen

Enligt

vuxenutbildningssatsningen.

1999 beräknar

gymnasial
till

meddelat

98-12-17

den särskilda

Den

utbildningsvolym

nu har fördelat för 1999 är alltså något mindre på årssom Skolverket
18-månafördelade
under den inledande
basis än den som regeringen
Ett antal

dersperioden.
större

kommuner

fick

betslöshet

Kommunernas

årsstudieplatser.

ansökningar

för

kommuner

Många

1999
fick

att genomföra
en
deras
andel
av arav

då möjlighet

än vad som motiverades
och utbildningsnivå.

utbildningsvolym

omfattade
därför

totalt

en något

ca 120 000
lägre tilldel-

ning av utbildningsplatser
än vad de önskat.
själva
ska kommunerna
För att få del av stödet till Kunskapslyftet
på
fortsätta
att finansiera
av vuxenutbildning
en lika stor omfattning
före
Kunskapslyftet.
de
bedrev
gymnasienivå,
som
har vid den slutliga beräkningen
Skolverket
av medel avsatt 24 500
kurser och orii kurser kategori A allmänna
kr för en helårsstudieplats
i kurser kategori Y
och 38 500 kr för helårsstudieplats
enteringskurser
har
Vissa kurser som tidigare angavs som yrkeskurser
yrkeskurser.
fått

ändrad

empel på sådana kurser
Som villkor

De anges nu som allmänna kurser
A och Redovisning.
Företagsekonomi
är

kategorisering.

för statsbidraget

kommunen

gymnasial

och ex-

gäller att

anordnar och genomför
år 1999 sammantaget
vuxenutbildning
i den omfattning
som minst uppgår
under

på kurser i
med fördelning
summan av de verksamhetspoäng,
i kategori Y, som anges i bilagan till Skolkategori A respektive
till

85

86 Översikt

av den kvantitativa

verkets

beslut:

utvecklingen
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Kunskapslyftet

1999 Volymkrav
och statsbidrag
i
per kommun, och de verksamhetspoäng
som ska genomföras
den av Skolverket
fastställda basorganisationen.
Om en kommun
under det första halvåret
inte beräknas

genomföra

hälften

minst

av denna
förordning
30

enligt

ovannämnda

medel

till kommuner

verksamhet

som har genomfört
stödet lämnats.

den för vilket
kommunen

i övrigt

bildningen

och

genomför

för

insatser

infomiation,

får

§ omfördela

Skolverket

utnyttjade

en större verksamhet

än

för utveckling

rekrytering,

av vuxenutvägledning
eller

andra kvalitetshöjande
insatser som beskrivits
i kommunens
ansökan om statsbidrag för Kunskapslyftet
år 1999.
kommunen
medverkar
i den särskilda rapportering
som avses ske
i maj och november
1999 och i övrigt deltar i uppföljning
och
av verksamheten.

utvärdering
I de fall

tilldelas

statsbidrag

två eller flera kommuner

gemensamt avser
verksamhet.
Det är möjligt
gemensamma
medel mellan kursanslagen
kategori
A
att omfördela

kommunernas

volymkravet

för en kommun
och kategori
Y

genom
i kategori

verksamheten

gori A till kategori

för
statsbidraget
att använda kvoten mellan
A och kategori Y. Vid omfördelning
från kate-

Y är kvoten

0,64 och från kategori

Y till kategori

A

1,57.
Vad

gäller

att Skolverket,
kommunlista

fortlöpande

den grundläggande

enligt
som
utifrån

antal
annat
utbildningsnivån
först

med

procent.

egna

gäller

fortfarande

har att fördela 5 000 platser. Den
visar turordningen
vid fördelning
av stöd justeras
aktuell statistik. Härvidlag
tar man hänsyn till bland

arbetslösa,

grundläggande

vuxenutbildningen

regleringsbrevet,

antal

i kommunen.

vuxenutbildning
medel

utöka

invandrare

och

den

allmänna

till statsbidrag
för
att få tillgång
måste kommunerna
liksom
tidigare

För

den

ordinarie

verksamheten

med

10

Översikt

SOU 1999:39

4.2

av den kvantitativa

utvecklingen

inom

Volymförändringar

vuxenutbildningsornrådet

4.2.1

totala

Den

1995-

vuxenutbildningsvolymen

1998
som mött vuxna under de senaste åren har varit
omfattande
och mycket varierande.
l tabell 4.1 ges en sammantagen
storleksordningarna
uppdelat på olika utbildbild av de ungefärliga
i tabellen
grundar sig på skilda sätt att
Uppgifterna
ningskategorier.
och de har därför omräknats enligt nedanstående
definiera helårsplatser
Det utbildningsutbud

beskrivning
skolornas

till

omräknas

möjlig. Folkhöggöra en jämförelse
i antal deltagarveckor
som i sin tur
betrakvuxenutbildning
För kommunal

för att överhuvudtaget
utbildningsvolym
mäts

årsstudieplatsef.

De gymnasiepoäng
som
som en helårsplats.
har på samma
inläses på Statens skola för vuxna och Sñzs elevtimmar
räkoch högskolorna
På universiteten
sätt omräknas till helårsplatser
tas 756

gymnasiepoäng

utifrån

nas helårsstudenter
nadsutbildningens

antal

högskolepoäng

Inom

arbetsmark-

på
deltagarantal
ett genomsnittligt
heltid ut, per månad över året. Slutligen kan noteras att personalutbildning räknas i antal utbildningsdagar
som sedan omräknas till helårsstuområde

räknas

dieplatseñ.
är de antal helårsplatser
av alla dessa olika volymmått,
annat än mycket grovt. Förändsom anges i tabell 4.1 inte jämförbara
ring över tid inom samma kategori ger däremot en mer korrekt bild av
till
från läsårsredovisning
Beroende
utvecklingen.
på omläggningen
På grund

kalenderårsredovisning

årsstatistik.

av de källor
som Kunskapsför kautbildningskategorier
för några
i några

använt, uppgift
1996. För år 1996 har därför

lyftskommittén
lenderåret

saknas,

skattningar

gäller t.ex. för personalutbildningen.
för 1998 skattats
har också uppgifter

Detta

för högskolan,

34 deltagarveckor

inkl.

2 lovveckor,

gjorts

utifrån

halv-

I vissa fall, t.ex.
och då utifrån mer

totalt 160 arbetsdagar, beräknas motsvara

en årsstudieplats.
2 För Sfi finns inget generellt sätt att beräkna helårsplats. För både SSV och Sñ
har här använts en analog tillämpning av beräkningssättet för kommunal
vuxenutbildning
756 poäng. I antal arbetsdagar innebär detta 180 för kommunal
vuxenutbildning,
Sñ och SSV.
3 40 högskolepoäng, vilket motsvarar 200 arbetsdagar, ger en helårsstuderande.
4 260 arbets- och utbildningsdagar ses som en helårsstudieplats både för
arbetsmarknadsutbildning

och personalutbildning.

87

88 Översikt

av den kvantitativa

siffror.

preliminära

utvecklingen

Mycket

myndighet
mer respektive
1999. Tabell 4.1 innehåller,
versitet
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för år 1998 komav statistikbearbetningen
under våren och sommaren
att redovisa
slutligen, två olika volymuppgifter
för uni-

och högskola.

Uppgifterna
inom parentes anger volym för bealla
högskolestuderande
eller
av
som är vuxenstuderande
s.k. icke-traditionella
studenter.
För att räknas som icke-traditionell
student måste man antingen läsa på deltid, ha gjort ett långt uppehåll i

räknat

antal

studierna

eller

beräkningssätt

ha börjat

läsa vid 25 års ålder eller

utgjorde

denna

högskolestuderande
tabell

hösten

senare. Enligt detta
47
procent
grupp ca
av totalvolymen
1995 Brandell,
1998. I volymsumman
för

4.1 ingår därför

endast den del som räknas som vuxenstuderande.
mått på årsstudieplats
torde ändå kunna konstateras

lite olika

Trots

att grundutbildningen

utbildningskategoriema

inom

universitet

och högskola

när det gäller utbildningen

kommunala

vuxenutbildningen

anordnarna.

Främst

är en av de största
Även den
av vuxna.

kan räknas bland de största utbildningspå de senaste årens kraftiga tillväxt
inom
denna skolform
framstår kommunal
till och med som
vuxenutbildning
den största enskilda utbildningskategorin.
Efter dessa båda större katekommer

gorier
ligen

personalutbildning,

små skolformer

Vad

arbetsmarknadsutbildning

där personalutbildningen

högskolan
vandrare

beroende

har den största volymen.

i sammanhanget

och statens skola för vuxna.
i tabell
folkbildningen

gäller

folkhögskoloma.

Studieförbundens

framstår
4.1, redovisas

både

och folkSom täm-

svenska

volymen

för

in-

endast för

verksamhet,

som också är en del av
folkbildningen,
Den är dock svårare att uttrycka
är mycket omfattande.
i någon form av årsstudieplats
och har därför inte medtagits.
När man läser tabellen måste man också se utvecklingen
i sitt utoch arbetsmarknadspolitiska
bildningsperspektiv.
Samtidigt med den

volymökning
kurserna
samma
ned.

som Kunskapslyftet
för arbetslösa bort vilket

period

gick

dessutom

innebar,

dämpade

volymen

togs de statsfrnansierade
den totala effekten. Under

för arbetsmarknadsutbildningen

att det kan vara lite vanskligt
att jämföra de olika kategorierna
tiden
tabell
visar
4.1
den
totala
volymen
över
att
av vuxenutbildning
grovt räknat har ökat från knappt 400 000 platser 1995/96 till drygt
450 000 kalenderåret
1998. Under denna tidsperiod
har alltså utbildTrots

ningsvolymen

ökat med ca 14 procent.
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Tabell

Översikt

4.1

Utbildningsvolym
studieåret

ningskategorier

av den kvantitativa

i helårsplatser
1995/96

Folkhögskolan

-

inom

kalenderåret

vissa

utvecklingen

utbild-

1998

1995/96

1996

1997

1998

34 400

34 000

34 600

34 000

Kommunalvuxenutbildning
Grundläggandevuxenutb

25 000

25 000

28 900

27 000

Gymnasialvuxenutbildning

75 800

90 300

114000

142000

5 800

4 800

3 800

4 500

Statensskolaför vuxna

l 400

2 000

2 450

2 100

Svenskaför invandrare

24 400

20 300

14600

12500

Påbyggnadsutbildning

Universitetoch högskola
Grundutbildning

233 100
109 600

234 400
l 10200

244 200
114 800

255000
120 000

Arbetsmarknadsutbildning

45 600

45 600

36 900

41 900

Personalutbildning

75 100

75 900

68 550

67 650

Summa,avrundad

397000

408 000

418 500

452 000

Anm. För närmare definitioner,

se texten.

Källor:
Arbetsmarknadsstyrelsen,

1997,

1995/96. Arbetsmarknadsstyrelsen,

Arbetsmarknadsverkets

årsredovisning

1998, Arbetsmarknadsverkets

årsredovis-

ning 1997.
1997, Årsredovisning 1995-1996.
Folkbildningsrådet,
1998, Årsredovisning 1997. Folkbildningsrådet,
Årsredovisning
1999,
1998.
Högskoleverket,
1997, Årsrapport för universitet och högskolor 1995/96.
Folkbildningsrådet,

Högskoleverket,

1998, Årsrapport för universitet och högskolor 1997.
uppgifter. Rektor för Statens skola för vuxna i Härnösand

Lundh A., Muntliga

SCB, 1999, Registerutdrag om personalutbildning
1997 och 1998, Lennart
Forssén. SCB, 1996, Personalutbildning
1995 och 1996, Statistiska meddelanden. SCB, 1998, Statistiska meddelanden, U 22 SM 9801.
Skolverket, 1997, Skolan isiffror 1997: Del
Betyg och utbildningsresultat.
Rapport nr 128. Skolverket, 1997, Skolan
Jämförelsetal för skolhuvudmän.
Rapport nr 134. Skolverket, 1998, Skolan isiffror 1998: Del l Betyg och utbild.
ningsresultat. Rapport nr 142. Skolverket, 1998, Skolan isijfror 1998: Del
Elever och lärare. Rapport, nr 148. Skolverket, 1999, Första året med Kunskapsb/ftet. Delrapport nr
Statens skola för vuxna i Härnösand, 1997, Årsredovisning 1995/96.
Statens skola för vuxna i Norrköping,
1997, Årsredovisning 1995/96. Statens
skola för vuxna i Norrköping, 1999, Årsredovisning 1998.
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4.2.2
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utvecklingen

inom

Utbildningsvolymen

Under

1990-talet

ning.

har olika

för arbetslösa.

För att
har

vuxenutbildningen

satsningar

på kommunal

gjorts

under

ökat

1990-talet

kan

Detta ger visserligen
visar utvecklingen

gymnasial

4.2 Antal

Tabell

studerande
mätvecka

Antal

samt påbyggnadsutbilding,

grundinklusive

41/42

Andel

studerande

gymnasial

1990

125 200

51

1991

129 800

54

1992

137 800

58

1993

140 650

66

1994

146 500

71

1995

156 000

74

1996

174 450

76

1997

221 500

80

1998

237 350

84

Källor:

vuxenutbildning,

i kommunal

nivå

och gymnasial

Kunskapslyftet,

År

växer över tiden.

utbildning

läggande-

man, trots förändantalet studerande.

genom åren, jämföra
ett grovt mått, men tendensen är tydlig. Tabell 4.2
absoluta
tal, men även hur andelen
i avrundade

i statistikredovisning

ringar

vuxenutbild-

fanns t.ex. ett särskilt statsbidrag till kurser
bild av hur den kommunala
en sammantagen

Kunskapslyftet

Innan

vuxen-

1990-talet

under

utbildning

kommunal

nivå, %

vecka 41 1993, Statistiska meddelan-

SCB, 1995, Vuxenutbildningen

den, U 30 SM 9501. Skolverket,

1995, Skolan i siffror Del

Skolverket,

Del

1998, Skolan i siffror:

Rapport nr 74.
Rapport nr 148. SCB, 1998, Databas,

mätvecka 42.
Antalet

studerande

under

de senaste
Denna förändring
dan

inom
åren.

har nästan

1992 har antalet
till

43 000

36 000

kommunal
Sedan

har ökat markant

är Ökningen nästan 90 procent.
uteslutande
skett på gymnasial
nivå. Se-

studerande
år

vuxenutbildning

1990

1997.

på grundläggande

Antalet

studerande

nivå
inom

minskat

från

påbyggnads-

var relativt högt 1992, ca 15 000. Fem år senare, 1997, har
siffran
sjunkit till under hälften,
som den totala
ca 7 000. Samtidigt
ökat under de senaste
volymen ökat har även andelen heltidsstuderande
åren. Dessutom
har också antalet kurser per studerande ökat från 3,5

utbildning

kurser

per elev hösten

1994 till

4,5 kurser

per elev hösten

1997. Detta
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faktum

av den kvantitativa

utvecklingen

i helårsstuderande
att ökningen
är större än vad tabellen
Sålunda kan man konstatera att det utan tvivel skett
en kraftig
ökning av den kommunala
vuxenutbildningen
under 1990-talet.
I de fall några siffror inte helt överensstämmer
mellan tabellerna
i
detta kapitel, beror detta på att olika källor från olika tidpunkter
ibland
har använts. Dessutom
använder källorna
ibland olika klassningssätt;
gör

antyder.

t.ex. kan en elev räknas endast en gång, oavsett om eleven studerat på
flera nivåer, som i tabell 4.2 eller räknas flera gånger
om han eller hon
studerat på både grundläggande
och gymnasial nivå, som i tabell 4.3.

4.3

Kunskapslyftet

och

den kommunala

vuxenutbildningen

4.3.1
Den

statistikkälloma

Om
statistik

skiftande

som

stått Kunskapslyftskommittén
och kvalitet.

Statens

ursprung
om vuxenutbildningen

formation

en särskilt utvald mätvecka
Genom regeringsbeslut,

insamlade

1997-06-12,

statistisk

har Skolverket

fått

är av
in-

och under
i uppdrag

Den rapport som
om Kunskapslyftet.
grundades på data om Kunskaps-

under den särskilt

I maj 1998 korn delrapport

förfogande

samlar

både sett över hela terminer
under hösten.

att följa och halvårsvis
rapportera
kom i december
1997, delrapport

lyftet

till

skolverk

utvalda

mätveckan,

vecka 42, 1997.

2 som behandlade hela hösten
1 behandlade,
som delrapport

1997. Samma
data om Kunskapslyftet,
har även insamlats från vecka 42, år 1998, men dessa har Skolverket
valt att inte
bearbeta. I stället presenterade
1999 en rapport, delrapman i januari
port
och jämför
siffrorna
för hösten 1997 och
som sammanställer
våren 1998. Några siffror som skulle kunna ge information
om hösten
1998 finns därför ännu inte i Skolverkets
rapportering.
Senare under år
1999 kommer Skolverket
att ge ut en rapport om hela hösten 1998.
I delrapport

enutbildningen,
munalt

3 redovisas

verksamheten

dvs. verksamhet

finansierad

gymnasial

särredovisa

Kunskapslyftet

huvudorsak

anförs

inom

i den totala

verksamhet.

med hänvisning

att kvaliteten

gymnasiala

vux-

såväl Kunskapslyftet
Skolverket
till

främst

iuppgiftslämnandet

som komhar valt att inte
tre orsaker. Som

från kommunerna
är sådan att ett särskiljande
skulle kunna vara missledande.
I många
kommuner
är det förenat med stora svårigheter
att särskilja Kunskapslyftsstuderande
från deltagare i den ordinarie
kommunala
vuxenutbild-

91

92 Översikt
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utvecklingen

av den kvantitativa

har
att då man i ett längre perspektiv
menar Skolverket
den
övriga
med
Kunskapslyftet
vuxenutmålsättningen
att integrera
leda till att skillnader
i uppföljningen
kan ett särskiljande
bildningen
därmed försvåras.
förstärks
snarare än minskas och att integreringen
Vidare

ningen.

inte heller motiveras
att en särredovisning
menar Skolverket
för
den endast krävs en
det
eftersom
statsbidragstilldelningen
utifrån
från vilken
vuxenutbildningen
rapportering
om den totala gymnasiala

Slutligen

utgår
I stora
gare eller verksamhetspoäng.

Då man ska beskriva
och samhällsekonomiskt

ett utbildningspolitiskt
att utgå från studerande.

Eftersom

ofta bättre

stora delar
kompletteras

inte

har

med

denna

ansats

grundstatistik

detta

sätt kan

man
1998 jämfört

hösten

i viss

uppföljning

direkt

från

visa utvecklingen

fått
SCB.

På

åren 1997 och

hösten

i databasfonn

1998 har av
SCB. På

från

bild
få en kompletterande
har inlämnats
1997. Datamaterialet

utsträckning

med hösten

som en del av datainsamlingen
vuxenutbildning
av kommunal

kommunerna

är det
i
rapportering

perspektiv.

direktrekvirerats

Kunskapslyftskommittén

uti-

perspektiv

målgmppsredovisningen

för mätveckan

materialet

det insamlade

Kunskapslyftet

Skolverkets

i databasform

detta sätt kan Kunskapslyftskommittén
1998 även ur ett mer individrelaterat
Även

har

kursdelta-

från

statistikredovisning

Skolverkets

delar

från

sedan avräknas.

basorganisation

fastställda

kommunens

till
och

Skolverkets
omfattar

av

av
ordinarie

verksamhet

1998.
den 15 oktober
1997 respektive
den 15 oktober
som pågick
är, som ovan noterats, behäftad med vissa
Denna s.k. mätveckostatistik
kvalitet. Därför ska man inte fästa alltosäkerheter vad gäller siffromas
Om man däremot jämför siffror
fördelningar
bilden av tendenser,

för stor vikt vid absoluta siffror.
torde dock
två olika mätveckor

4.4.2,

4.4.3

kompletteras

fristående

jämförs

och

blir trovärdig.

utvecklingsriktningar
I avsnitten

från

och i viss mån även avsnitten 4.4.1 och
från de
källor av material
ersätts ovanstående

och 4.4.4,
eller

utvärderama.

nationella
i dessa avsnitt

vuxenutbildningen
Den kommunala
arbetsmarknadsoch folk-

även med exempelvis

högskoleutbildning.
Redovisningen

nedan följer

i möjligaste

statistiken
men eftersom
endast bör jämföras med varandra

ordning,

1 texten.

mån källorna

i kronologisk

från mätveckoma
av nödvändighet
har dessa båda källor sammanhållits

Översikt
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4.3.2

Kvantitativa

Omfattningen
från

av den kvantitativa

förändringar

utvecklingen

1997-1998

ökade kraftigt
vuxenutbildning
av studierna i kommunal
1997 till våren 1998. Antalet
heltidsplatser
i den totala

hösten

kommunala

gymnasiala

vuxenutbildningen

steg från ca 114 000 hösten
är en ökning med ca 25 procent. Att det skett en tillväxt kan noteras oberoende av om man räknar
omfattningen
i verksamhetspoäng,
antal studerande, antal kursdeltagare
eller antal kurser per elev. Orsakerna till ökningama
är flera. Kommu1997 till

drygt

140 000 våren

1998, vilket

nerna behövde en del av hösten 1997 på sig för att bygga
och liknande
i samband med Kunskapslyftets
rer, rutiner
1997. Detta
ning under

ledde till
den första

upp struktustart i juli
inte korn i gång i full omfatt-

att all undervisning
terminen.
I och med den omfördelning

som skedde mellan kommunerna
ningen fortsätta ytterligare.
Våren

av platser
av hösten 1997 kunde ökinnehåller
dessutom fler kursveckor
i slutet

än hösten.
Det

totala

avtalad

volym

antalet

sial verksamhet
under

hösten

genomförts

för hösten
1998 tyder

Tabell

uppdelat

basorganisationen.
tal i minnet,

ca 90 procent av
finansierad
gymna1998. Data från mätveckan

motsvarar
och kommunalt

1997 och våren

på att volymen

till nära 100 procent.
4.3 visar antalet studerande

bildningen
absoluta

verksamhetspoäng

för Kunskapslyftet

för de första

inom

den kommunala

vuxenutoch den kommunala

på Kunskapslyftsstuderande
Med

den kritiska

18 månaderna,

hållningen

kan ändå några slutsatser

till jämförelser

mellan

dras.

delen av vuxenutbildningen
uppvisar en kraftig tillden
grundläggande
delen
växt samtidigt
minskar,
inte minst komsom
egenfinansierade
grundläggande
utbildning.
Av tabell 4.3
munemas
kan man också utläsa att Kunskapslyftet
ökat sin kvantitet av gymnasial
Den gymnasiala

utbildning

markant

sin mängd

av grundläggande
vuxenutbildning,

kommunal

påbyggnadsutbildning,
rande.

Motsvarande

en ökning

med drygt

och att den kommunala

vuxenutbildning.
inklusive

basorganisationen
Den totala

av
men exklusive
1997, 221 000 stude-

Kunskapslyftet,

är i runda tal för oktober
siffra för oktober 1998 är 233 000, vilket
5 procent.

minskat

volymen

innebär

93

94 Översikt

Tabell

nivåer

vuxenav kommunal
1997
i oktober
mätveckan

påbyggnadsutbildning,

exkl.

utbildning

på olika

studerande

4.3 Antalet
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utvecklingen

av den kvantitativa

och 1998
Antal studerande

1998, v 42

1997, v 42

Gymnasial
vuxenutbildning
Kunskapslyftet
Basorganisationen

106 500
78 500

130 000
69 500

Totalt

185 000

199 500

Basorganisationen

13 300
22 700

20 500

Totalt

36 000

33 500

Grundläggande
vuxenutbildning
Kunskapslyftet

1997, Kunskapslyftet

Skolverket,

Källa:

13 000

Verksamhetsuppföljning.
- en

SCB,

1998, Databas, mätvecka 42.

skiljer man på olika
av statsbidrag till Kunskapslyftet
orienteringskurser.
och
kurser,
yrkeskurser
allmänna
kurser;
typer av
under
situationen
och
beskriver
Tabell 4.4 utgår från denna uppdelning
på
vuxenutbildningen
för hela den totala kommunala
läsåret 1997-1998

Vid

fördelningen

Fördelningen

gymnasienivå.

Tabell

4.4 Fördelning
kommunal

kurstyper,

1997 och våren

mellan

kursdel-

Andel

på gymnasial

nivå,

på
hösten

kurser

Yrkeskurser
Orienteringskurser
Källa: Skolverket,
tendens

andel kursdeltagare

Andel

verksam-

hetspoäng

tagare

En tydlig

och verksamhetspoäng

av kursdeltagare
vuxenutbildning

1998, procent

Kurstyp

Allmänna

var följande:

de tre kurstypema

Hösten

Våren

Hösten

Våren

1997

1998

1997

1998

55

52

57

53

43

46

39

43

2

2

4

4

1999, Första året med Kunskapslyftet,
till

Dnr 97: 1646.

en ökad andel yrkeskurser kan avläsas. Räknat på
grad
I motsvarande
var ökningen 3 procentenheter.
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kan en minskning
kurserna däremot

i allmänna
behåller

kurser

sin andel.

av den kvantitativa

konstateras,
En förklaring

medan
till

utvecklingen

orienterings-

ökningen

av anär att det tidigare kravet på en kombination
med
kärnämne
för att
UBS numera
Därmed
är borttaget.
underlättas
eftersom
rekryteringen
den studerande
kan påbörja sina studier med
delen

yrkeskurser

enbart

yrkesämnen.

Tabell
förändras

4.5 visar

hur olika

ämnen

inom

kommunal

vuxenutbildning

vad gäller

andel av verksamhetspoängen
mellan hösten 1997
och våren 1998. I ämnesgruppen
Övrigt redovisas ett IOOO-tal olika
kurser. Bland annat återfinns en stor del av yrkeskursema
inom denna
ämnesgrupp
som i övrigt upptas av ämnen som t.ex. hälsa, biologi, re-

dovisningskunskap

Tabell 4.5 summerar
samt folkhögskolekurser.
100 procent eftersom
endast de ämnen medtagits i denna tabell
uppvisar de mest intressanta förändringarna.

Tabell

som

4.5 Fördelning

på ämnesgrupper,
av verksamhetspoängen
på gymnasial
vuxenutbildning
nivå, hösten
1997 och

kommunal
våren

inte

1998

Ämnen, vissa utvalda

Andel av verksamhetspoäng,
Hösten 1997

procent

Våren 1998

Diff.

Datakunskap

l 1,1

13,4

+2,3

Matematik

12,2

11,0

-1,2

Svenska/
Svenska som andraspråk

11,3

10,7

-0,6

Tyska

1,6

1,3

-0,3

Engelska

8,4

7,6

-0,8

14,7

15,9

+1,2

Övrigt
Källa: Skolverket,
Andelen
visade

1999, Första året med Kunskapslyftet,

datakurser

språkkursema

Dnr 97:1646.

har ökat med över 2 procentenheter.
tillsammans

med övriga

språk

De ovan redouppvisar däremot

Gruppen Övrigt ökar med drygt en
Här kan man förmoda
att det främst är yrkeskursemas
ökning som slår igenom. Räknat på procentuell
förändring i antal verksamhetspoäng mellan hösten 1997 och våren 1998 är trenden ännu tydligare. Datakunskap
och Övrigt ökar med över 50 respektive
35 prouppvisar en kraftig ökning, i genomsnitt
cent. Även omsorgsämnena
30
flera
samtidigt
sackar
efter.
språken
procent,
som
av
Andelen lokala kurser ökade markant mellan hösten 1997 och våren
en minskning
procentenhet.

1998. Av

med 2 procentenheter.

de genomförda

verksamhetspoängen

stod de lokala

kurserna

95

96 Översikt

4.4

är en Ökning

1998, vilket

för 9 procent våren
med hösten 1997.
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utvecklingen

av den kvantitativa

med 70 procent

jämfört

Målgruppema

riktar sig till är främst de
De grupper som Vuxenutbildningssatsningen
och bland dem särskilt de som är arbetsmed kort formell utbildnings
dessa huvudgrupper

lösa. Till

det särskilda

kommer

utbildningsbidra-

vad
25-55 år samt jämställdhetsaspekten
åldersgrupp
gets prioriterade
kvinnor
och
mellan
fördelningen
män.
avser
och hög arbetslöshet
Bland de grupper med kort formell utbildning
och
in på arbetsmarknaden
är invandrare
som har svårt att komma
Därför
överrepresenterade.
med funktionshinder
människor
är det
också av intresse att se hur invandrarna
tar del iutbildningssatsningen.
hänvisas till kapitlen
med funktionshinder
När det gäller människor

8-

16 i del II.

4.4.

Åldersfördelningen

1

Tabell

4.6 visar

och andel

antal

studerande

inom

kommunal

1998, där siffrorna

vuxenutför hösten

för tiden våren 1997 till hösten
har också
från mätveckostatistiken.
Dessa siffror
är hämtade
därför att de inte direkt kan jämföras med tenninsstatistigråmarkerats
där en grupp är stuken. De studerande har indelats i tre åldersgrupper

bildning
1998

25 år och en annan grupp upptas av studerande i åldern
25-55 år. Gruppen 25-55 år motsvarar den prioriterade gruppen för det
UBS. Den tredje gruppen utgörs av stuSärskilda utbildningsbidraget,
derande över 55 år.
Andelen studerande under 25 år minskar inom både grundläggande

derande

under

nivå för våren 1997 var
nivå. Andelen på grundläggande
17 procent och till våren 1998 har den sjunkit till 14 procent. För gruppen på gymnasial nivå minskar andelen från 33 procent våren 1997 till
ökning kan noteras för
24 procent våren 1998. En liten andelsmässig

och gymnasial

mätveckan

ligger

hösten

1998. I absoluta

Inom

25

åldersgruppen
studerande

andelen

och 1998. I absoluta
inom

tal handlar

det snarare om att antalet

still.

vuxenutbildning

grundläggande

år
till

80 procent
tal ökade antalet

29 500 hösten

31 000 studerande.

55

från

grundläggande

1997 till

till

nivå

ökar

84 procent mellan åren 1997
studerande i denna åldersgrupp
från

27 500

1997. Ökningen fortsatte

studerande

under

våren

våren
1998 till

SOU 1999:39

Översikt

Tabell

4.6 Antal

gymnasial
våren

och

kommunal

andel
hösten

Vår 1997
Ålder

inom

utvecklingen

97

grundläggande

fördelat

och
på åldergrupper,

1998

Höst 1997

Grundl.

-25

studerande

vuxenutbildning

1997-mätveckan

av den kvantitativa

Vår 1998

Grundl.

V. 42, 1998

Grundl.

Grundl.

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal
4 700 l

%

6 000

17

6 000

16

5 000

14

27 500

80

29 500

81

31 000

84

28 000

84

55-

1 000

3

1 000

3

l 000

2

800

2

Sia

34 500

100

36 500

100

37 000

100

33 500

100

Antal

%

Antal

%

25-55

Gymn.

Gymn.

Gymn.

14

Gymn.

Antal

%

Antal

%

-25

44 000

33

56 000

30

50 500

24

50500

25

25-55

86 500

66

128 000

69

156 500

75

146 000

73

55-

1 500

1

2 000

1

3 000

1

3 000

2

Sia

132 000

100

186 000

100

210 000

100

199 500

100

Källa: SCB, 1998, Databas, Vuxenutbildning
På gymnasial

nivå

andelsmässig

ökning

studerande

inom

1995-98.

25-55
visar statistiken
gruppen
en tydlig
hela tidsperioden.
I absoluta tal var antalet
våren 1997, vilket utgjorde två tredjedelar
av

under

86 500 under

alla studerande

i

inom

den kommunala

då Kunskapslyftsplatsema

tillkom,

vuxenutbildningen.
uppgick

till

Hösten

1997,

128 000 stude-

summan
motsvarar 69 procent av alla studerande på gymnasial nivå.
Under våren ökade den siffran till 75 procent eller 156 500 studerande.
Mätveckan
hösten 1998 antyder att denna andel minskar något till 73
rande vilket

procent.
Inom

båda nivåerna ligger andelen studerande i åldersgruppen
över
55 år på endast några få procent. Inom grundläggande
vuxenutbildning
utgjorde denna åldersgrupp
mellan två och tre procent under de undersökta åren. På gymnasial
nivå ligger andelen i stort sett konstant på en

procent.
Tabell
tistiken

4.7 visar

åldersfördelningen

både för hösten

utifrån

1997 och för hösten

siffror

från mätveckosta-

1998 gällande

Kunskaps1997 var en dryg fjärdedel, 26 procent, av de studerande på gymnasienivå
under 25 år. Knappt tre fjärdedelar,
73 prolåg
inom
intervallet
25-55 år. Ett år senare, hösten 1998, var förcent,
delningen lite annorlunda.
Då var andelen av Kunskapslyftselevema
på
lyftet.

Under

hösten

4 190609Vuxenutbildning

98 Översikt

av den kvantitativa
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utvecklingen

och andelen

under 25 år 18 procent

gymnasienivå

i intervallet

25-55

år,

81 procent.
nivå

På grundläggande

mätpunkterna.

Tabell

antalet

Av

och åldergnlppen

6 procent

4.7

Antal

mätveckan

och
och

grundläggande

hösten

upptar

nivå,

hösten

%

Antal

åldergrupper,

1998

%

800

6

750

6

92

12 000

92

2

250

2

Sza

13 300

100

13 000

100

Gymn.

Gymn.
Antal

%

Antal

%

-25

28 000

26

22 800

18

25-55

77 500

73

105 800

81

1 000

1

1 400

l

106 500

100

130 000

100

1997, Kunskapslyftet

Källa: Skolverket,

på

Grundl.

300

Sza

under 25 år

v. 42, 1998

12 200

55-

de båda

Kunskapslyftet,

inom

fördelat

55-

25-55

mellan

åldersgruppen

studerande

1997 och mätveckan

Antal

konstant

år drygt 90 procent.

25-55

andel

Grundl.

-25

studerande

gymnasial

v. 42, 1997
Ålder

fördelningen

ligger

1997. En Verksamhetsuppföljning,

Dnr

97:1646. SCB, 1998, Databas, mätvecka 42 1998.
När det gäller

måste man ta hänsyn
av åldersfördelningar
studerar en längre tid under vilken deras ålder

beskrivning

till

att många personer
ökar. Detta kan leda till

ökningen
att den faktiska
av en viss åldersMellan
åren
vad
statistiken
antyder.
mindre
än
är
grupp
ledde
till
det
blev
med
år,
vilket
UBS
förlängdes
och
1998
1997
att
ett
vanligare att fortsätta att studera även ett andra år.
egentligen

i tabell 4.6 och
statistiken,
Utifrån
den tillgängliga
som redovisas
4.7, har det inte gått att exakt beräkna hur stor andel av ökningen som
har i sin redovisning
Skolverket
kan hänföras till vanlig åldersökning.
däremot

hanterat

I Skolverkets

vuxenutbildningen,
der 30 år, antog

ett liknande problem enligt följ ande.
och den kommunala
tredje rapport om Kunskapslyftet
där man redovisar
Skolverket,
avseende

åldersfördelning
den genomförda

i över eller unverksamhetspo-

Översikt
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ängen inom
inom

den totala

gymnasiala

under

30 år på drygt

gruppen
centenheter
berodde

av den kvantitativa

vuxenutbildningen,

utvecklingen

att en minskning
till knappt 4 pro-

6 procentenheter,

på att en del av 29-åringama
från en termin till
nästa blivit 30 år och därför kom att räknas i annan åldersgrupp.
I detta
fall stod den reella ökningen
andelen
verksamhetspoäng
i
åldersav
över 30 år alltså för något mindre än hälften av den uppmätta
Även
handlade om en annan ålom detta jämförelsefall
dersgräns och om andel av verksamhetspoängen
i stället för antal studerande, torde man i huvudsak
kunna använda detta beräkningssätt
i tabellerna
även på siffrorna
4.6 och 4.7. Med en analog tillämpning
gruppen

förändringen.

skulle

i stället för
man därför,
25-55
år på gymnasial
gruppen
1998, enligt

en ökning på 9 procentenheter
nivå mellan våren 1997 och

inom
våren

tabell

4.6, åtminstone
kunna hänföra 4 procent till en fakantalet
studerande
i
denna
åldersgrupp.
av
Vad gäller olika ämnesgrupper
redovisar Skolverkets
tredje delraputifrån åldergruppema
port utvecklingen
över och under 30 år. Enligt
tisk ökning

denna

andelen kursdeltagare
under 30 år i ämnen
rapport minskande
administration,
företagsekonomi
och
datakunskap
med 7 procent
som
mellan hösten 1997 och våren 1998. De ämnen som hade hög andel

kursdeltagare

under

detta kan förklaras
för

ämnen

särskild

komplettering

30 år var bl.a. fysik, historia
med att både fysik och kemi

behörighet

upplåsning

av

Ren

konkurrens-

att höja sitt Snittbetygav ämnen
till den höga andelen yngre kursdeltagare.

Könsfördelningen

Andelen
strax
visar

högskolestudier.

Mycket

kompletterings-

i syfte

kan vara en annan förklaring

4.4.2

till

och kemi.
utgör

kvinnor

under

på grundläggande

två tredjedelar.

kommunal

En jämförelse

vuxenutbildning

mellan

ligger

åren 1997 och 1998

se tabell 4.8. Under våren
en svag ökning av andelen kvinnor
1997 utgjorde kvinnorna
64 procent 22 000. Ett år senare var de 65
från mätveckan
i oktober 1998 antyder
procent 24 000 och siffrorna
att andelen ökat till 66 procent.
På gymnasienivå

på två tredjedelar.
Under

våren

enutbildning

är andelen
Denna

1997 utgjorde
66 procent

87

inleddes, ökade andelen kvinnor
våren

1998 ökade

kvinnor

högre och ligger grovt räknat
i stort sett konstant över tiden.
kvinnor
inom gymnasial
kommunal
vuxOOO. Till hösten 1997, då Kunskapslyftet

andel

det absoluta

ligger

något till

67 procent 124 500. Under
138 000, men andelen kvinSiffrorna
från mätveckan
1998 an-

antalet

till

nor Var ändå tillbaka på 66 procent.
tyder att andelen kvinnor har ökat till 68 procent.

99

100 Översikt

av den kvantitativa

Tabell

4.8

Könsfördelning

inom

kommunal

nivå,

och gymnasial

grundläggande

SOU 1999:39

utvecklingen

våren

vuxenutbildning,

1997-mätveckan

hösten

1998
Vår 1997

v.42, 1998

Vår 1998

Höst 1997

Grundl. nivå

Grundl. nivå

Grundl. nivå

Grundl. nivå

antal

%

antal

%

antal

%

antal

%

Kvinnor

22 000

64

23 500

64

24 000

65

22 000

66

Män

12 500

36

13 000

36

13 000

35

ll 500

34

Sza

34 500

100

36 500

100

37 000

100

33 500

100

Gymnasial nivå

Gymnasial nivå

Gymnasial nivå

Gymnasial nivå

antal

%

antal

%

antal

%

antal

%

Kvinnor

87 000

66

124 500

67

138 000

66

136 000

68

Män

45 000

34

61 500

33

72 000

34

63 500

32

Sza

132 000

100

186 000

100

210 000

100

199 500

100

Källa: SCB, 1998, Databas, Vuxenutbildning
Tabell

könsfördelningen

4.9 visar

1998 vad gäller

1997 och hösten

1995-1998.

utifrån

mätveckostatistiken

endast Kunskapslyftsplatserna.

hösten
I för-

samma nivå
inom Kunskapslyftet
vuxenutseparat som inom den totala kommunala
nivå ligger andelen kvinnor på två tredPå grundläggande
bildningen.
hållande

jedelar.

till

tabell

4.8 ligger

På gymnasial

och andelen

kvinnor

på båda nivåer
1997 och hösten

andelen

kvinnor

ännu tydligare
70
nära
procent. Man kan
mellan hösten
av andelen kvinnor

nivå är den kvinnliga
ökade hösten

se en viss
1998.

ökning

på ungefär

1998 till

dominansen

Översikt
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Tabell

4.9

Antal

grundläggande
hösten

och
och

andel

studerande

nivå,

gymnasial

1997 och mätveckan

inom

Grundl.
%

Kvinnor

8 800

66

8 700

67

Män

4 500

34

4 300

33

Sza

13 300

100

13 000

100

%

Antal

Antal

Gymn.

%

Gymn.

Antal

%

Kvinnor

71 500

67

89 400

69

Män

35 000

33

40 600

31

Sza

106 500

100

130 000

100

1997, Kunskapslyftet

hösten 1997. En verksamhetsuppföü-

ning. SCB, 1998, Databas, Vuxenutbildning
För att vidare

uppgifter
vidare

beskriva

och deltagare

Tabell

4.10

bildning,

utvärderama

jämförs
knutna

könsfördelningen

6.5,

1995-1998.

könsfördelningen,

från de externa

avsnitt

mätveckan

v. 42, 1998

Grundl.

Skolverket,

Kunskapslyftet,

könsfördelning,

Antal

Källa:

utvecklingen

1998

hösten

v. 42, 1997
Kön

av den kvantitativa

till

i tabell
Umeå

4.10,

utifrån

universitet

med två andra grupper;

se

arbetslösa

i arbetsmarknadsutbildning.

Könsfördelning

arbetslösa

hösten

och

1997,

deltagare

i

kommunal

vuxenutbild-

arbetsmarknadsutbildning,

procent
Kategori

Kön
Kvinnor

Kommunal

Män

vuxen-

utbildning

66

34

100

Arbetslösa

47

53

100

Arbetsmarknadsutb.

47

53

100

Källa: Axelsson,

R.,

och jämförelsegrupper,
Inom

många

delar

gäller i synnerhet
4.10

gäller

inte

Westerlund,
Institutionen

O., 1999, Deltagare
for Nationalekonomi,

i Kunskapslyftet

1997

Umeå universitet.

dominerar
kvinnorna.
av utbildningsområdet
inom Kunskapslyftet.
vuxenutbildningen
Enligt
detta mönster
inom arbetsmarknadsutbildningen

Detta
tabell
där

101

102 Översikt

av den kvantitativa

kvinnorna

47 procent.

upptar

SOU 1999:39

utvecklingen

nor lika stor.
Hittills
har vi i huvudsak

För gruppen
beskrivit

arbetslösa

är andelen
utifrån

utvecklingen

kvin-

antal

och

bilden med fördelningen
För att kunna komplettera
övergår vi till enheten andel av verksaminom olika ämnesgrupper
andel på ungefär två tredjehetspoäng. Generellt
sett ligger kvinnornas
andel

studerande.

delar,

lite annorvar könsfördelningen
men för vissa ämnesgrupper
från
divergerade
I diagram 4.1 visas de ämnesgrupper
mest
som

lunda.

genomsnittet.

utvalda

Könsfördelning,

4.1

Diagram

ämnesgrupper,

andel

gymnasial

vuxenutbildning,

i kommunal

verksamhetspoängen

av
nivå,

1997, procent

hösten

Fysik
Datakunskap
Omsorgsärrmen
Samtliga
20%

0%

40%
I Kvinnor

Källa: Skolverket,

80%

60%

100%

D Män

1999, Första året med Kunskapslyftet,

Dnr 9711646.

med som exempel på ett av de få ämnen där kvinnorna
Här ligger andelen kvinnor
som andel av verksamtill 57
Vidare
på 43 procent.
hetspoängen
upptas ämnet datakunskap
I detta diagram har ämnena omvårdnadskunskap,
procent av kvinnor.
redovisats
och människokunskap
social omsorgskunskap
som ämnes-

Fysik

har tagits

dominerar.

inte

kvinnorna
och här dominerar
gruppen "omsorgsämnen
utgjorde
utifrån andel av verksamhetspoängen
männen
endast 10 procent hösten 1997.
I förhållande

skönjas
inom

inom

kommunal

männen

till

ämnen

vuxenutbildning.

i huvudsak

centenheter,

situationen

enskilda

i riktning

Orienteringskurser

hösten
vad gäller
Räknat

mot kurser
+2,4

1997

kan

vissa

könsfördelningen

totalt.

Räknat

i denna

grupp

förändringar
våren

i andel kursdeltagare

1998
rör sig

+1,7 prosom t.ex. Historia,
och Övrigt
procentenheter

SOU 1999:39

Översikt

+2,7

procentenheter.

Omvårdnad

-1,5

procentenheter.

Männens

andel

procentenheter

och

Trots

under

ytan en rörelse
könsrollsmönstren.
Vad

av den kvantitativa

minskar
Social

t.ex.

inom

utvecklingen

kurserna

omsorgskunskap

-1,4
förändringen
totalt
att
sett är liten, pågår alltså
inte mot, utan snarare längs med, de traditionella

gäller

studieñnansiering
finns en utförligare
redovisning
i avVi ska här endast ta med det som specifikt har att göra med
könsfördelningen.
Ur diagram 4.2 kan man således utläsa att kvinnor i
högre grad än män finansierar
sina studier med UBS och SVUX, medan män i högre grad finansierar
sina studier med studiemedel
än med
något av de andra finansieringssätten.
snitt 4.5.1.

Diagram

4.2

kommunal

Kvinnors

och

vuxenutbildning,

studiefinansiering,

mäns

gymnasial

nivå,

deltagare

i

procent

Studiemedel
Annan
SVUXA
UBS
SVUX
0%

20%

40%

60%

80%

100%

EIKvinnor I Män
Källa:

Skolverket,

1998, Kunskapslyftet

och den kommunala

vuxenutbild-

ningen, Dnr 97: l 646.

ÅldersTabell
jämför

och könsfördelning

enligt

4.11 visar hur de studerande

fördelningen

den riksrepresentativa
fördelar

hos två anordnare;

enligt

den riksrepresentativa

gäller

studier

enkäten

sig över kön och ålder och
kommunen
och folkhögskolan

enkäten Lander
Larson, 1998. När det
kommunerna
huvudman
för
har i tabellen tagits
är
som
med såväl Kunskapslyftsstuderande
andra
vuxenstuderande.
För
som
folkhögskolan
gäller denna redovisning
endast Kunskapslyftsplatserna.
Ett gemensamt mönster för både folkhögskolan
och kommunerna
är
att kvinnorna

dominerar

i alla åldersgrupper.

Hos båda utbildningsan-

103

104 Översikt

utvecklingen

av den kvantitativa

ordnarna

ökar dessutom

SOU 1999:39

kvinnor

andelen

med åldern.

För folkhögsko-

18-24
män och kvinnor inom åldersgruppen
emellertid
kvinnorna
år förhållandevis
jämn, i äldre grupper dominerar
i de
starkt. Inom kommunerna
är denna ökning av andelen kvinnor
bild för både
inte lika markant. En sammantagen
högre åldersgruppema
mellan

lan är fördelningen

bildningarna

att de yngre kvinnorna
var fler i de kommunala
fler på folkhögskolan.
och de äldre kvinnorna

Tabell

Köns-

kön och ålder visar

4.11

åldersfördelning

och

hösten

kommunerna,

och

folkhögskolan

inom

ut-

1997, procent

Folkhögskolan
Ålder

18-24

35-44

25-34

45-

Kvinnor

56

60

81

84

Män

44

40

19

16

100

100

100

100

Summa

Kommunerna
Ålder

18-24

25-34

35-44

Kvinnor

61

69

74

71

Män

39

31

26

29

100

100

100

100

Summa
Anm. Avrundade

siffror.

Källa: Lander, R
Institutionen

4.4.3

Larson, M, 1998, Den riksrepresentativa

for pedagogik och didaktik,

enkäten l 997/98,

Göteborgs universitet.

Utbildningsbakgrund

När det gäller
intressant

dels jämfört

beskrivningen

som gjorts vid Umeå
som närmare beskrivs
lyftet och kommunal

universitet
i avsnitt

för

1997

andra
finner

6.5. Där jämförs

typer

grupper i samhället.
vi i den utvärdering

Westerlund,

Axelsson

olika

deltagare

hösttenninen

1997

1999

och

i Kunskapsmed

både

För att få något likfrån Göteborgs universitet

arbetsmarknadsutbildning.

och deltagare

nande

1998 får vi gå till
Larsson,

med olika

vuxenutbildning

arbetslösa
för

dels inom

deras utbildningsbakgmnd

att studera

är det

och i vuxenutbildning

i Kunskapslyftet

deltagarna

av vuxenutbildning
Den mest fylliga

Lander

45-

1999.

en utvärdering
1997-1998
Utvecklingen

är svårare

att be-

Översikt
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lysa men viss information
mätveckostatistiken.

finns

att hämta

av den kvantitativa

i Melkersson,

utvecklingen

1999

105

och i

Tabell

4.12 visar att av de studerande i kommunal
vuxenutbildning
1997 hade 60 procent högst tvåårig gymnasial utbildning.
I jämförelsegmppema
arbetslösa respektive
deltagare i arbetsmarknadsutbildning
lägre. I perspektivet
är denna andel två procentenheter
av
högst tvåårig gymnasieutbildning
har således deltagarna
i kommunal
hösten

vuxenutbildning

Stuän jämförelsegruppema.
en lägre utbildningsnivå
derar man däremot andelen med högst grundskola
är andelen kortutbildade mätt med andelen med högst grundskola
högre bland de arbets-

lösa

och deltagarna

i arbetsmarknadsutbildning

än i kommunal

vux-

enutbildning.

Tabell
rande

4.12

Procentuell

i kommunal

fördelning

vuxenutbildning

efter

utbildningsnivå,

stude-

och jämfdrelsegrupper,

hösten

1997
Utbildningsnivå
Kommunal

Grundskola

2-år gymn.

3-år gymn.

Eftergymn.

vuxenutb

2l

39

25

l5

100

KL, gymn ej UBS
KL, gymn UBS

20

36

30

14

100

20

65

9

6

100

KL, grund ej UBS

43

27

15

15

100

KL, grund UBS

40

49

6

5

100

Ord bas ej UBS

19

28

33

20

100

Ord bas UBS

25

58

10

7

100

Arbetslösa

24

34

22

20

100

Arbetsmarknadsutb

22

36

24

l8

100

Anm.

Grundskola

folkskola, grundskola, uppgift saknas

2-år gymn
3-år gymn

gymnasial utbildning, högst två
gymnasial utbildning, tre år
eftergymnasial utbildning, mindre än tre år, tre år eller mer,
forskarutbildning

Eftergymn
Källa: Axelsson,
terminen

1997

R.

O. Westerlund,

och jämförelsegrupper.

1999, Deltagare
Institutionen

i Kunskapslyftet
for

höst-

nationalekonomi,

Umeå universitet.
Om man ser närmare på de olika grupperna inom den kommunala
vuxenutbildningen
inte oväntat störst för
är andelen med högst grundskola
dem som deltog i grundläggande
utbildning
inom Kunskapslyftet
40
procent av dem med UBS, respektive 43 procent för dem utan UBS.

106 Översikt

utvecklingen

av den kvantitativa

I de andra

andelen

med

låg andelen

rande

utan UBS
utbildade

på drygt

respektive

Skolverkets

andra

utbildningsbakgrund

utbildning,
med UBS
ordinarie

knappt

och de
basut-

grupper som inte hade
50 procent. Att de stude-

i deras högre

andelar

är relativt

treårig

gymna-

utbildning.

och eftergymnasial

sieutbildning

tvåårig

och i basorganisationen

också

avspeglas

högst

Vuxenutbildningens

i Kunskapslyftet

är de
flest

vuxenutbildning

Kunskapslyft

För motsvarande

85 procent.

ca

UBS

kommunal

gymnasialt

inom

den kommunala

inom

bud med UBS

högt

med

mätt

de studerande

studerande

inom

undergrupperna

kortutbildade,
bland

SOU 1999:39

rapport

inkluderar

fördelat

på ämnesgrupper

om kursdeltagarnas
hösten 1997. I huvud-

uppgifter

lika för de olika ämnesgruptämligen
sak var utbildningsbakgrunden
från genomsnittet.
det
fanns
skilde
sig
ämnen som
perna, men

Diagram

4.3

utvalda

Utbildningsbakgrund,

vuxenutbildning,

gymnasial

nivå,

ämnen,

kommunal

1997, procent

hösten

Samtliga
Matematik,naturvet.
Språk
Med.,hälso-och
sjukvård
Orienteringskurser
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
IGymnasium,två ellermindre
DEttergymnasialutbildning

IFörgymnasialutbildning
Gymnasium, meräntvåår.
EIOkänd
1998, Kunskapsbftet

Skolverket,

Källa:

och den kommunala

vuxenutbild-

ningen, Dnr 97:1646.

Diagram

att gruppen
hade en högre

ningsnivå,
dicin,

motsvarande

hälso-

andel

riksrepresentativa
ning

universitet
enkäten

och på folkhögskoloma

platser

hösten

1998.

språk

med högre

gymnasium

drygt 80 procent av kursdeltagarna
högsta utbildningsnivå.
Göteborgs

kursdeltagare

Lander
beskrivit

har tvåårig

gymnasieutbildning
1999

Larsson,

deltagare

det särskilda

De har begränsat

har

i kommunal

mesom
som

i den andra
vuxenutbild-

om 10 000 helårskämKunskapslyftets

anslaget

sig till

och

utbild-

eller mer, än gruppen
där så mycket
och orienteringskurser,

treårigt

och sjukvård

naturvetenskap,

matematik,

4.3 visar

språkvetenskap

Översikt
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Urvalskriterier
grupper.
arbetslösa,
utbildning,
hösten

har varit

av den kvantitativa

år, högst

25-55

tvåårig

utvecklingen

gymnasial

i vuxenutbildning
samt icke-deltagande
1997. Dessa studerandegrupper
jämförs med motsvarande
grup-

per öppet arbetslösa,
"Övrig befolkning

UBS

pemas

utbildningsbakgnind.

Tabell

4.13 Utbildningsbakgrund

nybörjare

i arbetsmarknadspolitiska

personer
vidare

kapitel

se

5.

I tabell

för deltagare

med UBS och jämförelsegrupper,
Kommunal

Folkhög-

vuxenutb.

skolor

Folkskola

åtgärder

4.13 beskrivs

hösten

1998

Icke-deltagare

Öppet

Arb.lösa i

arb.lösa

åtgärder

Övriga

3

4

10

9

10

20

25

24

24

22

2-årig gymn.

77

71

66

67

68

100

100

100

100

100

Anm. Avrundade

procentsiffror.

Källa: Lander, R.

M. Larson, 1999, Vuxenstudiernas

Två delstudier från utvärderingen
gik och didaktik,
Ur tabell

av Kunskapslyftet.
Göteborgs universitet.

början och ett år efter.
för pedago-

Institutionen

4.13 kan utläsas

per har folkhögskolan
skola eller grundskola
kommunal

grup-

i vuxenutbildning,

procent,

Grundskola

Summa

och

att om man jämför dessa kortutbildade
gruprekryterat
fler UBS-deltagare
med enbart folksom

vuxenutbildning

dessa kortutbildade

högsta
23

utbildningsnivå

procent.

har fler UBS-deltagare

Där

29

procent

också

syns
i såväl kommunal

än

att bland

vuxenutän jämförelsom folkhögskolan
en högre utbildningsbakgrund
Detta är samma typ av skillnader
inom gruppen kortutbilsegruppema.
dade som kunde konstateras
mellan
i kommunal
deltagare
ovan
vuxarbetslösa och deltagare i arbetsmarlcnadsutbildning
för år
enutbildning,

bildning

1997.
För att få ett perspektiv
mellan åren 1997 och 1998
på utvecklingen
måste vi koppla in ytterligare
Melkersson,
1999. I den
utvärdering
en
jämförs
också studerandegrupper
med UBS, som är mellan 25 och 55
år, har maximalt

två års gymnasieutbildning

lösa någon gång sedan år 1992. Enbart

bildning

ingår i undersökningen.

som påbörjade

sina studier

och som har varit arbetsi kommunal
vuxenut-

deltagare

mellan de deltagare
en jämförelse
år 1997 respektive
år 1998 tabell 4.14 viVid

107

108 Översikt

sar det sig att de två årskullama
ningsbakgrund.

Utbildningsnivå

4.14

Tabell

1997 respektive

för

när det gäller

utbild-

nybörjare

hösten

UBS-deltagare,

1998

1997
Kvinnor

Män
Grundskola
2 år

Totalt

Män

Totalt

Kvinnor

28

27

27

30

24

26

72

73

73

70

76

74

i tabell 4.14 och 4.13 helt överensstämmer

Anm. Att inte siffrorna

smärre skillnader i definitioner och urval.
Källa: Melkersson, M., 1999, Kunskapslyftet

1997

-

Kunskapslyftet

beror på
1998. In-

Umeå universitet.

for nationalekonomi,

stitutionen

lika

är relativt

1998, procent

hösten

Utbildningsnivå

Gymnasieskola

SOU 1999:39

utvecklingen

av den kvantitativa

som
en fjärdedel av deltagarna i båda grupperna har grundskola
mellan de
Denna grupp har minskat marginellt
utbildningsnivå.
När
två åren, från 27 till 26 procent av hela undersökningsgruppen.
andel
skillnader.
Kvinnornas
finns
och
vissa
kvinnor
jämför
män
man
Drygt

högsta

med grundskola
Bland

procent.

som högsta utbildningsnivå
kvinnorna
de kortutbildade

med hösten

jämfört

läggande

och gymnasial

för Kunskapslyftet

fortsätter

sina studier.
större

sett över

hela

skjutning

föreligger

med högst

förändringar

deltar

nivå inom

utbildning.

Det gäller

och en mindre
både på grundläggande

Kunskapslyftet.
studerande

samma utbildningsbakgrund
i arbetsmarknadsutbildning.

Ser man enbart
respektive
tvåårigt

mot en större
gymnasieutbildning

och tvåårig

en viss förandel deltagare

I den mån

så går den i riktning

Sammanfattningsvis,

grund-

utbildningsbakgrund

i de studerandes

grundskola-högskola.

andel med eftergymnasial

ungefär

I den särskiljs

l998a.

och studerande
som
men inte nybörjare
bekräftar
dock att det inte
Mätveckostatistiken
nivå

spektret

grundskola

och gymnasial

SCB,

1998 kan ge
i kommunal
vux-

hösten

1997 respektive

för hösten

men enbart
en viss komplettering
l997b;
Skolverket,
enutbildning

några

studier

24

med gymhösten 1998

1997.

Mätveckostatistiken

skett

har fler kvinnor

om högst två år alltså påbörjat

utbildning

nasial

från 27 till

har minskat

till kortutbildade

gymnasium

andel med högst grundskola

vuxenutbildning

i kommunal
som arbetslösa

och individer

individer
med högst
folkhögskolorna
rekryterar

än den kommunala

har
som

grundskola

en högre
vuxenutbildningen.

Översikt
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Utvecklingen

mellan

av den kvantitativa

1997 och 1998 verkar

inte ha inneburit

i de studerandes utbildningsbakgrund
större förändringar
kortutbildade
högst
grundskola
respektive
tvåårig

ning.

utvecklingen

några

inom

gruppen
gymnasieutbild-

faller

I den mån en viss förskjutning
i de studerandes utbildningsbakföreligger
så föresett över hela spektret grundskola-högskola
den
i riktning
mot en större andel deltagare med högst grund-

skola

och tvåårig

grund

gymnasial

gymnasieutbildning

4.4.4

andel

med efter-

arbetslöshetserfarenhet

Deltagarnas

Arbetslöshet

kan definieras

deltagande
kursstart,

och en mindre

utbildning.

i

och beskrivas

vuxenutbildning

året innan

kursstart,

på olika

sätt i relation

arbetslös

- om man var
flera år i följd innan

strax

till
före

kursstart,

om man
åtgärder etc.
var öppet arbetslös eller deltog i arbetsmarknadspolitiska
När det gäller den löpande statistiken
från Ams tillkommer
i detta fall
för Kunskapslyftet.

problem
ett specifikt
börjar vuxenutbildning

i Kunskapslyftet

När

arbetslösa

avregistreras

individer

på-

de i Ams register.

För individer

som var arbetslösa när de först påbörjade en Kunskapsbetyder det att de, om de fortsätter att studera ett andra
lyftsutbildning
år, inte kommer att återfinnas bland de arbetslösa i arbetslöshetsstatisti-

ken för det senare året.
För att belysa arbetslöshetserfarenhetema
nal vuxenutbildning
till

hösten

Skolverket,
for våren
Skolverkets
Det hämtar

och i Kunskapslyftet

1998 kan

för deltagarna
under

perioden

i kommuhösten

1997

använda

främst
rapporter
oss av Skolverkets
1997b och 19990 men de täcker inte hösten 1998 och är
1998 belastade med det ovan beskrivna
statistikproblemet.
med annat material.
måste således kompletteras
rapporter
Vi från de fristående nationella
utvärderingama.
Det handlar

dels om de riksrepresentativa
enkätema som närmare beskrivs i kapitel
5 Lander
Larson,
1998 och 1999 dels om material
från det samhällsekonomiska

projektet
i avsnitt
presenteras
som i sina huvuddrag
6.5 Axelsson
Westerlund,
1999; Melkersson,
1999. På detta sätt
kan vi få en relativt god bild av olika deltagargruppers
arbetslöshetserfarenheter
1996, 1997 och 1998 även om det är svårare att uttala sig om
över tiden.

utvecklingen

För deltagarna
Umeå-materialet

i kommunal

Axelsson

bilden.

Som framgår

antalet

inskrivningsdagar

vuxenutbildning

eller

hösten

1997 ger
Westerlund,
1999 den mest detaljerade
4.15 blir rangordningen
efter längden på

av tabell
arbetslöshetserfarenhetema
under

betslöshet

under

1996, som här mäts med det totala
arbetsförmedlingen
antingen i öppen ari arbetsmarknadspolitiska
åtgärder,
följande.
Längst
vid

109

110 Översikt

av den kvantitativa

utvecklingen
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arbetslöshetserfarenhet

har de som 1997 gick i arbetsmarknadsutbildde som 1997 var arbetslösa och därefter kommer deltahösten 1997.
vuxenutbildning
garna i kommunal
efter längst arbetslöshetserfarenhet
för grupperna
Rangordningen

ning,

därefter

inom

kommunal

vuxenutbildning

grundläggande
inom

är: Kunskapslyftsstuderande
med

vuxenutbildning

gymnasial

med UBS,

vuxenutbildning

deltagare

i basorganisatio-

inom grundläggande
nen med UBS, Kunskapslyftsstuderande
inom gymnasial
bildning utan UBS, Kunskapslyftsstuderande

bildning

utan UBS,

Tabell

4.15

deltagare

Totalt

arbetsförmedlingen

utbildning

i basorganisationen

Studerande i kommunal
Kunskapslyft,

antal

genomsnittliga

inskrivningsdagar

1996

för

i

deltagare

kommunal

vid
vuxen-

vuxenutbildning

182

234

Kunskapslyft,
Kunskapslyft,

grundläggande

256

Kunskapslyft,

Basorganisation
Basorganisation

176
196

nivå med UBS

utan UBS
med UBS

144
227

Arbetslösa

22 1

Arbetsmarknadsutbildning

260

1997

vuxenut-

utan UBS.

gymnasial nivå utan UBS
gymnasial nivå med UBS
grundläggande nivå utan UBS

terminen

vuxenut-

1997 och jämtörelsegrupper

hösten

Källa: Axelsson,

inom

Kunskapslyftsstuderande

UBS,

R.

O. Westerlund,

1999, Deltagare

och jämförelsegrupper.

i Kunskapslyftet
för

Institutionen

höst-

nationalekonomi,

Umeå universitet.
grupperna med UBS har längre arbetslöshet
arbetslösa.
Kortast är arbetslöshetserfarenhetema
kommunala
basorganisationen
utan UBS.

Alla

mellan

En jämförelse

hösten

Kunskapslyftsplatser
data från

kommunal

den riksrepresentativa

enkäten.

I detta

i kommunal

sammanhang

bör dock påpekas

tabell

i

Kunskapslyftsplatser
sammanhang

omfattar

basorganisationen.

4.16
medan
både

och folkhögskola

från

Av

en bearbetning
av
4.16 framgår, oavpå arbetslöshet
som an-

tabell

har mer erfarenhet
vuxenutbildning.

än deltagarna

resultaten

sig än de öppet
för deltagarna
i den

vuxenutbildning

1997 kan vi

sett vilket av de aktuella fyramånadersmåtten
vänds, att deltagarna i folkhögskolans
kurser
betslöshet

bakom

deltagarna

av ar-

gäller
att för folkhögskolan
folkhögskolornas
på

kommunal

Kunskapslyftet

vuxenutbildning
och

den

i

detta

kommunala

Översikt
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Tabell

4.16

Procentandel

registrerade

vid

av den kvantitativa

i vuxenutbildning

deltagare

15 maj-15

arbetsförmedlingen

utvecklingen

hösten

september

1997

respek-

tive år
Kommunal

Folkhögskola

vuxenutbildning
Arbetslös

1995

38

50

Arbetslös

1996

42

53

Arbetslös

1997

67

83

Arbetslös

1996 och 1997

40

51

Arbetslös

1995, 1996 och 1997

26

36

Källa:

Melkersson,

stitutionen

M., 1999, Kunskapslyftet

1997-

Kunskapslyftet

mellan Kunskapslyftama
om skillnaderna
får vi genom att notera att för Kunskapslyftama
skoltyp
regi på gymnasienivå
låg andelen arbetslösa en månad
En uppfattning

hösten

och för Kunskapslyftama

1997 på 56 procent

66

deltagarna

För
procent.
och gymnasial
grundläggande
rande andel 43 procent
Liknande
skillnader

vuxenutbildning
Skolverket,
Hösten
tiva

den

i

mellan

Kunskapslyftare

har

denna

på

var motsva-

1998.

Larson,

basorganisationen

kursstart

vuxenutbildningen

Kunskapslyftet

Lander

och

före

i folkhögskolan

kommunala

inklusive

i respektive
i kommunal

i gymnasial

på gymnasial

kommunal

nivå

noteras
med de mått på arbetslöshet som där användes.
l997b
1998 är svårare att beskriva i sin helhet. De riksrepresenta-

enkätema

dvs. arbetslösa

"kämtrupper,
tvåårig

1998. In-

Umeå universitet.

för nationalekonomi,

gymnasial

utbildning.

gång

inriktat

studerande

på

sig

25-55

Kunskapslyftets

år med UBS

Jämtörelsegruppema

i

deltagare

och högst
iarbets-

i övrigt
öppet arbetslösa och befolkningen
är utvalda på liknande
sätt, dvs. de är också 25-55 år och har högst
tvåårig gymnasieutbildning.
mycket vikEtt annat i detta sammanhang

marknadspolitiska

tigt urvalskriterium

åtgärder,

för deltagarna

i vuxenutbildning

är att de inte tidi-

hösten 1997. I tabell
gare har haft UBS eller deltog i vuxenutbildning
för dessa
4.17 kan vi se resultaten i termer av arbetslöshetserfarenheter
Arbetslösheten
med
antal
här
år
minst
varit
gång
mäts
grupper.
man
en
1995-1997.
registrerad vid arbetsförmedlingen
Som synes uppvisar andelen registrerade vid arbetsförmedlingen
ett
det som
mönster över dessa grupper och ett mönster liknande
observerades
för hösten 1997. Minst erfarenhet av arbetslöshet har den
stabilt

övriga

befolkningen,

folkhögskolestuderande,
nadspolitiska

åtgärder.

följd

vuxenutbildning,
av deltagarna i kommunal
öppet arbetslösa samt deltagare iarbetsmark-

111

112 Översikt

av den kvantitativa

Tabell

4.17

arbetslös

1996
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Arbetslöshetserfarenheter

eller

för

utvecklingen

ej

nybörjare

relsegrupper

registrering

och sysselsättning
i vuxenutbildning
år

25-55

med

högst

hos Ams som
1995 och november

november
hösten

tvåårig

1998

gymnasial

och

jämfö-

utbildning,

procent
Arbetslöshet

Kommunal

Folkhög-

Arbets-

Öppet

vuxenutbildning,

skola, UBS

marknads-

arbets-

politiska

lösa

Övriga
befolkningen

åtgärder

UBS
Ingen

45

33

5

13

74

1

18

18

20

22

12

2

17

19

26

21

7

3

20

30

49

44

7

100

100

100

100

100

67

54

29

34

79

Summa
Sysselsatta

M. Larson, 1999, Vuxenstudiernas

Källa: Lander, R.
Två delstudier från
gik och didaktik,

utvärderingen

början och ett år efter.
för pedago-

av KunskapsLvftet. Institutionen
Göteborgs universitet.

Det finns också uppgifter
avser
RAMS

andelen

f.d.

sysselsatta
ÅRSYS.
Rangordningen

för andelen

sysselsatta

är den-

dvs. den är högst för den övriga befolksom för arbetslöshet,
åtgärder
och lägst för deltagarna
i arbetsmarknadspolitiska

samma
ningen

tabell

om andelen sysselsatta i dessa grupper. De
i november
1995 och november
1996 enligt

4.17.

någorlunda rättvisande jämförelser
En av de
som kan göras mellan hösten 1997 och hösten 1998 är den som sammanfattas
i tabell 4.18.
Data är både för hösten
enkätema.

sentativa

1997 och hösten

Materialet

för

1998 baserade på de riksrepre-

hösten

1997

har

därmed

fått

in-

skränkas

till att gälla dem som är 25-55 år och har högst tvåårig gymmellan hösten 1997 och
utbildning.
För att öka jämförbarheten
hösten 1998 har dessutom endast de med UBS 1997 tagits med.

nasial

tabellen

måtten på
att oavsett vilket
av de aktuella
arbetslöshet
hos arbetsman använder sig av - andel utan registrering
antal dagar i öppen arbetslöshet,
i arbetsmarknadsförmedlingen,
Av

framgår

utbildning

eller

nybörjama

1998 mindre

1997.

i

andra

arbetsmarknadspolitiska

arbetslöshetserfarenheter

har
åtgärder
1998 än nybörjarna

SOU

Översikt

1999:39

Tabell

4.18

Arbetslöshetserfarenheter

och UBS

hösten

för

år med

högst

1997 och hösten

1998

25-55

vuxenutbildning

av den kvantitativa

gymnasial

utbildning

1997
Män

113

i kommunal

deltagare

tvåårig

utvecklingen

1998

Kvinnor

Alla

Män

Kvinnor

Alla

1995
Andel %

med noll dagar

15

22

20

36

34

35

öppen arbetslöshet

156

119

130

155

106

l 18

arbetsmarknadsutb.

33

19

22

23

l5

17

andra konj be åtg

46

29

35

45

29

34

8

14

12

36

33

34

104

114

Antal dagar

1996
Andel %

med noll dagar

Antal dagar
öppen arbetslöshet

150

110

122

144

arbetsmarknadsutb.

18

22

20

20

12

15

andra konj be åtg

58

46

50

53

40

42

2

6

5

25

28

28

öppen arbetslöshet

130

102

110

131

90

101

arbetsmarknadsutb.

10

11

10

13

10

11

andra konj be åtg

32

26

27

56

47

50

11

16

15

120

86

95

1997
Andel %

med noll dagar

Antal dagar

1998
Andel %

med noll dagar

Antal dagar
öppen arbetslöshet
arbetsmarknadsutb.

9

10

9

andra konj be åtg

32

25

27

Anm. Andra konj be åtg

andra konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

För dem som började studera 1997 representerar 1997 års arbetslöshet bara erfarenheter
under ett halvår och motsvarande för dem som började studera 1998.
Källa: Melkersson,
stitutionen
De

M., 1999, Kunskapslyftet

för nationalekonomi,

kortare

arbetslöshetserfarenhetema

arbetsinkomster

under

studera

1998

hösten
kön,

fördelningen

födelseland

med

jämfört
liknar

dem

de dock

Kunskapslyftet

1998. In-

respektive

sig

också

i högre

för kullen

som började
studera hösten

som började
varandra mer. Det gäller

och utbildningsbakgrund.

på grundskola

-

avspeglar

åren före Kunskapslyftet

1997. I andra avseenden
ålder,

1997

Umeå universitet.

tvåårigt

t.ex.

I det senare fallet är
ungefär 25
gymnasium

114 Översikt
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respektive

75 procent
i båda fallen. Individer
med högre utbildning
inte
i
denna
jämförelse.
Melkersson,
1999
som sagt,
Skillnaderna
i arbetslöshet
mellan de två studerandekullama
skulle

ingår,

enligt

Melkersson

bli

Av

tekniska

HÄNDEL-databasen,

skäl måste

på, göras utifrån
inte varit

baserar sig
som enkätundersökningen
arbetslöshetsstatistiken.
Individer
som
där någon gång sedan 1992, men ändå varit ar-

kunde därför

inte komma

med i urvalet.

studie

Inregias
avsnitt

urvalet,

den tillgängliga

registrerade

betslösa

omfattning
i kommunerna
jfr.
av Kunskapslyftets
innehåller
också vissa uppgifter
om de studerandes arbets-

6.3

löshetsbakgrund

1999.

Inregia,

I deras fall är arbetslösheten

der en femmånadersperiod
före
fokuseras
de
kortutbildade
är
som
arbetslösa

Det visar

på gymnasial

nivå

i kommunal

1997 och hösten

vuxenutbildning

totalt

vuxenutbildning,

Kunskapslyft

fall

sjunker

något

mellan

1998:
1997

Kommunal

I detta

mätt unoch de studerande

studier

påbörjade

dvs. de som har högst tvåårig gymsig även i deras material att procentandelen
med högst tvåårig gymnasieutbildning
bland de studerande

nasieutbildning.

hösten

om studerande,
som inte återfanns i
hade kunnat inkluderas.

ännu större

arbetslöshetsstatistiken

1998

25

23

33

28

underskattar

arbetslösa år
man dock andelen kortutbildade
på att en del som var arbetslösa innan de började stufortsätter att studera 1998. Dessa individer
har avregistrerats

1998. Det beror
dera I997

hos Arns hösten
ken

om
kursstarten

enligt

det

hösten

CSN:s

lan våren
några

1997 och hamnar

inte

1997

vuxenutbildningen

garnas
ska bli meningsfull.

visar

hand

nadspolitiska

kunna

detta

avsnitt

inför
som
mel-

att uppföljningen
utvecklas
betydligt

måste

Det är inte utvärderingamas

statistikproduktion.

ändå verkar

femmånadersperioden

och hösten 1998 är det för närvarande
svårt att dra
på basis av Inregias material
om andelen arbetslösa i
förändrats under perioden 1997-1998.

arbetslöshetserfarenheter

i första

arbetslöshetsstatisti-

att det var så pass många arbetslösa
Holmlund,
1999 gick vidare i sina studier

Sammanfattningsvis

pande

under

utanför

1998. Givet

statistik

slutsatser

därmed

återregistrerats

De

slutsatser

stadium
man på nuvarande
med lång arbetslöshetserfarenhet

dra är att individer
i arbetsmarknadsutbildning

återfinns

åtgärder.

Kortare

uppgift

av deltaför att den
att stå för lö-

eller

arbetslöshetserfarenheter

iarbetsmarkhar de indivi-

der som går med stöd av UBS i Kunskapslyftet
antingen på folkhögskola eller i kommunal
eller som söker arbete. Kortast
vuxenutbildning
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eller i den kommunala
till

hänsyn

utvecklingen

har de som utan UBS går i Kunskapslyftet
basorganisation.
Vuxenutbildningens

arbetslöshetserfarenheter
Med

av den kvantitativa

samhällsekonomiska

och

fördelningsmässiga

aspekter

och statsfinansiella

kostnaderna

med
för

tanke

de

dessa olika

detta vara en tämligen rimlig ordning, dvs. att de
oftare verkar återfinnas i
belastade
är
mest
grupper som
av arbetslöshet
mellan utbildning
Relationen
de dyrare aktiviteterna.
av arbetslösa och
dock
studeras
förtjänar
få
arbete
deras möjligheter
närmare, en
att
att
förefaller

aktiviteter,

fråga vi återkommer

4.6 respektive

till i avsnitt

6.5.

stadium är svårare att ha nåEn annan fråga som det på nuvarande
utvecklingen
bestämd
uppfattning
är
över tiden. Blir det fler
om
gon
med kortare
arbetslöshetserfarenheter
och/eller
studerande
utan
armellan antalet
betslöshetserfarenheter
i Kunskapslyftet
Hur relationen
och storleken

i Kunskapslyftet

deltagare

de arbetslösa

exempelvis

grupper,
också en fråga som noggrant

måste följas

olika

på Kunskapslyftets
utvecklas

kortutbildade,

mål-

över tiden är

upp.

Invandrare

4.4.5
Andelen

födda

utomlands

på gymnasial

nivå

den kommunala

inom

för
18 procent hösten 1997. Uppgifter
vuxenutbildningen
födda i stort sett ligger konstant
våren 1998 visar att andelen utomlands
för hösten 1998 antyder att andelen utomlands
och mätveckostatistiken
Även inom
omfattning.
födda på denna nivå inte förändras i nämnvärd

låg på knappt

andelen

ligger

Kunskapslyft

gymnasialt

födda,

utomlands

1998,

18 procent.

på knappt
Totalt

vuxenutbildning

grundläggande

inom

omlands

på lite

drygt

hälften

hösten

låg andelen

1997. Inom

gäller

konstateras

ut-

Kun-

och för

hösten

var siffran något högre, knappt 55 procent
1998 ökar den andelen till drygt 56 procent.
Om man ser till fördelningen
av de olika kurstypema

och orienteringskurser
ser, yrkeskurser
inom yrkeskurser.

födda

grundläggande

skapslyft

Vad

hösten

allmänna

utlandsfödda

är andelen

kur-

högst

födda kan
hos gruppen utomlands
har i lägre grad
Studerande
födda utomlands

finansieringsformen

att gruppen

och SVUXA
än studemen i högre grad studiemedel
finansieringsform
påhar
Andelen
Annan
Sverige.
i
som
till
verkas inte av huruvida man är född i Sverige eller ej. En förklaring
födda i Sverige har i högre grad UBS än studerande
att studerande

UBS

och SVUX,

rande

födda

födda

utomlands

betsmarknaden
UBS

har

krav

kan vara att färre utlandsfödda
och därför inte varit berättigade

på

längre

tid

i förvärvsarbete

haft förankring
till

på ar-

a-kasseersättning.

än både

SVUX

och

l 15
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SVUXA.

För att vara berättigad
till UBS ska man ha arbetat
fem år, för SVUX fyra år och för SVUXA
minst tre år.

4.5

Finansiering

4.5.1

Studieñnansiering

Utöver

och

i minst

anordnare

vuxenstudiestöden

UBS, SVUX och SVUXA
finns en grupp av
i
statistiken
betecknas
Annan
finansiering".
som
som
Här finns de studerande som inte uppbär någon form av ovanstående
stöd. Det kan t.ex. handla om arbetsmarknadspolitiska
insatser, utbild-

finansieringssätt

ningsbidrag
cialbidrag
Tabell

ningen.

för arbetshandikappade
eller utomnordiska
invandrare,
solån
eller
medel.
privata
samt finansiering
genom
egna
för hela den kommunala
Vuxenutbild4.19 visar uppgifter

I denna

studieñnansiering

tabell

kan en studerande
ha haft mer än en typ av
och detta gör att man inte kan summera och jämföra

med andra tabelluppgifter.

Tabell

4.19 Studiefmansiering,

rande

inom

kommunal

hösten

1997 och våren

vuxenutbildning,

1998, stude-

nivå,

gymnasial

inklusive

Kunskapslyftet
Studiefmansiering

UBS

Antal studerande

Andel

av samtliga
studerande, procent

Hösten

Våren

Hösten

Våren

1997

1998

1997

1998

47 200

63 800

27,0

33,5

SVUXA

8 800

8 000

5,0

4,0

SVUX

7 800

7 100

4,5

3,5

Studiemedel

41 100

41 000

24,0

21,5

Annan finansiering

68 500

72 000

Källa: Skolverket,

1999, Första året med Kunskapslyftet,

39,5

37,5

100,0

100,0

Dnr 97:1646.

under 1997/98 är att andelen UBS ökar på bekostEn tydlig utveckling
nad av alla andra ñnansieringsfonner.
kan att av den stora
Tilläggas
andelen med Annan
studerar hela 77 procent högst 200
finansiering
vilket motsvarar ungefär halvtidsstudier.
gymnasiepoäng,

Översikt
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Sett

av den kvantitativa

utvecklingen

kan konstateras
och
utbildningsbakgrunden
att SVUX
fördelat
medan UBS utnyttjas
jämnt
ojämförligt
är relativt
En jämförelse
mest av dem som har högst tvåårig gymnasieutbildning.
mellan terminerna,
hösten 1997 och våren 1998, visar att bland de stumot

SVUXA

derande

med UBS

nasium

kraftigt,

ökade andelen

från 44 till

52 procent.

nivå, kan liknande

grundläggande

Studiefinansieringsfonnen
studerar.

som personen
rande utnyttjar

UBS,

studerande

med högst

Inom

förändringar

andra

gymt.ex. på

noteras.

beroende

varierar

tvåårigt

grupper,

på hur

många

poäng

Ju fler

poäng desto större andel av de studemedan de studerande som endast läser upp till 100

i stort sett uteslutande
har Annan finansieringsform.
Samma tenkan noteras när det handlar
studier
på
dagtid
respektive
om
kvällstid.

poäng
dens

med AnSom ovan nämnts har en stor andel av studierna bedrivits
hela
1997/98
kunde
fyra
Sett
finansiering.
över
nästan
nan
av tio av
hänförs
studerande
till
denna grupp.
och
samtliga
UBS,
SVUX,
lika många.
SVUXA
täckte
Att så många valde
Annan
ungefär
av det faktum att många studerar på deltid och
sina studier utan dessa särskilda studiestöd.
Anökar med åldern, t.ex. har endast 30 prodelen med Annan finansiering
cent av 20-24-åringama,
men nästan 70 procent av de studerande över

finansiering
därför

förklaras

kan finansiera

på detta sätt.

50 år finansiering

hösten 1998 antyder att ansom finns för mätveckan
med UBS minskar
Kunskapslyft
delen av dem som deltog i gymnasialt
1997.
denna
statistik
ökar
formen Annan
Enligt
i förhållande
till hösten
De uppgifter

finansiering

minskar.
Skolverkets
som andelen Studiemedel
redovisning
över hösten 1998 kommer senare under år

samtidigt

mer tillförlitliga
1999.

4.5.2

Utbildningsanordnare
anordnare

Störst
därefter
olika

vuxenutbildning
är kommunerna
av gymnasial
verksamhetspoäng
landstingen.
Fördelningen
av

kommer

utbildningsanordnare

skolorna

gäller

redovisningen

kommunen,
dovisas
Andelen

1997/98

endast

inte deras egna platser
i tabell 4.21.

utbildning

visas

i tabell

de kurser

4.20.
som

i Kunskapslyftet,

hos folkbildningen,

AmuGruppen

För

på

folkhög-

upphandlas
vilka

och

i stället

av
re-

och de privata

har ökat från 14 procent till 19 procent. Orsakerna
hann inte inför hösten 1997
detta kan vara flera. Många kommuner
på yrkesutupphandla avsedd mängd hos annan anordnare. Efterfrågan

utbildningsföretagen
till

117
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bildning
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har dessutom

varit större än beräknat och yrkeskurser
genomhos andra utbildningsanordnare
än kommun och landsting.

förs främst

Tabell

4.20

anordnare,

Verksamhetspoäng
kommunal

Utbildningsanordnare

på

fördelat

olika

utbildnings-

gymnasienivå,

vuxenutbildning,
Hösten

1997

Kommun

Våren

procent
1998

78,4

73,7

Landsting

7,9

7,3

Folkhögskola

1,3

1,2

Studieförbund

3

4,0

AmuGruppen

0,9

1

Annan

8,4

12,4

100,0

100,0

utbildningsanordnare

Summa
Källa: Skolverket,
Sett över

1999, Första året med Kunskapslyftet,

hösten

1997 och våren

1998 ligger

Dnr 97: 1646.

folkhögskolans

andel

i

ökar sin andel något.
stort sett konstant medan studieförbunden
Merparten
den
samlade
kommunala
vuxenutbildningen
av

genomSett över hela den kommuav landsting.
nala vuxenutbildningen
inklusive
för våren 1998, samKunskapslyftet
lades 81 procent av utbildningen
hos kommuner
och landsting. Externa
anordnare,
förutom
AmuGruppen,
folkhögskola
och studieförbund,
fördes

i kommunal

samlade

regi eller

drygt

12 procent.
En tendens som kan urskiljas

tistiken

utifrån

den tillgängliga

mätveckosta-

för hösten

1998 är att andelen av verksamhetspoängen
som genomförs
kommun
och landsting
minskar ytterligare
och att Annan
av
ökar. Den utveckling
utbildningsanordnare
som inletts under våren
1998 skulle
Fördelat
hos

Annan

med andra ord även ha fortsatt på hösten samma år.
på ämnen kan konstateras att samtliga ämnen ökat sin andel
från hösten
utbildningsanordnare
1997 till våren 1998.

Störst är ökningen i de mindre ämnena; fysik, kemi och historia. Störst
total andel hos Annan utbildningsanordnare
har datakunskap,
lägst har

fysik

och kemi.

ämnen,
visas,
bunden

Folkhögskolorna

där folkhögskolekurser
därefter

har tyngdpunkten

enligt

var orienteringskurser
och AMU är orienteringskurser

förlagd

till

folkhögskoleförordningen
hos dem.

störst
och datakunskap

Hos

Övriga
redo-

Studieför-

störst.
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av den kvantitativa

utvecklingen

Folkhögskolor
har fått medel

Folkbildningsrådet
arbetslösa
vändas

till

allmänna
nivå

och Kunskapslyft

till

särskilda

15 veckor.

minst

Innehållet

en utbildningsgång
ning eller en treårig

som leder fram till
gymnasieutbildning.

Tabell

deltagarveckor

4.21 Antal

särskilda

ska motsvara en del av
en grundskoleutbild-

antingen

och studerande

vuxenutbildningssatsning,

hösten

i folkhögskolans
1998

1997-hösten

Våren 1998

Hösten 1997
Antal deltagarveckor

Dessa medel

ska andet
utöver vad som motsvarar
grundskolepå
och gymnasie-

verksamhet
att genomföra
anordnas
bidraget.
Kurserna

och omfattar

för

utbildningsinsatser

folkhögskolan.

inom

Hösten 1998

155 100

166 900

161 300

Antal studerande

9 350

9 100

10 100

Varav kvinnor

6 050

6 000

6 550

Folkbildningsrådet,

Källa:

högskolornas

1998, Slutrapport
utbildningsinsatser

särskilda

Folkbildningsrådet,

om studieförbundens och folkför arbetslösa budgetåret 1997.

1999, Slutrapport

om folkhögskolornas
ningsinsatser för arbetslösa budgetåret 1998.
verksamheten

under

i tabell

Antalet

genomförda

Den
1998
hösten

presenteras

4.21.

1998. Till

1997 och våren

hösten

3 procent, men antalet ligger
andel ligger i stort sett konstant
studerande.

med drygt
nornas
antalet

delen

Den övervägande

utbildningar

petenshöjande
tyngdpunkt
Under

tiden

hösten

särskilda

till

hösten

ökade

mellan

1997

deltagarveckor

utbild-

1998 noterades en minskning
ändå över hösten 1997. Kvinstrax under två tredjedelar
av

av kurserna har utgjorts av allmänna
och gymnasienivå
på grundskole-

kommed

på basämnen,
kalenderåret

grundskoleutbildning

språk samt datakunskap.
1998 hade ca 37 procent av de studerande högst
gymnasium
och drygt åtta av tio hade tvåårigt

När det
innan de påbörjade folkhögskolekursen.
som högsta utbildning
gäller åldersfördelningen
utgjorde gruppen 25-45 år ca 60 procent av
alla studerande. Gruppen 20-24 år svarade för ca 28 procent.
För jämförelser

ning, med avseende
i detta kapitel

mellan

folkhögskolan

på målgrupperna

och till diskussionen

och kommunal

i övrigt,
under 4.7.

hänvisas

vuxenutbild-

till andra avsnitt
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vuxna

för vuxna, SSV, deltar på två olika sätt i Kunskapslyftet.
platser motsvarande
300 000 verksamhetspoäng
för

SSV har tilldelats

perioden

1997 till

1 juli

årsstudieplatser.
SSV.

Totalt

31 december

1998. Det motsvarar
ca 400 helkommunerna
upphandlar
från
utbildning

Dessutom
volymen

uppgår

till

drygt

Skolverkets
man
SSV:s

med uppgifter
rapporter
har omkring
7 000 kursdeltagare

2000

årsstudieplatser.

kursdeltagarna

Enligt

framgår

om
på de kurser

att

som räknas som
svarade kvinverksamhetspoängen

egna kurser. Av den totala
norna för 67 procent. De största ämnena räknat som andel av verksamhetspoängen,
våren 1998, var engelska 20 procent,
matematik
14
procent,
12 procent
samhällskunskap
och svenska/svenska
som and-

raspråk

12

procent.

4.6

Vad

händer

En av de fristående
Göteborgs
universitet,
tiva

enkäten

Denna

Kunskapslyftet

nationella

utvärderingama,
vid
som genomförts
den
första
uppföljning
riksrepresentaär en
av
Larson
1998 och 1999, se även kapitel
5.

Lander

uppföljning

efter

behandlar

situationen

för deltagarna

före och efter

studierna

och hur de ser på sina studier.
till studien har utgjorts
Populationerna

vuxenutbildning,

i kommunal
av studerande
och gymnasial
nivå i Kunskapslyf-

på grundläggande

respektive
studerande på folkhögskolomas
tet och basorganisationen,
Kunskapslyftsplatser.
Två enkäter med ett års mellanrum
har besvarats.
Svarsfrekvensen,

när det gäller

den senare enkäten, låg på ca 70 proför den preliminära
till Kunskapsrapporteringen

cent vid tidpunkten
lyftskommittén.
Sett över det ursprungliga
urvalet kan utvärderama
för
närvarande uttala sig om ca 50 procent. För dylika panelstudier
är redan
detta inget

flitigare
slutsatser

dåligt

resultat.

Deltagarna

i denna studie

har snarare svarat
dock att
poängterar

andra fall. Utvärderama
än i många
för närvarande endast kan dras med viss försiktighet.

omkring
15 procent
var det, beroende på huvudman,
avbröt
någon
gång
sina
studier.
För
många
dock
avhoppet
som
var
endast tillfälligt
och 3-6 procent återkom
till utbildningen
senare. Det
totala faktiska
blev därför ca 10 procent.
avhoppet
Folkhögskoloma
Sammantaget

kan notera

färre avbrott,

uttryckt

i högre genomströmningstal

har i den kommunala
procent, än vad man genomsnittligt
ningen, drygt 80 procent se tabell 4.22.

knappt
vuxenutbild-
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Tabell

4.22

påbörjade

Studiegenomiörande
studier

Folkhögskolor

hösten

efter

av den kvantitativa

huvudman

utvecklingen

och anordnare,

1997, procent
Fullfölj de

Avbröt

Avbröt

studierna

temporärt

studierna

Summa

som

huvudmän
Kommunala

88

3

9

l 00

11

100

7

100

huvud83

6

AmuGruppen

93

7

Folkhögskolor

93

Komvuxenhet

82

7

l 1

100

Landsting

92

3

5

1OO

Studieförbund

80

5

15

100

Övriga

88

8

4

100

män, sza

Källa: Lander, R

Larson, M ,l999,

Två delstudierfrån

utvärderingen

gik och didaktik,
Bland

inom

högst

lägst för AmuGruppen,

hoppen

inom

Vuxenstudiernas

början och ett år efter.
för pedago-

av KunskapsLvftet. Institutionen
Göteborgs universitet.

anordnama

brottsfrelcvensen

100

den kommunala

vuxenutbildningen

för studieförbunden

folkhögskoloma

den kommunala

ligger

och komvuxenhetema
och landstingen.

Vuxenutbildningen

avoch

De flesta

förekommer

avpå kur-

och orienteringskurser
vuxenutbildning
ca 12-13
ser i grundläggande
procent.
Till de variabler som höjer avbrottsfrekvensen
hör exempelvis
och om man har annat modersmål
missnöje med ekonomin
än svenska.
Den aktuella
dera inom

uppföljningsenkäten

vuxenutbildningen

visar

att av dem som började stuhösten
som huvudman

med kommunen

1997, var 55 procent arbetslösa,
kom från andra studier se tabell

21 procent hade arbete och 9 procent
4.23. Vad gäller situationen
i februari

1999 har 23 procent fortsatt att studera på denna nivå, 15 procent har
till högskoleutbildning,
39 procent arbetar medan 18 procent
är utan arbete. Dessa siffror,
som är hämtade från enkätuppgiftema,

gått vidare
visar

på en tydlig förändring
med minskad
rande mellan hösten 1997 och vintern 1999.

arbetslöshet

bland

de sva-

Av dem som började studera på folkhögskola
var, på hösten 1997,
70 procent arbetslösa,
14 procent hade arbete och 11 procent kom från
andra studier. För situationen
i februari 1999 kan noteras att 43 procent
har fortsatt
inom

med sina studier

högskolan,

18 procent

på folkhögskolan.

Drygt

har ett arbete, 23 procent

var tionde finns
är arbetslösa.
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Tabell

4.23

utvecklingen

hösten

Sysselsättning
i kommunal

studerande
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1997

och

vuxenutbildning

februari

respektive

1999

för

folkhögskola

1997, procent

hösten

Kommunal

vuxenut-

Folkhögskolan

bildning
1997

1999

Arbete

21

39

14

18

Arbetslös

55

18

70

23

38

l 1

Sysselsättning

Studier

9

Kom/Fhsk

23

..

Högskola
Annat

100

Sza

100

av Kunskapslyftet.
Göteborgs universitet.

dessa enkätresultat

folkhögskolan.

även inom

100
början och ett år efter.
för pedago-

Institutionen

har minskat
är det tydligt att arbetslösheten
Folkhögskolornas
deltagare har i högre om-

med den kommunala
vuxenutatt studera i jämförelse
i
vuxenutbildningen
medan deltagare
i den kommunala

fortsatt

fattning

bildningen,
högre

5

100

Två delstudier från utvärderingen

Utifrån

ll

..
5

5

Larson, M ,1999, Vuxenstudiernas

Källa: Lander, R
gik och didaktik,

54
43

..

15

..
15

1999

1997

arbetar.

omfattning

En uppdelning

på respektive

information
i detta avseende.
gori kan ge ytterligare
Tabell 4.24 visar fördelningen
i februari 1999 utifrån
hösten

sättning

l997

för de studerande

inom kommunalt

ursprungskate-

respektive

syssel-

anordnad

vuxHär kan man se att bland dem som hade ett arbete före
studierna är drygt hälften åter i arbete. Några
procent är arbetslösa
ingår
och en stor andel har fortsatt att studera i kategorin Studerar

enutbildning.

både studerande

på gymnasienivå

och på högskola.

innan
Vidare
visar tabell 4.24 att bland dem som var arbetslösa
studierna har 38 procent fortsatt att studera medan 28 procent har fått
arbete.

är åter arbetslösa. Majoriteten
av dem som
1997 har fortsatt att studera, 19 procent har fått
12 procent är arbetslösa.

En knapp

studerade

innan

arbete medan

tredjedel

hösten
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Tabell

4.24

Sysselsättning
fördelning

procentuell
anordnad

före

av den kvantitativa

studierna

per sysselsättning

och
hösten

i

utvecklingen

februari

1999,

1997 i kommunalt

vuxenutbildning
Sysselsättning, februari 1999

Sysselsättning,

Arbete

Arbetslös

Studerar

Annat

Sza

hösten 1997
Arbete

52

4

42

2

100

Arbetslös

28

29

38

5

100

Studerar

19

12

61

8

100

Annat

71

4

19

6

100

Källa: Lander, R
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början och ett år efter.
for pedago-

Två delstudier från utvärderingen

av Kunskapslyyftet. Institutionen
Göteborgs universitet.

gik och didaktik,
Tabell

4.25

högskolans

åskådliggör

deltagare

hösten

1997.

hösten

1997 har fortsatt

ligger

1997

av folksysselsättning

respektive

visar

Av de arbetslösa

cent fortfarande

4.25

procentuell

sätt fördelningen

1999 utifrån

att drygt hälften av dem som var arbetslösa
hösten
att studera. Oberoende av sysselsättning
studiedeltagandet
för de studerande
på
runt 50 procent
Den

folkhögskolan.

Tabell

på motsvarande

i februari

hade 15 procent

arbete medan

26 pro-

var arbetslösa.

Sysselsättning
fördelning

per

före

studierna

och

sysselsättning

hösten

i

februari
1997

1999,

i folkhög-

skolan
Sysselsättning, februari 1999
Sysselsättning,

Arbete

Arbetslös

Studerar

Annat

Sza

hösten 1997
Arbete

34

7

54

5

100

Arbetslös

15

26

54

5

100

Studerar

16

27

51

6

Annat

18

16

46

20

Källa: Lander, R
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Två delstudier från
gik och didaktik,
I jämförelse

utvärderingen av Kunskapslyftet.
Göteborgs universitet.

med

den kommunalt

arbetslösa

folkhögskolestuderande

kommunal

vuxenutbildning.

anordnade

som fått
"Placeringsgraden"

1OO
100

början och ett år efter.
Institutionen för pedago-

utbildningen
arbete

än

är det färre
studerande

för de arbetslösa

i

är 28

123
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av den kvantitativa

procent
skolan.

utvecklingen
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för kommunal
vuxenutbildning
Även för de övriga kategorierna

bildningen

placeringsresultat

bättre

och 15 procent för folkhöghar den kommunala
vuxenutpå arbetsmarknaden
än folkhög-

Om man beaktar att nästan alla haft arbetslöshetserfarenhet
under l990-talet
se avsnitt 4.4.4 så kan man säga att den direkta placeför kommunal
vuxenutbildning
ringsgraden
är 28 procent och den för
ökar däremot mer i folkfolkhögskolan
15 procent. Studiefrekvensen
skolan.

högskolan,
ökning

med en
16 procent till 54 procent totalt sett, jämfört
19 procent till 38 procent totalt sett i kommunal
vuxenutligger lägre i
Den enda grupp där fortsatt studiedeltagande
från

från

bildning.

folkhögskolan
studerade

än i kommunal

hösten

Det är på nuvarande
hällsekonomisk

vuxenutbildning

är gruppen

som redan

1997.
stadium

synvinkel.

För

svårt att bedöma
detta

dessa resultat

ur samom de
mer information
och hur den ter sig i förhållande
behövs

fortsatta utveckling
gruppernas
olika grupper som inte deltar iKunskapslyftsutbildning.
hällsekonomiska
projekt som närmare beskrivs i avsnitt
olika

till

Det sam6.5 syftar till

att ge svar på dylika frågor.
Enkäten ger dock en viss information
om de, som efter Vuxenstudii sitt arbete eller
någon
förändring
arbeta,
upplevde
börjat
åter
har
ema

betydelse för arbetet. 14
som belyser utbildningens
kommunal
svarade att vuxvuxenutbildning
de
studerande
i
procent av
för att klara av arbetet. 28 procent menade
enutbildning
är nödvändig
att den gör att man klarar arbetet på ett bättre sätt. En mindre grupp, 13
sin arbetssituation

arbetsuppgifter
procent, svarade att de nu klarar mer kvalificerade
mei sitt
de
har
någon
ansåg
inte
dan 44 procent
nytta av utbildningen
att
siffror
för folkhögskoloma
arbete. Motsvarande
nuvarande
ser i stort
i själva arbetssituationen
sett likadana ut. Vad gäller förändringar
svafått
arbete,
fått
tredjedel
tredjedel
nytt
att
att
man
ny aren
man
rar en
uppgifter.
Många
och en tredjedel att fått mer kvalificerade
känner sig också säkrare på att få behålla jobbet. Hälften tycker att det
har blivit roligare att arbeta. De tidigare arbetslösa som gått i vuxenut-

betsgivare

bildning

söker sig också i högre utsträckning

än andra vuxenstuderande

eller nya jobb. De som tidigare var arbetslösa,
nya arbetsområden
men nu återfinns i arbete känner sig dessutom säkrare än tidigare på att
till

behålla

sitt jobb.

får man från utbildningen
färdigheter
om den inte bara lär
klara
olika
andra situationer.
studier
sig
i
klara
utan även att
en att
studerat genom att i enkäten ha fyra
har utvärderama
Dessa färdigheter
Generiska

att samarbeta, att
att skaffa information,
och hur man klarar att planera en större arbetsdessa färdigverkar ha utvecklat
uppgift. De folkhögskolestuderande
anordheter i högre utsträckning
än de som studerat inom kommunalt

mått som behandlade
följa samhällsdebatten

förmågan

Översikt
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nad vuxenutbildning.
alla fyra
munal

utvecklingen

På folkhögskoloma

aspekterna.

40 procent

vuxenutbildning

samarbete

av den kvantitativa

och förståelse

är ca 80 procent positiva
i
fler på folkhögskoloma
än inom kom-

hjälpt dem när det gäller
anser att utbildningen
för andra människor.
Motsvarande
differens

när det gäller förståelsen
är 25 procent till folkav samhällsdebatten
högskolomas
fördel. Upplevelsen
ha
lärt
dessa generiska farsig
av att
digheter påverkas endast i mycket liten grad av tidigare utbildningsnivå,

erfarenhet

arbetslöshet,

av upprepad

kön och ålder hos de stude-

rande.
Så långt
framtiden

den riksrepresentativa

inom

så länge finns

enkäten.

ser det ut vad gäller
Än
för de studerande i vuxenutbildningen
År
fakta på detta område.
1998 genomförde

högskolan
inte mycket

SCB en enkätundersökning
och 1995/96 SCB,
1998c.

bland

Hur

högskolenybörjare

I den undersökningen

läsåren
redovisas

1990/91
inte folk-

högskolan

för sig, men en skillnad mellan läsåren var att andelen med
vuxenutbildning
som högsta utbildning
var 10 procent bland
högskolenybörjarna
1990/91 och 14 procent bland dem som började
kommunal
1995/96.

Denna

Som

vi

andel
sett ovan är det en betydande
och inom kommunal
vuxenutbildning

folkhögskolor
högskola

och

noterade

har alltså sin grund före Kunskapslyftet.

förändring

10-15

universitet

i sitt förra

betänkande

procent.
SOU

av de studerade vid
som går vidare till

Kunskapslyftskommittén

1998:51

att runt 15-18 procent
dem
på gymnasial
nivå inom
av
som registrerats
som vuxenstuderande
ett par år hittills har brukat återfinnas som studerande på högskolenivå.

Mycket

tyder

alltså

universitetsstuderande
vuxenstuderande

på att det finns en stor potential
av högskoleinom den gymnasiala
vuxenutbildningen.

skulle

därför

Resultatet

beror

på i vilken

takt utbyggnaden

4.7

naturligtvis

kunna komma att läsa på högskolenivå.
också på konkurrensen
om platserna samt
högskolan
sker.
av

Diskussion

Den totala
På total

och
Fler

vuxenutbildningsvolymen

nivå

har utbildningen

av vuxna växt markant de senaste åren.
den kommunala
vuxenutbildningen
som därmed framstår
den
med
under
utbildningskategorin
största
strax
som
175 000 helårsplatser,
vilket innebär en ökning med omkring
67 000
Störst

är ökningen

inom

platser

sedan 1995/96.

vuxna

inom

högskolan

Rent volymmässigt
en av de största

tillhör även utbildningen
utbildningskategoriema.

av
En
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jämförelse

visar
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utvecklingen

av den kvantitativa

tillhör

storleksmässigt

personalutbildningen

att t.ex.

Om man
- man summerar
visar det sig att
baserad på antal helårsplatser
gör en grov beräkning
uppvisat
utbildning
den totala volymen
en nettoökning
av
vuxna
av
sedan 1995 på ca 14 procent, vilket motsvarar en ökning med ca 55 000
platser. Denna ökning ska ses mot bakgrund av att vissa vuxenutbildoch personalutbildningskategorier,
t.ex. arbetsmarknadsutbildningen
minskat

har

ningen,

kommunala

70 000 helårsplatser.

knappt

mellangruppen

under

vuxenutbildningen

inom

den

del motverkats

av

Satsningen

samma tidsperiod.
har därför till

viss

på andra områden.

minskningen

totala

Folkhögskolomas

ligger,

utbildningsvolym

sade åren, på en konstant nivå kring
vuxenutbildningen,

den kommunala

knappt
däremot,

över

de redovi-

35 000 helårsplatser.

uppvisar

Inom

den gymnasiala

ökning där man mellan åren 1995/96 och
en särskilt markant
Under
1998 låg man på drygt
90 procent.
1998 ökat med närmare
nivå skedde en viss ökning
På grundläggande
140 000 helårsplatser.
den
till
knappt
29 000 helårsplatser,
1997,
kalenderåret
men

nivån

utvecklingen

synes
utbildningskategorier

i en minskning
som uppvisar volymökning

ha förbytts

år 1998.

Bland

andra

kan också högskolan

nämnas.

målgrupper

Kunskapslyftets
Den prioriterade

åldersgruppen

ålder

och kön

25-55

på alla områden.

vuxenutbildningen

år dominerar

På grundläggande

skäl
av naturliga
nivå i kommu-

en i stort sett konstant andel
På gymnasial nivå kan noteras en

har denna åldersgrupp

nal vuxenutbildning

på drygt

-

av de studerande.
av denna åldersgrupp

80 procent

till drygt 70 procent. Grupnivå, mellan 25 och
gymnasial
på
betydligt
till
år
25
större
är
pen upp
där
vuxenutbildning,
kommunal
30 procent,
än inom grundläggande
andelen ligger mellan 15 och 20 procent.
lyckats attrahera en större andel i
har jämförelsevis
Kunskapslyftet
andelsökning

stadig

åldergruppen

25-55

på både grundläggande

och gymnasial

nivå än den

inom
Andelen
basorganisationen.
kommunala
av denna åldersgrupp
nivå. På gymnaKunskapslyftet
är drygt 90 procent på grundläggande
sial nivå kan konstateras en markant ökning mellan åren 1997 och 1998
från

drygt

äldre

70 till

studerande

drygt

80 procent.

i jämförelse

Folkhögskolan

med den kommunala

har en större andel
vuxenutbildningen,

har man lyckats attrahera de äldre kvinnorna.
påfallande.
dominansen
kvinnliga
Totalt
sett är den kvantitativa
andel ligger stadigt på 65-70 procent i såväl kommunal
Kvinnornas
och gymnasial
på grundläggande
och Kunskapslyftet
vuxenutbildning
särskilt

Översikt

SOU 1999:39

av den kvantitativa

utvecklingen

nivå

Att det är många kvinnor bland de stusamt inom folkhögskolan.
derande är inget nytt. Kvinnorna
har under flera år haft en dominerande
andel av den kommunala
och på folkhögskolan.
vuxenutbildningen
I

arbetsmarknadsutbildningen

däremot

sett är jämn och den återspeglar
gruppen arbetslösa.
stort

är fördelningen

mellan

den könsfördelning

könen

i

som finns

i

Utbildningsbakgrund
Studerande

i kommunal

ningsbakgmnd

nadsutbildning.

har ungefär samma utbildvuxenutbildning
som arbetslösa och individer
som deltar i arbetsmarkAndelen med högst tvåårig gymnasial utbildning
verkar

vuxenutbildning
än i jämförelsegmppema
vara lite högre i kommunal
medan andelen med högst grundskola
är något lägre.
Deltagare med UBS har i allmänhet en kortare utbildning
än de studerande

som inte har UBS.
Ser man enbart till kortutbildade
individer
med högst grundskola
respektive
tvåårigt gymnasium
rekryterar
folkhögskolorna
en högre
andel med högst grundskola än den kommunala
På
vuxenutbildningen.
samma sätt är andelen med högst
individer
i arbetsmarknadspolitiska

ningen

än bland

Utvecklingen

studerande
mellan

grundskola

åtgärder

i kommunal

högre bland
och

den

övriga

befolk-

vuxenutbildning.

1997 och 1998 verkar

inte ha inneburit

i de studerandes utbildningsbakgrund
större förändringar
kortutbildade
högst
grundskola
respektive
tvåårig

ning.

arbetslösa,

några

inom

gruppen
gymnasieutbild-

faller

I den mån en viss förskjutning
i de studerandes utbildningsbakföreligger
förehögskola,
sett över hela spektret grundskola
den gå i riktning
mot en större andel deltagare med högst grund-

skola

och tvåårig

grund

gymnasieutbildning

gymnasial

utbildning.

nivå inom

Kunskapslyftet.

Det gäller

och en mindre andel med efterbåde på grundläggande
och gymnasial

Arbetslöshetserfarenheter
Uppföljningen

måste utvecklas
av deltagarnas arbetslöshetserfarenheter
för att den ska bli meningsfull.
Det kan inte vara utvärderingarnas uppgift att stå för löpande statistikproduktion.
De slutsatser man ändå kan dra utifrån utvärderingarna
är att individer med lång arbetslöshetserfarenhet
i första hand återfinns
i arbets-

betydligt

marknadsutbildning
arbetslöshetserfarenheter

eller

i arbetsmarknadspolitiska
har de individer

åtgärder.

Kortare

som går med stöd av UBS

i
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Kunskapslyftet
bildning

på folkhögskola

antingen

eller

söker
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utvecklingen

av den kvantitativa

arbete.

eller

som utan UBS går i Kunskapslyftet
basorganisation.
bildningens
Med

till

hänsyn

samhällsekonomiska

i kommunal

eller

vuxenuthar de

arbetslöshetserfarenheter

Kortast

i den kommunala
och

fördelningsmässiga

aspekter

och statsfinansiella

kostnaderna

med

krävs

om hur det går för
och i vidareutbildning.

dock

mer
på arbetsmarknaden

framöver

En annan fråga som det på nuvarande
bestämd uppfattning
om är förändringarna
arbetslöshetsbakgrund
ende på deltagarnas
mellan

antalet

lyftets

olika

exempelvis

bedömning

dessa olika

grupper

är svårt att ha någon
med avsesedan 1997. Hur relationen

stadium

i Kunskapslyftet

på Kunskaps-

och storleken

i Kunskapslyftet

deltagare
målgrupper,

kortutbildade,

de arbetslösa

över tiden är en fråga som måste följas upp bättre. Kommer
arbetslösa i framtiden
att bli svårare att rekrytera kortutbildade

vecklas

utdet

ett år efter vuxenutbildningen

Situationen

Uppföljningen
munal

de

dvs. att de
återfinnas i

detta vara en tämligen rimlig ordning,
belastade
är
mest
av arbetslöshet oftare verkar
grupper som
de dyrare aktiviteterna.
För att kunna göra en mer definitiv
information

tanke

dessa olika

för

förefaller

aktiviteter,

vuxenut-

hösten 1997 i kom1999, av de vuxenstuderade
i
visar att arbetslösheten
och på folkhögskolan,
inom den
Bland de studerande
betydligt.
minskat

vintern

vuxenutbildning

denna

grupp har
vuxenutbildningen
kommunala

minskade

andelen

arbetslösa

från

55

procent av de studerande hösten 1997 till 18 procent drygt ett år senare.
visar att 70 procent var arbetssiffror för folkhögskolan
Motsvarande
1999 utgjorde samma grupp endast
lösa vid studiernas början. Vintern

Folkhögskolans

23 procent.
dera 54

deltagare

har i högre grad fortsatt

procent mot 38 procent inom
i kommunal
medan deltagarna

den kommunala

att stuvuxenutbild-

vuxenutbildning
i högre om18 promot folkhögskolomas
ord
med
andra
har
kommunala
cent. Den
en högre
på arbetsmarknaden
placeringsgrad
än folkhögskolan.
En betydande andel, 10-15 procent, av de studerande inom kommu-

ningen,

går vidare

fattning

nal vuxenutbildning

skoleutbildning
lestuderande

till

arbete 39

procent
vuxenutbildningen

och inom

folkhögskolan

efter ett år. Detta
inom den gymnasiala

har gått vidare

på en stor potential
vuxenutbildningen.

visar

till

hög-

av högsko-

vintern
att vi har fått viss information
genom uppföljningen
för att kunna göra en
det än så länge många pusselbitar
placeringssamhällsekonomisk
bedömning
av dessa Kunskapslyftets
Trots

1999

fattas

resultat".

För detta behövs

en mer omfattande

analys.

Först

och främst

Översikt
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av den kvantitativa

måste man studera dessa resultat i ljuset
arbetslösa som inte gick i Kunskapslyftet

utvecklingen

De
av olika jämförelsegrupper.
hur gick det för dem Sedan
måste man också göra analysen över en längre tid. Det brukar ta några
år att fullständigt
kunna överblicka
hur många av de vuxenstuderande
läser
vidare
på
högskolan.
Dessutom tar det några år innan de som
som
läser på högskolan

kommer

5 19-0609Vuxenutbildning

ut på arbetsmarknaden.
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utvecklingen
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5

utveckling

Kvalitativ
och

I detta

av utbildning

och livslångt

utveckling

av

utbildning

lärande

för

vuxna

livslångt

lärande för vuxna

redovisas

och
utveckling
en kvalitativ
av utbildning
för vuxna. Kapitlet
sönderfaller
i tre delar. Den första
delen består av intryck
på olika sätt
som Kunskapslyftskommittén
samlat på sig under det gångna året. Den andra delen består dels av

kapitel

livslångt

lärande

på nationell nivå, som Kunav sådana utvärderingar
beställt av fristående utvärderare,
dels av retlexiolokala
Del
kring
utvärderingar.
slutligen
utgörs
tre
ner
av en beskrivför
pedagogisk utveckling.
ning av nya förutsättningar
sammanfattningar

skapslyftskommittén

5.1

Strategisk

Kommunal

planering

organisation

Kommunallag

och skollag

het än tidigare

att utfonna

ger landets
sin politiska

nu 289 kommuner
en större friI Skollaledningsorganisation.

och landsting
ska utse en eller flera
att varje kommun
gen föreskrivs
skolväsende.
nämnder som styrelse för sitt offentliga
I slutet av år 1997
då antalet kommuner
variationen
i nämndorgauppgick till 288
- var
följande Skolverket,
l998b:
nisationen

0

188

kommuner

barnsomsorg,
0

63

kommuner

barnsomsorg

0

hade en nämnd med ansvar
alla obligatoriska
och alla frivilliga

för

hade en nämnd
och alla obligatoriska

för

ansvar för alla frivilliga
hade
Sex kommuner
nämnd

med ansvar
skolformer.
frivilliga

0

Fyra

kommuner

barnsomsorg

med

ansvar
skolformer,

förskola,
förskola,

hade

skol-

samt en nämnd

med

skolformer.

en nämnd med ansvar för förskola
för skolbarnsomsorg,
alla obligatoriska

och alla

skol-

skolformer.

en nämnd
obligatoriska

med

ansvar
skolformer

för

förskola,

utom

och en
och alla
skol-

grundsärsko-
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0

0

av utbildning

utveckling

och livslångt
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lärande för vuxna

skolformer
samt en
lan, en nämnd med ansvar för alla frivilliga
nämnd med ansvar för grundsärskolan.
hade en nämnd med ansvar för förskola,
Två kommuner
en nämnd
skolformer,
och alla obligatoriska
med ansvar för skolbarnsomsorg
samt en nämnd
Två kommuner
barnsomsorg
svenska

skolformer.
med ansvar för alla frivilliga
hade en nämnd med ansvar för förskola,
skolfonner
och alla frivilliga
alla obligatoriska

för invandrare

samt en nämnd

med ansvar

skol-

för svenska

utom
för

invandrare.
0

Övriga 23 kommuner
tion som alla avvek

Vanligast
alla

hade var sin unika politiska ledningsorganisafrån de sex kategorierna
ovan.

skolfonner,

I 77 andra kommuner

återfanns

sorg,
enutbildningen

188.

vuxenutbildningen

i varierande

konstellationer

skolbamsom-

för förskola,

var alltså en nämnd med ansvar
och alla frivilliga
obligatoriska

inklusive

vuxden kommunala

tillsammans

med andra

under en nämnd.
från början ofta som ett särskilt proorganiserades
normala organiVuxenutbildningens
kommunala
den
jekt vid sidan av
för just Kun1997
låg ansvaret i slutet av år
sation. I lOl kommuner
ansvarade
för
på en annan nämnd än den som normalt
skapslyftet
kommunala

skolformer

Kunskapslyftet

och oftast direkt under kommunstyrelsen.
tycks ha ägt
organisationen
kommunala
den
Vissa förändringar
av
har
i ett antal
Kunskapslyftet
rum under det senaste året. Projektet
till den nämnd som i övrigt har
förts från kommunstyrelsen
kommuner

kommunal

vuxenutbildning

Så är exempelvis
i kommunen.
ansvaret för vuxenutbildningen
utbildningsnämnden
och
där
och
Piteå,
Barnlandet i Ljusdal

förhålfrån

år

1999 ansvarar även för Kunskapslyftet.
till denna förändring
En förklaring

är att kommunerna
nu inte bara
Kunskapslyftet
utan också ser denna satsDet innening i perspektivet
av vuxenutbildningen.
av en reformering
Kunskapslyftet
mellan
projektet
bär i flera kommuner
att samverkan
ökar.
inom basorganisationen
vuxenutbildningen
och den kommunala
har varit
politikerna
En annan förklaring
är att de kommunansvariga
i de inledande besluten om organisation,
om projektmest involverade
anlitande
till
sig
ledare, om hur man ska förhålla
av externa utbildi facknämntill sina kollegor
ningsanordnare
m.m. och sedan överlåtit
koncentrerar

sig på projektet

Vad Kunskapslyftet
den fortsatta verksamheten.
versig av bestående värde vid denna övergång till den
till kommunledningen.
nämnden
ordinarie"
är en nämnare koppling
har det blivit en samverkan mellan Kunskapslyftet
Oavsett organisation
i ett reformeringverksamheten
och den ordinarie
som är betydelsefull

dema

att hantera
kar ha fört med

sperspektiv.
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I vissa

utveckling

kommuner

Kunskapslyftet

av utbildning

har både

förts

och livslångt

den ordinarie

lärande för

vuxenutbildningen

till

beställamämnd

ansvarigt
nytt politiskt
i Göteborg
och till avdelningen

organ,
näringsliv,

och utveckling

NUU

i Ragunda.

under

samhällsekonomiska
nog konstateras
enutbildningen
lokala

är dock

relativt

har gjort

att Kunskapslyftet

i dess allmänekonomiska

och

exempelvis

kommunstyrelsen

perspektiv

vuxna

ovanligt.

Detta

mer
kan

Allmänt

hela den kommunala

perspektiv

till

utbildning

synligare

vuxför de

politikerna.

Samverkan

på lokal
har

Kunskapslyftet
kommunala

och regional
föranlett

förvaltningar,

nare av olika
är positivt.

med olika
kommuner.

och Kunskapslyftet

samarbete
mellan
olika
ett omfattande
statliga myndigheter
och utbildningsanord-

samarbete

slag. Detta

Samarbetet

långt i olika

nivå

fortsätta

tycks

kommunala

vilket

har kommit

olika

förvaltningar

Det finns många exempel

samarbetar

att utvecklas,

där socialförvaltning

informations-

kring

och rekryterings-

fall

har man gått ett steg längre och låter deltagare
frågor men i vissa
få behålla bidraget även under
som före kursstart uppburit socialbidrag
studietiden.
Speciellt
vanligt är detta vid studier inom grundläggande

vuxenutbildning.

i syfte
ser då detta som en investering
de studerandes
finns
också
bidragsberoende.
Det

Kommunerna

att på sikt
kommuner

minska

där arbetsförrnedlingsnämnden

betar kring

frågor

och Kunskapslyftet

samarpå samkan samverkan
mellan

utbud

Andra

biblioteket

Lindesberg,

Storfors

göra.
till Stadsbiblioteket

genomförs

verkan

mellan

om rekrytering,
olika kommunala

och Kunskapslyftet
och Örebro
I Lindesberg

detta ändamål.

och

med

I Storfors

m.m.
förvaltningar

Öppen

lärarutbildade

och Örebro
skola

handledare

lokaliserat

är biblioteket

exempel

till

anställda

bra, vilket

också

verifierats

Borås.

Det

ende bland

lingen

finns

också

och i avsnitt

vid KLK:s

1998.

i stort sett
kommunbesök
Flen,

avses i första hand
samarbete vid information
till och rekrytering
deltagare i
av blivande
Sådant samarbete tar sig i fler och fler kommuner
Kunskapslyftet.
utlokaler för vägledning
tryck i gemensamma
Hus
i
Vägledningens
som

Haninge

och Vaggeryd

för

samma byggnad
med referenslitte-

vilket
varit en ovärderlig
tjänst
som Kunskapslyftet
Storfors,
ratur, utlåning, utökade öppettider och serviceanda"
Mellan kommuner
och arbetsförmedling
tycks samarbetet

fungera

ut-

lokaliserad

exempel

annat kursutbud.

på mer
Ett exempel

efter en inledande utbildning
utbildning
mot den

specialinriktad

5.4.3. Därmed

långtgående

samarbete

avsepå detta är att arbetsförmedmed
i Kunskapslyftet
kompletterar
lokala

arbetsmarknadens

behov

133

utveckling
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av utbildning

kvar

den reguljära

inklusive

Kunskapslyftet

mellan
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vuxna

dock fortfarande

finns

I vissa kommuner

Flen och Vaggeryd.
rivalitet

lärande för

och livslångt

en viss
vuxenut-

och arbetsförmedlingen.

bildningen

kopplad till individuell
studieplan
ett område - individuell
återstår dock mycket att göra. För det första förekomhandlingsplan
inte hunnit upprätta en inofta att arbetsförmedlingen
alltför
det
mer
skulle
vägledning
inom vilken Kunskapslyftets
handlingsplan,
dividuell
Inom

För det andra är det inte självstudieplan.
en individuell
alltid
utgår från de individuella
vägledare
klart att Kunskapslyftets
finns
i den mån de över huvud
upprättade
ändock
handlingsplaner
som
kunna

bygga

taget arbetar med dylika planer.
har under året blivit
olika utbildningsanordnare
Vuxenutbildningens
Samarbetet har i allt större utsträcki Kunskapslyftet.
mer involverade
rande,

där

man
Stockholm,

Kristianstad,
kommuner

ñleringar

varandra

informerar

Vaggeryd

också avsett uppdelning
utgångspunkt.

eller

referensgrupper

i vuxenutbildningsråd,

form

tagit

ning

om

m. fl.
av utbud,

motsvautbud
etc.
har i andra

tänkbara
Samarbetet

där olika anordnares

pro-

utgjort

Samarbetet

med kommunala

tycks

och rekrytering

gare om behov, utbud
Det har däremot visat

och arbetsta-

arbetsgivare

och statliga

i många

fall

fungera

bra.

näringslivet
sig att samarbetet med det privata
bland
kan
Det
kommuner.
många
annat bero
form
i
funnit
sin
inte
ännu
utbildyrkesinriktad
sådan
behov
direkta
på att näringslivet
av
ser mer
så
exempelvis
Kunskapslyftet,
ning som inte alltid kan erbjudas inom
eller mer direkt företagsanhögskoleutbildning
kallad KY-utbildning,
Den lösning

passad yrkesutbildning.
än tidigare

söka utnyttja

yrkesnämndema
med

existerande

i gymnasieskolan

som prövas är i många fall att mer
fora, till exempel
och fungerande

Borås

eller

enbart

söka samarbete

för en viss bransch Göteborg,
projekt
i konkreta
En annan lösning kan vara inrättande av så kallade utbilddär kommuner,
motsvarande,
parter och andra intressenter

näringslivet

Stockholm.

ningsråd

möts Umeå.
Samarbetet

mellan

kommuner

har utvecklats

under

tiden

för Kun-

kommit överpå detta är att många kommuner
interkommunala
ersättningar
överens
vid
stämmer
belopp
som
ens om
olika
slag
för
statsbidrag
erhåller
i
med de bidrag kommunerna
av kuribland med påslag upp till tio procent för admiser i Kunskapslyftet
Det vill synas som om
kostnader
hos anordnarkommunen.
nistrativa
totalt sett minskar utbildningskostnadema
samarbete mellan kommuner
kan
stiger. Utbudet
i utbildningsgruppema
fyllnadsgraden
eftersom

skapslyftet.

dessutom

Ett exempel

utökas

och differentieras

Sammanfattningsvis
nu har konsoliderats

till lägre kostnad.
att arbetet med Kunskapslyftet
grad än tidigare bygger på strategisk

kan konstateras
och i högre
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planering
att tankar

utveckling

av utbildning

och livslångt

utbud och genomförande.
av rekrytering,
kring tiden efter Kunskapslyftet
börjar

positionering

inför

lärande för

vuxna

Det är också tydligt
utvecklas

och att en

tiden efter år 2002 börjar

ta fonn.
kompetensråden
har påbörjats. Det
av de regionala
finns förutsättningar
för att de ska kunna spela en positiv roll för utvecklingen
och livslångt lärande. Detta förutsätter
av vuxenutbildning
dock att kommunerna
inklusive
den kommunala
och
vuxenutbildningen

Uppbyggnaden

Kunskapslyftet

involveras

för närvarande

inte

tillväxtavtalen.

Inledningsvis

i de regionala

verkar

fallet.

vara
förefaller

kompetensråden,
Detsamma
det dock

gäller
i första

för

näringslivssidan
i kommunerna
representanter
inte
ansvariga
arbetat med de regionala tillväxtavtalen.
som
-

5.2

Organisatorisk-pedagogisk

5.2.1

Information

-

uppsökande

vilket

dock

de regionala
hand ha varit

utbildnings-

utveckling

verksamhet

Informationen

och om kommunal
om projektet Kunskapslyftet
vuxtotalt sett- har spritts på många olika sätt ute i kommuoch annonser i dagspressen via kurskataloger,
bronerna, från artiklar
schyrer och reklamblad
till direktreklam
skriftlig
eller muntlig.
verksamhet
Uppsökande
har anordnats i varierande omfattning.
Under det första året av Kunskapslyftet
upplevde ett stort antal kommuner

enutbildning

att tillströmningen
särskilda
insatser.
köerna.
utbilda

till

utbildning

Många

Det tog också
sina presumtiva

var så stor att det inte behövdes några
kommuner
vågade inte riskera att förlänga

att
en viss tid för de fackliga organisationerna
uppsökare. I några fall uppstod också oklarhe-

ter och missförstånd
statsbidrag
om vad de fackliga organisationemas
för uppsökande
verksamhet
skulle användas till. Organisationerna
har
fått statliga bidrag för att utbilda uppsökare, medan det på den kommunala sidan inte har funnits några av statsmakten öronmärkta
pengar att
anställa uppsökare för.
En bedömning

från Landsorganisationen

har ett väl fungerande
samarbete
det i övriga
kommuner
återstår
samarbete.

I exempelvis

Göteborg

LO

med ett hundratal
att finna

vägar

och Vaggeryd

är att man i dagsläget
kommuner,
medan
för

ett konstruktivt

utnyttjade

kommu-

och anställde uppsökare, i Göteborgs fall ett antal
nerna möjligheterna
fackliga förtroendemän.
Under innevarande
budgetår har fler kommu-

135
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Piteå

ner Hörby,
verksamheten.

och

Skellefteå

lärande för

fl.

m.

finansierades

inledningsskedet

I

och livslångt

av utbildning

utveckling

byggt

ofta

uppsökarnas

eller andra arbetsmarlcnadsåtgärder.

ALU-anställning

den

ut
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vuxna

uppsökande
löner

genom
kommuner,

Vissa

Stockholm,
har fortfarande
kvar sådana insatser och anser
har övergett dem, eftersom aratt de fungerat bra. Andra kommuner
för att hjälpa
betsmarknadspolitiska
åtgärder i första hand är verktyg
exempelvis

människor

till reguljära

ranti för att uppsökaren

5.2.2

och därför

anställningar

inte innebär

någon

ga-

kan vara kvar under någon längre tid.

Vägledning
har i flertalet

Vägledningen
första

år. Många

infotek,

har samlat

kommuner

kommuner

ut under Kunskapslyftets
och Stockholm
Norrköping

byggts

exempelvis

och yrkesvägledare,

studie-

med

arbetsförrnedlare

flera i en och samma lokal eller närliggande
lokaler.
får också detta
Vuxna som önskar vägledning
även om det inte
alltid kan ske omedelbart.
sker ofta i orienteringsDjupare vägledning
kurser
tion

till diagnostiska
prov, repetiav olika slag, där också möjlighet
och pröva-på-inslag
kan förekomma.
Sådana orienteringskurser

anordnas

i flertalet

förväntat

början

Olika

system

förekommer

kommuner,

även om de har blivit

med vägledning

och diagnostisering

färre än man från

sig.

omfattning,

i varierande

exempelvis

via särskilda

hos AmuGruppen

prov
och

vuxenutbildmed den kommunala
som samarbetar
i fråga om dylika.
skulle många kommuners
ambitiösa
arbete avSammanfattningsvis

Göteborg,

ABF,

ningen

seende vägledning

och rekrytering

vilka

Piteås målsättning:

0

0

sammanfattar

beskrivas

i följande

punkter,

och flexibel vägledning
på de presumtiva
deltagaratt ge tillgänglig
dem
där
individen
villkor,
till
känexempel
på
plats
att möta
nas
en
ner sig trygg,
studieoch yrkesvägledning,
uppsökare
och
att samla Infotek,
eventuell

0

kunna

Studieverkstad

påbörja

motivations-

grupp,
att rikta

punktinsatser

lösa

inom

handel,

under
och
till

vård

tak

samma

vägledningsarbete
olika

och

till

grupper,

samt

omsorg
rehabiliterade
personer,
samarbeta med arbetsförmedlingen

för

att snabbt kunna
enskilt
och/eller
i

exempel deltidsarbetslässvaga

och

psykiat-

riskt/socialmedicinskt
0

att fortsätta
i de träffar som anordnas

för arbetssökande,

och AMI

samt delta
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att samverka

fackliga
0

0

utveckling

av utbildning

med kommunens

organisationer

och livslångt

lärande för vuxna

arbetsmarknadspolitiska

projekt

samt

i vägledningsarbetet,

med arbetsförmedlingen
och fånga upp studie- och
att samverka
yrkesvägledningsbehov
finns
i
näringslivet
kring utbildningssom
alternativ
samt
att bedriva försök med distansutbildning
gentemot byacentra.

En stor del av vägledarnas
arbetstid ägnas åt att försöka hantera deltaproblem
med
studiestöd
hjälpa till med ansökan, bevaka beslut,
garnas
reda

ut
framkom

konsekvenser

munernas
Något

kostnader

m.m..
vad som
Enligt
av regelförändringar,
Statskontorets
seminarier
i januari
1999 ökar detta kom-

vid

för Kunskapslyftet

Statskontoret,

1999.

i olika sammanhang
är det ökande besom också framhållits
hovet av elevvård
i Kunskapslyftet.
Som exempel kan nämnas den så
kallade Joseñnagruppen
i Stockholm
vilken konstaterar
att studerande i
Kunskapslyftet
i högre utsträckning
än andra har dyslexi och koncent-

rationssvårigheter.

Behovet

har därav elevvård och specialpedagogik
har man också noterat att behoven av kuinslag har ökat i och med Kunskapslyftet.

med också ökat. I Karlskrona
rativa

och terapeutiska

5.2.3

Individuell

studieplan

-

individuell

handlingsplan
En individuell

studieplan utgör för många studerande en konkretisering
den
del
i den individuella
handlingsplanendär sådan finnes
av
- som
kan en individuell
studieplan beavser studier. För andra studerande
traktas
enskilde

den
I den kommer
som den studerandes
egen utvecklingsplan.
under sakkunnig
hjälp fram till beslut om sina egna framtids-

planer

och

i studiesituationen.
Det är
om hur dessa ska förverkligas
kan
förändras
plan
beroende
den
enskildes
ändrade
en
som
av
och/eller
framtidsplaner
studieplanering.
Väsentligt
är i detta sammanhang samspelet mellan individen
och utbildningsanordnaren,
vägledaockså

ren.

lyftet

saknas

synnerligen

individuella
kortfattade

studiestödspoäng.
centrerat

ledning.

eller

Avsaknaden

vuxenutbildning

studieplaner

enbart

innehåller

En orsak

sig på alla

studiestödsrådgivning
uppgifter

i kommunal

deltagare

För många

till

detta

för

och i Kunskaps-

andra

kurser

är givetvis

studerande

är de

som ska läsas samt
konatt vägledama

dem
varför

insatser och
som behövt direkt vägledande
arbetsvare sig det senare ingår i vägledarnas
de inte haft tid att dokumentera

av individuella

studieplaner

denna väg-

redovisas

också

i
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utveckling

KLK:s

och livslångt

av utbildning

Kunskapslyftet

rapport

som

SOU 1999:39

lärande för vuxna

modell

och

metod

Tillhammar,

1998.

studieplanen
är
Ett annat problem i samband med den individuella
inte preciserats i förordoch användningsområden
att dess utformning
och att Skolverket
inte givit vägledare i komningar eller föreskrifter
verifieras
deras
arbete.
Detta
av många vägledare
munerna något stöd i
Goda exempel

besök ute i kommunerna.
de
inte.
sprids
saknas säkert inte
- men
något självklart
Det finns inte heller i kommunerna

vid Kunskapslyftskommitténs

och

medlingen

som eventuellt
individuella
studieplan

handlingsplan

den individuella

den

företrädare.

Vuxenutbildningens

har den enskilde

Gagnef

som utgör en kombination
studieplanen.
och den individuella

framtidsplan,
lingsplanen
Skolverket

har i sin tillsyn

att alla studerande

mellan

av arbetsförupprättas
av

som ska
finns
exempel

med företrädare

och arbetsförmedlingen

nala vuxenutbildningen

fastslagit

Intressanta

tillsammans

samband

upprättats

dock.

I

för den kommu-

arbetat

fram

sin egen
handav den individuella

och Ystad
i Linköping
av Kunskapslyftet
ska ha en individuell
i Kunskapslyftet
stu-

dieplan.
ser det utgör den individuella
vuxenutbildningeni den kommunala

Som Kunskapslyftskommittén

studie-

främst
planen en viktig handling
handtill den individuella
Ibland är den ett komplement
för individen.
den
del
handlingsplanen
i
och utgör då en konkretisering
lingsplanen
av
studierna.
I andra fall utgör den en dokude aktuella
som behandlar
av en process, där mål och vägen dit vuxit
det dokument
gång. I båda fallen utgör studieplanema
bekräftas
resultaten ska utvärderas och målsättningen

mentation

fram under resans
mot vilket studieeller omprövas.

och vägen dit. I en sådan
deltagare kan det vara
många
För
anges.
av
små
kunna
pricka
viktigt
moment
att
som kanske klarats på två
på att man klarar av stueller fyra veckor och på så sätt få bekräftelse
dier.
En individuell

studieplan

I

studieplan

ska visa målet

måste även delmål

perspektivet

flexibel
en mer
också ofta funktionen

vuxenutbildning

fyller

en
för en indiviav dokument
där den enskildes åtaganden i form av studier i grupduell studiegång,
hemarbete kan dokumenteras.
distans,
studier
på
per,
delbetänkande
lämnat
har i sitt tidigare
Kunskapslyftskommittén
individuell

studieplan

av

Det är
studieplanema.
i syfte att förbättra de individuella
sedan
frågan
återkommer
till
i
avsnitt
7.9,
kommittén
diskussion
som
en
folkhögskolorna.
i avsnitt 5.3 om
först kommenterats

vissa förslag
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5.2.4
Att

utveckling

Validera

och livslångt

lärande för

vuxna

i vuxenutbildningen

Validering

betänkande

av utbildning

konstaterade

Kunskapslyftskommittén

i sitt

föregående

innebär

dels att identifiera reell kompetens, dels att kunna beskriva den
kan accepteras
ett sådant sätt att beskrivningen
av avnäbranscher
och
utbildningsanordnare
kommunal vuxmarna enutbildning,
högskolor etc. .

på

tillexempel

kommuner,

Många

Borås

och Helsingborg,

lägger nu ner
till formell
ett stort arbete på att Validera reell kompetens
behörighet.
Till skillnad mot föregående år är nu också validering
yrkeskompeav

tens en uppgift som ett antal kommuner
sådana kommuner
kan nämnas Göteborg
arbetet

mellan

Öckerö

kommun

tagit

till

sig. Som exempel

och Kristianstad

och yrkeslärare

liksom

på Lindholmens

på

samgym-

nasium.

Regeringen
kronor,

har 1998 beslutat

dels Vårdgymnasiet

tilldela

i Sundsvall

dels Bollnäs
56 000 kronor

kommun

75 000

för utveckling

av projekt kring validering
av vuxnas kompetens i relation till omvårdnadsutbildningar.
Det finns dock exempel på kommuner
där studie- och yrkesvägledarna anser att det är bättre för de studerande att repetera kurser istället
för att analysera deras kunskaper
och placera dem på en så avancerad
nivå som möjligt.
Det är intressant

att notera hur arbetet med validering
växer i komoch
hur
frågeställningar
ständigt
Att
munerna
nya
reses.
man i ämnen
där kurserna bygger på varandra kan flytta ner ett betyg från en högre
till en lägre kurs, om den studerande inte redan har betyg på denna, har
varit

klart

sedan

länge. Den fråga som exempelvis
och
Norrköping
med är en förlängning
ovanstående
frågekomplex:
av
Varför
ska man inte
under förutsättning
bygger på
att kurserna
varandra
få flytta ner ett betyg i en högre kurs till en lägre, även om
den studerande har ett betyg i den lägre kursen och detta är sämre Det
Sandviken

brottas

är svårt

påpekar

man från de berörda kommunerna
skäl mot detta. Eftersom
det är kunskaperna

finna ett
- att
som ska bedöborde det
tvärtom vara så att även ett
mas i det nya betygssystemet
högre betyg ska kunna flyttas ner, om det är så att den studerande har
de aktuella kunskaperna
i den lägre kursen. Varför
ska den enskilde
godtagbart

behöva

genomgå

prövning

för detta och betala

Kunskapslyftet
nor i avgift undantagandes
Att Validera reell kompetens
till formell

tre till

behörighet

fem hundra

kro-

ger ekonomiska
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och livslångt

av utbildning

utveckling

lärande för vuxna

för såväl den enskilde

fördelar

som samhället.
minskar
valideringsarbete

att ett väl utvecklat
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är också sådana

Reglerna

kommunernas

kostnader

för Kunskapslyftet,
en kurs som validerats vid statsbidragsbekurs.
räkning ger samma verksamhetspoäng
som en genomförd
för sådana finns
Problemen
med validering
är främst av praktisk
i olika sammanhangexempelart. Otaliga är frågorna som kommittén
eftersom

erhållit om hur man ska göra för att Validera.
vis vid kommunbesöken
Önskemål
framförs
exempel
på validering
praktiska
av många
om
Flen
och
Vaggeryd.
i
proj
ektledningama
exempelvis
av
återkommer
i avsnitt 7.10 med tankar kring
Kunskapslyftskommittén
och förslag

utvecklingsmöjligheter

5.2.5

Utbud

I kommunal

vuxenutbildning

ska individens

det. Så försöker

förnyat

kursutbud

bredda

utbudet.

lanskåne

upptagningsområde

efterfrågat

eller

och speciellt i projektet Kunskapslyftet
behov och intressen styra utbildningsutbu-

önskemål,

med hjälp av
man också arbeta i många kommuner
för att
mellan olika kommuner
och/eller
samverkan
Ett exempel på detta är samverkan i exempelvis Mel-

Hörby

och Höör.

arbetar

med

Eslöv,

kommunerna

-

vad avser validering.

Dalslandsgemensamt
ett
som
med interkommuförfarandet

I andra

kommuner

kommunerna

man
utan det sedvanliga

nal ersättning

etc.
Orienteringskurser

till utökad
som ger osäkra deltagare möjlighet
har efter den
och diagnostisering
samt till prova-på-tillfállen
vuxenutbildning,
ändring i förordningen
som trädde i
om kommunal
kraft 15 januari
1997, blivit möjliga
att erbjuda i kommunal
vuxenuthar också utnyttjas i flertalet kommuner,
bildning.
Möjligheten
även om

vägledning

Ljusdal
visat sig vara lägre än förväntat. I exempelvis
lyckats
också att man till orienteringskursema
sådana osäkra deltagare, som annars inte skulle ha vågat börja
hittills

efterfrågan
visar

utvärderingarna

rekrytera
direkt

i olika

ämneskurser.
i kursutbudet

Förändringarna
kesinriktade

kurser

organiserades
Utbildningar

fattning

-

exempel
ning Bjuv.
så måtto

förekommer

Vårdutbildningar

riktningar.

exempelvis
inom

har de senaste åren varit tydliga.
Yroch utvecklats
i omfattning
i olika

har ökat kraftigt

hotell-

i många

kommuner.

den egna komvuxverksamheten.
utbildning,
exempelvis
på arbetsplatsförlagd
oftast

inom

Andra

exempel

att Kunskapslyftet

och arbetsförmedlingen

I Flen

för blivande entrepenörer.
en vårdutbildning
och restaurangområdet
har också växt i om-

utgör

samarbete
för

Det finns även
truckförarutbild-

med arbetsförmedlingen

grundläggande

svarar
via arbetsmarknadsutbildning

yrkesutbildning
för mer kvalifice-

i
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utveckling

rad och specialiserad
rande

utbildning

ningsbar

yrkesutbildning

som behövs

och livslångt

Vaggeryd

för

att den

lärande för vuxna

eller

studerande

den kompletteska bli

anställ-

Eskilstuna.

Särskilda
dyslexi,

av utbildning

stödåtgärder

m.m.

deltagare

erbjuds

för

deltagare

ges de studerande möjlighet
språket, exempelvis
i Borås,

det skrivna
Det finns

tillgången

med

i allt större omfattning.

läs-

och

skrivproblem

I speciella

grupper
sina problem

att bemästra

med
med

Flen och Norrköping.

dock mycket

kvar att göra i kommunerna.
Alltför
ofta styr
lokaler och traditioner
kursutbudet.
Eftersom kur-

på lärare,

inte alltid högt.
serna fylls, så är intresset av att förändra verksamheten
Frågan är bara vilka grupper i samhället vuxenutbildningen
når med ett
traditionellt

utbud

Vissa behov

har däremot

Så till
av regelhinder.
munal vuxenutbildning

Gymnasial

inte varit möjliga

exempel

verksamhet,

på grund
om kom-

att

utbildning

får

förekomma

med undantag

gymnasieskolan

att tillfredsställa
det av förordningen

framgår

estetiska

ämnen,

i alla ämnen som finns i
av vad som där hör till estetisk
idrott och hälsa, Specialidrott
samt

schack.

Specialarbete

får

inte förekomma

i komvux.
2 kap 6§

KomvuxF
Diskussionen

om estetiska ämnen i kommunal
gits upp bland annat av Kunskapslyftskommittén
der det sista året har Utbildningsdepartementet

dispenser

från

ovan citerade
Billesholm,

vuxenutbildning

Kunskapslyftskommittén

föreskrift
Boden

ning.

Umeå

Universitet

Johansson
vilket

kunna

åt Umeå
ska kunna

i likhet

i januari

också återkommer

också

1998:51.

har taUn-

också beviljat

ett antal
kommunal
om

i förordningen

ämnen

Johansson-Eriksson,

kommittén

Det torde

har

SOU

m.fl..

har uppdragit

reda om och i så fall hur estetiska
det för kommunal
vuxenutbildning

vuxenutbildning

med övrig
1999

1999.

Universitet
införas

att uti kursutbu-

gymnasial

överlämnat

Det redovisas

utbild-

sin

rapport
i avsnitt 7.8 i

med sina förslag.

diskuteras

varför vuxna studerande ska uteockså
få
studera
idrott och hälsa. För många
att
skulle det säkert vara såväl önskat som lämpligt inte minst med tanke på
yrkesutbildningar
och deras behov av ergonomiska
Så har
kunskaper.
slutas från möjligheten

exempelvis

Borås

uttryckt

Utbildningsdepartementet

önskemål
om att få anordna sådana kurser.
har också beviljat
såväl Munkedal
som Vet-

landa dispens från föreskriften

i den aktuella

förordningen.
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utveckling

Det har aldrig

av utbildning

och livslångt

varit

för studerande

aktuellt

ning att behöva genomföra specialarbete.
fat sig i såväl arbetsliv
som samhällslivet
Detta kan givetvis

räcklig.

återkommer

KLK

5.2.6

i kommunal

vuxenutbild-

Den kompetens

de införskaf-

i stort

har ansetts

vara till-

7 till frågan om huruvida idrott och
ska få förekomma
i kommunal

fortsättningsvis

Flexibla

Flexibla

SOU 1999:39

också diskuteras.

också i kapitel

hälsa samt specialarbete
vuxenutbildning.

lärande för vuxna

studier

Studieformer
i huvudsak

För två år sedan genomfördes

i kommunal

all undervisning

vuxenutbildning

i grupper på komvuxenheten.
Gruppens
från cirka tolv studerande till ett drygt trettiotal.

storlek

variera

I vissa fall

statens skolor för vuxna i Härnösand och Norrköping
tagare med önskemål om udda kurser eller udda kurstid.

nyttjades

Självfallet

en stor del av undervisningen
komvuxenheten,
men det är inte längre lika

genomförs

grupper
stansutbildning

mellan

gör utbildningen

Ljusdal.
olika

och centralort

i kombination

Jokkmokk,
Kunskapens
Hus
som
Lärbutiken
och Studiecentrat
Ystad
för människor

gör det möjligt

utför del-

fortfarande

självklart.

i en och samma
kommuninnevånare

för ett flertal
med handledning

tillgängligare

Självstudier
slag

Norrköping,

holm

utbyar

kunde

i
Di-

kommun

Piteå,

ilärcentra

av

Studieverkstaden

med oregelbundna

SSVH
tider

i Stockoch/eller

sina studier.
att ändå kunna genomföra
stora avstånd till studieplatsen
Ofta finns också möjlighet
till uppkoppling
med utbildningsanordnaren.
har dock

Kunskapslyftskommittén
staka kommuner

Borås

Yrkesutbildningen

inte blivit
har

ökat

i ennoterat att distansutbildning
vad man tänkt sig.
kraftigt.
på
Denna kan genomföras

med gymnasieskolan
sådan
genom samverkan
- om
och
utbildning
hos
köp
utbildningsanordnare
extern
av
- genom
fler
det
Allt
intressanta
arbetsplatsförlagd
utbildning.
exempel
på
som
och
exempelvis
kan
också
förrnärkas,
utbildning
på
bilplåtsenare

komvuxenheten,
finns

lackarbeten

Hörby,

verk Helsingborg

i park-

och trädgårdsarbete

och utbildning

till

scenbyggare

samt i äldre bygghantGagnef.
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Utläggning

utveckling

och livslångt

av utbildning

lärande för vuxna

i tid och rum

Variationsrikedomen
i distribution
Från
är i tilltagande.
av utbildning
vuxenutbildning
i huvudsak ha genomfört
kurser under
att i kommunal
terrninstid
med start höst och vår är siktet nu inställt på allt från terminskurser till individuella
studiegångar.
En tyngdpunkt
nuari

finns

till kurser

munerna
bemärkelser.

Den ena är att deltagare
i en orienteringskurs
en introduktion

efter

Kristianstad.

bara i augusti

Trelleborg,

och januari

kom-

Den
utan

Ystad.

Sommaren

studietid
många kommuner
en förbjuden
1998 utbildning
i ett flertal ämnen
sommaren

anordnade

längre

exempelvis

och ja-

från vilket

ut över året i två
kan tas in i kurser relativt
sent,

andra är att kurserna inte längre börjar
också vid ett antal tillfällen
däremellan
är inte

iaugusti-september

som någon slags grundstomme
vidare. Antagning
till kurser sprids

bygger

kanske

med antagning

ännu kvar

och kurser.

Faktum

är att kurser i allmänna
ämnen och yrkesämnen
samt orienteringskurser
anordnades
under sommaren
1998 i en omfattning
som
drygt nio tusen heltidsplatser
Fortfarande
motsvarar
under tio veckor.
med rätt eller orätt
är det dock så att många kommuner
upplever att
CSN:s regelsystem
lägger hinder
i vägen för flexibla
individuella
kursstarter
Det

Göteborg.

är inte

längre

självklart

i fastställda
att studier ska bedrivas
tider. Individuell
studiegång blir allt oftare ett
kan då själv bestämma när studierna ska ge-

grupper på schemalagda
alternativ.
Den enskilde
nomföras

och var
hemma vid köksbordet,
hemma hos någon av deltagarna

betsgrupp

komvuxenheten

för handledning

Jokkmokk,

Kvalitetsdata

Arbetssätt-

arbetsformer

Det säger sig självt
ning

och distribution

eller

ett fåtal

i kommunal

Arbetslag
utveckling

-

undantagandes
tycks

många kommuner
Lärarrollen

ning,

individuella

fasta utbildningsinslag

förändringar
att ovan redovisade
av studieuppläggstudier
inte
kan
ske
utan att arbetssätt och arav

ändras, även om det sker ojämnt
vuxenutbildningsanordnare.

fattning

i en liten ari biblioteket
och i

eller

i Ystad.

betsformer
olika

tillsammans

dock
Borås,

studiegångar,

och mellan

grundläggande

vara på gång och
Malmö-Södervärn.

har förändrats

inom

har haft en relativt liten
vuxenutbildning.

vuxenutbildning
möjligen

både

i många
m.m.

lärarlagens

utbildningar.
är en realitet

roll

omEn

framhålls

Där distansutbildär också lärarrollens

i
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utveckling

och livslångt

av utbildning

förändring
mot en handledarroll
betsplatsförlagd
utbildning.
Mindre
studiemålet

mulera

Detta

gäller

också
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vid ar-

bildas
ofta då särskilda
krävs för att
insatser
grupper
ska uppnås, exempelvis
läs- och skrivgrupper
Flen, dys-

lexigrupper.
problem.

en realitet.

lärande för vuxna

Där arbetar

var och en på sin nivå, i sin takt och med sina
höga krav på lärarens förmåga att stödja och stii helt individuella
studiegångar.
Detta

ställer

i undervisningen

ökar är tydligt. Olika datablir mer och mer
Intemettjänster
av
frekvent. Detta förutsätter
i alla fall periodvis
ofta smågruppsarbete
eller individuellt
arbete med eget kunskapssökande.
Lärarrollen
blir då
med uppgift
för kunskapsatt ge förutsättningar
mer av handledare
Att datoranvändningen

baser

och användandet

utnyttjas

sökande,

för analys och kritisk

samt för värdering.
hålla samman gruppen även
att
av
nivå
alla
ska
på gymnasial
vara tvungna att läsa samma sak
- utan att
lika länge och på samma sätt Borås.
Där arbetar man istället med att
lägga ut exempelvis
svenska, matematik
och engelska över längre tid.
I några kommuner

granskning

betonas

värdet

De studerande

i gruppen befinner sig då på olika nivåer olika kurser
dessa ämnen och studerar dem i mindre grupper eller individuellt
och med lärarstöd. Flertalet andra ämnen koncentrationsläses.
inom

I avsnitt

5.5 återkommer

sion om förutsättningar

5.3

med en diskus-

Kunskapslyftskommittén

för pedagogisk

utveckling.

Organisatorisk-pedagogisk
hos externa

utveckling

utbildningsanordnare

andel
De externa utbildarnas
kraftigt under Kunskapslyftets

har ökat
vuxenutbildning
av kommunal
första år. Dit räknar kommittén
folkbildÄven
och privata utbildningsanordnare.
ningen, AmuGruppen
om den
har
har
detta år
vuxit
så
Kunskapslyftskommittén
mest,
senare gruppen
i första hand besökt verksamheter
inom folkhögskolomas
område.

Folkhögskolan
Folkhögskoloma
skoloma

upphandlar

har två roller

inom

Kunskapslyftet.

dels
egna platser och statsbidrag för Kunskapslyftet,
kommunerna
från folkhögskoloma.
utbildning
De kurser

som främst handlas upp är folkhögskolekurser
Skolverket,
ordningen eller orienteringskurser

Kunskapslyftskommittén
högskolor

Dels har folkhög-

tilldelats

Fellingsbro,

enligt

folkhögskoleför-

19990.

har under hösten 1998 besökt fyra folkÅsa och Ädelfors. Det är då i hu-

Marieborg,
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vudsak

av utbildning

utveckling

intresserat
sig för.
som kommittén
också besökt några folkhögskolor
i

deras Kunskapslyftskurser

har delar av sekretariatet
syfte att studera olika utbildningar

Därutöver
söken

också

ingick

i vissa

fall

lärande för vuxna

och livslångt

I kommunbe-

för funktionshindrade.

på folkhögskolor

besök

Göteborg,

Piteå.
Kunpå de folkhögskolor
av Kunskapslyftskursema
från
besökt
25 procent
obetydlig,
skapslyftskommittén
är inte

Omfattningen

Åsa till drygt 40 procent
exempel på folkhögskolor

Fellingsbro,
Det finns
vid

Ädelfors

av verksamheten.
och kommuner
som samarbetar

Norrköpings
kommun
av deltagare.
arbetade tidigt tillsammans
i den så kallade

rekrytering

Marieborg

och bland

andra

Studieverkstaden

Tillsammans
med Katrineholms
kommun
har
i Norrköpings
centrum.
Åsa folkhögskola
initierat en satsning kring ett gemensam vägledningsi
där studievägledningen
mot de olika utbildningsanordnama
centrum,
kommunen

ska samordnas.
för deltagare

startar i prinläsår.
Eftersom
början och pågår minst ett
cip alltid vid höstterminens
pedagogik sker
gruppen som sådan utgör en hörnsten i folkhögskolans
successivt utan vid ett och samma tillfälle.
antagning till kurs

Folkhögskolekurser

inom

Kunskapslyftet

med
ska tala om vad som är specifikt
det
lilla
fonnatet,
vilket
folkhögskolan
gör att
man gärna om
deltagarna får ta plats och bli sedda.
Gruppens betydelse betonas av både lärare och studerande,
exemGruppdiskussionen
pelvis vid Åsa folkhögskola.
är viktig eftersom den
och lärare

skolledning

När

talar

att ta vara på den kunskapsbank
som utgörs av lärarnas
ger möjlighet
livserfarenheter.
vittnar
och studiedeltagamas
Lärarna
om att deltaSkolan vill
till egna erfarenheter.
undervisningen
garna ofta relaterar
helst arbeta med små grupper. Den standard man strävar efter är att det
inte ska vara fler än 17 deltagare i varje grupp.
Vad som lyfts fram som positivt med Kunskapslyftet

är framför

allt

Marieborg.
Det
in nytt blod i folkhögskolesystemet
att det kommer
sker dels genom att nya lärare anställs, dels genom att nya kurser med
lockar nya grupper som annars inte skulle ha studerat.
nya inriktningar
Åsa
har fler män än tidigare påbörjat stuVid exempelvis
folkhögskola
Folkhögskolan
upplever sig också på
dier i olika Kunskapslyftskurser.
från samhället
sätt och vis få ett erkännande
genom
vuxenutbildningen.
till
den
kommunala
alternativ
göra ett
Den

lyftet

personalen

pedagogiska

Ädelfors,

strukturerade.

folkhögskolorna,

exempelvis

vid

som Kunskapsblivit mer
påpekar det positiva i att utbildningarna
riskerar
visar på faran med att folkhögskolesjälen

olika

reagerar
innebär. Några

vid

att den kan ut-

på den ökade

statliga

styrning

Andra
Åter andra
ska ge
att gå förlorad.
menar att kraven på att utbildningen
kan verka stressande på både studerande och lärare. Folkbehörighet
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utveckling

av utbildning

och livslångt

lärande för vuxna
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får kämpa för att få behålla en alternativ pedagogik och ändå
klara behörighetskraven.
Även vid folkhögskoloma
sker arbete med pedagogisk
förnyelse.

högskolan

Då undervisningen

blivit mer anpassad till individerna,
har skolan på
tid
Åsa.
betydelsen
lärarlagets
roll
Istället
har lätonat
senare
ner
av
vid
skolan
börjat
med
projekt
innebär
lärarna
går
ett nytt
att
rarna
som
in på varandras lektioner och sedan diskuterar problem och möjligheter.
De lärare KLK

talat med är mycket

förnyelse.

gisk

Vid

till pedagogiska

andra

skolor

och organisatoriska

Utbildning

till denna form

positiva

av pedagoär man mer avvaktande

Marieborg

förändringar.

på distans

skapar vissa problem
för folkhögskoloma.
Åsa satsar
i ett DUKOM-projekt
relativt hårt på distansutbildning
för studerande
med funktionshinder.
Problemet
är att gruppens betydelse

begränsas

DUKOM-regi
Försöket
vill

-

har

också
med distansutbildning.

Fellingsbro

försöksverksamhet

i

gällde

isolerade och
att nå människor
som bor geografiskt
med funktionshinder.
Trots att försöksverksamheten
avlöpte

människor
väl,

distansutbildningen.

i

genomfört

rektor

inte utöka

i framtiden.

satsningen

Distansutbildning

bra

han
finns. Det är dock
inget annat alternativ
- anser
- om
behålla det specifikt folkhögskoleaktiga
i distansundervisning,
talet mellan

lärare

vag.
Individuella

och den studerande
saknas

studieplaner

folkhögskoleförordningen

blir

alltför

krystat

på folkhögskoloma.

svårt att
då sam-

på elektronisk
De är enligt

sådana för
att utveckla
sina deltagare
i den reguljära
inklusive
utbildningen
utbildning
som
bekostas av Kunskapslyftet
via Folkbildningsrådet.
För folkhögskolekurser

enligt

inte heller

är

skyldiga

folkhögskoleförordningen

upphandlat
som kommunerna
finns inte heller något krav på individuella
Istället genomstudieplaner.
förs utvecklingssamtal
på folkhögskoloma.
I dessa ges dock såvitt

Kunskapslyftskommittén
ningsinsats

Andra

inför

kan

den enskildes

bedöma

vanligtvis

val efter avslutade

inte

någon

vägled-

studier.

anordnare

Till

anordnare
räknar kommittén
i detta sammanhang
gruppen Andra
studieförbund,
och privata
AmuGruppen
utbildningsföretag
av olika
slag, vilka ofta specialiserat
till exempel
sig på viss typ av utbildning,

datakunskap.
Studieförbunden
har våren 1998 ökat sin verksamhet
med 25 promed hösten 1997. AmuGruppen
och privata utbildningscent jämfört
anordnare har under samma tid ökat sina andelar med cirka 50 procent
Orsakerna
till denna kraftiga
kan vara
Skolverket,
1999c.
ökning
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flera.

utveckling

Dels hade många

arbetet

kommuner

med upphandling,

varit

större

ket

främst

än beräknat.

av utbildning

och livslångt

hösten

dels tycks

1997 inte kommit

efterfrågan

Yrkesutbildning

vuxna

så långt

i
ha

på yrkesutbildning

Skolver- menar
och
kommun.
landsting
än

genomförs

hos andra utbildningsanordnare

De ämnen

lärande

hos annan utbildningsanordsom till störst andel genomförs
administration,
och yrkesförbeföretagsekonomi
nare är datakunskap,
redande kurser.
I storstäderna

genomförs

en tredjedel av all utbildning
I mindre
inklusive folkhögskoloma.

bildningsanordnare
motsvarande

siffra

5.4

åtta procent.

på nationell

Utvärdering

och

lokal

nivå

och livslångt
lärande för
av utbildning
och lokalt initierad utvärdering.
vuxna belyses både av nationellt
fyra rapporter
Nedan sammanfattas
Kunskapslyftet
som beskriver

Den

såväl
härrör

kvalitativa

hos andra utkommuner
är

utvecklingen

som kommunal
ur individuell
från de fristående
nationella

kommittén
kommunal

initierat.

ges exempel

på några

utvärderingar

samordningen

i kommunerna

av olika aktörers utvärderingar
och exempelvis
Folkbildningsrådets

deltagande
av folkhögskolomas
i kapitel
Kunskapslyftskommittén

ringar

5.4.1

Riksenkäter

till

jämförelse

grupper

Kunskapslyftskommittén
gogiska

De
ute i kommunerna.
Kunskapslyftssom

på

nivå.

Beträffande

skapslyftet

Därefter

synpunkt
utvärderingar

i Kunskapslyftet

deltagare

har uppdragit

av Kunutvärdeåterkommer

och

åt Göteborgs

universitet,

peda-

institutionen,

och SCB att tillsammans
studera kommunernas
och
individernas
under
utveckling
Kunskapslyftet
av
Kunskapslyftet.
Den senare delen av detta uppdrag har redovisats
i två
nämligen Den riksrepresentativa
enkäten 1997/98 Lander
rapporter,

genomförande

Larsson,

1998, som publicerades
med säri juli 1998 och Deltagare
utbildningsbidrag
del I i Lander
samt jämförelsegrupper
Larsson, 1999, som är under publicering.
Det är de två första i en rad
kommande
studier som ska kartlägga
deltagarnas upplevelser
av Kun-

skilt

av det.
I början av år 1997 skickades den första enkäten ut till två riksrepresentativa
urval av deltagare
från utbildningar
som kommunerna
re-

skapslyftet

och möjliga

effekter

147

148 Kvalitativ

sig till

i kommunal

deltagare

både

nivå

som gymnasial
Den skickades
skilda

är huvudmän

folkhögskoloma

spektive

och livslångt

av utbildning

utveckling

till

också

lärande för vuxna

för. Den första

enkäten

och

i Kunskapslyftet
deltagare

i basorganisationen.

på folkhögskolomas

sär-

Kunskapslyftsplatser.
enkäten, som skickades ut i början av hösten
för regeringens
målgrupperna
sig på de huvudsakliga

Den andra
riktade

säga studerande

det vill

bildningssatsning,

mellan

och på folkhögskolor

ning

riktade

på såväl grundläggande

vuxenutbildning

ett urval
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utbildning

gymnasial
UBS.

De skulle

hösten

1997.

inte heller

vid kommunal

25 och

med

samt

beviljat

ha studerat

55 år, med
Särskilt

vid kommunal

1998,

in-

vuxenutvuxenutbild-

högst

tvåårig

utbildningsbidrag
vuxenutbildning

skickades
också till
enkäten
tre jämförelsegrupper
arbetslösa,
icke-deltagare
icke-deltagare
är
öppet
som
av
Övrig
befolkning.
arbetsmarknadspolitiska
åtgärder
i
är
samt
som
Även deltagarna
i dessa grupper är mellan 25 och 55 år och har högst
andra

Den

bestående

tvåårig

gymnasieutbildning.

hösten 1997 avsåg att
i den första enkäten deltagare
ta reda på hur deltagarna värderade sina studier och hur undervisningen
hösten 1998 sökte man svar
lades upp. I den andra enkäten deltagare
på frågan vilka som valde att stå utanför den särskilda vuxenutbild-

Huvudfrågan

och varför.

ningssatsningen

enkäten

Den riksrepresentativa

Sammanfattningsvis
mycket

eller

Enkäten
de mätta

deltagarna
deltagare

ganska

nöjda.

är mycket

det sig att 80 procent av deltagarna
hösten
i vuxenutbildningen

visar

studerande

och andra

skapslyftet

ställer

flera

frågor

visar

Cirka

i Kun1997 är

40 procent

är fem procent eller färre.
gått till.
om hur undervisningen

Tre av
för att belysa varför
för såväl
inte. Det är samma faktorer

sig särskilt

är tillfredsställda
i kommunal

med sina studier.

tillfredsställda

De missnöjda

faktorerna

1997/98

eller

betydelsefulla

vuxenutbildning

som på folkhögskolor:

har tagit vara på deltagarnas erfarenheter,
deltagarna har känt under
sin prestationsförrnåga

hur väl undervisningen
0
0

vilken

tillit

dierna

samt

hur angelägna

Majoriteten

frågorna.
Av

till

deltagarna

70-80
Deltagarna

deltagarna

vill

från början

har varit att

är nöjda enligt
har också varit angelägna
procent

65 procent

mycket

gärna

stu-

utbildningen.

svaren på de två första
utbildningen.
om att
och 22 procent

ganska
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delta

gärna

utveckling

i studier.

När dessa tre förhållanden

starkt för att man inte skulle
andra mått på studieprocessen

ökar risken
Även
levelsen

av

kamratema,

samarbete
lärarnas

och

förmåga

kunskaperna.

prövningen

av
på folkhögskoloma

studerande

är mer ljumt positiva.
stöd man
stimuleras,
vilket
studierna.
resultat

Några

visar

studiemönster,

ytliga

använt
eller

snävt

heller

sitt

garnas
istället

tillfredsställelse

efter

i kommunala

eget tänkande
och inflytandet
i

med

studierna

från många

kommer

använt
kritiskt

det meningsfulla.

Det är inte
arbetsuppgifter.

självständiga
påverkar

olika

erfarenheter

sina tidigare

situationer

Ungefär

i livet.

en
medan

av deltagarna anser att de haft svårt att klara ekonomin
de studerat, medan de övriga tycker att det gått bra eller sådär.

fjärdedel

utbildningsbidrag

med särskilt

Deltagare
resultat

av en enkät

Jämfört

med befolkningen

nal

vuxenutbildning

folk

från

och

vårdyrken.

i övrigt

samt jämförelsegrupper

i särskilt
stor
andel har nära tredubblats
Även bland dem med tvåårig

av populationen.
UBS ökat rekryteringen,
men enbart en dubblering
Även bland UBS-deltagarna
på folkhögskolorna

procent

bland

utbildning
bland

dem

med

före
enbart

detta

vård-/omsorgsanställda

folkskola/grundskola

-

i kommu-

så består UBS-deltagarna

folkhögskola

Deras

delta-

inte påtagligt

tycks
i stort. Tillfredsställelsen
vill
från en känsla av att man
stu-

ha kommit
i stor utsträckning
dera, att man klarade det och att man kände
respekterade.
Deltagarna

är

hur deltagarnas

som starkt uppskattade
inte helt positiva resultat-

dessa

positiva

Det är också rätt många som ofta
säga främst sökt minneskunskaper

det vill
sökande

vuxna

att lägga upp
framför
allt de

medan deltagarna

så många

Men

sättet

i studiesvårigheter

i innehållet.

studiemönster,
avgränsat

och
punkter

några

Det gäller
får

inte har varit

bara i viss utsträckning
att deltagarna
eller
det vill säga fokuserat,
associerat

det meningsfulla

granskat

av att
att förklara
På

lärande för

vara nöjd med utbildningen.
har fått positiva resultat: uppstudiebland
vara accepterad

positiva,

studier

djupa

och livslångt

av utbildning

utsträckning
från

9 till

utbildning

av
23
har

från 24-47

procent.
till
har rekrytering
ökat

högsta

relativt

mera
utbildning,

som
Bland dem med
sexton procent, ungefär en fördubbling.
ökningen
drygt
50 procent, från 24 till 38
tvåårig gymnasieutbildning
är
bland tidigare vårdanställda
Rekryteringseffekten
är således
procent.
något högre inom kommunerna
oavsett utbildningsbakgrund.
från

nio

till

149

150 Kvalitativ

utveckling

och livslångt

av utbildning

lärande för vuxna
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fler män inom vård och omsorg har rekryterats
till UBSvad
återfinns
i
jämförelsegruppema
än
sinsemellan
grupperna
som
som
är ganska lika.

Betydligt

Vården och omsorgen
tycks
för UBS-deltagama
i kommunal

på folkhögskoloma
kommunal

vara den stora rekryteringskälla
vuxenutbildning.
De UBS-rekryterade

i
än UBS-deltagama
mer Övrig befolkning
när det gäller denna näringsgren.
De båda

liknar

vuxenutbildning

arbetslösa

alltså

jämförelsegruppema

Från produktionsgrenama
tet proportionell
sett färre
finans och utbildning
6-7%

står svagare i vård och omsorg.
kommer till Kunskapslyfav näringslivet
kvinnor
6% mindre,
liksom
från handel,

mindre

Övrig be-

med gruppen

jämfört

folkning.
Männen
värderama

har överlag
kallar

sin största

"produktion".

andel

Vissa

inom

skillnader

lan de olika

som utkan dock noteras meloch de arbetslösa jämfö-

grupperna. Bland studiedeltagama
relsegruppema
är männen här cirka 15 procent
befolkning.
Utvärderama
de olika

har till

grupperna

i

anser om

0

motiv

skiljer

basala

sig inte nämnvärt

när det gäller den för självlivskontroll
och huruvida
den tidigare
av
Medelvärdena
meningsfull.
för båda dessa mått är

upplevelsen

varit

positiva.

samt

för vuxenstudier.

Spridningen

tydligt

större än spridningen
När det gäller motivation

för meningsfull
för

skolupplevelse

är dock be-

älvkontroll.

för studier, så tror man mest på att vuxenoch chanser på argör nytta för yrkeskompetens
Därnäst stimuleras man av den utmaning som kan ligga

i yrkesämnen

betsmarknaden.
i studierna

och minst-

männa

ämnenas
marknaden.
När det gäller

mana

Övrig

med sökt få reda på vad individerna

0

skolgången

studier

än bland

möjligheten

Urvalsgruppema

klart

färre

sin egen tillvaro,
att kontrollera
meningsfullheten
i den tidigare skolgången

0

känslan

att börja

näringsgrenar

skiljer

inverkan

men ändå svagt positivt - tror man på de allpå yrkeskompetens
och chanserna på arbets-

motivation

sig verkligen

som kommer från studiers förmåga att utde olika urvalsgruppema
åt. De båda UBS-

verkar känna studierna som en utmaning.
Det bör
gruppemas
hade
påbörjat
noteras att deltagarna - när de besvarade enkäten
- nyss
sina studier.
Män med högre betyg i de tre jämförelsegruppema,
som

deltagare

alltså

inte deltar

utmaning.

i studier,

är minst

motiverade

av att se studier

som en
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det gäller

När
studier

utveckling

lärande för vuxna

frågan

motivationen
ligger i att yrkesom huruvida
förbättra yrkesskickligheten
visar resultaten som i
fråga att UBS-deltagarna
är mer positiva
än jämförelsemen att i denna fråga avståndet till dessa grupper är klart

skulle

föregående

kunna

grupperna,
mindre. I de båda arbetslösa
tiva.

och livslångt

av utbildning

för

Motivationen

vård/omsorg

än inom

kommunal

är äldre minst

jämförelsegruppema
studier

yrkesinriktade
övriga

vuxenutbildning,

näringsgrenar
arbetslösa

bland

posi-

är något större inom
bland UBS-deltagare
i
och hos Övrig

i åtgärder

befolkning.
studiemotivationen

de allmänna ämne- om
skillnaderna
mellan
UBS-grupperna
är
svaren att
med UBS i allmänhet
är mer positiva än männen i

Som sista fråga kring
visar

nas betydelse små och att männen

jämförelsegruppema.
i tidigare

Betygsnivån
ningen.
lika

intressanta

Det

oberoende

angelägen

perna.
verade

utbildningar

är att studieutmaningen
av betyg men inte
är kvinnor

deltagargruppema

Inom

än män med

av studieutmaningen
däremot en underordnad
roll.
studier

och Övrig befolkning.

åtgärder
skilt

så för jämförelsegrup-

med högre

högre

betyg mer motiÅldern
spelar

betyg.

har en särskild betydelse för motivationen
hos yrkesi den kommunala
och hos arbetslösa i
utbildningen

Vård/omsorg
inriktade

en roll för studieutmaför deltagarna
känns

spelar

Detta talar för att Kunskapslyftet
är särför sin yrkespå området vård/omsorg

känt och intresseväckande

inriktning.
Hur intresserad

är man då i dagsläget dvs. under tidig höst 1998 av
vuxenstudier
och ganska positiv är 92 procent
Klart positiv

framtida

i kommunal

av UBS-deltagarna
motsvarande
grupp

på folkhögskolan.

Klart

undersökts.
andra

skäl.

är i mycket

61-79

ganska negativa
till

8 procent.

är tre procent av UBS-deltagarna
Alla
och två procent i folkhögskoloma.

vuxenutbildning

jämförelsegruppema
Skälen

90 procent
av
förhållandet

motsatta

och ganska negativ

negativ

kommunal

I princip

Övrig befolkning

råder för jämförelsegruppen

och

vuxenutbildning

denna

mest
Därefter kommer

praktiska
internt

attityd

i jämförelsegruppema

är att cirka
i fallande skala

iögonenfallande

problem

upplevelser

klart

negativa

tre
och

procent.
negativa

Det

befarade

stor utsträckning

i

familjeansvar

svarar

med ekonomin,

av att vara för gammal
problem,

fritidsintressen

har också

30 procent

uppgifter
tar all tid.

för studier,

i familjen

måste gå före och
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Det är svårt att dra någon entydig slutsats av varför vissa väljer att stå
utanför den särskilda vuxenutbildningssatsningen.
En orsak till detta är
skäl". Det
att en tredjedel av dem som besvarat enkäten angett andra
torde dock vara klart att motivation
och tidigare skolupplevelser
spelar
relativt
för
roll
individens
betydande
vilja
i
studier.
sig
I
att
en
engagera
framkommer
också
antal
problem
ekonomiska,
praktiska,
ett
svaren
ålder etc. men också prioriteringsskäl
fritidsintressen,
familj
etc..
Huruvida

dessa är reella problem/prioriteringar
eller inte framgår inte
denna
enkätstudie.
För
kunna
sådana
fordras
bedömningar
att
göra
av
djupare studier. I det följande redovisas
sådan
fallstudie
en
av icke-

deltagare.

5.4.2

i Kunskapslyftet

Utbildning

På institutionen

för pedagogik

och psykologi

-

till

vilken

vid Linköpings

nytta
universitet

bland

genomförs

inriktad mot arbetslösa som avstår
annat en djupstudie
från att delta i Kunskapslyftet.
Denna har delredovisats
i rapporten
Ut-

bildning

i Kunskapslyftet

vilken

berättar

om varför

studera

till
de inte vill

nytta

Kortutbildade

arbetslösa

Paldanius,

1999. Den är den
studier som ska visa arbetslösas
föreav ett flertal kommande
arbete,
arbetslöshet
ställningar
och
relaterat
till
de
utbildning
föreom
ställningar de möter hos uppsökare och rekryterare
med bakgrund i anförsta

tingen

utbildningsväsende,

arbetsförmedling

eller

fackliga

organisatio-

ner.
I föreliggande

med
rapport baseras resultaten på femton intervjuer
kortutbildade
arbetslösa icke-studerande
personer som sökte arbete geoch med tio platsförmedlare
icke-studerande
nom arbetsförmedlingen
och yrkesvägledare.

De vanligast

industri/mekanik

var restaurang,
De kortutbildades

yrkesbakgrundema

för de arbetslösa

och städning.

föreställning

generellt och om Kunom utbildning
teoretiska
studier,
inaktivitet
samt något
som
främmande
och
kortutbildades
onyttigt.
De
är
föreställning
som
om
utbildning
är nära relaterad till deras skäl för att inte studera. Grovt sett
kan deras skäl beskrivas i följande kategorier:

skapslyftet

0

Ointresse

för studier.

Framför

allt män berättar

om ett ointresse för
anledningen till att de är
ointresserade
av studier är att de vill ha ett arbete.
till studier. En stor uppsättning
Negativa
skäl har en negativ innebörd. Negativa skäl är att studier innebär stillasittande,
att det är trå-

utbildning

0

kan beskrivas

kigt

och Kunskapslyftet.

att läsa och skriva,

Den främsta

att studier

tar för lång tid,

att man inte har
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utveckling

och livslångt

av utbildning

lärande för vuxna

läshuvud,

0

att det är svårt att läsa och skriva, att man är skoltrött och
att man inte vill dra på sig studieskulder.
allt kvinnor
Osäkra om studier. Framför
berättar om en personlig
osäkerhet inför studier. Många av de arbetslösa tror sig inte klara av
studier

har
på grund av att de är för gamla, de är funktionshindrade,
eller har ansträngd ekonomi
eller för att de sätter

råd att studera
först.

familjen
Dessa

bör

kategorier

inte tolkas

som varandra

uteslutande.

Det

utgör

grova kategoriseringar.
Platsförmedlama
och yrkesvägledama
redovisade

styrker i stort sett under ovan
också några nya. De tre nya skäl som dessa

skäl men tillför

anför är:
de väntar

som kommer i storindustri,
bor avsides och har svårt med busskommunika-

på säsongsarbete

de studieobenägna
tioner
0

samt

yngre kvinnor
studier.

sig barn för att få en roll i samhället

för förmedlares

Speciellt
skriver

skaffar

de angivna

förklaringsramama
renheter,
situation,

och vägledares

berättelser

skälen
till

orsak.
en bakomliggande
skälen är i fallande ordning:

funktionshinder,

förändringsrädsla,

är att de oftast tillDe mest använda

menliga

ekonomiskt

och att de redan känner

bruksmentalitet

och slippa

skolerfa-

ansträngd

sig välutbildade

från

tidigare.
Det finns

många

rade arbetslösa.

tänkbara

Gynnsamma

strategier

för att påverka de icke-motiveskulle vara

förutsättningar

garanti

för bra arbete efter avklarade

hållbar

Studieekonomi,

studier,

en tilltro till att klara av studierna,
att studierna leder till ett yrke
både teori och praktik
att studierna innehåller
att utbildningstiden

Kommunstudie:

5.4.3

samt

är kort.

Hur

formas

den nya

vuxenutbildningen
Hur

satsningen

kommuner

på Kunskapslyftet

beskrivs

i delrapporten,

har hanterats
Hur formas

i inledningsskedet

i 38

den nya vuxenutbild-
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kommer man att dels fokusera på
I slutrapporten
lokala
och
medverkat
det
planet än projektledare
på
som
dels presentera en fördjupad
bild
företrädare
för arbetsförmedlingen,
i urvalet hanterat och genomfört satsningen.
av hur sju kommuner

Wass,

ningen
fler

1999.

aktörer

i kommunerna

Hur formas Kunskapslyftet

eller

i kommunstyrelse

antingen

framgår

beskrivning

Av projektledamas

dragit

besluten
skulle

politikerna,

och
som genom
för Kunskapslyftets
organisation.

upp de stora riktlinjerna
har varit
politikerna
De kommunala

beslut

att det är de lokala

direktiv

fackriämnd,
mest

involverade

i de inledande

om hur man
om projektledare,
utbildningsanordnare,
utexterna
av
väl har blivit utsedd och de organi-

beslut

kring
om organisation,
förhålla
sig till anlitandet

etc. När projektledaren
dragit sig tillsatoriska frågorna lösta, verkar det dock som politikerna
fortbaka. De vill emellertid
gärna informeras
om hur verksamheten

budsfrågor

skrider

men driver
skapslyftet.

har gällt utbud,

Samverkan
vittnar

Många

samverkan

mellan

projektet

Kun-

har i de flesta kommuner

varit

så många

längre

med arbetsförmedlingen

Kontaktema

positiva.
ring.

inte

kring

frågor

kompletterande

utbud

och rekryte-

bidragit till att upprätta
om att Kunskapslyftet
och kommunal
vuxenutbildning.
arbetsförmedling

I tre femtedelar
någon form

rättats

av kommunerna
av ledningsgrupp

uppger
kring

projektledaren
Kunskapslyftet.

grupperna tycks mycket fungera som ett bollplank
olika utbildningsanordnare
varit
Hur mycket

en

att det uppLednings-

till proj
involverade

i plane-

för Kunskapslyftet
varierar. Tre skiljaktiga
straav kursutbudet
valt är att akkan urskiljas.
En strategi som några få kommuner
bjuda in lokala utbildningsanordnare
att medverka i utfonnningen.

ringen
tegier
tivt

där projektledaren
i sin
En annan strategi återfinns i andra kommuner,
till
med
för kursutbudet
utbildningsanordnama
gått ut
planering
en förfrågan om vad de har möjlighet
att anordna. En tredje strategi, som
utifrån olika utgångsockså är den vanligaste,
är där projektledningen
format

punkter

ett kursutbud

och därefter

gått ut med ett specificerat

anbudsunderlag.
i flertalet kommuner
en tydlig önskan hos projektledama
i en diskussion
för det lokala näringslivet
representanter
Intresset verkar dock ha varit dåligt. Den arutbildningsutbudet.

Det finns
att få med

kring

som främst
själv.

betsgivare

munen
Kommuner
verat

tagit

fasta på möjligheten

visar även på olika

de presumtiva

deltagarnas

strategier
önskemål

att påverka-

i avseendet

är kom-

hur man involi utbildningsplaneringen.
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hälften

Nära
tiva

deltagarna

utveckling

av utbildning

och livslångt

lärande för

vuxna

har format ett kursutbud
där de presumav kommunerna
inte direkt tillfrågats
önskemål.
har utbudet
Här
om

formats

i en diskussion
med till exempel arbetsfönnedling,
anordnare
och arbetsgivare.
Utbudet baseras på vad man vet eller tror efterfrågas.
Några få kommuner
har låtit de presumtiva
deltagarnas önskemål vara
helt styrande

för kursutbudet

utformning.
Detta har skett genom enkäter
erbjuda
inte
utbud
något
överhuvudtaget
utan istället
genom att
låta de sökande välja fritt. Det är 16 kommuner
som har valt en strategi
dessa båda tillvägagångssätt.
Det innebär i flertalet fall
som kombinerar

eller

och enkäter
att man gått ut med intresseanmälningar
dessa
inte
varit
helt
styrande
för
kursutbudet.
men att
pekter har vägts in.
I delrapporten

påvisas

utbildningens

rar
kommuner

mycket

betonas

starkt,

också skillnader
till

koppling

i andra diskuteras

i hur projektledarna

den

lokala

till

arbetslivet

kopplingen

till målgruppen,
Även andra
asdiskute-

arbetsmarlcnaden.
och

I vissa

arbetsmarknaden

den över huvud

taget inte.
går det att utläsa en konkret strategi för kursutbuFem olika strategier kan urskiljas:

I vissa intervjuer
det i Kunskapslyftet.
Allmänna
kurser
2. Överenskommelse

som första steg, därefter yrkeskurser
med arbetsförmedlingen
om att Kunskapslyftet
och att arbetsförmedling
grundutbildning
står för yrkeskurser

sköter

Yrkeskurser

i samråd med arbetsförmedlingen

Yrkeskurser

utan samråd med arbetsförmedlingen
som svar på ett uppdämt behov.

Yrkeskurser
hälften

beslut
av kommunerna
uppger att det finns politiska
alternativt
politiska
signaler som rör själva upphandlingsförfarandet.
I
har politikerna
ska
ett par kommuner
gett uppdraget att all utbildning

Knappt

Så har också skett. I någon kommun

upphandlas.

har politikerna

beslu-

ska upphandlas.
I övrigt är det beslut
tat att 35 procent av all utbildning
eller signaler som innebär att vissa kurser förläggs till komvuxenheter
och gymnasieskola

I ganska många av
utan upphandlingsförfarande.
har politikerna
beslutat att komvuxenheterna
ska ankämämneskurser,
medan yrkeskurser
och orienteringskurser
ska

dessa kommuner
ordna

eller

upphandlas,

att komvuxenheterna

ska anordna

så mycket

av ut-

bildningen

som de klarar av och det övriga upphandlas.
Hur har man då arbetat med information
och rekrytering

nerna

någon

I en klar majoritet
form av uppsökande

utbildningsprofil
arbetat

tillsammans

annonserat

i lokala

28

av 38 kommuner
verksamhetspeciellt

hos befolkningen.

Därutöver

med arbetsförmedlingen
annonsblad

etc.

i kommu-

har man arbetat med
med låg
i kommuner
har många

kring

kommuner

informationsträffar,

155

enkla

Några
kande

konstateras

kan

gymnasium

med 2-årigt

har

projektledama

Enligt

det

samstämmiga

projektledamas

år är det enligt

första

lyftsprojektets
deltagare

uppsökande verksamhet,
nära samverarbetssöoch en hög andel rekryterade
material.
utifrån
I Kunskapsbefintligt

mellan

samband

arbetsförmedlingen

kan med
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bild

som valt att läsa in ett tredje år.
i hög
utbildningsbidraget
särskilda

valt att studera inom Kunatt så många arbetssökande
i att många vågat ta steget in i studier,
Det har resulterat
skapslyftet.
även om många valt att inte utnyttja just detta bidragssystem.

grad bidragit

Till

till

mot tidigare satsning
frågor
praktiska

skillnad

inte

projektledama

problem

för

kan vikande

några kommuner

som
lokalbrist

Någon

satsningen.

på kurser

för arbetslösa

utrustning

och

föreligger

inte

så nämner
lokaler
-

som
i
tvärtom
täckas

på gymnasieskolan

lokalbehov

in

till behöriga
tillgång
Det är inte heller svårt att
av Kunskapslyftet.
kommunen.
skolformer
i
för
andra
möjligen
Kunskapslyftet,
lärare för
för Kunskapslyftet
organisationen
är inte statisk. I
Den formella
redan ägt rum, medan
har en organisationsförändring
hade våren
kommunerna
för en sådan. Av de intervjuade
ansvarig,
22 utbildpolitisk
kommunstyrelsen
kommuner
1998 14
som
kommunalförbund.
Hur den
ingick i
och 2 kommuner
ningsnämnden
kommuner

flera

andra planerar

politiska

ser ut i kommunen
för genomförandet

ansvarsfördelningen

om hur organisationen
ut. Fyra olika tillvägagångssätt

något

säger emellertid

inte

av Kunskapslyftet

ser

kan urskiljas:

under facknämnd,

organisation
som en del av komvuxenhetens
eller kommunalförbund
kommunstyrelse

0

Kunskapslyftet

som en fristående

0

Kunskapslyftet

0

Kunskapslyftet

och
eller

enhet under kommunstyrelse

facknämnd,
der faclcnämnd
0

under kommunstyrelse
I den absolut

ningsskiljaktigheter
allt

väsentligt

mellan

varit

ansvarig

politikerna

bildningsnämnden

verkar hanteringen
delen av kommunerna
vållat
några större meinte
ha
Kunskapslyftet
av
har i
kommunala
politikerna
eller konflikter.
De
eniga.

för

I fyra

satsningen

kommuner
har

i kommunstyrelsen
skulle

det

där kommunstyrelsen
dock

i barn-

ha det politiska
konflikter

är

oenighet

förekommit

och politikerna

om vem som
har det uppstått
I en kommun
och projektledaren.

satsningen.

politiker

inom

övervägande

och genomförandet

politiskt

och un-

ramen för arbetsmarknadsenheten
kommunalförbund.
eller

organiserat

Kunskapslyftet

för vuxenutbildning

integrerat
i ett centrum
eller kommunstyrelse

och utansvaret för

mellan

ansvariga
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utveckling

av utbildning

Arbetsförmedlingarnas

beskrivningar

Arbetsförmedlingamas

helt

ningar

är präglade

arbetsförmedlingen
med

intervjuerna
strategier

0

inom

teoretiska
0
0

dominerande

arbetsförmedlingens

bild

lärande för

vuxna

satsningar

av kommunernas
I flertalet
kommuner

tjänstemän

som bör rymmas

Kunskapslyftet

och allmänna

och

satshar

diskussioner.

uttrycks

I

olika

tre
inom Kunskapslyftet:

bör i första hand vara grundläggande,

kurser,

kursutbudet

bör ha en tydlig
sade yrkeskurser
eller

kurserna

av kommunernas

av en samförståndsanda.
aktivt medverkat
i planering

för det kursutbud

kurserna

och livslångt

arbetsmarknadsinriktning

med anpas-

bör inledningsvis

ha en inriktning
mot allmänna ämnen och
för att därefter följas av satsningar på yrkeskurser
som
behov.
är anpassade efter arbetsmarknadens

kärnämnen

I vissa kommuner

betsförmedlingens

har man också arbetat aktivt
och kommunens
kursutbud.

med att samplanera arDet innebär att arbets-

förmedlingen

satsar på vissa utbildningar
som en direkt påbyggnad till
I ungefär
en Kunskapslyftsutbildning.
en fjärdedel
av kommunerna
att man fört diskussioner
uppger arbetsförmedlingen
om- och genomfört
samñnansierade
utbildningar.
framhåller
Arbetsförmedlingens
i många kommuner
representanter
minskat till följd av Kunskapslyftet,
vilket har
att antalet arbetssökande
fört

med

sig att arbetsförmedlingen
kunnat inrikta
sig på de grupper
har
det
svårast.
som
Drygt en tredjedel
påpekar att arbetsmarknadsverav kommunerna
ket i samband

med att Kunskapslyftet
startade fick ett ökat volymkrav
arbetssökande
i åtgärder, vilket resulterade i att man drog ner
på volymen av arbetsmarknadsutbildning
till förmån för billigare
åtgärpå antalet

der som arbetslivsutveckling
1998 utgick nya direktiv
till

volymerna
I

och arbetsplatsintroduktion.

arbetsförmedlingarna

Under

våren

om att på nytt

öka

i arbetsmarknadsutbildning.

flertalet

kommuner
och arbetsfönnedlaren
ger projektledaren
bild
samverkansarbetet.
få
kommuner
har samverkan
några
I
samma
av
inte fungerat så bra det första året, men väl senare.

Diskussion

Satsningen på Kunskapslyftet
har i många kommuner
startat en diskussion om utbildningens
relation till den lokala arbetsmarknaden
och det
lokala näringslivet.
Utbildningspolitik,
och näarbetsmarknadspolitik

157

ger uttryck
diskussioner

till
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projektledare

Flera

varandra.

roll i de
nu får en framträdande
tyder på att
Resultaten
hos kommunledningen.

för hur vuxenutbildningen
som förs
arbetsmarknaden

lokala

Vad

5.4.4

fått

än vad som varit

vuxenutbildningen

en större påverkansmöjlighet
fallet tidigare.

i dagens

i en kommun

deltagare

möter

över

vuxenutbildning
institutionen

universitet,

Linköpings

betar i ett utvärderingsuppdrag
längre tid med en intensivstudie
ur ett deltagarperspektiv.
lyftet för enskilda människor

deltagare

möter

ar-

under

en
Studiens
utvald
kommun.
överav en
sett
är att belysa utfallet av Kunskapslyftet
Kunskapsi
Vilken betydelse får deltagandet

kunskapsintresse

gripande

och psykologi,

för pedagogik

från Kunskapslyftskommittén

i dagens

Den första

i vardagen

vuxenutbildning

Kunskapslyftet
formas i en kommun
1999, som redovisas i det följande,

-

delrapporten,

En beskrivning

av hur

Sipos-Zackrisson,

Assarsson
fokuseras

Vad

på själva sjösättningen

Kunskapslyftet.

av projektet

Kunskapslyftet

har medfört förändringsprocesser

har inneburit
att ett antal olika processer har dragits
det som om det
förefaller
anblick
första
igång.
av kursutbudet
en
kurser
tidigare utbudet endast expanderat - mera
av samma slag. Så
inte. Nytt innehåll har skapats genom upphandenkelt är det emellertid
och
utbildningar
företagsförlagda
och i exempelvis
lingsförfarandet

Kunskapslyftet
Vid

genom

nya individuella
på den lokala

rymme
köpt utbildningar

har skapats såväl mellan

arbetsförmedling,

mellan

av samarbete kring såväl kurser
dagar som utvärderingsprojekt.

drag när det gäller

är uppfattningen

leda till

som
Samverkan

och gemensamma

utbildnings-

ska leda till arbete

Ett dominerande
nivå

utbildningsanordnare

och Kunskapslyftet.

kommunen

utgörs

Utbildning

har fått stort ut-

har även
arenan, men projektet Kunskapslyftet
Olika former för lokal och
utanför kommungränsen.

samverkan

regional

Folkhögskolan

studiegångar.

arbete. Hittills

att utforma

kursinnehåll

att den utbildning
har man mest tagit hänsyn till

i kommunen

på lokal

som skapas ska
dagens lokala ar-
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utveckling

av utbildning

och livslångt

lärande för vuxna

betsmarknad,

är på väg, där det blivit viktigare
att
men en förändring
arbete kan tänkas kräva. Målet i fallöver vad morgondagens
studiens kommun är att 60 procent av utbudet ska vara yrkesutbildning
fundera

och innehålla
en kombination
även när den företagsförläggs.

av kärnämnen

och

karaktärsämnen

Vad

är det då som inte får något utrymme
i Kunskapslyftet
ska leda till arbete begränsas de helt fria valen
som kurserna
studerande.

Kommunens

vision

vuxenutbildning
- en

-

Efterför de

med mångfald

Visionen

i kommunen
är att skapa en sammanhängande
vuxenutbildmed ett långsiktigt
utbildningspolitiskt
ansvar. Denna ska präglas
i ett utbildnings-,
arbetsmarknadsav en helhetssyn med utgångspunkt
och regionalpolitiskt
tänkande. I kommunen
har man valt att samla den

ning

så kallade
tätortens

under
nya vuxenutbildningen
hjärta. I lärcentrat
samordnas

i
ett tak- ett lokalt lärcentrum
olika aktörer som kan tänkas

för målgrupperna,
alltifrån
till studiearbetsförmedling
vara relevanta
förbund.
Målet är att flera lokala lärcentra ska bildas i olika närområden. Den lokala centraliseringstendensen
med en vuxenutbildning
ska
där mångfald uppmuntras.
Mångfalden
ses som en paraplyorganisation
består i ett varierat kursutbud,
där varje kursdeltagare
kan börja studera
på sin nivå och hitta sin utbildningsanordnare
utifrån den pedagogik
och metodik

Utbud

som tillämpas.

och efterfrågan

Att kategorisera

styr innehållet

innehållet
Å

blir i praksom utbuds- eller efterfrågestyrt
och arbetsförrnedena sidan har näringslivet
lingen haft stort inflytande
utifrån de lokala behov som finns i kommudet
vill
deras
har styrt. Å andra sidan bildar just
efterfrågan
säga
nen,
den efterfrågan ett utbud som erbjuds presumtiva
deltagare. Detta utbud
tiken

problematiskt.

sammanfaller

slags matchning

med deltagarnas
sker

behov

kursutbudet

och önskemål

och deltagarnas

som medför att en
efterfrågan
på kur-

Frågan uppstår om själva
ser går i samklang med varandra.
och näringslivets
styrningen
behov konserverar
kortsiktiga

ningen

deltagarföreställ-

För att förändra den traditionella
om vuxenutbildning
synen på
vad vuxenutbildning
bör vara, behövs kanske en medveten
och långsiktig strategisk utbudsstyming
som ändå karaktäriseras
av ett ansvar
för enskilda deltagare

159

Det traditionella

lärande för

och livslångt

av utbildning

utveckling

160 Kvalitativ

har förskjutits

maktcentrat

När den lokala

den centrala

sig utvärderama

koppling.

för

tionen

gång

arenan relateras till
kunna se en tydlig
lovordas
Kunskapslyftet

för

politiska
Kommittén

samarbete

gott

nivån,

anser
och delega-

under

resans

pådrisom uppmuntrande
Känslan på den lokala nivå

både

har fungerat

representantema

SOU 1999:39

vuxna

vare och, där så behövts, som gränsdragare.
Kunskapslyftet
är genomarbetat,
är att projektet
marknadsfört.

väl

förberett

och väl

och
spår av de centrala direktiven
samtidigt
har varit att arbeta i enlighet med riktlinjerna
utgångspunkten
kunnat
påverka
klokt
därmed
på
och
sätt
på
tänjt
ett
gränserna
som man
satsningar
politiska
tidigare
vid
den centrala arenan. Det glapp som
central nivå har istället flyttats
alltid uppstått mellan lokal respektive
På den lokala

nivån

har skett,

En maktförskjutning

neråt.

den

mellan

återfinns

tydliga

finns

centrala

glappet

idag

beslutsfattamivån

och andra vuxenutbildningsaktö-

och utbildningsledare

lokalpolitiker

där det traditionell

kommunala

och vägledare.
rektorer
utbildningsanordnare,
rer arbetsförmedling,
på utformningen
För de aktörer som haft stort inflytande
av Kunskapsoch konkreta
visioner
satslyftet på den lokala arenan är intentioner,
inte
kommunen
utförarnivån
i
kallade
medan den så
ningar klargjorda,
så självklart

ger uttryck

5.4.5

Lokal

Verksamheten

inom

dom som vuxna
8§:

för denna förståelse.

i kommunen

utvärdering
det offentliga

ska utvärderas.

för såväl barn och ungfastslås följande SL 2 kap

skolväsendet
I Skollagen

det finnas en av kommunfullmäktige
antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå vilka
åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella
mål som har satts uppför skolan.
I alla

kommuner

Kommunen

skall

skall

kontinuerligt

följa

upp samt

utvärdera

skol-

planen.
Vid

saknades giltig skolplan
senaste undersökningstillfalle
med
jämfört
vilket är en ökning med tre kommuner
hade
de
kommunerna
de
288
mättillfálle.
170 av
uppgav att

Skolverkets

i 17 kommuner,

tidigare
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utvärderat

eller

något

Skolverket,
Det

utveckling

av utbildning

och livslångt

målområden

några

sedan

lärande för vuxna

oktober

1995

1998b.

finns

kommuner

som har Skolplan, men utan angivna mål för
vuxenutbildningen.
Utan sådana mål hänger den arbetsplan i luften, som den kommunala
ska utarbeta
vuxenutbildningen
och utvärdera,
eftersom den ska bygga på dels de nationella
mål som
den kommunala

anges i statliga styrdokument,
tige ska ange i skolplanen.

dels de lokala

mål som kommunfullmäk-

genomförandet

För

av de fastställda
det finnas en arbetsplan.

skall

skall

Arbetsplanen
berörd

övrig

utarbetas

målen

under

medverkan

personal

torn beslutar

samt representanter
arbetsplanen.
om

Arbetsplanen

skall kontinuerligt

Skollagen

och Förordningen

följas

om kommunal

för

utbildningen

av lärare och
eleverna. Rek-

för

upp och utvärderas.
1 kap 8§
KomvuxF

vuxenutbildning

gäller

även

för Kunskapslyftet.

Utvärderingama

i kommunerna

många

kommuner

är dock

taglig.

Det

emellertid

kommuner

utvärdering
Vissa

gäller

efterlyser

bristen

också

Tillhammar,
kommuner

varierar

generellt
ökad

i omfattning

på uppföljning
för

statlig

hela

och kvalitet.

och utvärdering
skolväsendet.

stödinsats

just

I

på-

Många

när det gäller

1998.
har dock

ambitiösa

för utvärdering
av
kommunens
utvärdeen av
ringsinspektörer
inom
en vecka hos ett urval av utbildningsanordnare
kommunal
vuxenutbildning
varje
år för
kvaliteten
att granska
Stockholm,
1999. I Växjö utvärderades
samtliga genomförda
kurser
I Stockholm

vuxenutbildningen.

med avseende
på den

på trivsel,

enskildes

orienteringskursema
fortsatt

nytta etc. men också med avseende på effekter
sysselsättning.
Därutöver
utvärderades
deltagarna i
särskilt med avseende på effekter
på arbete och

utbildning

genomförs

program

tillbringar

ett år efter

ambitiösa

avslutad

utvärderingar

orienteringskurs.

av Kunskapslyftet

I Eskilstuna

mot såväl natio-

nellt

uppställda mål.
som kommunalt
I Gagnef anses avhoppen före studiernas

början så intressanta att de
övrig utvärdering
föranlett
utöver
särskild
utvärderingsinsats
en
från utomstående
utvärderare
de tre sista stora kursstarterna
januari
1998, augusti 1998 och januari
1999. I Ljusdal har man bland annat
genomfört

telefonintervjuer

6 19-0609Vuxenutbildning

med studerande

som hösten

1997 genom-

161

162 Kvalitativ

gick

utveckling

någon

och livslångt

av utbildning

orienteringskurs.

kontrollgrupp

Som

rande på andra utbildningar

lärande för

Kunskapslyftet

inom
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vuxna

har en grupp
fungerat.

stude-

på individnivå
är vanlig,
av kurser och kursmoment
förhållande
intill
det
vad
i
till
obefintlig
gäller
uppnått
när
näst
man
men
mål i Kunskapslyftet
helhet.
statliga och kommunala
som

Utvärdering

5.5

för

Förutsättningar

pedagogisk

utveckling
Pedagogisk
självt.

sker
liksom all annan utveckling
inte av sig
och för den delen även övriga skolledare
måste ha
att fullgöra sin viktigaste roll - att utveckla utbildningen.

utveckling

Rektor

möjlighet

För ledningen
rer. Rektorn
skolan. Det

i skolorna skall det finnas rektoav utbildningen
hålla
med det dagliga arbetet i
skall
sig förtrogen

åligger

rektorn

att särskilt

verka

för

Som rektor

får

bara

erfarenhet har förvärvat

den anställas

som genom
insikt.

pedagogisk

SL
Rektor

i dag en formell
för sitt yrke. Under

saknar

bildning

utbild-

att

utvecklas.

ningen

utbildning

och

2 kap 2§

exempelvis
en högskoleuthar han/hon utöver sina tidi-

utbildning
1990-talet

och ekonofått axla bland annat personalansvar
gare arbetsuppgifter
rollmiskt ansvar för enhetens verksamhet.
Rektors viktigaste
att utveckla enheten
har enligt den rapport som statens utbildningsinspekSkolverket,
törer nyligen avlämnat fått stå tillbaka för andra uppgifter

1999d.
har utan tvekan

Läraryrket

blivit

men också svårare i det
där den sociala strukturen
har för-

viktigare

kunskapssamhället,
mer komplexa
ändrats och den tekniska utvecklingen
därför

didaktiska,
gemensamt
ningen.

Vägledningens
ningar,

speciellt

har intensifierats

arbete
under

Kunskapslyftet.

ningen.

snabbt.

Det är

inför nya utmaoch
resurskrävande
nya
måste
vuxenutbildningen
i

och ställts
När

grupper nu gör sitt inträde
och förstärkas
förtydligas
också kuratorsrollen

svagmotiverade
troligtvis

går synnerligen

den
att lärarna får möjlighet
att stärka och utveckla
bland annat genom att
kompetensen
sociala och teoretiska
det arbete som sker i undervisreflektera
och utvärdera

angeläget

Grundutbildningama

för

dessa

personalgrupper

i vuxenutbildbehöver

ut-
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vecklas

och

utveckling

av utbildning

vuxenförstärkas.

tensutveckling

-

och

Fort-

för redan anställd

och livslångt

lärande för vuxna

vidareutbildning

personal

kompe-

-

måste framhållas

tydligare

än tidigare.
sker i första

Kompetensutveckling
kollegor,

hand i arbetslivet
med stöd av
etc. Det sker också genom vidareutbildeller på distans. Det kan också ske i seminarier
och
handledare

mentorer,

vid högskola

ning
kurser

är att det finns en
av olika slag. Det viktiga i detta sammanhang
individuell
för varje anställd, där denna utvecklingsutvecklingsplan

plan finns

insatt

i ett sammanhang
och ini vilket enhetens utveckling
går hand i hand. Vad behövs för att den enskilde ska bli en
bättre medarbetare
i arbetslaget
dividemas

Forskningen

måste också bidra

till

Det sker inte enbart

via pedagogisk

på andra institutioner,

exempelvis

utvecklas.
att vuxenutbildningen
forskning
utan också via forskning

Sociologiska,

ekonomiska

och filoso-

fiska.
I skämingspunkten

lärarutbildningen
vidareutbildning

forskning

mellan

befinna

och praktiskt

utövande

sig och i såväl grundutbildning

borde

som fort-

och

lärarrollen.

tydliggöra

återkommer

Kunskapslyftskommittén

i kapitel

7 med förslag

inom

dessa områden.

5.5.1

Statligt

stöd

har hösten

Regeringen

till

pedagogisk

1998 avsatt

för att stärka vuxenlärama
utveckla metodik
och pedagogik

projekt

som utbildning
av vuxna
Det är i mötet mellan

tio miljoner

utveckling
kronor

i deras yrkesroll
som är anpassad

till

utvecklings-

och i arbetet med att
till

de speciella

de studerande

och de professionella-

konsta-

i sin skrivelse till alla lärare i vuxenutbildningenterar regeringen
stimuleras
och kunskapen kan ta gestalt. Regeringen
lärprocessen
därför att stimulera lärarnas arbete och utveckling
genom att
0

erbjuda

seminarier,

krav

ställer.

initierade

av lärare,

för lärare inom

som
avser

den samlade

vuxenutbildningen
initiera

nätverk

stimulera

för vuxenlärare

utvecklingsprojekt

Regeringskansliet,

1999 beslutade regeringen att tillskjuta
för att stimulera
olika utvecklingsprojekt
Utbildningsdepartementet,
rama i deras yrkesroll
inlämingssituationen
Den förändrade
som

1998.

I februari

ytterligare

kronor

för att stärka vuxenläl999a.

vändning

i undervisningen

medför

behov

följer

av en delvis

24 miljoner

av ökad IT-anförnyad pedago-

163

av utbildning

utveckling

164 Kvalitativ

och livslångt

SOU 1999:39

lärande för vuxna

träffar lärare i bland
gik. Ett par exempel kan ges. I Malmö Kronberg
företagsekonomi
samhällskunskap,
svenska,
spanska,
engelska,
annat
i månaden. I
gång
endast
någon
deltagare
sina
vissa av
och matematik
innestudiegångar
Via Internet. Individuella
övrigt sker all handledning
kursen på ett par veckor,
kanske koncentrationsläser
på samma kurs ett halvår under sin fritid. I Ystad har
dataarbetare,
för blivande
Kvalitetsdata
AB en heltidskurs
som i hubildas
för
att tillvudsak bedrivs på distans och där fysiska smågrupper
av olika slag. Behovet av utbildningslosammans lösa arbetsuppgifter

bär

att någon

andra

arbetar

bildning

till

centralorten

från

mindre

byar

distansut-

förekommer

I vissa norrlandskommuner

kal har minimerats.

i kommunens

utkanter

via

och datastöd.

videokonferenser

ITforskningsområde
av ett nytt tvärvetenskapligt
är därför i hög grad motiverat.
förslag planerar en organisationskommed DUKOM:s
I enlighet
kring forski Härnösand
utvecklingscentrum
mitté för ett pedagogiskt

Utvecklingen

metodik

ning
båda

föreslår också
DUKOM
av distansmetodik.
och Norrköping
för vuxna i Härnösand
skolorna
SOU 1998:84.
till detta utvecklingscentrum

och utveckling

statliga

kopplas

personal

Vuxenutbildningens

har i sitt föregående

Kunskapslyftskommittén

för

fortbildning

och

Utbildning

5.5.2

att de
ska

delbetänkande

redovisat

pedagogisk utbild1997:120
SOU
av förekommande
en kartläggning
högskolor.
och
Kununiversitet
vid landets
ning för vuxenpedagoger
underströk
också
i det nämnda delbetänkandet
skapslyftskommittén
av att utbildning
och
utvecklas

behovet
område
1997:07
rande

beskrev

rektorsutbildningen,

sex universitet.
tilläggsdirektiv

lärare

överlät

Lärarutbildningskommittén

U

hur detta ska förverkligas.

att bedöma

Därutöver

inom

Vuxenutbildningens

för blivande

Under

kortfattat
den nuvagenomförs
Skolverkets
uppdrag
på
av
som
våren
1998 fick Lärarutbildningskommittén

Kunskapslyftskommittén

till
förslag
en
av och lämna
se över behovet
för skolledare om 40 poäng.
har som framhållits
inom vuxenutbildningen
Vägledningen
ovan
Även arbetsuppgifterna
har till del förändrats
ökat kraftigt
i omfattning.
att

högskoleutbildning

i och med kraftiga
håller

tidigare,

satsningar

mer av måldiskussioner,
då flertalet självmant

på lågutbildade
motiverande
kom till

studier.

arbetslösa.
och

Arbetet

stödjande

inne-

arbete

än
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Den

utveckling

individuella

handlingsplanen

-

av utbildning

studieplanen
vägledning

lärande för

och kommunens.

Det ställer

också krav

på båda grupper att vara något kunniga om varandras arbetsområden.
Sociala problem
bland deltagare i kommunal
vuxenutbildning
vanligtvis

vuxna

ska vara en del av den individuella
Det ställer krav på samarbete mellan

där sådan finns.

arbetsförmedlingens

och livslångt

har

hanterats

vägledare
eller kanslipersonal.
Det
av skolledare,
förekommer
bara vid de stora komvuxenhetema
att man har särskild
personal
kuratorer
anställda för dylika arbetsuppgifter.
I och med
Kunskapslyftet
har, enligt vad många enheter uppger, sociala problem
tilltagit
i omfattning.
Inte heller för kuratorer
finns någon helt adekvat

utbildning.
I Skollagen

2 kap 7§ sägs att

kommun och landsting skall se till att fortbildning
anordden
för
har
hand
personal
utbildningen.
Kommunas
som
om
ner och landsting skall vinnlägga sig om en planering
av personalensfortbildning.
Varje

Av

landets

kommuner

att de dokuuppgav år 1996 120 kommuner
för
skolans
fortbildning
personal
Skolverket,
av

sin planering

menterat
1996. Detta

ningsplan.

skedde
För

vanligen

vissa

då oftast

grundskolans

i skolplanen
och

eller

i en särskild fortbildpersonal
angavs
den nya läroplanen,

gymnasieskolans

fortbildningsområden,

exempelvis

nytt betygssystem
samt arbetssätt och arbetsfonner.
Av de kommuner
sin planering
som dokumenterat
kommuner
inte
anger flertalet
kommunala
vuxenutbildningen.
I flertalet

kommuner

fortbildningen

-

ännu inte
för styrning av skolan.
Kunskapslyftskommittén

några

av fortbildningen
för den
fortbildningsområden

Skolverket

påpekar

av politikerna

i sin rapport

som ett strategiskt

återkommer

i kapitel

används
instrument

7 med förslag

inom

dessa områden.

5.5.3

Forskning

Kunskapslyftskommittén

och utveckling
redovisade

i sitt

kartläggning

forskning

versitet

uppdrag,

av vuxenpedagogisk
genomfört
på kommitténs

Forskning,

utbildning,

Kommittén

konstaterade

utvecklingi anledning

föregående

betänkande

den

unim.m. som Linköpings
Vuxenpedagogik
i Sverige.

En kartläggning

SOU

1997:120.

att den såg
av denna kartläggning
behov
riktade
insatser
det
gällde
forskning kring vuxnas
ett stort
när
av
lärande, kunskapslyft
och livslångt
lärande och förväntade
sig att den
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utveckling

utredningen

forskningspolitiska
behandla

de aktuella

Forskning

2000

övergripande
frågor

plan,

inom

behandlade
vilket

Forskning

2000

skulle

de forskningspolitiska

innebar
SOU

har under

utvärderingsuppdrag

lärande för vuxna

SOU 1999:39

komma

att

frågorna.

aktualiserades

inte

och livslångt

av utbildning

frågorna

på ett

vuxenpedagogiska
att exempelvis
1998:128.
Kunskapslyftskommitténs

året inneburit

vissa

forskningsinsatser

men därutöver
synes inte några avgörande förändringar
forskning ha inträffat. Vuxeninriktning
på vuxenpedagogisk

området

avseende

pedagogisk
farande

forskning

eftersatt

och forskning

liksom

och vice versa.
Kunskapslyftskommittén

det livslånga

kring

för att koppla

insatser

återkommer

lärandet
till

forskning

i kapitel

är fort-

praktiken

7 med förslag

inom

dessa områden.

5.6

Diskussion

Under

två år som projektet
varit igång har
Kunskapslyftet
arbetar intensivt
på olika organisatoriska
Kommunerna

de snart

mycket

hänt.

och pedagogiska
Ett nationellt

modeller.

Försöksverksamheten
har påbörjats-

utvecklingsarbete

har blivit

en realitet.
utvecklingen
måste
men

fortsätta

Fortsätter

politikerna

I den kommunala

att lägga sig i eller...

placerades

organisationen

ofta som ett särskilt projekt
ningen normala organisation.

rum under det senaste året. Projektet
kommuner
förts från kommunstyrelsen
ansvaret för vuxenutbildningen
förändring
är att kommunerna

Kunskapslyftet

från början

vuxenutbildvid sidan av den kommunala
ha ägt
tycks emellertid
Vissa förändringar
har i ett antal
som i övrigt har
till denna
En förklaring

Kunskapslyftet
till

den nämnd

i kommunen.

sig på projektet
nu inte bara koncentrerar
Kunskapslyftet
utan också ser denna satsning i perspektivet
av en reverkar ha fört
Vad Kunskapslyftet
formering
av vuxenutbildningen.
till den ordinarie
med sig av bestående värde vid denna övergång
nämnden

är en närmare koppling till kommunledningen.
har i flertalet
kommuner
Kunskapslyftet
Projektet

organisatoriskt

lätt förledas
sett gått in i en stabil fas. Därmed kan man
som politiker
att tro att det som skulle göras nu är gjort. Så är dock icke fallet. Stratelärande
och livslångt
kompetensutveckling
gier för vuxenutbildning,
måste utvecklas
ett vidare

och förnyas.

perspektiv.

Blicken

De regionala

måste lyftas
tillväxtavtalen

från plogfåran

och

och kompetensråden

SOU 1999:39
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måste

perspektiv

liksom

arbetet

i mål

av vuxenutbildning,
måste
Utbildningen

veckling.
marknad

-

Samverkan

av utbildning

för

lärande för vuxna

inlemmas

i

inte bara i perspektiv
finnas

med

av näringslivsuti skämingspunkten
arbets-

humanism.

-

utveckling
har föranlett

nivå mellan

samverkan på lokal och reen omfattande
kommunala
förvaltningar,
statliga myndigheter
av olika slag.

olika

och utbildningsanordnare
samverkan

Speciellt

och livslångt

3- och mål 4-programmen-

kompetensutveckling

Kunskapslyftet
gional

utveckling

åtminstone

med arbetsfönnedlingen

vad gäller

information,

har utvecklats

positivt

rekrytering

och vägledning. Detta
samarbete tycks fortsätta att utvecklas, vilket är utmärkt. Önskvärt
vore
också att samarbetet
fördjupades till att också avse utbildningsutbudet.
I Kunskapslyftet/kommunal
vuxenutbildning
yrkesges grundläggande

utbildning.

I många

spetsas

möjligheter

kanske

denna utbildning

skulle

kunna

för att ge de studerande större
och därigenom
också svara upp mot

på arbetsmarknaden

arbetsmarknadens

behov

Samverkan
fordras

kommuner

med arbetsmarknadsutbildning

arbetskraft.
av vidareutbildad
behöver
näringslivet
ytterligare

med

genomtänkta

strategier

vad, med vilka

och i vilka

Mer

sak eller...

av samma

för samverkan

-

bland

utvecklas.

Här

annat avseende

former.

När projektet

startade 1 juli 1997 var det många som
Kunskapslyftet
sig för att denna satsning bara skulle resultera i mer av samma
sak. Flera kurser i engelska, flera läsårsscheman
och flera klassrum där
läraren pratar 90 procent av tiden. Har det blivit så Nej
oroade

Förändringarna
kesinriktade

riktningar.
för

Detta

många

speciellt
hotfull,

i kursutbudet

kurser

har de senaste åren varit tydliga. Yri omfattning
och utvecklats
i olika

har ökat kraftigt

torde

vara till fördel för de studerande. Det är lättare
med en yrkesutbildning
att se fördelar
med kurser i allmänna
ämnen. Den är inte lika

kortutbildade

i jämförelse
den är något

som man kan bedöma värdet av och i bästa fall
något som kan ge arbete. Den kommunala
Vuxenutbildningens
uppgift
är inte bara att utbilda människor
för vidare studier på universitet
och

högskolor.

Det är också en intressant utveckling
som nu pågår i hela den kommunala vuxenutbildningen
när det gäller flexibla studier,
utläggning
i
tid och rum samt individuella
studiegångar.
För två år sedan genom-
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fördes

i huvudsak
storlek

all undervisning

kunde

pens
distansstudier

studier

avsågs

i grupper
cirka tolv

från

variera

lärande för vuxna

och livslångt

av utbildning

utveckling

vid

på komvuxenheter.
till

skola

statens
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omkring
för vuxna

Grup-

trettio.

Med

i Härnösand

eller Norrköping.
fortfarande
genomförs
två år senare
en stor del av underviseller hos andra utbildningsanordi grupper på komvuxenheter
med vilket utbildningsannare, men det intressanta är det engagemang
via flexibla studier
utbildning
ordnama prövar nya vägar att möjliggöra
Nu

-

ningen

i olika

tider och att
på "icke-reguljära"
att lägga ut utbildningar
med undervisning
och/eller
handindividuella
studiegångar

former,

utveckla

ledning.

stora och nya krav på förändring

ställer

Detta

av arbetsformer

och arbetssätt.
Nya
vissa

modeller

pedagogiska

anordnare

som proñlerar
kring
AmuGruppen

exempelvis
stilamas

för inlärning.

betydelse

eller mindre

utvecklade

liksom

modeller

olika

sen blommor

Målgruppen

och prövas. Där finns
modell,
pedagogiks
viss
en
eller TBV kring lärMerlinpedagogik

tar också
sig kring

blomma

Lika

form

intressant

självstudiefonner
för undersökande

med mer
handledning

är prövandet

och pedagogisk
arbetssätt.

Här får och bör tu-

på rätt ställe vid rätt tidpunkt.
- men

som helhet är nöjd, men med vad

deltagarna i alla fall är nöjda visar de enkätsvar som utvärderarna
fått in genom de så kallade riksenkätema.
Dessvärre visar det sig också
studera
arbetslösa
valt
inte
är lika nöjda med sitt val. Det
att
att
som
finns alltså all anledning att
och visa på det
ut hårdare i kommunerna

Att

klara
versa.
De

sambandet

hög arbetslöshet

mellan

och kort

utbildning

och vice

och om
generellt
om utbildning
teoretiska
utvärderingsstudie
beskrivs
i en annan
Kunskapslyftet
som
studier, inaktivitet
och onyttigt.
Dekortsamt något som är främmande
skäl
utbildades
relaterad
till
deras
föreställning
utbildning
är
nära
om

föreställning

kortutbildades

för att inte studera.
Det finns många
rade arbetslösa.

tänkbara

Gynnsamma

för att påverka de icke-motiveskulle vara
förutsättningar
strategier

garanti

för bra arbete efter avklarade

hållbar

Studieekonomi,

studier,

en tilltro till att klara av studierna,
att studierna leder till ett yrke
att studierna

innehåller

att utbildningstiden

både teori och praktik

är kort.

samt

SOU 1999:39

Kvalitativ

Den

uppsökande

fler

kortutbildade

ning och fördelar
utbildade

utveckling

av utbildning

verksamheten
kan nås med

och livslångt

så att
vuxenutbildom
Det är då inte bara arbetslösa kort-

i kommunerna

gedigen

med kunskapslyft.

lärande för vuxna

måste

utvecklas

information

för den kommunala
som är målgruppen
utan också de kortutbildade
som är i arbete.

vuxenutbildningen
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utveckling

av utbildning

och livslångt

lärande för vuxna
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Utvärderingarna

6

Utvärderingama

Kunskapslyftet,

av

och vissa

samordning

av Kunskapslyftet

projekt-

resultat

framgått

Som tidigare

kapitel

4 och 5 till

är kapitlen

viss del baserade

på reKunskapslyftet.
I
av
använts för att ge en mer nyanserad bild av deloch vad som hänt dem efter Kunskapslyftet,

sultat från de fristående,

nationella

4 har de främst

utvärderingarna

tagarna i Kunskapslyftet
utifrån
den ordinarie
uppföljningsstatistiken.
än vad som är möjligt
kapitel 5 redovisas fristående nationella
utvärderingar
som handlar

I
dels

dels om individfrågor i kommunerna
om pedagogisk-organisatoriska
relaterade
aspekter. Även kapitel
pedagogiska
13 och 16 i del
utfrån de fristående

nyttjar

resultat

skriva

studiedeltagandet

nationella

utvärderingama

för att be-

för vuxna med funktionshinder.
producerat resultat
som hittills

De utvärderingsprojekt

men som på
kunnat
sin
karaktär
inte
i
någon
ingående
presentation
av
mer
kapitlen 4 och 5 redovisas i detta kapitel. Det handlar om fyra utvärdegrund

"Kunskapslyftet

ringsprojekt:

i kommunema,

tets omfattning

som modell och metod,Kunskapslyf"Kommunemas
kostnader
för Kun-

utvärderingsprojektet".
samt "Det samhällsekonomiska
inleds med en beskrivning
Kapitlet
av den samordning
av olika
aktörers arbete med att utvärdera
Kunskapslyftet
som Kunskapslyfts-

skapslyftet

kommittén

ansvarar

6.1

för.

Samordning

och

samarbete

Kunskapslyftskommittén

har regeringens
uppdrag att samordna utväroch ansvara för att fristående nationella
av Kunskapslyftet
utvärderingar
av denna satsning kommer till stånd.

deringarna

Respektive

lingen

inom

myndighet

följer

sitt ansvarsområde.

ningsrådet

utvärderar

Skolverket

följer

för

och

och utvärderar
Det

Kunskapslyftet

Kunskapslyftet

innebär

i detta

fall

för folkhögskolomas

i kommunerna

Arbetsmarknadsstyrelsen

vuxna
marknadsmyndighetema

på normalt

gör i anslutning

att Folkbilddel medan

och på Statens

granskar
till

sätt utveck-

de insatser

Kunskapslyftet.

skolor
arbets-

Kommu-
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de bedriver
lokalt inom
ansvarar själva för att den verksamhet
för
utvärderas.
Kunskapslyftet
ramen
utvärderingarna
initierade nationella
De av Kunskapslyftskommittén

nema

kom

relativt

igång

dvs.

tidigt,

hösten

forskare/utvärderare.

och

dels mellan

emellan,

sammankomster

dessa

I

anord-

emellan,

dels myndigheterna

och överläggningar
nat seminarier
utvärderarna
fristående,
nationella

från

utgångspunkt

har Kunskapslyftskommittén

utvärderingsprogram

kommitténs

Med

1997.

dels de

myndigheter

har

även

Sisus

Utbildningsstöd
deltagit
Särskilt
som ett led i
att koppla samman arbetet med det särskilda uppi vuxför studerande med funktionshinder
draget att utreda situationen
med
Syftet
Kunskapslyftet.
och utvärderingarna
enutbildningen,
av
för

Institut

Statens

kommitténs

strävan

dessa diskussioner
olika

aktörernas

har varit

nationella

De fristående

Det

nationella

både kvantitativt

och

förväntningar
inverkan

skapslyftets

och planeras

ganiseras

inför

med kom-

som kombakgrund,

i Kunskapslyftet,

och

deras

undersöks

och hur olika

är att de ska ge ett
och kvalitativt.

de studerandes

deltagandet

på de studerande

I kommunstudiema

Kunskapslyftet.

dialog

individstudier

såväl riksrepresentativa
genom
analyseras
I individstudiema

sker

attityder

utvärderingarna

på Kunskapslyftet

helhetsperspektiv
munstudier.

de

utvärderingarna

med de fristående

Syftet

mellan

utvärderingar.

om deras lokala

munerna

fört en kontinuerlig

syfte har kommittén

I samma

en samordning

att åstadkomma

utvärderingar.

faktorer

erfarenheter

Kunefter

hur Kunskapslyftet

ori dessa beslutsprocesser

och uppläggning
samspelar med rekrytering
av kurser och kursinnehåll.
Även kommunernas
kostnader för Kunskapslyftet
studeras.

kompletteras

studierna

De riksrepresentativa
der och kommuner

med detaljerade

der och kommuner.

På nationell

intensivstudier

nivå kommer

i samhällsekonomiska
erna att utmynna
lönsamhet jfr. översikten
lyftssatsningens
De fristående

nationella

både vad avser indiviav enskilda indivi-

de individbaserade

studi-

av Kunskapsi SOU 1998:5 l.

bedömningar

utvärderingarna

har under

året komplette-

rats med en internationellt
expertgrupp
vars uppgift är att ge ett vidgat
perspektiv på det utvecklingsarbete
igång inom vuxenutsom kommit

bildning

lärande som en följd av bl.a. Kunskapslyftet.
i detta delbetänkande
återges resultat från utvärderingarna

och livslångt

Förutom

fortlöpande

på

utbildning.regering.se/klk.
www.kunskapslyftet.gov.se

Kunskapslyftskommitténs

www.
egen hemsida:
kommunerna
och de andra

På Kunskapslyftsprojektets
finns

länkar

till

hemsida:

av Kunskapslyftet

Utvärderingarna

SOU 199939

myndigheterna

också

som

Kunskapslyftet

utvärderar

ur

olika

synvinklar.
Det
sträcker

initierat
Kunskapslyftskommittén
som
år 2002, dvs. utöver Kunskapslyftskommitténs

utvärderingsarbete
sig fram

till

egen mandatperiod.

F olkbildningsrådet
de 10 000 extra
För att utvärdera
ingår som en del i Kunskapslyftet

följande

0

till

En enkät

Enkäten

1998.

effekterna

En databas

Kunskapslyftet

där det finns
de individer

folkhögskolor
som

avser
skapslyftet.

folkhögskolomas
på den

ordinarie

ordinarie
undervis-

upp av SCB för de 10 000 platserna inom
uppdelat
på
folkhögskoloma
en
kominnehåller
data
landets
gällande
som

som byggs
vid

skolkommundatabas
muner

till

av dem
1998b.

Folkbildningsrådet,

ningen

bl.a.

belyser

i relation

ställning

och

som genomfördes
de 10 000 Kunskaps-

basorganisationer

folkbildningens

verksamhet

0

som
bl.a. initierat

har Folkbildningsrådet

projekt:

av SCB i maj
lyftsplatsernas

0

i folkhögskoloma

studieplatser

deltar

och en "individdatabas"
som
del av Kuni folkhögskolomas

på folkhögskola

Kunskapslyftet

Ett utvärderingsprojekt

- en stustudiemotiv,
motiv till valet av utbildningsandie av deltagarnas
ordnare och syn på sina studier
som genomförs av Eva Andersson
med professor
vid Göteborgs
universitet
och Monica
Larsson
Staffan

vid

Larsson

handledare.

Denna

utvärdering

till

våren

2000.

intervjuer

och

enkäter.

pågå

universitet

Linköpings
Den

påbörjades

som vetenskaplig
hösten 1998 och ska

av
som en kombination
delar använda
i tillämpliga

är planerad

Genom

att

utvärderingarna
ges
som i de fristående nationella
olikheter
likheter
och
i
belysa
möjligheter
att
andra
med
jämfört
arbetssätt
folkhögskolomas
etc.
utväderingsprojekt
följer
på en
utbildningsanordnare.
Detta
enkäter

samma
goda

som Folkbildningsrådet
resulterade
i rapporten

förstudie

som
folkhögskolans
Lisbeth

Eriksson

lät genomföra

"Kunskapslyftet

en renässans för
vid Linköpings
universitet.

själ

eller

våren

1998

och

hot

mot

- ett
folkhögskoleidén

av

de utvärderingsinsatser
avser vidare att komplettera
riktad till studieförmed en ny enkätundersökning
som ovan beskrivits

Folkbildningsrådet

173

174 Utvärderingarna

bund

av Kunskapslyftet

och folkhögskolor.

hur folkbildningens

Den genomförs

för att få en uppfattning
om
i den kommunala,
upphandlade
delen

engagemang
ser ut. Syftet

av Kunskapslyftet
uppgifter
som tidigare
om folkbildningens
I övrigt deltar

är att fördjupa

lämnats

bund och folkhögskolor

betet kring

SOU 1999:39

in till

roll

de nationella

kring

de

av studieförför vidare diskussioner

och skapa en plattform
inom Kunskapslyftet.
aktivt

Folkbildningsrådet

kunskaperna

Folkbildningsrådet

i samordningen

och samarKunskapslyftskommittén
som

utvärderingarna

initierat.

Skolverket
Skolverket

har flera

olika

för att
ett brett empiriskt
Kunskapslyftet.
Ett sårör
som
dant underlag erhålls dels inom ramen för Skolverkets
uppdrag att leda
och följa verksamheten,
dels genom ansvaret för den nationella
upp-

följningen
också

utgångspunkter

för bedömningar

underlag

och beslut

och rapporteringen

Utöver detta erhålls
av Kunskapslyftet.
Skolverkets
generella
uppdrag avsegenom
utvärdering,
utveckling
och tillsyn inom skolområdet.

ett viktigt

underlag

ende uppföljning,

I syfte att bidra till den nationella
kunskapen om resultat och effeksatsningen deltar Skolverket
i Kunskapslyftskomter av den femåriga
mitténs samordning
utvärderingsarbetet
och
de fristående naföljer
av
tionella

utvärderingama

drag av regeringen
ningen Skolverket,
studier

kontinuerligt.

redovisat
1998m

och analys lyfts

De studier

som
1999 är en förstudie
studie
en fördjupad

Därtill

har Skolverket

en plan för utvecklingen
vari flera problemställningar

på uppvuxenutbildav
för ytterligare

fram.

Skolverket

ska genomföra

av kommunernas
av lokala kurser

under

verksamhetsåret

utvärderingar

av Kunskapslyftet,
och på basis av Skolverkets
data-

baserade

kunskaper
före vuxenstudier,
om deltagarnas utbildningsnivå
enkätstudie
individers
utbildningsvägar
under
eller
temat Lyft
en
av
bredd
Skolverket,
1999f.
Syftet

med dessa studier

är, liksom

med de ytterligare

utvärderingar

Skolverket
under perioden
av vuxenutbildningen
avser att genomföra
1999-2001,
kunskaperna
inom tre områden;
individuella
att fördjupa

utbildningskarriärer,

kommunernas

styrning

samt den pedagogiska
frågor som faller emellan

bildningen

svara
utvärderingarna

för Skolverkets
Under

ligare

och går djupare

uppdrag

treårsperioden

ett antal fördjupade

utvecklingen.
och utanför
än de analyser

att leda och följa
1999-2001
studier

och ledning

av vuxenut-

Studierna

avser att bede fristående
nationella

som görs inom
Kunskapslyftet.

ramen

att initiera ytteravser Skolverket
inom vuxenutbildningen.
Till de om-
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råden
tensen
jekt

av Kunskapslyftet

Utvärderingarna

den

kring
som ska studeras hör frågeställningar
bl.a. utifrån de resultat som framkommer

sociala

kompe-

proav Skolverkets
mål. Studien
läroplanernas

Utvärdering

ska också fokusera

av skolan 1998 avseende
aspekter på vuxnas
könsspecifika

utbildningskarriä-

rer.
av vuxenutavser också enligt planen för utvecklingen
bl.a. att rikta insatser mot analys av de
l998m
Skolverket,
till vuxenutbildrekryteringen
styrdokumenten,
att följa

Skolverket
bildningen
nationella

svenska

kartlägga

ningen,

av validering
distansutbildning.

heter

samt

utvecklingen

Ett annat område som Skolverket
in i vuxenutbildningen,

i temat "Vägen
temets

mottagande

verkets

särskilda

I

i dialogen
för

regleringsbrevet

finns

l998b

departementet,

erfarenlärande-

avser att belysa kan sammanfattas
och utgår från utbildningssys-

med kommunerna.

frågeställningar

fram aktuella

snabbt lyfta

utländska

av flexibelt

studerande. Genom Skolav några olika kategorier
erhålls
Kunskapslyftsprojekt
en löpande uppföljning

utvärdering

och kortsiktig

och studera

erfarenheter
att följa

Skolverket
också

Avsikten

är att

ställer.
som verksamheten
Utbildningsfor
år 1999

en del av intresse

i utvärderings-

sammanhang:

0

Skolverket

ska öka

sin uppföljning

implementeras

ställdhetsperspektivet
undervisningen
kars/mäns

0

till utveckling

Skolverket

ska redovisa

senast den 15 augusti
utvecklingen.

0

av hur jämoch av hur

och pojupp för att både flickors/kvinnors
beaktas och de får likvärdiga
och förutsättningar

möjligheter

Eventuella

utvärdering

i undervisningen

läggs

villkor

lysa kvalitetsutvecklingen

0

och

behov

och lärande.
vilka

indikatorer

inom

de olika

1999 redovisa

för att besom utvecklas
och
verksamhetsformema

en samlad

analys

ska presenteras
av regeländringar
uppföljningssystemet.
av det nationella

av kvalitetsmot

bakgrund

av utvecklingen
Skolverket
ska i samråd med CSN och Arns se över behovet av ändi syfte att öka
uppföljningssystem
myndighets
ringar i respektive
Skolverket
ska senast den
i de statistisk uppgifterna.
jämförbarheten

Slutredovisning
av uppdraget ska
en delrapport.
återfinns i
ske senast den 15 oktober 1999. Liknande formuleringar
i
för högskoleservice;
för Ams, CSN och Verket
regleringsbreven
15 maj

1999 lämna

att uppdraget faller under
briken
redovisas
senast 15 april 1999" men med angivande
Skolverket
ska redovisa 15 maj och 15 oktober 1999.
fallet

Ams

dock

med den variationen

ruatt
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I den mån den information

inte lämsom efterfrågas i regleringsbrevet
ska den redovisas
i årsredovisangivet tillfälle

nas vid något annat
ningen för år 1999.

Ams
direkta

Arns

i utvärderingama

deltagande

har inledningsvis

främst

be-

och
stått av arbete med att förse Skolverket,
Kunskapslyftskommittén
utvärderama
med statistiskt
material
de fristående
nationella
som underlag för analysarbetet.
förbereds

utvärderingsprojekt

Vissa

dock. Exempelvis

planerar Arns

med ett antal kommuner
genomföra
att tillsammans
för att bryta den könsuppdelade
utbildningsförsöksverksamhet

och Skolverket

arbetsmarknaden
till

Kunskapslyftet

verket

viss
och

män söker sig
som bl.a. tar sig uttryck i att relativt
19990. Dessutom har Arns och SkolSkolverket,

som under 1997/98 gick in som
studerade
i Kunskapslyftet.
Har de i sin
som
Kunskapslyftet
intresserade
studier
och
i
deltagit
t.ex.
av
Avsikten
Arns har också initierat
ett s.k. "Parallellprojekt.

för avsikt

de vikarier

att följa

för arbetstagare

ersättare
tur blivit
1998/99

en djupstudie av vissa privata utbildningsanmed början i upparbetsmarknadsutbildning

med det är att genomföra
ordnare

upphandlad

inom

handling,

i den pedagogiska

fortsättning

och arbetsmarknadseffekter.

ningsresultat

den går att jämföra

med

motsvarande

processen och avslut i utbildStudien ska läggas upp så att

utvärderingar

inom

Kunskaps-

lyftet.
deltar

För övrigt
och samarbete

även Ams aktivt

relaterat

till

i diskussionerna

Kunskapslyftskommitténs

kring

samordning

utvärderingspro-

jekt.

6.2

Kunskapslyftet

I Kunskapslyftskommitténs
dera "Kunskapslyftet
och kommun,

central

som

modell

utvärderingsuppdrag

och metod
har ingått

som modell och metod för samverkan
styrning och lokal mobilisering".

att utvärmellan stat

Kunskapslyftet
för
inom regeDelegation
kunskapslyftet
en
för utbildnings-,
arbetsmarknads-,
fimed representanter
ringskansliet
Till delegationans-, närings- och handels- samt inrikesdepartementet.
Inför

den femåriga

inrättade

nen knöts
skapslyftet

ringen

vuxenutbildningssatsningen

regeringen

Sekretariatet
vid Delegationen
för kunockså ett sekretariat.
under planehar ansvarat för en dialog med kommunerna

av Kunskapslyftet

och dess genomförande

under det första året.

Utvärderingarna

SOU 199939

kan

regeringskansliet

Inom

den interdepartementala

av Kunskapslyftet

delegations-

när det gäller att
vara användbar även i andra sammanhang
och
frågor
hantera frågor av sektorsövergripande
natur
som behöver en
beslutsstruktur.
För relationen
snabb och slagkraftig
stat- kommun och

modellen

utvecklingen
inneburit

vissa

också
har "delegationsmodellen
av vuxenutbildningen
och
analyseras.
vilka
bör
uppmärksammas
inslag,
nya

som har
arbetsuppgifter
Delegationens
övertagit
men också med tanke på andra
mellan stat och kommun.
samarbetsprojekt

Erfarenheterna

6.2.1

är intressanta

Kunskapslyftet
eller

adhocrati

framför

allt

som

modell

för

och metod

-

byråkrati
uppdrag

har på Kunskapslyftskommitténs

Statskontoret

Skolverket,

den

analyserat

valt ur
som regeringen
av Kunskapslyftet
synvinkel.
och interdepartemental
I sin rapport Statskontoret,
nationell
sammanfattningsvis
Statskontoret
1998b
konstaterar
att delegationsexempelvis
vissa
grunder,
kan
motiveras
på
modellen
som
för

modell

genomförandet

och skönsmäsförhandlingar
om inslaget av experiment,
är önskvärd
sighet i besluten är stort och/eller när intressentrnedverkan

startmotor,

och legitim.

Motiven

för delegationen

för kunskapslyftet

Delegationen
liet

förstådda

och inte explicit

-

med placering
motiv.

redovisade

i förslaget

var dock undertill riksdagen:

om snabb start och snabbt genomslag
beslut om policy och styrande
Kompletterande
under arbetets

0

till

regelverk

måste tas

gång

Snabba korrigeringar

Möjlighet

Regeringskans-

mål

och sektorsövergripande

Flerfaldiga
Önskemål

inom

De flesta

urskiljbara

med flera

inrättades

bärkraftiga

är sammantaget

kunde vid behov

direktdialog

mellan

göras

regering

och kommunerna

ansågs

angelägen
0

Kommunerna
styrning

uppfattar

styrning

från regeringen

som mer legitim

än

från myndigheter.

Statskontoret
Sedda var för sig är
- som
valda organisationen
ensamt tillräckligt,
tiven bärkraftiga.

ser det- inget motiv
men sedda tillsammans

för den
är mo-
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arbetat

parallellt,

ningen.

Det ligger

för ofta

förbisedd
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kunskapslyftet

Vilket

och Kunskapslyftskommittén

kan ha vållat

dock samtidigt,

enligt

har

viss oklarhet

om ansvarsfördelStatskontoret,
en unik och allt-

fördel i att någon
i det här fallet Kunskaps- som
får i uppgift att följa och värdera ett refonnprogram
-

lyftskommittén
redan från start.

har arbetat

Delegationen

ejfektivt

för kunskapslyftet
och dess
att Delegationen
sekretariat har arbetat effektivt
och har trots mycket begränsade kansliresurser bidragit till ett snabbt genomslag av den särskilda vuxenutbildStatskontoret

understryker

Dialogen

ningssatsningen.

med kommunerna

har varit

intensiv

fattande

men har samtidigt till stor del snarare haft karaktären
utvecklingsmöjligheter
och svar än diskussioner
om alternativa

och omav frågor
på lokal

niva.

Förvaltningspolitiska

invändningar

kan riktas

mot modellen

Sedan

har det i statsförvaltningen
utvecklats
ett tiotal år tillbaka
ett
för
förutsätter
rollresultatstyming
tydlighet
måloch
i
system
som
en
mellan riksdagen,
myndigheterna
och komfördelningen
regeringen,
munerna.
mönstret

adhocratin
bryter
organisationslösningama
och konkurrerande
att dubbla eller flerdubbla
till Kunskapslyftet
etableras. Det särskilda statsbidraget
är
exempel på detta. En konsekvens
är att det blir svårt att ut-

De tillfälliga
och

styrsystem

innebär

ett typiskt
kräva ansvar.

för studiefinansiering

har stor betydelse
efterfrågesidan
delvis förKunskapslyftet.
En,
åtminstone
av
bisedd, sidoeffekt
har varit att det uppstått hanteav efterfrågetrycket
hos Centrala studiestödsnämnden
ringsproblem
som dels beror på vooch därmed svårtillämpade
dels på de mångfaldiga
studielymölcning,

Systemet

för de slutliga

effekterna

fmansieringsreglema.
för kunskapslyftet
från början fick ett tidsbegränAtt Delegationen
bra. Det speglar bland annat att
sat mandat är - enligt Statskontoretdet fanns en medvetenhet
ärendehantering
om att myndighetsutövande
normalt inte hör hemma i Regeringskansliet.
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Utvärderingarna

kan behövas

Nya beredningsformer
Nya

av Kunskapslyftet

kan,

som Statskontoret
ser det, behövas inom
från
erfarenheterna
Kunskapslyftet
ger inte enmen
någon vägledning

beredningsformer

Regeringskansliet,
samma
Det

slutsatser av Delegationen
för
är svårt att dra några entydiga
kunskapslyftet
som modell för beredning över departementsgränsema.
skulle sannolikt
ha ararbetsgrupp
En mer formlös interdepartemental
betat
varit

på likartat
en väl synlig

6.2.2

för

sätt. Motivet

Kunskapslyftet

För relationen

som

modell

och metod

ett

uppdrag

och utvecklingen

att den har

-

av vuxenutbildningen
uppdrag genomfört

på Kunskapslyftskommitténs

har Sten Tillhammar
ett särskilt

av

kommun

stat-

är snarare

för kommunerna.

kontaktpunkt

Redovisning

delegationen

till kommittén
i rapporsom redovisats
modell
och
metod
Redovisning
av ett uppsom
1998. Utvärderingsstudien
drag Kunskapslyftskommittén,
är av uppoch bygger på en självvärdering
följningskaraktär
av tolv kommuner.

utvärderingsprojekt

ten "Kunskapslyftet

De utvalda
storlekar

kommunerna

representerar
Utifrån

och kommuntyper.

i den statliga

kontaktpersonema
lämnat

retariat

Nytändning

kommentarer

olika

delar av landet samt olika
har
självvärderingen

den gjorda

för Kunskapslyftet

Delegationens

och synpunkter

utifrån

sek-

sitt perspektiv.

vuxenutbildningen

tagit
konstateras
sett kan enligt Tillhammar
att kommunerna
för Kunskapslyftet
med
på mycket stort allvar. Förfaringssättet
de
flesta
och
därefter
ansökan
medel
har
statliga
på
eget program
om
håll lett till ett större engagemang
ivuxenutbildningsfrågor
än tidigare
Generellt
ansvaret

både hos politiker

och chefstjänstemän.

också ha lett till en "nytändning

Samarbetet

kring

Denna

statliga

strategi

tycks

vuxenutbildningsfrågor.

utvecklas

på mycket
Av rapporten framgår att Kunskapslyftet
i många kommuner
kort tid har lett till ett brett engagemang,
och utvecklingsnytänkande
och
arbete i vuxenutbildningsfrågor
samt samverkan mellan kommuner
andra

vuxenutbildningsanordnare.

och fackliga

organisationer

tycks

med

arbetsförmedling

i stort sett fungera

Samarbetet

tillfredsställande.
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av Kunskapslyftet

däremot vara svårare att finna
arbete med det lokala näringslivet.

Det tycks

bristvara
- en

Utvärdering
En allmän
andra

liksom

-

former

för ett fungerande

individuella

sam-

studieplaner

skolplan eller
till kommunernas
synes vara kopplingen
Även bristen
styrdokument.
systern för uppfölj-

brist

kommunala

påtaglig och han tillägger
är enligt Tillhammar
skolväsendet.
är generell för hela det offentliga

ning och utvärdering
denna brist emellertid

att

bild som lyfts fram i rapporten är att alla som
En annan allmängiltig
också får det, men att individuella
individuell
vägledning
efterfrågar
för
alla
deltagare i Kunskapslyftet.
studieplaner
inte upprättas

Skolverket-

utan också stimulans

inte bara tillsyn

för

utveckling

hoppas kommunerna
Dialogen

i den statliga

med kontaktpersonema

sekretariat

delegationens

kornsom mycket positiv både av de undersökta
själva. Det kommunerna
nu önskar
munema och av kontaktpersonema
verket tagit över myndighetsansvaret
sig av Skolverket
när
- är att
mellan
uppstått
få ha den nära personkontakt
även i fortsättningen
som

har allmänt

upplevts

Författaren
pekar då särskilt på de små
i projektet.
stat och kommun
sådana
kommuner
har man ofta en bebehov av stöd. I
kommunernas
kan tas för att
gränsad krets av medarbetare
ur vilken nyckelpersoner
behov av
Kunskapslyftet.
till exempel
driva ett projekt
Deras
som

bollplank
Enligt

tankar,

vilka

mot

kontaktpersonemas

30 000

35 000 invånare

idéer

och problem

kan bollas

åtagandet i Kunskapslyftet.
att fullt ut kunna fullfölja
har mindre än 15 000 invånare.
kommuner
Från
Skolverket
giskt

flera

Skolverket

prioriterar
hela

6.3

-i

skillnader

för

regional

mellan

nära

samarbete

med

arbetsmark-

detta fall Arbetsmarknadsverket.

Kunskapslyftets

Institutet

av landets

har

Delegationens

fullföljer

nadsmyndighetema

Hälften

på
för

behovet
man också påtalat
av att
arbetet med att genom Kunskapslyftet
pedagoliksom
den kommunala
vuxenutbildningen
att

kommuner

utveckla

är stort.

erfarenhet behövs ofta en kommunstorlek
för att man ska ha den kraft som behövs

omfattning
analys,

kommunerna

Inregia

AB,

vad avser

i kommunerna
beskriver

och

Kunskapslyftets

analyserar
omfattning

av Kunskapslyftet
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Inregia
av Kunskapslyftskommittén.
under våren 1999 som därefter
avser att lämna en första delrapport
fram till år 2002 då uppdrakommer
att följas av en årlig rapportering
på uppdrag

och sammansättning

De resultat
get slutrapporteras.
mittén inför detta delbetänkade
på gymnasial

sammansättning

för Kunskapslyftskomsom redovisats
och elevavser bland annat omfattning
och i den kommunivå i Kunskapslyftet

nala vuxenutbildningen.
bygger

Uppgifterna
nala

i huvudsak
under

vuxenutbildningen
studerande

Antalet

uppgifter

redovisas
antalet

kortutbildade

av den kommu42.
1998 mätvecka

på SCB:s mätningar

hösten

1997

och

I det följande
i termer av olika målgrupper.
kommun
respektive
i
målgruppen
mätt som
om
definiKortutbildade
och arbetslösa i kommunen.

beskrivs

som har högst tvåårig gymnasom individer
eras i detta sammanhang
Med arbetslösa avses antalet öppet arbetslösa och sysselsieutbildning.
åtgärder under perioden maj till separbetsmarknadspolitiska
i
satta
tember

före

i Kunskapslyftet

av deltagarna
redovisas ytterligare

redovisningen

huvudsakliga

år. I avsnitt

respektive

början

höstterminens

4.4 där den
sker utifrån

uppgifter från Inregia.
målgrupper
varierar krafKunskapslyftet
deltar
i
medborgarna
som
av
16-64 år hade
Lägst andel av befolkningen
tigt mellan kommunerna.
med 0,5 procent medan Vansbro och Karlskoga
Lessebo och Hultsfred
1998 vecka 42.
låg högst med 6,9 respektive 6,1 procent höstterminen

projektets

olika

Andelen

I absoluta

högst med drygt

tal låg Göteborg

sele lägst med 24 studerande
studerande
sas idiagram

i befolkningen
6.1.

Inregia

mellan

1999.

16-64

10 200 studerande

år i landets

och Sor-

över andelen
redovikommuner

Fördelningen

181

182
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6.1. Totala

Diagram

1998 vecka

42

antalet

som andel
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i Kunskapslyftet

studerande
av befolkningen

,

hösten

16-64 år procent

7%
6% ..
5% n
4% H

c
åE
F
Kommuner

3.
så
X

um

-

h

rangordnade efter andel studerande i Kunskapslyftet

Källa: Inregia, 1999, Kunskapslyftet
1998.

-jämförelser

mellan kommuner

1997 och

sambandsanalyser
Inregia har genom statistiska
testat ett flertal tänkmellan
bara förklaringsvariabler
till vad som ligger bakom skillnaderna
1998 och bland annat
kommunerna
i andelen deltagare i Kunskapslyftet
funnit

att

samband mellan andelen kortutbildade
i
ett visst statistiskt
kommun
och
andelen
studerande
Kunskapslyftet
i
sambandet
en
åskådliggörs
i diagram 6.2

0

det finns

0

det inte finns något statistiskt
äldre

eller

långtidsarbetslösa

belägg
bland

för att ett stort antal invandrare,
de arbetslösa
i kommunerna

leda till en större satsning på Kunskapslyftet
det finns ett negativt samband mellan andelen studerande i den ordioch andelen studerande i Kunvuxenutbildningen
narie kommunala
skulle

0

Desto mer en kommun
satsat på den ordinarie kommui Kunvuxenutbildningen
desto lägre är andelen studerande

skapslyftet.
nala

skapslyftet.

år

16-64

1998

hösten

42,

vecka

andel

samt

183

av befolkningen,
kortutbildade

år 1998

16-64

av befolkningen,

arbetslösa

i Kunskapslyftet

studerande

6.2. Andel

Diagram

7

av Kunskapslyftet
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1997 och

mellan kommuner

1998.

Jämförelsen
antalet

visar

studerande

fördelning

1998 Regeringsbeslut

inför
mellan

mellan

varje

antalet

platser

det faktiska
kommun

som bas 100.
kommunerna.

är föga
mellan

i kommunerna.

antalet

redovisats

Diagram

1997-05-15.

får genomslag

kommunerna

nernas Kunskapslyftssatsningar
studera skillnaderna
närmare

faktiska

i Kunskapslyftet

den preliminära

enligt

statsbidragsplatser

antalet

statsbidraget

deltagare

sig till

förhåller

beviljats statsbidrag för.
preliminärt
som kommunerna
samband mellan å ena sidan
att det finns ett tydligt
vecka 42 hösten 1998 och å andra
i Kunskapslyftet

deltagare

det antal

sidan

hur antalet

har jämfört

Inregia

studerande

för

förvånande.

antalet
För

tilldelningen
Att

av
statsbidragets

storleken
Mer

statsbidragsplatser
att jämföra

och antalet

på kommu-

intressant
detta

är att
och det

har kvoten

statsbidragsplatser

för

av ett index med statsbidragsplatsema
hur denna kvot varierar mellan
6.3 illustrerar

i form

184 Utvärderingarna

av Kunskapslyftet

6.3.

Diagram

Avvikelser

Kunskapslyftet

helårsplatser
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v.42,
1998.

mellan

hösten
Index

faktiskt

1998

och

antal

antal

studerande

i

statsbidragsplatser
100.

Statsbidragsplatser

350
300 -250 V
200 -1507
100
50 -0
Kommuner rangordnade efter procentuell avvikelse mellan faktiskt antal
studerande i Kunskapslyftet och antal statsbidragsplatser

Källa: Inregia, 1999, Kunskapslyftet
1998.

Diagram

6.3 visar

-

jämförelser

mellan kommuner

1997 och

under hösten 1998
av landets kommuner
med vad de preliminärt
jämfört
på Kunskapslyftet

att de flesta

hade en större volym
beviljades
statsbidrag

för.

faktorer

Flera

kan ligga

bakom

relativt

Till en del kan skillnaderna
stora avvikelsema.
båda variablema
helt
jämförbara.
inte är
Statsbidragen

de i vissa

fall

av att de
avser helårsplatser,
medan elevstatistiken
under en viss vecka på hösttermiavser situationen
inför
statsbidragen
är de preliminära
nen. De uppgifter
som analyserats
1998 Regeringsbeslut
den justerats
till

uppåt

att Vissa kurser

där Kunskapslyftet

1997-05-15,
eller

nedåt.

Vidare

vilka

förklaras

i vissa fall

senare under periotill en del hänsyn
tar statsbidragen

lägre ersättning. I små kommuner
ger högre respektive
har begränsad omfattning
kan den bristande jämförbar-

heten i vissa fall spela en betydande roll. För mönstret i stort kan emellertid dessa problem ha mindre betydelse. Diagrammet
visar att det föreligger
mellan kommunerna.
når endast upp
Några kommuner
en stor spridning
till en tredjedel
medan Kunskapsstatsbidragsplatser
av antalet erhållna
lyftet i andra kommuner
uppgår till två till tre gånger fler studerande än det
antal statsbidragsplatser

kommunerna

tilldelats.
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Statsbidragens
arbetslösa

potentiella

ejfekter"

på andelen

av Kunskapslyftet

185

kortutbildade

i kommunerna

För att illustrera
hur statsbidragen
skulle kunna påverka mâlgruppende
kortutbildade
arbetslösa
har Inregia genomfört
ett enkelt räkneexempel.
De har antagit
får
att alla platser i Kunskapslyftet
som kommunerna
för under den första 18-måndersperioden
statsbidrag
går till kortutbildade
arbetslösa.
och

Därefter

efter

jämförs

effekten

potentiella

som skillnaden

mellan

6.4.

arbetslösa

i befolkningen

Beräknad

förutsättning

målgruppen

under

arbetslösheten

införande.

Den

på

i kommunerna

detta

att

förändring

målgruppen
samtliga

den första

före

beräknade

sätt

framgår av nedanstående
av statsbidragen
den heldragna linjen och staplarna.

Diagram
under

den relativa

Kunskapslyftets

diagram

andelen
kortutbildade
av
16-64 år i landets kommuner

platser

enligt

statsbidraget

gick

till

IS-måndersperioden

%
18
16 14 s
12
10 -3..

Det vita fältet under den heldragnalinjen motsvararden tänkta minskningenav målgruppen
i landets kommuner,under de förutsättningarsom anges i den beskrivandetexten
Källa: Inregia, 1999, Kunskapslyftet
1998.

Diagram

6.4 visar

pen kortutbildade
nader i andelen

fördelningen

-

jämförelser

mellan kommuner

1997 och

till målgrupär stort i förhållande
att Kunskapslyftet
arbetslösa och att det finns betydande regionala skill-

Statsbidragsav befolkningen
som tillhör målgruppen.
för att minska andelen av målgrupskapar förutsättningar

av Kunskapslyftet

186 Utvärderingarna

kommuner.

pen i samtliga
minska andelen

SOU 1999:39

I stora drag
arbetslösa

kortutbildade

för

är förutsättningarna

uttryckt

att

i procentenheter

som hade en relativt hög andel arbetslösa kortutbilden
dade i befolkningen
16-64 år. Gör man det omvända och jämför
i relativa tal får man ett omvänt resultat, dvs.
potentiella
minskningen
arbetslösa i beatt förutsättningarna
att minska andelen kortutbildade
i kommuner

störst

med låg andel av målgruppen
år är störst i kommuner
Liknande
slutsatser får man om man som nedan studerar
i kommunen.
fördelades
till
i förhållande
preliminärt
hur de samlade statsbidragen

folkningen

16-64

kortutbildade

andelen

fördelning

Statsbidragen
arbetslösa

arbetslösa

av befolkningen

till andelen

i förhållande

i kommunerna.

kortutbildade

i kommunerna

För att undersöka
andel

hur statsbidragen

i kommunerna

pens
efter målgruppens

relativa

fördelats

i förhållande

till

målgrup-

har en gruppering
gjorts
av kommunerna
arbetslösa av
storlek andelen kortutbildade

respektive
För dessa grupper har andelen av målgruppen
beräknats. Resultaten
framgår
statsbidragen
andelen av de preliminära
nedanstående
tabell.
av

befolkningen.

Tabell

6.1. Fördelning

med målgruppen

efter

970701-981231

av statsbidragen

målgruppens

andel

jämfört

av befolkningen

16-64

år
andel

Målgruppens
av befolkningen
5,0 %

Andel

av
målgruppen

Andel

av
statsbidraget

Kommungruppens
andel av befolkningen
29 %

18 %

22 %

5,0%-6,9%

23%

25%

25%

7,0%-8,9%

38%

35%

32%

9,0%

21%
100 %

Källa: Inregia 1999, Kunskapslyftet
1998.

18%

14%

100 %

100 %

-jämförelser

mellan kommuner

1997 och

med en låg andel kortutbildade
att kommuner
arfår en större andel av statsbidragen
än vad som
med
Motsatsen gäller kommuner
motsvaras av andelen av målgruppen.
arbetslösa. Dessa får en lägre andel av statsbihög andel kortutbildade
Av

tabellen

betslösa

dragen

framgår

i befolkningen

än vad som motsvarar

deras andel

av målgruppen.

Resultatet
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tyder

på att statsbidragsfördelningen
andel kortutbildade
arbetslösa.

6.4

Kommunernas

kommuner

missgynnar

för

kostnader

av Kunskapslyftet

med hög

Kunskaps-

lyftet
Statskontoret

genomför

en uppföljning
av kommunernas
på uppdrag av Kunskapslyftskommittén.

Kunskapslyftet
ning

avseende

december

kommunernas

kostnader

1997 redovisades

1999 kommer

under

perioden

1998 Statskontoret,

1998.

kostnader

En delredovis-

att avslutas med en redovisning
till och med den 31 december 1998.
och analysera

till

1 juli
Under

uppföljningen

munernas kostnader
Vid sidan av att sammanställa

för
31

våren

av kom-

kommunernas

kostna-

der för Kunskapslyftet

med de statsbidrag komgörs nu en jämförelse
erhållit.
Statskontoret
har
vidare
företrämunerna
genom att intervjua
dare för kommunernas
Kunskapslyftssatsningar
kartlagt vilka kvalitativa

faktorer

kostnader

som kan
för projektet.

kostnadsskillnader

bakom

skillnader

Utgångspunkten

mellan

för detta

kommunernas

arbete

har varit

de

i Statskontorets
tidigare delrapsom konstaterades
som redovisas i detta betänkande bygger på underla-

port. De uppgifter
get från Statskontorets

Kostnader

ligga

pågående

uppföljning.

och intäkter

Kartläggningen

kostnader
för hela 18-månadersperiav kommunernas
oden sker genom en enkät till ett urval av sammanlagt
61 kommuner.
dessa
har
skrivande
Av
i
stund 53 kommuner
redovisat fullständiga

kostnadsuppgifter
kostnader

till

och intäkter

delar

De preliminära

Statskontoret.
som hittills
överstiger

jämförelser

mellan

kunnat

göras Visar att för fyra femtede intäkter kommunerna
erhållit från

av kommunerna
1999-03-31,
de kostpoäng, Regeringsbeslut
staten per producerad
nader kommunerna
redovisat att de haft per redovisad poäng för Kunskapslyftet.
För en femtedel
gäller det motsatta, dvs.
av kommunerna
de redovisade

kostnaderna

get per poäng.
Den jämförelse
erhållna

intäkter

per poäng

överstiger

som gjorts ovan mellan
bör tolkas med försiktighet.

det erhållna

redovisade

statsbidra-

kostnader

och

om kommunernas
statsbidrag grundar sig på de deltagarpoäng
kommunerna
presterat
som
inom ramen för Kunskapslyftet.
För att få tillgodoräkna
sig statsbidrag
för Kunskapslyftet
krävs att kommunerna
först når upp till basorganisationen,

dvs. den nivå

av deltagarpoäng

Beslutet

som kommunen

producerade

187

för den kommunala

inom

ramen

lyftet

påbörjades.

Vid

tas hänsyn

som
innebär

För

redovisat
detta att kommunerna
vad
deltagarpoäng
än
som ansetts

beräknas

kunna

tas i juni

1999.

detta vil-

den ovan gjorda jämförelsen
för
kostnader till Statskontoret
utgöra

deltagarpoäng

vid statsbidragsfördelningen.
men för Kunskapslyftet
Beslutet om fördelning
är preliminärt.
av statsbidrag
för perioden
l juli 1997
slut om statsbidragsfördelning
1998

till

för de deltagarpoäng

enbart får statsbidrag

att kommunerna
basorganisationen.
överstiger

Kunskaps-

innan

vuxenutbildningen

statsbidragsberäkningen

ket innebär

fler
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Inför

det

inom

Slutgiltigt

rabe-

31 december

slutgiltiga

beslutet

kommer Skolverket
att slutjustera
av producerade deltagarpoäng. För riket som helhet brukar denna justering erfarenhetsmäsdeltaproducerade
Antalet
avvikelser.
endast mindre
sigt innebära
redovisningen

i regel något som en följd av att den s.k. dubbelredonär kommuner
visningen
som ibland uppkommer
av deltagarpoäng,
köper studieplatser
av varandra, korrigeras.
garpoäng

Orsaker

minskar

till kostnadsskillnader

för att producera en
att kostnaderna
mellan
olika
sig
skiljer
årsstudieplats
en
för
Förutsättningama
skillnaderna
kommuner.
I vissa fall är
stora.
varierar.
Den jämföi landets kommuner
vuxenutbildning
kommunal
månader
visar att det
första
relse som gjorts utifrån Kunskapslyftets
sex
i kostnadsutfallet
inte finns några enkla samband mellan skillnader
som
Däremot tycks det
eller kommunstorlek.
kan förklaras
av kommuntyp
och fördelningen
finnas ett samband mellan kommunstorlek
av kostnaAv Statskontorets

material

verksamhetspoäng

eller

derna

på olika

delposter.

"overheadkostnader

framgår

Större

kommuner

producerad

poäng

har
än

i genomsnitt
mindre

lägre

kommuner.

per
har
kommuner
i genomsnitt
dock av att mindre
innebär detta att
lägre undervisningskostnader
per poäng. Sammantaget
till skillkommunstorleken
inte kan sägas utgöra en generell förklaring

Detta

kompenseras

per producerad poäng.
kostnader den första sexmånaUtifrån
uppgifter
om kommunernas
och seminarier
från de intervjuer
och sammanställningar
dersperioden

nader i kostnad

med komgenomfört
och Kunskapslyftskommittén
som Statskontoret
munföreträdare
visar det sig att det inte går att peka ut någon enskild
skiljer sig mellan olika komorsak bakom det faktum att kostnadema
beror snarare på
som uppmärksammats
muner. De kostnadsskillnader
sociala, deekonomiska,
dels
följd
olika
faktorer
rad
är
av
en
som
en
har svårt
kommunerna
förhållanden
och geografiska
mografiska
som
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att påverka

förmåga

och dels en följd av enskilda
ambitioner.

av Kunskapslyftet

och kollektiva

aktörers

vilja,

och kvalitativa

Målgruppens

och storlek

på många
är betydelsefull
sätt. Studieovana
sett mer stöd, dvs. högre
grupper behöver generellt
lärartäthet
ska kunna upprätthållas.
i undervisningen
Det
om kvaliteten
sammansättning

har också framhållits

elever har svårare att delta i olika
att studieovana
s.k.
flexibel
Om studerandeunderlaget
undervisning.
i hela
av
eller delar av kommunen
eller heterogent
kan det vara svårt
är litetmed gruppstorlekar
att kombinera
ett brett kursutbud
som täcker
personalkostnaderna.
former

till

Statsbidraget

kommunerna

är differentierat

så till

vida

att komkurser och

än allmänna
munerna får en högre ersättning för yrkeskurser
Ofta är variationen
orienteringskurser.
i kostnader
större än vad som
bidragens
differentiering.
fråga
yrkesinriktade
kurI
motsvaras
av
om
fmns
samband
mellan
kostnadsnivån
tydligt
och utbudet eller
ett
ser
kursmixen.

Exempelvis

tautbildningar
gränser

för

i allmänhet

är elevgnipperna
datorer,

antalet

gruppstorleken.

vårdutbildningar.

Kursmixen

allmänna

särskilt

lokalen

eller

gäller

Omvänt

har betydelse

mindre

vid

da-

pedagogiken

kan

ofta

om vissa
även för

i fråga

för kostnadsnivån

sätta

är begränsat. Kommuner
om elevunderlaget
kan välja att till en högre kostnad erelevunderlag
på högre nivåer med ett begränsat deltagarantal.
Kommu-

kurser,

med ett begränsat

bjuda kurser

nen kan även avstå från att erbjuda kurser på högre nivåer, vilket ger en
lägre kostnad men som samtidigt
innebär en kvalitativ
förlust. Det finns
emellertid
exempel på att kommuner
med ett litet elevunderlag
kunnat
hålla nere kostnaderna
utan att begränsa utbudet av kurser. Elever som
läser på högre nivåer
nivåerna,
Från

har i dessa fall integrerats

med en individuell
en del kommuner

i kurserna

på A- och B-

studieplanering.

i små
uppges att många avhopp resulterat
kan ha många orsaker men problem
Avhoppen

undervisningsgmpper.
med studiefmansieringen

uppges vara en vanlig orsak.
för att förklara uppkomna
kostnadsskillnader

faktor

En viktig

vara geografska
rande är beredda
stånd uppstår
sin tur innebär

avstånd.

torde

en gräns för hur långt de studeI kommuner
med stora avatt resa till en utbildning.
därför en efterfrågan
på lokalt förlagd undervisning
som i
mindre

Det

finns

och därmed

undervisningsgrupper

högre kostna-

der.
För de kommuner
anordnare
situationen

som upphandlat
har upphandlingskompetensen

betydelse

för kostnadsutfallet.

kurser

från externa utbildningsi kommunen
och marknadsEn köpare

marknad,
dvs. om det finns
ning på en fungerande
anordnare som sinsemellan
konkurrerar.

har starkare

ställ-

ett antal potentiella

189

190
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arbetsförmedlingen,
med framförallt
är en strategisk
överenskommelse
finns
att
del
kommuner
I en
som går ut
en
arbetsoch
utbildning
inriktar
sig på grundläggande
att
Kunskapslyftet
förmedlingen
tar vid och erbjuder fortsatt - ofta mer kostsam - yrkesinom
för studerande som lagt en grund för fortsatt utbildning
utbildning
kan Kunskapslyftet
Genom denna rollfördelning
Kunskapslyftet.
exSamverkan,

fråga.

de mest kostsamma

kludera

från sitt kursutbud.

utbildningarna

i
Kapacitetsutnyttjandet
När Kunskapslyftet

varierar.

vuxenutbildningen

kommunala

den
startade

1997

en ledig kapacitet i den befintliga
Flera kommunföreträdare
lägre kostnader.

utnyttja

kunde

vissa

har framhållit

kommuner

och därmed

organisationen

få

att Kunskapsstatsbidrag från

eftersom
inte innebar så stora volymförändringar
för Kunskapsväxlades
arbetsmarknadsmyndigheterna
mot bidragen
har däremot under tidspress fått bygga upp en
lyftet. Andra kommuner

lyftet

helt ny organisation

6.5

Det

med särskilda

igångsättningskostnader

samhällsekonomiska

som följd.

utvärderings-

projektet
hör ett större projekt med
Avsikten
samhällsekonomisk
inriktning.
är att studera selektionsproces
efter av
rörlighet
yrkesmässig
och
geografisk
Kunskapslyftet,
in
i
sen
de fristående

Till

slutad

utbildning

skapslyftet.

nationella

samt privat-

utvärderingama

Kunskapslyftsstuderande

Tre kullar

jade studera i Kunskapslyftet

av Kun
de
som börupp 1998 och hösten 1999.

och samhällsekonomiskt
hösten

1997, hösten

utfall

följs

vuxenutbildning
och kommunal
grupper
till dem bland
jämförelsegrupper
kunna
skapa
ska
så
särskiljs
att man
deltagare i
och
arbetslösa
bl.a.
personer som inte deltar i Kunskapslyftet,
studeras både vad avser aktiviteter
Individema
arbetsmarknadsutbildning.
Olika

deltagare

i Kunskapslyftet

före och efter tiden i Kunskapslyftet
Två delrapporter

har hittills

eller motsvarande.

producerats

inom projektet.

I båda fallen

handlar det om underlagsmaterial
som i ett senare skede
inom projektet. I den första delrapporten beslcrivs deltaska genomföras
vuxenutbildning/Kunskapslyftet
i kommunal
gare och icke-deltagare
1996
och inkomstförhållanden
hösten 1997 samt deras arbetsmarlmadsockså
redovisas
1999.
Westerlund,
I rapporten
motsvaAxelsson
för analyser

arbetslösa respektive
för de två jämförelsegruppema
uppgifter
innehåller
Den andra rapporten
i arbetsmarknadsutbildning.
hösten
icke-deltagare
och
deltagare
olika
information
grupper av
om

rande

deltagare

1997 och hösten

1998 vad avser deras tidigare

arbetsmarknadsförhål-
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landen

och hur de bedömde

hösten

1998 Melkersson,

sina valmöjligheter

hösten

av Kunskapslyftet

1997 respektive

1999.

I rampopulationen
i den första delrapporten
ingår alla individer
som
i Sverige 1997-12-31,
födda
mellan åren 1942 och
var folkbokförda
var
1977 och studerade i kommunal
eller var arbetslösa
vuxenutbildning
1997-09-01
eller deltog i arbetsmarknadsutbildning
1997-10-15,
sammanlagt 538 000 personer. De som studerar i kommunal
vuxenutbild-

ning har delats upp på följ ande sätt:

Studerande

i kommunal

vuxenutbildning

222 200

Kunskapslyft,

gymnasial

nivå utan UBS

72 900

Kunskapslyft,

gymnasial

nivå med UBS

43 100

Kunskapslyft,

grundläggande

nivå utan UBS

9 400

Kunskapslyft,

grundläggande

nivå med UBS

4 200

Basorganisation

utan UBS

Basorganisation

med UBS

83 900
8 700

Arbetslösa

283 600

Arbetsmarknadsutbildning

32 200

Totalt

538 000

Anm. Avrundade 100-talssiffror.
Källa: Axelsson, R.
O. Westerlund, 1999, Deltagare i Kunskapslyftet höstterminen 1997 och jämförelsegrupper.
Institutionen för nationalekonomi, Umeå
universitet.
Dessa

grupper
som kön, ålder,
nal tillhörighet.

beskrivs

sedan

utbildning,

med

avseende

arbetshandikapp,

på bakgrundsvariabler

medborgarskap

och regio-

Vidare

anges hur de fördelat sig över sökandekategorier vid arbetsförmedlingen
1996, total sökandetid
under 1996 och arbetsinkomst
1996.
Det främsta

syftet

senare kunna relatera
munal vuxenutbildning,

utbildning.
ning

Som

hösten

med att ställa samman alla dessa uppgifter
är att
dem till vad som händer individerna
efter komrespektive
öppen arbetslöshet
arbetsmarknads-

beskrivning

1997 innehåller

vuxenutbildav deltagarna i kommunal
materialet
dessutom vissa unika aspekter.

En av dem är den genomgående
jämförelsen
som kan göras mellan
deltagare i kommunal
vuxenutbildning,
arbetslösa
och deltagare i
öppet

arbetsmarknadsutbildning.
kappade se vidare kapitel
av de
1996.
Grovt

tre

gruppemas

En annan är uppgifterna
om arbetshandi13 och 16. Ytterligare
en är beskrivningen
arbetsmarknadssituation
och arbetsinkomster

sett kan man karaktärisera

de tre grupperna

på följande

sätt:
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alla
tre
grupperna
vuxenutbildning,
ari arbetsmarknadsutbild-

densamma

ungefär

Medelålder

deltagare

i

i

kommunal

och deltagare

betslösa

ning.
Andel

66 provuxenutbildning
i kommunal
i
än bland de arbetslösa och deltagarna
47 procent.
arbetsmarknadsutbildning

högre

kvinnor

cent

gymnasial

något högre andel med högst tvåårig

Utbildningsnivå

utbildning

än i de

vuxenutbildning

i kommunal

båda andra grupperna.
andel

högst

icke-svenskar

Andel

bland

ning och lägst bland
tre

riksområden

visar
har

arbetskraften

Skåne

och

motsvarande

inklusive
och

det sig att jämfört
de tre nordligaste

Blekinge

en
underrepresentation
Öland och Gotland.

underrepresentation

arbetsmarknadsutbildningen.
däremot

inte

hållande

till

konstatera

arbetsmarkvuxenutbild-

de arbetslösa.

riksområden

fördelning
över
gruppernas
respektive
till
och
relateras
rapporten
år. Om man således jämför
20-54
De

i

deltagarna

lägre i kommunal

nadsutbildning,

områdes

i

av arbetskraften
fördelning
över

de arbetslösas
med respektive

också

beskrivs

andel

områdes

andel av
Sydsverige

riksområdena

samt
En
av arbetslösa.
län och Småland
i Stockholms

överrepresentation
finns

Ett liknande

i förhållande

till

mönster

vad gäller

arbetskraften

över-

återfinns

för

kan man
i föroch underrepresentation

För kommunal

vuxenutbildning

överoch arbetsmarknadssom för arbetslösheten
Man har mer kommunal
utbildningen.
Där gäller snarare motsatsen.
län och Småland än man kan förvänta
i Stockholms
vuxenutbildning
riksområdena
och mindre i de tre nordligaste
sig utifrån arbetslösheten
- om man
målsättningar

samma

arbetskraften

med tanke på Kunskapslyftets
gör den jämförelsen
vuxenutbildningen.
och dominans i den kommunala

under 1996
vid arbetsförmedlingen
det gäller inskrivningstid
arbetsmarknadsutbildning
i
1997
för
den
längst
var
gruppen som
var
hade deltainskrivningstid
Kortast
och näst längst för de arbetslösa.
arbetsinkomsvuxenutbildning.
Den genomsnittliga
garna i kommunal
När

ten varierar på likartat sätt, dvs. var 1996 lägst för dem som 1997 delnäst lägst för de arbetslösa och högst
tog i arbetsmarknadsutbildning,
vuxenutbildning.
för deltagarna i kommunal
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För
finns

de olika

skillnaderna

vuxenutbildning

och arbetslöshetserfarenheter

beskrivs

4.

Diagram

deltog

kommunal

och arbetsmarknadsvariablema

Deras utbildningsbakgrund

i kapitel

inom

193

angivna men vi
här
till
redovisa
några resultat beträffande
inkomstatt
oss
1996 för de olika grupperna inom kommunal
vuxenutbild-

inskränker

ning.

deltagargruppema

både bakgrunds-

av Kunskapslyftet

6.5 visar att arbetsinkomstema

i Kunskapslyftet

jämfört

med

övriga

1997

1996 var lägre för dem som
på gymnasial
och grundläggande
nivå

deltagare

i kommunal
vuxenutbildning.
I diagram
uppdelning
visar
bland
dem
att
en
som
som deltog i
Kunskapslyftet
på gymnasial
nivå respektive i basorganisationen
hade
de deltagare som hade UBS en lägre arbetsinkomst
1996 än övriga.
6.6 görs ytterligare

6.5 Genomsnittlig

Diagram
kommunal

vuxenutbildning

arbetsinkomst
under

1996 för studerande

höstterminen

i

1997

30000

10000

20000

0000

A K- QY
o K- 9r
A Ord

30000

30000

10000

20000

Ålder

KL gy
KL gr
Ord

Kunskapslyftet
Kunskapslyftet

på gymnasial nivå
på grundläggande vuxenutbildningsnivå
Basorganisationen

Källa: Axelsson,

R.
O. Westerlund, 1999, Deltagare i Kunskapslyftet höstterminen 1997 och jämförelsegrupper.
Institutionen för nationalekonomi, Umeå
universitet.
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6.6

Diagram
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arbetsinkomst

Genomsnittlig

1996

for

höstterminen

vuxenutbildning

kommunal

studerande

vid

1997

160000
140000
120000
100000

oKL gy
.KL gyl
;Ord
AOrd UE

80000
60000
40000
20000
0
25

20

15

30

35

45

40

50

55

60

A Id e r

Kunskapslyftet
Kunskapslyftet

KL gy
KL gy UBS
Ord
0rd UBS

på gymnasial nivå utan UBS
gymnasial nivå med UBS

Basorganisationen
Basorganisationen

utan UBS
med UBS

Källa: Axelsson, R.
O. Westerlund, 1999, Deltagare i Kunskapslyftet höstterInstitutionen for nationalekonomi, Umeå
minen 1997 och jämförelsegrupper.
universitet.

Individdata

för 1997 och arbetsmarknadsmaterialet

för 1996 har också

före Kunskapslyftet,
dvs.
inkomster
använts i en analys av individemas
för
dels
olika un1995 och 1996 dels totalt for hela rampopulationen
Westerlund,
1999. Analysen
1999; Billsson,
dergrupper
Axelsson
slutsatser. För det första konstateras
två intressanta
att
samband
mellan
individens
och
allmänt
utbildningsnivå
ett
mellan dem som har tvåårig
arbetsinkomst.
Skillnaderna
i inkomster
leder

fram

till

det finns

och treårig

gymnasieutbildning

går i kommunal

är dock

i allmänhet

små för dem som

vuxenutbildning.

mellan inkomster
och
om man jämför relationerna
för
dem
och
1996
i
går
Kunskapsandra bakgmndsvariabler
1995
som
För

lyftet

det andra,

och dem som inte gör det, verkar

de som går i Kunskapslyftet
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1997 vara individer
att insom tidigare visat sig ha bättre möjligheter
få ut något av en tvåårig gymnasieutbildning
komstmässigt
än de som
inte går i Kunskapslyftet.
av strukturoch jämförelsegrupper

rande

samband

diskuteras

mellan

man ett negativt
arbetsinkomster

1996. Något

dem

deltar

1997

som
Dessa resultat
ett relativt

med UBS.

skulle

studefinner

arbetslöshetsnivån

den regionala

liknande

samband
eller

i Kunskapslyftet
kunna

i olika

också. För de arbetslösa

och konjunkturarbetslöshet

Förekomsten

dem

arbetslöshet

och
för

som har har UBS.
arbetslöshet varit

så att konjunkturell
för deltagare i Kunskapslyftet

tolkas

sett mindre problem
I den mån individuell

varken

föreligger

och dem

arbetsinkoms-

påverkat

tema för dessa personer har det snarare varit frågan om arbetslöshet
av
strukturell
karaktär, dvs. att de inte har haft den kompetens och utbildning som krävts för att få arbete. För dem som var arbetslösa 1997 kan
den tidigare

arbetslöshetserfarenheten

i större
dvs. varit

av konjunkturarbetslöshet,
på arbetstillfällen.
raktären

Den strukturella

skulle

arbetslösheten

ha haft ka-

utsträckning
relaterad

för deltagarna

till

allmän

brist

i Kunskapslyf-

till den dåliga
en förklaring
hos dessa grupper. Inrikthar inte varit i
gymnasieutbildning

tet och dem med UBS också kunna utgöra
avkastningen
på treårig gymnasieutbildning
erhållen

på tidigare

ningen

I den andra

treårig

med efterfrågad

överensstämmelse

inom

delrapporten

kompetens.
projektet

det samhällsekonomiska

är

som
om en rapport som redovisar underlagsmaterial
analyser i detta fall av selektionsmekanisska användas till ytterligare
Melkersson,
1999. Utgångspunkten
är de
mema inom Kunskapslyftet
enkäter som beskrivits
i kapitel
Den bearbetning
riksrepresentativa
det återigen

frågan

projektet
som gjorts för det samhällsekonomiska
av enkätmaterialet
utbildningsbakför
beskriva
skillnaderna
i
användes även i kapitel 4
att
hösten 1997
för olika målgrupper
grund och arbetslöshetserfarenheter
och hösten

1998.

Här ska vi komplettera

slutning

om hur olika studerani ansåg på sina valmöjligheter
1997 och hösten 1998. De visas i tabell

med vissa uppgifter

och Vissa jämförelsegrupper

degrupper
till

studierna

hösten

bör dock först
av de olika grupperna
1997 handlar det om deltagarna på
sägas. För folkhögskolorna
vuxenutbildmedan kommunal
Kunskapslyftsplatser
folkhögskolomas

6.2. Beträffande

definitionerna

följande
ning

l997

nisationen.

omfattar

både Kunskapslyftet

För den kommunala

och den kommunala

vuxenutbildningen

finns

basorga-

även en snäUBS i tabel-

både 1997 och 1998 KV
vare definition
som tillämpats
studerande
betyder
len. Det
som var arbetslösa när de påbörjade sina
studier, var 25-55 år och hade UBS. Dessutom hade de högst tvåårig

gymnasial

utbildning.

För jämförelsegrupperna

deltagare

i konjunktur-

195

motsvarande,

åtgärder

nämligen

gymnasieutbildning.

tvåårig

utom att de skulle vara nybörjare
hösten 1997.
enutbildning
6.2 Procentandelar

Tabell

gäller
och öppet arbetslösa
att de också var 25-55 år och hade
1998 gäller dessFör de studerande

arbetsmarknadspolitiska

beroende

naturligtvis
högst
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dvs. inte ha studerat

som svarat

i kommunal

på frågan

Ja

vux-

om följande

var möjliga

alternativ

1998

1997
Kom

Folk-

KV

KV

vuxutb

högsk

UBS

UBS

Åtgärd

Arbets28

lös

Fortsätta arbeta

33

18

18

32

28

Söka arbete

53

57

74

58

64

77

Arbetsmarknadsutb

17

21

23

20

25

22

14

16

Kunskapslyftet
Annan utbildning

..
23

..
29

..
26

..
16

ll

11

Andra

34

43

18

26

63

47

8

O

10

9

17

18

l

3

5

konjunktur

beroende åtgärder
Lönebidrag
Sjuk-/förtidspension

2

2

5

Förutsätts ingå i alla de studerandes valmängd.
..
åtgärder: ALU, Starta-eget-bidrag, beredskapsarbete,
Andra konjunkturberoende
anställningsstöd.
Personerna kan ha besvarat enkäten vid en annan tidpunkt än den då deras tillstånd registrerats varför det inte behöver vara motsägelsefullt att vara arbetslös
och samtidigt säga att fortsätta arbeta är ett alternativ.
Källa: Melkersson, M., 1999, Kunskapsbøftet 1997 -Kunskapslyjlet
nationalekonomi, Umeå universitet.

1998. Institu-

tionen

Jämförelsen

1997 mellan

visar att de studerande
marknaden

kommunal

och folkhögskola

vuxenutbildning

vid folkhögskola

förefaller

stå längre ifrån arbets-

arbeta"
än de studerande i kommunal
svarar Fortsätta
och konjunkturoch närmare andra typer av utbildningar
åtgärder fler svarar "Annan utbildarbetsmarknadspolitiska
färre

vuxenutbildning
beroende

och Andra

Arbetsmarknadsutbildning

ning",
åtgärder

än de studerande

Skillnaderna

mellan

beta

färre har "Söka

vuxar-

i
är det relativt
som har Kunskapslyftet
"Arbetsmarknadsutbildning"
15 procent.
är mer po-

I jämförelsegruppema

ca

i kommunal

att fler anser sig kunna "Fortsätta
arbete
i sin valmängd.

är främst

med UBS

sin valmängd

konjunkturberoende

vuxenutbildning.

1997 och 1998 för deltagarna

enutbildning
medan

i kommunal
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pulär

och

än Kunskapslyftet

frekvent

förekommande

och Andra

Annan

alternativen

konjunkturberoende

mindre.

utbildning
är Söka

arbete

50-60

åtgärder

av Kunskapslyftet

ca

De

mest

70 procent

procent.

Intressant

i jämförelsegruppema
att notera är också att individerna
nästan lika ofta
arbeta" som de som studerar i Kunskapslyftet.
anger Fortsätta

6.6

Diskussion

De fristående

nationella

utvärderingama

av Kunskapslyftet,
som initierakom igång redan hösten 1997. För att

des av Kunskapslyftskommittén,
citera Statskontoret
1998b:

en unik och alltför ofta förbisedd fördel i att
......... ..
någon, som i detta fallet kommittén, får i uppgift att följa och värdera ett reformprogram
från start.

Det ligger

Resultaten

från utvärderingama

kommitténs
Med

hemsida:

från kommitténs

utgångspunkt

samordningen

samarbetet

och

och de fristående

digheterna

redovisas

fortlöpande

på Kunskapslyfts-

www.utbildning.regering.se/klk.
mellan

utvärderingsprogram

Kunskapslyftskommittén,

utvärderarna

kunnat

utvecklats

har också
mynpå ett bra

sätt under året.
första

Folkbildningsrådets
Skolverket

1998.
vissa

andra

hanget.

för 1999 förutom
tre utvärderingsprojekt
och aktiviteter
som är av intresse i sammanfått tillgång till den
bidragit till att utvärderarna

Arns har aktivt

som behövs för att komplettera
ÄvenAms
insamlat enkätmaterial.

och särskilt

under

utvärderingsprojekt
I detta

hösten

planerar

utredningar

arbetsmarknadsstatistik
statistik

startade

större utvärderingsprojekt

delbetänkande

SCB:s reguljära
har startat vissa

1999.
har utvärderingsresultaten

dels integrerats

i

och kvantitativ
utvecklingen
av den kvalitativa
av utoch livslångt
bildning
lärande i kapitel 4 och 5 dels redovisats separat i
detta kapitel.

redovisningen

Till

de intressanta

Kunskapslyftet

resultat

som modell

Utvärderingama

visar

som redovisats

i detta kapitelhör;

och metod
som modell fungerat bra genupplever att staten fått ett ansikte, att

att Kunskapslyftet

Kommunerna
temot kommunerna.
budskapet varit tydligt och att man haft någon

funderingar

med.

Inom

regeringskansliet

har

att dryfta

sina tankar

förändringar/justeringar

och
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kunnat

genomföras

relativt

enkelt

snabbt

involverade

och samtliga

kring

få och ge information
inte fungerat friktionsfritt.

kunnat

har

departement

satsningen.

ett studiestödsregelsystem
utöver alla olika
system med nya kriterier
som redan
har inte gjort det enklare för de
finns för de andra studiestödssystem
CSN.
CSN har
studiestödsnämnden
studerande
eller för Centrala
till
den nya
vilka
antal
regler,
också tillfört
anpassats
systemet ett
nya
Under
vuxenutbildningssatsning.
denna
i
flexibilitet
som eftersträvats
Allt

har dock

första

Kunskapslyftets
gånger,

år ändrade

men som ändå innebar
strängd studiestödsorganisation.

-

ett antal
de studerandes

villkoren

alltid

ytterligare

fördel

också

regeringen

framhållas

det måste

vilket

Ytterligare

var till
påfrestningar

i en redan

an-

till kommunerna
för Kunskapslyftet
av statsbidraget
önsi början av stor lyhördhet gentemot kommunernas
har hopat sig senare, när 18-månadersperioden
Problemen

Fördelningen
kännetecknades
kemål.

skulle
för Kunskapslyftet
och verksamhetspoängen
summeras
alla hiträknas fram. Ett antal beslut har fattats om detta statsbidragfrån
redovisningar
felaktiga
och komplicerats
tills preliminära
av
från myndigheter.
och felräkningar
kommunerna
skulle

har
som modell
kommunikationerna
inom

uppenbara

Kunskapslyftet
underlättat

och kommun.

Dialogen

har fungerat
till

förhållningssätt
ett flexibelt
har dock
stadga i projektet

regelsystemet

Kunskapslyftets

varit

har

regeringskansliet
bra och modellen

och mellan

stat

har underlättat

projektet

Kunskapslyftet.

önskvärd,

exempelvis

En

större

när det gäller

och studiestöd.

för statsbidrag

omfattning

Den

förtjänster.

i kommunerna

visar
Kunskapslyftssatsningar
om storleken på kommunernas
vad
gäller
både
mellan
kommunerna
variationer
föreligger
det
stora
att
och hur det fakandelen av befolkningen
som deltar i Kunskapslyftet
sig till det på förhand fördelade antatiska antalet studerande förhåller

Uppgifter

let statsbidragsplatser.
mellan
som används för att belysa avvikelser
visserlistatsbidragsplatser
tilldelade
är
och antalet
antalet studerande
lyckats
kommunerna
ändå
visa
kan
resultatet
sägas
att
men
gen grov
Orsaken kan
deltagare till Kunskapslyftet.
olika väl med att rekrytera
Den jämförelsemetod

dels vara olika strukturella
även att ambitionsnivån
ningsutbud m.m. varierar
Att andelen
i olika

delar

som kan vara svåra att påverka men
utbildverksamhet,
gäller uppsökande

faktorer
vad

i kommunerna.

av befolkningen
av landet är till

ser olika ut
som deltar i Kunskapslyftet
eftersom kommunerna
viss del naturligt
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själva

hur många platser

avgör

av Kunskapslyftets
dell som tillämpas

genomslag

stort

de vill

ansöka om. Intresset av att
del
har dock varit stort och den mohar fått
ut platserna till kommunerna

statsbidragsplatser

för att fördela
för platsemas
fördelning.

i vilken

analysera

av Kunskapslyftet

Det

är därför

intressant

att
det system som byggts upp för att forär anpassat för att nå de mål som satts upp för

utsträckning

dela utbildningsplatser

Kunskapslyftssatsningen.
för
som gjorts mellan fördelningen
av statsbidraget
till kommunerna
Kunskapslyftet
och andelen av befolkningen
i komtillhör
för
till två
Kunskapslyftet
målgruppen
upphov
munerna som
ger
viktiga iakttagelser.
De jämförelser

Genom
minska

Kunskapslyftet

andelen

finns

kortutbildade

ekonomiskt

och arbetslösa

för att kraftfullt
utrymme
i befolkningen.
Gränserna

för att nå denna grupp, den grupp av befolkningen
som kanske kan säkärnan
för
i
målgruppen
Kunskapslyftssatsningen,
sätts inte
utgöra
gas
av brist på utbildningsresurser
lyckas nå målgruppen.

utan

snarare

av hur

väl

kommunerna

med en låg andel kortutbildade
arbetslösa i befolkningen
få en större andel av statsbidragsplatsema
än vad som motsvaras
arbetslösas
andelen
kortutbildade
och
i
befolkningen.
Motsatsen
av
gäller kommuner
med hög andel kortutbildade
arbetslösa
i befolkKommuner

tycks

ningen.

tyder alltså på att statsbidragsfördelningen
missgynnar
arbetslösa. Det finns anledning
med hög andel kortutbildade

Detta

kommuner

orsakerna bakom detta nännare och om
att gå vidare och undersöka
bör förändras för att bättre översystemet för att fördela statsbidraget
En
ensstämma med de mål som satts upp för Kunskapslyftssatsningen.
bör dock

försiktighet

viss

vid

iakttagas

förändringar

i fördelningssys-

temet eftersom dessa kan innebära
kommunal
nivå. Vuxenutbildning

långsiktig

och allt

merkostnader

för stora
för kommunerna

förändringar
på
stora volymmässiga
är en verksamhet
som bör bedrivas
kan leda till
volymmässiga
förändringar
och utbildningsmässiga

kvalitetsförlus-

ter.
och arvuxenutbildning
som görs mellan kommunal
betsmarknadsutbildning
visar även de att det finns regionala avvikelser
på den lokala arbetsmarknaden.
som inte kan förklaras
av situationen
De jämförelser

För arbetsmarknadsutbildning
deltar

i arbetsmarknadsutbildning

gäller

att andelen

av befolkningen
som
i hög grad följer andelen av befolkav befolkningen
som deltar i kom-

som är arbetslös. Andelen
vuxenutbildning
är mer jämt fördelad
över landets kommuner
i
något som t.ex. innebär att man har mer kommunal
vuxenutbildning
Stockholms
län och Småland än vad man skulle förvänta
sig utifrån

ningen
munal

arbetslösheten

och Kunskapslyftssatsningen

gaste riksområdena.

och mindre

i de tre nordli-
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av Kunskapslyftet

kostnader

Kommunernas
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för Kunskapslyftet

Kostnaderna

för att bedriva vuxenutbildning
varierar beroende på vilka
hur
de
bedrivs
och
hur
de
organiseras
etc. Kommusom ges,
har
förhand
känt
till
vilken
på
ersättning
prestationer
inom Kunnerna
skapslyftet
försökt anpassa verksamger från staten och har sannolikt
kurser

heten därefter.
kunna

Vissa kommuner

har rimligen

fått arbeta hårdare

med hög kvalitet
ett varierat kursutbud
eftersom
för att genomföra
förutsättningarna

erbjuda

muner
varierar

mellan

Kunskapslyftet

arbete
ramen för Statskontorets
för Kunskapslyftet
har ett flertal
exempel på faktorer lyfts fram som gjort verksamheten
extra resurskrävande. Samtidigt
har även en rad exempel på handlingssätt
lyfts fram
kunnat genomföras
effektivare
som gjort att Kunskapslyftsprojektet
med att följa

och/eller

kommunerna.

med att
än andra kom-

kommunernas

Inom

kostnader

till lägre kostnader.

för Kunskapslyftet
har
med gynnsamma
förutsättningar
till
för
statsbidraget
mindre
sig
verksamheten
på
att anpassa
att
en
press
eftersom statsbidrakunna upprätthålla
en god kvalitet på utbildningen
bör vara mindre
med
styrande.
För kommuner
gets nivå rimligen
Kommuner

mindre
eftersom

blir

förutsättningar

gynnsamma
ekonomin

större

gränser

sätter
på utbildningsutbudet,

mer styrande
undervisningsgruppemas

statsbidragsnivån
för

i vilken utsträckning
man kan
verksamhet.
uppsökande
Ansom exempelvis
verksamheten
till
kan
därför
leda
till
statsbidragsnivån
passningen
av
fått
sänka
de
ambitionerna.
kvalitetsmässiga
Samtidigt
skapar
att man
detta ett större utvecklingstryck
och
på kommunernas
politiker
storlek,

bredden

bedriva

olika

projekt

vilket i sig inte behöver vara negativt. Det kan exempelvis
för
arbetssätt och stimulera till mer samupp
mer otraditionella
arbetsförmedlingen
verkan med andra kommuner,
eller andra delar av
tjänstemän

öppna

den kommunala

verksamheten.

Sammanställningen

tyder inte på att statsbiav kostnadsuppgifter
missgynna
viss
En kosttyp
en
av kommuner.
nadssammanställning
kan dock inte ge hela svaret på frågan om fördeleftersom kommunerna
sannolikt så långt det
ningssystemet
är "rättvist"
skulle

dragssystemet

varit

försökt

möjligt

anpassa insatserna
ekonomiska
förutsättningar

ogynnsamma
sig i verksamhetens
Dagens

utförande

statsbidragssystem

till

statsbidragsnivån

kanske

snarare

och att
fått avspegla

än i kostnadsutfallet.
tar till

viss del hänsyn

till att de ekonosig åt genom att varje kommun
får ett
för
grundbidrag
proportionellt
mindre
kommuner
är
större
än
sett
som
för större kommuner.
ska minst 10 procent av de totalt tillDessutom

miska

gängliga
att

förutsättningarna

medlen

säkerställa

fördelas

skiljer

på basis av den verksamhet
som bedrivs för
kvalitet,
utbildningens
främja jämställdhetsarbetet,

SOU 199939

Utvärderingarna

främja

utvecklingen

etc. Huvuddelen
som kommunerna
finns

av Vuxenutbildningens
fördelas
av statsbidraget
producerar.
delar

av Kunskapslyftet

organisation
dock

efter

och

det antal

struktur
poäng

som tar hänsyn till att
intressant
fråga är om det gör
En
sätt.
det i tillräcklig
grad eller om det statsbidrag som går till kommunerna
bör differentieras
ekonomiska
förhållanmer för att skapa mer jämlika
material
den mellan kommunerna.
Vore det så att det ur Statskontorets
Det

alltså

Kunskapslyftet

bedrivs

i statsbidragsystemet

på olika

mönster som pekade på att vissa komatt utläsa något strukturellt
skulle ha förbrukat
muntyper
mer resurser än andra vore det ett skäl för
Det tycks dock vara så
uppbyggnad.
att förändra fördelningssystemets
gick

att kostnaderna

skiljer

förutsättningar
nuvarande

visats

4 tyder
i utfallet.

projektet
som redokapitel på
i
detta
gjorts
som
För det första har man lyckats rekrytera:

den komplettering

dem som går i kommunal
har
tvåårig gymnasieutbildhögst
som
respektive är
ning än bland dem som går i arbetsmarknadsutbildning
eller på
arbetslösa och söker arbete antingen via arbetsförmedlingen
kortutbildade

relativt

är högst bland
kommunal
högst
i
näst
vuxoch lägst bland de arbetslösa.
invandrare.

den kommunala

till

och studerande

studerande

lägre

Bland

Andelen

icke-svenskar

i arbetsmarknadsutbildning,

enutbildning
deltagare

individer.

är det fler

egen hand.
relativt
många

deltagarna

0

projektet
från det samhällsekonomiska

det material
i kapitel

vuxenutbildning

0

som har likartade
inom ramen för det

systemet.

en viss "logik"
0

kommuner

snarare talar för en förändring

Det samhällsekonomiska
Liksom

även mellan

sig

vilket

arbetsinkomster

vuxenutbildningen
med UBS

än andra

där Kunskapslyfts-

som tidigare haft
deltagare
i kommunal
av

är individer

grupper

vuxenutbildning.
Trots

denna

inriktning

kunnat

dra till

ningen.

För

på prioriterade

sig studerande

deltagarna

grupper förefaller
man ändå ha
verkar kunna ha nytta av utbild-

som
i Kunskapslyftet

och studerande

med UBS

är

dvs. de
än ett konjunkturproblem,
snarare ett strukturför
få
arbete.
krävts
har inte haft den kompetens och utbildning
att
som
har också tidigare visat sig ha bättre möjligDeltagare i Kunskapslyftet
arbetslösheten

heter än andra med att få ut något
på arbetsmarknaden.

av sin tvååriga

gymnasieutbildning
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av Kunskapslyftet

4 återfinns

i kapitel

Som diskuterades
lastade

av arbetslöshet
arbetsmarknadsutbildning,

hand

SOU 1999:39

oftare

i de dyraste

i andra

hand

de grupper
aktiviteterna-

som är mest bei första hand i

i Kunskapslyftet

och i tredje

Med
på egen hand eller via arbetsförmedlingen.
aspekter och med tanke de samhällsekotill fördelningsmässiga

söker

hänsyn
nomiska
refaller

de arbete

och statsñnansiella

kostnaderna

för de olika

aktiviteterna,

fö-

detta vara en tämligen rimlig ordning.
analyserna från det samhällsekonomiska

projektet får utstår sig.
positiva resultat och tolkningar
visa om dessa vad det förefaller
arbetslösa
och
deras
möjligheter
Relationen
mellan utbildning
att
av
med andra grupper
efter utbildning
få arbete
tid och i jämförelse
över
kommer därvid in i bilden som viktiga faktorer att undersöka.
En annan intressant fråga är hur utvecklingen
sett ut över åren. Att
De vidare

konjunkturen

förbättrats

mellan

studerande

med UBS i kommunal

Fortsätta

arbeta

respektive

av de
som anser sig kunna
1998 är det fler som

1997 och 1998 märks
Söka

vuxenutbildning
arbete". År

i andelama

arbete" i sin
arbeta
medan färre har Söka
anser sig kunna Fortsätta
också
indikationer
på
4
vi
såg
kapitel
valmängd än 1997. I
att färre stuoch/eller
korhade arbetslöshetserfarenheter
derande i Kunskapslyftet
1998 än 1997. Den stora mängden korttare arbetslöshetserfarenheter
finns bland de anställda
inte
utbildade
i den svenska befolkningen
bland

de arbetslösa.

Reflexioner och förslag
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och

Reflexioner

7

ning av de synpunkter och förslag Kunskapslyftskommittén
och livslångt
Vuxenutbildning
sitt tidigare delbetänkande

inför

tuationen

och

under

som föranleds

och sådana

1998:51

året

första

med anled-

och diskussioner

både reflexioner

återfinns

I detta kapitel

förslag

med

framförde
lärande

Kunskapslyftet

i
Si-

SOU

av det andra året med Kunskaps-

lyftet.

Målgrupper

l

Kunskapslyftskommittén
anser att det finns goda skäl för alla de gruptill vuxenutbildhar fått möjligheter
per, som genom Kunskapslyftet
att bedriva studier. De befinner sig på en nivå av "basutbildning".
mellan olika grupper
är fördelningen
man däremot kan diskutera
tillgoutbildningsbehov
ska
få
sina
och i vilken takt respektive
grupp

ning,
Vad

dosedda

-

arbetslösa,
tionshinder,

på grundläggande

studerande
anställda

och andra;
och olika

invandrare

1998:51

och på gymnasienivå;

och män;

individer

med funk-

åldersgrupper.

redovisade

Kunskapslyftskommittén
mell

kvinnor

nivå

i sitt tidigare

betänkande

SOU

att andelen studerande med allra kortast forKommittén
skulle komma att öka framöver.

sin förhoppning

utbildningsbakgrund

skulle lägga ned mer tid och kraft
förväntade
sig också att kommunerna
på att nå dem som hade längst väg till gymnasiekompetens.
kommunal
studerande
inom
totala
ökningen
Den
av antalet
framför
allt är
under de senaste åren är markant, men
vuxenutbildning
det den gymnasiala

vuxenutbildningsnivå
särskilt

vad gäller

På grundläggande
som står för ökningen.
i volym,
handlar det snarare om en minskning
basorganide platser som ligger inom kommunernas
delen

sation.

Kunskapslyftskommittén
vuxenutbildningsnivån
samhällsekonomiskt
per - invandrare,
verkar
kommunerna

på grundläggande

finner

utvecklingen

på den grundläggande

visar att det
socialt
särskilt
på
befogat
utsatta grupsatsa
är
att
och kortutbildade.
I
individer
med funktionshinder
oroväckande.

det ha uppstått

vuxenutbildning

Forskningsresultat

en situation där man antingen satsar
och därmed kommer
över den ök-
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på tio procent av basorganisationen
som krävs för att få del av
till vuxenutbildning
nivå, eller så gör
på grundläggande
fallet
finns
det
det
det
inga
i statsbidragssysinte.
I
spärrar
senare
man
Sammantemet som förhindrar
en neddragning
av basorganisationen.

ning

statsbidragen

lagt verkar

tendensen att dra ner överväga.
slår Kunskapslyftskommittén:

Mot

denna bakgrund

före-

på
satsningar
om statligt stöd till särskilda
så
kan
lyftas
grundskolenivån
ändras
att
av vuxna
för
ansökan till Skolverket
in i kommunernas
om statsbidrag

att Förordningen

utbildning

för

en del i underlaget

och bli

Kunskapslyftet

tilldelning

av

kvalitetspremien.
med detta förslag

Avsikten
kommunal

drag till

vuxenutbildning
fler

är inte att ändra villkoren
nivå.
på grundläggande

på grundläggande

utbildningsplatser

för statsbidrag

till

Det är inte statsbinivå som föreslås.

att i sin planering
ut på att stimulera kommunerna
för
och organisation
på rekrytering
ta ett helhetsgrepp
av kursutbudet
kommunala
den
nivå
i
såväl grundläggande
gymnasial
vuxenutsom
bildningen.
Denna helhetssyn skulle redovisas i ansökan till Skolverket

går i stället

Förslaget

i den strategiska plaHög kvaliteten
om statsbidrag för Kunskapslyftet.
neringen skulle sedan kunna belönas vid tilldelning
av kvalitetspremie
Detta förslag kräver att
inom ramen for statsbidrag för Kunskapslyftet.
Skolverket

formulerar

tydligt

mier i detta liksom
Skolverket

i övriga

ska

villkoren
avseenden

enlighet

i

l998b

Utbildningsdepartementet,

av kvalitetspre7.4 nedan.

för tilldelning

jfr.

avsnitt

med

regleringsbrevet

under

år 1999 redovisa

för

1999

vilka

åtgär-

för att nå prioriterade målgrupper.
der som vidtagits i kommunerna
1998m
Skolverket,
Skolverket
anger också i sin "Utvecklingsplan"
att man avser att följa
ritering av målgrupper.
ningsinsatser
är viktiga

kommunernas

arbete med rekrytering

Kunskapslyftskommittén
och nödvändiga,

menar
men anser ändå:

och prio-

att dessa utred-

och analybör få i uppdrag
att närmare följa
att Skolverket
målgruppers
olika
i kommudeltagande
utvecklingen
av
sera
vuxenutbildning.
nal
är kort utbildning
ett urvalskriterium
på senare tid. Effekterna
av studiestödsmålgruppers
deltagande i vuxenutbildning
är angepå arbetsmarklägna att analysera liksom genomslaget av förändringar
naden. Viktiga
frågor i detta sammanhang
är också utvecklingen
av
I det särskilda

studiestödet

som fått ett större
systemet på olika

genomslag

UBS

Reflexioner och förslag
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kvinnors

lyftets

i Kunskapslyftet
mäns deltagande
attraktionskraft
vad gäller kortutbildade

respektive
fortsatta

och Kunskapsoch arbetslösa.

på att man fått en viss "logik" i utmålgrupper.
De grupper,
prioriterade
fallet vad gäller rekrytering
av
vuxenutbildning
snarare än att gå i
som har störst nytta av att delta i
verkar
eller söka arbete direkt,
göra det.
arbetsmarknadsutbildning
nivå tyder mycket

På gymnasial

ändå rekommendera

vill

Kunskapslyftskommittén

och särskilt

att äka sina rekryteringsinsatser
de prioriterade
grupperna
minst

män,

in dem på

rikta

kørtutbildade,
arbetslösa,
med funktionshinder.
och individer

invandrare

från

och infonnationsarbete

rekryterings-

Ett intensifierat

kommunerna:

inte

kommuner-

behålla annas sida kan vara befogat av flera skäl. Både om man vill
vill
öka den
och
Kunskapslyftet
i
delen prioriterade
om man
grupper
och
vägledningsinsatinformationsöka
torde det vara nödvändigt
att
serna.

och

Studerande

7.2

studiestöd

förväntade

Kunskapslyftskommittén

sig i sitt

tidigare

delbetänkande

skulle ha presenteSOU
1998:5 l att en reform av studiestödssystemet
rats vid det här laget. I stället befinner vi oss i ett läge som för många
Många stuoch frustration.
studerandes del karaktäriseras
av förvirring

hoppas

studera

ett andra

skapslyftet

på att det ska bli möjligt
även för dem att
i KunDen andra kullen studerande

fortfarande

derande

känner

år med

UBS.

behandlad.

sig orättvist

Redan

osäkerheten

om man
gör att vissa avstår från att söka sig
dess utstudier. Studiestödet
till studier eller hoppar av påbörjade
har
kring studiestödet
liksom informationen
och hantering
formning
besök
i
komkommitténs
vid
källor till klagomål
varit återkommande

kan få eller inte få önskat

studiestöd

Kommittén

muner och på folkhögskolor.
den kritik som framkommit

gällande

UBS

understryker

och bekräftar

men anser att frågan

måste

lösas statsfinansiellt.
en studiestödsproposition
1999 som skulle göra det möjligt att ta ett nytt studiestödssystem
mycket angeläget.
år 2000. Att så blir fallet är naturligtvis

Regeringen
under
i bruk

har ambitionen

CSN-utredningen
ständig

förändring

har i sitt
SOU

statsmakterna

genomför

som berörda

myndigheter

att presentera

myndighet
i
- en
dels
kräver
att
som
dels pekat på förändringar

slutbetänkande

1998:131

lämnat

regelförändringar
älva kan vidta.

CSN

förslag
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ska

i

Utbildningsdepartementet,
och följa

arbetet

högskoleservice

med

med

enlighet

regleringsbrevet

1999 definiera

för en ökad flexibilitet
i vuxenutbildningen
myndigheternas
regelverk
samt vid behov
för

återfinns

och analysera

för Arns,

CSN

Arbetsmarknadsdepartementet,
19980

bildningsdepartementet,

under

arbetsuppgift

1999

och

1998d.

rubriken

1999" Arbetsmarknadsdepartementet,

de hinder

som kan finnas i de berörda
förslå ändringar.
Liknande

i regleringsbreven

högskoleservice

denna

år

inom ramen för sitt uppdrag att leda
Kunskapslyftet
i samråd med CSN, Verket för

och Arns under

formuleringar

för

1998b

För Arns

"redovisas

senast

och Verket
1998;

Ut-

del faller

dock

den

15 april

1998.

ska försenas ytterligare
vill Kunatt inte studiestödsreformen
framhålla
skapslyftskommittén
att det är av yttersta vikt att ansvariga
För

Skolverket,
CSN, Arns och Verket för högskoleserviceoch analysera
tar sig an detta regeringsuppdrag
att "definiera
de hinder för en ökad flexibilitet
i vuxenutbildningen
som kan finnas i
de berörda myndigheternas
regelverk
samt vid behov förslå ändringar".

myndigheter
energiskt

i arbetet med detta
anser att myndigheterna
bör ge högsta prioritet
analys
av studiestödet
en
bör göras utifrån
aktuella mål för kunskapslyft
och

Kunskapslyftskommittén

utredningsuppdrag
och att analysen
livslångt lärande.

snabbt tar fram ett bemyndigheterna
Studiestädsutredningens
förslag
uppdaterar
som
SOU
1996:90
och för dem fram till den detaljnivå,
som i
ska kunna agera utifrån
nuläget krävs fär att statsmakterna
Om

inte

de berörda

slutunderlag

det, föreslår

ning

Kunskapslyftskommittén

att

en särskild

utred-

tillsätts.

ser för sin del inga hinder för att exempelvis
studiestödet
i vuxenutbildningen
läggs om i en riktning
av
och liknande
administrativa
och
så att det vad gäller närvarokontroll
kommer
likna
det
har
för
aspekter
organisatoriska
att
system man
mer

Kunskapslyftskommittén

hanteringen

studiemedlen
till

anpassning

och
men med kanske ännu större betoning på flexibilitet
lärande. En bättre samordning
mellan tilldellivslångt

och studiestöd till de studerande borde också
ning av utbildningsplatser
åstadkomma
inom ramen för nuvarande
att
system. Om
vara möjlig
arbetar snabbt och
myndigheterna,
i samarbete med Regeringskansliet,
effektivt

i

enlighet

studiestödssystem
En annan viktig
bättra informationen

med

ett reformerat
ZOOO-talet.
av
punkt i CSN:s regleringsbrev
är att CSN ska förtill de studerande genom att öka satsningen på ut-

kunna

nuvarande

direktiv

finnas på plats i början

bör

Reflexioner och förslag
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och öv-

utbildningsanordnare

hos olika

av vidareinforrnatörer
riga aktörer.

bildning

börjat planera för åtgärder som
på eget initiativ
skulle kunna underlätta hanteringen
av nuvarande system. Till dem hör
från de studerande och skolorna, ett
att minska kraven på närvarointyg
samarbete med a-kassoma, att behålla samma urvalsgränser
effektivare
har

CSN

åtminstone
förutom
1998b;

också

löpande

och tillämpa

sexmånadersperioder

över

CSN,

och augusti

i januari

vid de stora ansökningstillfállena
1999.
1999; Holmlund,

antagning

av största betydelse att CSN och andra aktörer i
anstränger sig till det
väntan på en reformering
av studiestödssystemet
systemet att fungera så smidigt
som
yttersta för att få det nuvarande
mellan myndigmöjligt.
Det gäller både samarbetet och informationen
Det är naturligtvis

I detta samsärskilt
manhang vill kommittén
av ett gott samarbete
Rekryteringen
och kommunerna.
mellan CSN, CSN:s lokalkontor
av
indioch svårnådda grupper såsom långtidsarbetslösa,
svårrnotiverade
och invandrare
är särskilt beroende av en
vider med funktionshinder
och
hantering
information
och begriplig
konsekvent
av studiestödet.
planering kan också påverkas negativt om inte inforrnaKommunernas

heterna

och till

de studerande,

skolorna

och andra aktörer.

peka på vikten

tion och beslut

om tillgång

studiestöd

till

och utbildningsutbud

är sam-

ordnade.
och informatioatt öka samarbetet
bör uppmuntras
av
nen från CSN:s sida och övriga aktörer
under
Det gäller särskilt
informationsinsatser
statsmakterna.

Fortsatta

ansträngningar

och hösten 1999 då fortfarande
en viss
sommaren
kan råda bland de studerande
oklarhet
om villkoren för UBS.

våren,

för utbildning
närings-

inom

av vuxna
och socialpolitiken.

Kommittén

ramen

i sitt slutbetänkande

återkommer

förändringar

om fortsatta
områden
samtliga
som
finansiera livsuppehället

förslag

av fmansieringssystemen
arbetsmarknads-,
för utbildnings-,

utvecklingen

följer

Kunskapslyftskommittén

berör
under

och

med

på

möjligheter

att

individernas
studier.

vid behov

utvecklingsarbete
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Utbildningsanordnare

Variationen
markant

i utbildningsanordnare

inom

minskat

det om många privata utbildningsföretag.
Dessa företags
har under det senaste året ökat betydligt.
bildningsvolymen

Folkbildningen
skolorna

deltar

tilldelats

av platserna totalt
handlar kommunerna

högskolor.
ningen

av ut-

på två sätt. Dels har folkhög-

kurser

på gymnasienivå

studieförbunden
nivå.

i Kunskapslyftet

andel

10 000 egna Kunskapslyftsplatser,
dvs. ca tio procent
i Kunskapslyftet
Dels uppgår till folkhögskoloma.

Folkbildningens

ning med knappt
ningen.

har ökat

vuxenutbildningen

de senaste åren. Kommunernas
och landstingens
andelar har
till förmån för andra utbildningsanordnare.
Inte minst handlar

och folkav olika slag från studieförbund
andel av den kommunala
vuxenutbildlåg våren 1998 på drygt fem procent, en ök-

sedan hösten 1997. Det är framför allt
en procentenhet
vuxenutbildsom ökar sin andel i den kommunala

låg under samma
från Folkbildningsrådets

Folkhögskoloma

Av resultaten

period

på ungefär

enkätinsamling

konstant

våren

1998

framgår

att av de 99 folkhögskolor
som lämnat anbud på kurser inom
kommunala
verksamhet
tilldelades
76 folkhögskolor
Kunskapslyftets

uppdrag

1998b.

Folkbildningsrådet,

Den hittillsvarande
tillsammans

högskoloma
kommunala

uppföljningen
med

vissa

visar att folkav Kunskapslyftet
inom den
utbildningsanordnare

har den högsta

vuxenutbildningen

genomströmningen

av

studerande.

Kunskapslyftskommittén

följer

bildningsanordnares

deltagande

Kommittén

återkommer

utvecklingen

när det gäller

olika ut-

i Kunskapslyftet.
vid behov med förslag

i sitt slutbetän-

kande

fär olika utbildningsanordnare
om förutsättningarna
inklusive
delta
i Kunskapslyftet,
folkbildningen
att
vuxenutoch livslångt lärande.
bildning

7.4

Kvalitet

Kvalitetspremier

och tilldelningskriterier

Kunskapslyftskommittén
kommunernas

möjligheterna

och kostnader

kostnader

analys av
anser att man utifrån Statskontorets
jfr. avsnitt 6.4 bör ta upp en diskussion
om
för
öka
den
andel
Kunskapslyftet
ramen
som

att inom
vid statsbidragsfördelningen
går till kvalitetspremier
mellan de kostnader
De grova jämförelser
den första
sat att de haft för Kunskapslyftet

till kommunerna.

redovisom kommunerna
och
18-månadersperioden

SOU 1999:39
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de statsbidrag

beslutat fördela för samma period tyder
som regeringen
på att statsbidraget
i de flesta kommuner
täcker de kostnader
som
kommunerna
haft. En preliminär
slutsats som man kan dra av detta är
att "grundbidraget"

per poäng skulle kunna minska något till förmån för
siffror
Slutjusterade
när det gäller statsbidraget
dock inte att finnas förrän senare i år.

kvalitetsbidrag.

ett
kommer

anser dock för sin del att man redan nu bör
sig på att introducera
ett system där en
går till kvalitetspremier.
Kunskapslyftskom-

Kunskapslyftskommittén
sikta

in sig på och förbereda

större del av statsbidraget
mittén
bör inriktas
på
anser att kvalitetssatsningama
främst individer
med låg utbildningsbakgrund
målgrupper

7.1

jfr.

och funktionshindrade

föreslår

Kunskapslyftskommittén

för statsbidrag

tilldelningssystemet
En

avsnitt

höjning

prioriterade

jfr.

avsnitt

17.3.
således

följande

till Kunskapslyftet

av kvalitetspremiens

andel

i

förändringar
i kommunerna:

av statsbidraget

till

Kunskapslyftet.

på

satsningar

Att

skapslyftet

En ökad andel

för kvalitetspremien

preciserar
att Skolverket
lämpas i bedömningen.
nuvarande

finns

inga

nerna
från år till

ändringar

i Kun-

kvalitetspremien.
i Kunskapslyftet

stimule-

ramen fär

kräver

Med

ramen för

på funktionshindrade
kvalitetspremien.

Att satsningar
ras inom

vuxenutbildning

grundläggande

ges städ inom

system
spärrar

för

i statsbidraget.

Dylika

till kommuav statsbidrag
kraftigt
kan
variera
tilldelningen
utan
i arbetslösheten
kan leda till stora för-

beräkning

inlagda

år. Små förändringar

för Kunskapslyftet
av statsbidraget
och förtydligar
vilka kriterier
som till-

kast försvårar

planering

kommunernas

och/eller
fördyrade kurser på samma
att leda till inställda
de studerande och
sätt som ett dåligt samarbete mellan kommunerna,
CSN kan göra det.

och riskerar

Kommunernas
enkelt

planeringsförutsättningar

räkneexempel.

Genom

kan åskådliggöras

med ett

det preliminära
statsbidrag
att jämföra
för Kunskapslyftet
inför 1998 med det

tilldelades
som kommunerna
preliminära
statsbidrag som Skolverket
tagit beslut om inför 1999 får
i statsbidrag mellan de två åren i kronor. I diagram 7.1
man skillnaden
visas den procentuella
och kommunförbund

förändringen
mellan

ner och kommunförbund
kommer
först
ningama

i statsbidrag

till

kommuner
är kommu-

så att de som får de största ökvänster
och de som får de största

rangordnade
längst

för landets

1998 och 1999. I diagrammet
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och förslag

sist längst

till höger.

med en procent

mellan

minskningarna
gen minskat

7.1 Procentuell

Diagram

inför

statsbidrag

Totalt

har de jämförda

statsbidra-

1998 och 1999.

förändring

preliminära

i kommunernas

1998 och 1999

120%
100%
80%
60%
40%
i

20%
00/0
-20%
-40°/o
-60°/o
Kom

m uner

och

Kom

m unförbund

Källa: SOU 1998:51, Vuxenutbildning och livslångt lärande - Situationen inför
och under första året med Kunskapslyftet. Skolverket, 1998, Beslut om
for 1999, Skolverkets hemsida for Kunskapslyftet:
statsbidragsfordelning
www.kunskaps1yftet.gov.se.
i tilldelningssystemet
är
ryckigheten
som motverkar
tilldeluppåt eller nedåt mellan två
tänkbara.
En är att svängningar
begränsat till en viss procentsats,
t.ex. högt 5 procents
ningstillfallen
förändring
uppåt eller nedåt. En annan är att basen för beräkningarna
Olika

modeller

görs om och att man i stället för att anfrån ett enda år använder sig av ett glidande medeltal
vända uppgifter
tre år.
över ett par, exempelvis,
är också en
De regionala effekterna
av nuvarande tilldelningssystem

antal kortutbildade

arbetslösa

på att den
Indikationer
aspekt som bekymrar Kunskapslyftskommittén.
kan
tilldelningssystemet
träffsäkerheten
i det nuvarande
regionala
i
både i de utvärderingar
ifrågasättas har framkommit
som rapporterats
avsnitt
Det

6.3 Kunskapslyftets
samhällsekonomiska

och i avsnitt

i kommunerna

Tilldelning

verkar

inte helt stå i proportion

i kommunerna.

Kunskapslyftskommittén

Kunskapslyftsplatser
målgruppema

omfattning

projektet.

och
till

utnyttjande

6.5

av
de prioriterade

anser:

SOU

1999:39
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bör ta fram en modell som begränsar
ryckigatt Skolverket
heten i nuvarande
till
statsbidrag
system för tilldelning
av
kommunerna
analysera
regionala
närmare
samt
systemets
i tilldelningseffekter och föreslå påkallade förändringar
systemet.
Dessa

uppdrag

med Skolverkets

väl i linje

ligger

för

med regleringsbrevet

att i enlighet
årlil998b

arbete

1999 Utbildningsdepartementet,

och vad de väsentligen den 1 augusti redovisa de totala kostnaderna
delarna
för
vuxenutbildningen
består
för
bl.a.
de
olika
av
gen
av
kommunal
inklusive
och presentera
Kunskapslyftet
vuxenutbildning
kommunernas

Inkomst-

satsning

på utvecklingsarbete.

och kostnadsutjämning

Med tanke på framtiden

i SOU1998:5

skrev Kunskapslyftskommittén
"Inkomst-

1998 för

Vid kontrollstation

och kostnadsutjämning

att se över de
så att en stor andel innevånare
i
faktorer som styr utjämningen
blir en faktor som tas
behov av grundläggande
vuxenutbildning
i särskilt beaktande.
mellan

1998:151.

Kostnadsuqämning
Utredningen

system för statsbidrag
landsting
som trädde i kraft
för kostnadsutj

tillrätta
att

och

angeläget

korn i december

1998 med sitt be-

kommuner

landsting

SOU

att följa upp och utvärdera
för kommuner
respektive

i uppdrag

utjämning

den 1 januari

och

1996, i första

hand systemet

ämning.

Inkomstutjämningen

ningen

för

har haft

det

fektema

är

utjämningsutredningen

Kommunala
tänkande

kommunerna"

det också

i nuvarande

behandlas
system

kortfattat.

beskrivs

liksom

De negativa
olika

marginalef-

att komma
bra varför utred-

alternativ

med dem. Inget av dem anses dock tillräckligt
inte för fram något förslag på denna punkt utan "nöjer sig med
konstatera att denna brist i systemet tills vidare kvarstår".

Utredningen

har inte fört in någon

faktor

"kortutbildade"

i de revi-

kostnadsutjämningsmodeller
man stannat för. Däremot konstafortlevnad
över tiden" att vuxenutbildterar man i kapitlet "Systemets
slutsats
Utredningens
ningen inte ingår i nuvarande kostnadsutjämning.
derade

till Kunskapslyftet
efter den femstatsbidraget
är att om det nuvarande
det generella statsbidraget
"kommer
åriga projektperioden
att tillföras
behöver utökas med en delkan detta leda till att kostnadsutjämningen
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modell

där

behovet

betingade

strukturellt

det

av

vuxenutbildning

beaktas."
i nära anslutning till det nuvarande
att diskutera möjligsystemet. Något utrymme
heterna att få fram ett systern som både på kostnads- och inkomstsidan
och utveckling
i
på att stödja tillväxt
mer aktivt skulle vara inriktat
med sina direktiv

har i enlighet

Utredningen

där satsningar

kommunerna,

arbetat

vara en faktor,

kunde

på vuxenutbildning

inte förelegat.

har därmed

att följa utvecklingen
av det
med nya färoch återkomma
om det blir aktuellt.
kommer

Kunskapslyftskommittén

uqämningssystemet

kommunala

slag i slutbetänkandet

Utveckling

7.5

av

nationell

organisation,

och utvärdering

tillsyn

SOU
framförde
i sitt senaste delbetänkande
Kunskapslyftskommittén
och olika områden
1998:51
ett antal förslag som berörde Skolverket
skulle

Skolverket

vilka

inom

tén återkommer

till

samt lokal utvärdering
m.m. Avsnitoch
tillsyn
mellan
om relationerna

utbildning

och upphandlad

tillsyn

insatser. Kommitgöra Värdefulla
organisation,
nationell

kunna

dem nedan under rubrikerna:

med en diskussion
tet avslutas
respektive nationell och lokal
utvärdering

Nationell

utvärdering.

för Kunskapslyftet

organisation

ansåg KunskapslyftsFör att markera bredden i Kunskapslyftsprojektet
kommittén
när det tog över ansvaret för Kunskapslyftet,
att Skolverket,
nivå borde knyta myndigheter
på nationell
till projektledningen
som
Även från
1998:51.
och NUTEK
SOU
Ams, Konjunkturinstitutet
sida

kommunernas
får

bli

inte

utbildnings-

har för genomförandet

nivå

ad hoc

kommittén

förutsätter

den bredd

i ledningen

tillkallat

framförts.

Kunskapslyftet

utan ska vara
Tillhammar,

en kombinerad
1998.

synpunkter

skolgång
en förlängd
och arbetsmarknadssatsning

Skolverket
nationell

har liknade

olika

på

till projektet

av Kunskapslyftet
referensgmpper.

Kunskapslyfts-

och att man uppnår
att denna praxis stabiliseras
ansåg nödsom kommittén
av Kunskapslyftet

vändig.
För

kontakterna

mellan

hand den s.k. fáltorganisationen
tenhet

har en kontaktperson

Skolverket
inom
utsetts

har i första

och kommunerna
Skolverket

anlitats.

för Kunskapslyftet

På varje

inom

fäl-

respektive
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region.

Enligt

Skolverkets

riktlinjer

ska varje kontaktperson

ett personligt
ren 1999 ha genomfört
inom respektive kommun.
skapslyftet
Som framgick

av redogörelsen
från
Kunskapslyftet

för

ningen

möte med representanter

i avsnitt

senast våför Kun-

6.2 har övergången

av ledtill
kunskapslyftet

för

Delegationen

Skolverket
sida. Diaemotsetts med vissa farhågor från kommunernas
logen mellan kommunerna
och Delegationen
har upplevts som mycket
positiv.
Staten fick ett "ansikte"
och kommunerna
kände sig myndigförklarade.
Inte bara de små utan även större kommuner
hade nytta av
ett bollplank

Tillhammar,

1998.

Kunskapslyftskommittén

finns för Skolveranser att förutsättningar
ket att ha en utvecklande
funktion
inom vuxenutbildningen.
Att finna
den rätta rollen för utbildningsväsendet
i ett kunskapssamhälle
alltmer
lärande är en stor utmaning. Den utvecklande
funkav livslångt
bör vara möjlig att förena med den kontrollerande,
fråga
en
som
dock kommittén
återkommer
till i anslutning till avsnittet om tillsyn.

präglat
tionen

för att Skolverkets

Sammanfattningsvis,

ska fungera

nens uppgifter
tén att:

nivå

på nationell
för

Övertagande

av Delegatiosätt, föreslår kommit-

på ett ändamålsenligt

upprätthåller
den bredd i ledningen
på
tid, dvs. med
Delegationens
fanns
som
från myndigheter
och parter som repreinflytande
Skolverket

Kunskapslyftet

kontinuerligt

arbetsmarknad

senterar

och näringsliv.

nivå Skolverket

på regional

sak med

i kontakterna

andra

gemensam
i dialogen
dynamik

med

med kommunerna

myndigheter

gär

för

att skapa en större
och bredda infallsvink-

kommunerna

larna.
samarbete

att ett nära
nella nivån
Statsmaktemas

krav

Kunskapslyftet

hos

skulle
sida.

mellan

den regionala

Exempel

på kommunerna

att förankra

kommuninnevånama

och

utan en motsvarande
på statliga myndigheter
med

i livslångt

gan landsting

lärande

lyftskommittén
tanke

är högskolor,

och regioner,

soma.
De organisatoriska
på sitt

slutbetänkande.

Det

lokal

regional

inför

område
är inte

och

näringslivet

ansats från Skolverkets

länsstyrelser,

är viktiga

även på detta

Vuxenutbildning
det

länsarbetsnämnder

frågorna

kommer

och natio-

av Kunskapslyftet.

sakna trovärdighet

intresse

med

etableras

i ledningen

och

förankring

och

självstyrelseorförsäkringskas-

framtiden.
att följa
självklart

Kunskapsutvecklingen
hur myndig-
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hetsorganisationen

ska se ut i ett kunskapssamhälle

präglat

alltmer

av

lärande.

livslångt

Tillsyn
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utbildning

och upphandling

slutsats

Kunskapslyftskommitténs

delbetänkandet

förra

i

SOU

och tillsyn borde granska
i sin utvärdering
1998:51
var att Skolverket
och bevaka
påverkat det lokala utvärderingsarbetet
hur Kunskapslyftet
och individuella
utbildning
utvecklingen
stunär det gäller upphandlad

dieplaner.
Som

framgick

utvärderingsarbete
6.1 har Skolverkets
av avsnitt
har Skolverket
beröra
dessa områden.
Däremot

ännu inte hunnit
Ystad
Linköping,
i tre kommuner:
genomfört tillsyn av Kunskapslyftet
har
Tillsynsärendena
l998k.
1998a; l998j;
och Ronneby Skolverket,
vilket
på
på det sätt
och Ystad inriktats
när det gäller Linköping
kommunerna

utbildning
ha

varit

styr

och kontrollerar

verksamheten

med

tonvikt

som är förlagd till externa utbildningsanordnare.
syfte
i jämförande
intressant
om Skolverket

studerat

i

kvaliteten

den

också

håller
den de externa utbildningsanordnama
kommunala
till den ordinarie
och i förhållande

en fråga kommittén

bildningen,

eventuellt

hade
i

uppdragsutbildningen

kommunala

till

förhållande
bara kurser

på den

Det kunde

får anledning

i jämförvuxenut-

att återkomma

till.

Tillsynsärendena

täcker

in området

kommunalt

upphandlad

utbild-

och lokal utvärstudieplaner
men även frågor kring individuella
och urval, studievägledintagning
dering behandlas liksom kursutbud,
Alla dessa
ning, betyg och prövning
samt kontroll
av verksamheten.
med gällande föraspekter studeras med avseende på deras förenlighet

ning,

fallet

Ronneby

fattningar.

I

jfr.

7.7.3 nedan.

avsnitt

Beträffande

utbildning

externa

uppmärksammar

handlar

tillsynen

främst

om testinstrument

utbildningsanordnare

och

Skolverket

på:

kommunerna

upphandlad

0

mellan
i kommunen
att det måste finnas en klar ansvarsfördelningen
andra
och
utbildningsnämnd
barnoch
kommunstyrelse,
de organ
i genomförandet
kan var inblandade
nämnder
av Kunskaps- som
vuxenutbildningen
lyftet och den ordinarie kommunala

0

att det måste finnas en rektor för de externa utbildningsanordnama
ej anställd av annan huvudman och tydligt framgå vem som är
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för varje utbildning

rektor
0

att det måste finnas en lokal arbetsplan även för de externa utbildoch för alla rektorsområden.
ningsanordnama

0

ingår att en utbildatt det inte räcker med att det i en upphandling
ska tillhandahålla
ningsanordnare
och upprätta instudievägledning
dividuella

ningens
0

studieplaner.
gång kontrollera

att lärarens kunnighet
delse för utbildningens

Kommunen
att så sker.
och pedagogiska
kvalitet.

måste

också

under

utbild-

förmåga

Kommunen

är av största betybör inte bara inhämta

uppgifter
om vilka lärare som ska tjänstgöra hos de externa anordden under
nama utan även värdera deras kompetens och kontrollera
gång Skolverket,
utbildningens
l998j; 1998k

Frågan om rektor för upphandlad folkhögskolekurs
berörs inte direkt i detta
sammanhang men Kunskapslyftskommittén
förutsätter att Skolverket menar
är ansvarig för upphandlade folkhögatt rektor för aktuell folkhögskola
skolekurser inklusive de omdömen som ges
dessa kurser.
Skolverket
konstaterar, att kommuner
och landsting enligt 2 kap. 3§
skollagen är skyldiga att för undervisningen använda lärare, förskollärare eller
fritidspedagoger
som har en utbildning som är avsedd för den utbildning de i
huvudsak skall bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan
inte finns att tillgå eller att det finns annat giltigt skäl med hänsyn
till eleverna. Varje kommun skall vidare sträva efter att för undervisningen i
anställa
gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning
och påbyggnadsutbildning

utbildning

lärare som har forskarutbildning.
Eftersom regleringen inte fullt
förstås

i

Skolverket

förhållande

till

icke

ut klargör hur denna bestämmelse skall
har
offentliga
anordnare inom komvux,

för avsikt att ta upp frågan i det pågående arbetet med översyn av
Skolverket,
1998j

skollagstifmingen."

Kunskapslyftskommittén

anser att i likhet med vad som gäller vid entrepre1993:802 ska externa anordnare i kommunal
använda "lärare som har kompetens för den undervisning som

nad i gymnasieskolan
vuxenutbildning

SFS

de ska bedriva".

Det är lärarnas kompetens som är avgörande i all utbildning
i kommunernas
vare sig det gäller utbildning
egen regi eller i externt
upphandlad utbildning. Frågor om värdering och kontroll av kompetens bör
därmed även de jämställas
vuxenutbildning.

för alla typer av utbildningsanordnare

i kommunal
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Lokal

Kapitlet

utvärdering

m.m.

uppföljning,

"Kommunens
handlar

verksamheten"

utvärdering

i de båda aktuella

och övriga

kontroll

tillsynsärendena

i stort
det
gäller
när

av
sett

kvalitetskrav
och kontroll
exom kommunernas
och utvär"Uppföljning
terna anordnare. Där finns dock ett delavsnitt
de enkäter som riktats till de studerande under
dering"
som behandlar
enbart

utbildning.

och efter respektive

I fallet

kompletteras

Linköping

redogö-

relsen för enkätema till de studerande och dem som avbrutit studierna
tillkommunen
utvärderingsprojekt
med en beskrivningen
av vilka
bedömer
Sammanfattningsvis
kommuner
deltar
med
andra
sammans
"på ett tillfredsställande
Skolverket
sätt byggt upp ett
att Linköping
1998j; l998k.
verksamheten"
Skolverket,
system för uppföljning
av
I övrigt

0

påpekar

Skolverket

har ett ansvar för att reella, individuella
Kunskapslyftet
inom
för alla studerande

att kommunerna

studieplaoch

att
omfattning
se vidare avsnitt 7.9.
ges i tillräcklig
inte får
i Kunskapslyftet
att de utbildningspaket
som förekommer
ska ges
studerande
den
enskilde
sammanhållna
alltför
hårt
utan
vara
i
respektive
mindre
omfattning
eller
möjlighet
att delta i större

ner upprättas
studievägledning
0

i sin tillsyn:

"paket",

välja till och välja bort olika

kunna

kurser.

0

komav styrelsen för utbildningen,
Lokala
kurser
Kunskapslyftet.
för
den
ansvarig
munstyrelsen
är
om
fastställts
vare sig hos
av någon styrelse får inte förekomma
som
utbildningsanordnare.
externa anordnare eller hos kommunens

0

ska beslutas av kommunstyrelsen
att intagning
eller delegeras till annan
för Kunskapslyftet
vuxenutbildning
kommunal
ordinarie
urval till

att lokala

kurser

ska fastställas

om den är ansvarig
befattningshavare;
att
och Kunskapslyftet

författning;
att lokala
ska ske var för sig i enlighet med respektive
framför
delföreträde
heltidsstuderande
urvalskriterier,
att
ges
som
ovillkorligt
och att personer skrivna i kommunen
tidsstuderande
ges
inte har något
företräde framför personer skrivna i annan kommun,
stöd i aktuella
0
0

författningar.

att betyg för varje
betygsbeteckningar

elev

ska finnas

samlade

och endast

vedertagna

ska användas.

vilket
för deltagare i Kunskapslyftet
ska vara avgiftsfri
att prövning
tillhandahålinformation
kommunen
också klart bör framgå av den
l998j; l998k.
ler Skolverket,
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och utvärdering

Tillsyn

Skolverkets

tillsyn

handlar

Huruvida
de gransom regeltillämpning.
de
håller
inom
för
sig
sig
gällande
regler
vare
ramen
eller inte, ger ett bra resultat utifrån samhällsekonomiska
eller fördelningspolitiska
synvinklar
berörs inte i tillsynen.
Inte heller om det sna-

kade aktiviteterna,

rare är så att gällande regler borde
visningar
när de inte följer dem.
Vid

Skolverkets

ändras än kommunerna

få tillrätta-

tillkomst
var det en naturlig ansats att göra en uppoch tillsyn av
i uppföljning,
utvärdering,
utveckling

av arbetet
regeltillämpningen.

delning

Tiderna har dock förändrats.
Behovet av flexibilihar
ökat
de
flesta
samhällsområden.
kontinuerlig
och
på
anpassning
tet
form av utveckling
och reformarbete
En allt vanligare
är att statsmakSå är
och försöksverksamhet.
projekt
terna satsar på tidsbegränsade
fallet

exempelvis

både vad gäller
verksamheten

in i den ordinarie

vill

på att med

uppmärksamhet

Skolverkets

den kvalifi-

och KY,

testas och förs undan för undan
successivt
samtidigt
som regelverket

Kunskapslyftskommittén

förändras.

ringens

Kunskapslyftet

Nya upplägg

cerade yrkesutbildningen.

i detta sammanhang

detta

nya

arbetssätt

fästa regeäven

måste

förändras.

roll

och kommugör att Skolverket
behövs
utbildningen.
Det
en dialog
nerna
medverkar
och där båda parter
och kommunerna
där både Skolverket
ifrågasättas och förändras. En
tar och ger. Regler måste både tillämpas,
och ututvärdering
mellan tillsyn,
uppföljning,
samordning
närmare
blir därmed nödvändig.
Det är viktigt
veckling
att tillsynen
av regelDen kontinuerliga
tillsammans

reforrnprocessen

måste

utveckla

på
i det nuvarande systemet med mål och resultatstyming
funktionerna
till
de
stödjande
tidigare
kopplas
tydligare
sätt än
ett ännu
respekfrån tillsynen
så att inte olika budskap går ut till kommunerna
och utvecklingen.
utvärderingen
tive uppföljningen,

tillämpningen

tycks i sin "Utvecklingsplan"
vara inne på liknande tantalar om "infomiativ
styrning utifrån tillnär man exempelvis
återfinns
Skolverket,
1998m.
Liknande
synssystemet"
resonemang
och
utvärderingar
också i Skolverkets
diskussion
om verkets nationella
Skolverket

kegångar

deras dubbla

underlag

för stöd och utveckling

Skolverket,

log

med

i kommunerna
styrning

pekar

också på behovet

uppföljning

och utvärdering.

Regeringen
Skolverkets

Informativ

l999b.

utvärderingar
veckling,

och ta fram
Den ena är att skapa nationell överblick
åt riksdag och regering. Den andra är att tillhandahålla

roller.

beslutsunderlag

bör enligt
instruktion

kommunerna

av skolans verksamhet
utifrån tillsyn
och nationella

av en samordning

Kunskapslyftskommitténs

av tillsyn,

bedömning

så att Skolverket
kan ta steget fullt
utveckla
utbildningssystemet.
Det

ut-

se över
ut att i diabör kanske
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utvärdering,
arbete utifrån uppföljning,
utatt ett samordnat
mellan
och tillsyn
inte hindrar att det finns en distinktionen
styming/lämplighetsdiskussion
och informativ
tillsyn/regeltillämpning

tilläggas
veckling

som både kan och bör upprätthållas.
och svårigheter
Som exempel på vilka tolkningsproblem
som kan
mellan bedömningar
uppstå vid bristande samordning
av regeltillämpden slutsats som dras i
tillfredsställande
sätt byggt upp
tillsynen
att man "på ett
av Linköping
En granskning
av systeett systern för uppföljning
av verksamheten".
Under
andra
resultat.
helt
lett
till
kanske
hade
ändamålsenlighet
mets

ning

och lämplighetsbedömningar

alla omständigheter

kan anföras

hade den inte kunnat

bli lika

utan med
och utvärdering,

kategorisk

I fallet uppföljning
mer resonerande.
dessskulle förmodligen
verksamheter,
regelstyrda
primärt
inte
är
som
stöd
råd
och
och
diskussion
betjänta
kommunerna
utom
av en
vara mer
reglerna.
de
följer
slutsatsen
att
än av
mellan tillEtt annat exempel på följderna
av bristande samordning

nödvändighet

och utvärdering
är den oklarhet i signaler
uppföljning
syn, utveckling,
starkt
å ena sidan i tillsynen
då Skolverket
som når kommunerna
och
Kunskapslyftsstuderande
mellan
skilja
behovet
på
trycker
av att
uppföljmedan
i
vuxenutbildning
i kommunal
andra studerande
man
1999c
Skolverket,
ningen slutat att särredovisa dessa båda kategorier

Nationell

och lokal

utvärdering

utvärderingama
De lokala
utbildningsorganisationema

är av flera skäl mycket
ska bli lärande organisationer

viktiga.

Om

måste

så att de
och med Kunskapslyftet utökades kommunernas uppgiftsskyldighet
blev tvungna att lämna uppgift om enligt vilka bestämmelser de studerande var
gymnasial
1996:1502
antagna: antagna enligt Kunskapslyftsforordning
enligt
antagits
nivå eller grundläggande nivå och övriga studerande som
1992:403
"Den verksamhet
om kommunal vuxenutbildning
.
från
övrig gymnasial
skild
skall
redovisas
stödet
statliga
med
det
bekostas
som
och som
1996:1502
1998:276
Förordning
vuxenutbildning".
I
som ersatte
samordning
bort.
En
gäller från 1 juli 1998 har dock detta krav tagits
av inte
i de två förordbara statistikredovisningen
utan även av urvalskriterierna

Förordningen

ningarna skulle underlätta
skapslyftet

arbetet både på nationell

och den ordinarie kommunala

och lokal nivå med Kun-

vuxenutbildningen.
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uppföljning

och

utvärdering

på

nivå

varje

bli

del

en naturlig

av

verksamheten.
Många
mittén

kommuner

uttryckt

har i olika

till Kunskapslyftskom-

sammanhang

önskemål

råd och stöd för den lokala utom riktlinjer,
Kunskapslyftet.
Det
gäller
främst små och medelstora
av

värderingen
kommuner.
Skolverket

bedriver

kommunerna

att styra,

i syfte att underlätta
för
ett utvecklingsarbete
följa upp och utvärdera sin utbildningsverksam-

het så att den uppnår de nationella
målen. Till skrifter som Skolverket
i detta syfte hör Ansvaret för skolan
publicerat
kommunal
utma- en
l997a,
Tillsynen
19981, Att
ning Skolverket,
av skolan Skolverket,
utvärdera

skolan

Skolverket,

kvalitetsredovisningen

allmänna

Skolverket,

råd

om
och Att

l999e

I de tre första liksom i den
information,
råd och tips samt visar på
ger Skolverket
då det gäller kopplingen
mellan nationella
mål, skolplan

skriften

goda exempel
för

Skolverkets

l999b,
skolväsendet

Skolverket,

utvärdering

organisera
sista

inom

kommunen,

i skolorna,

arbetsplaner

kommunernas

l999a.

uppföljning,

utvärdering

och

egentillsyn.

ning

De allmänna

råden om kvalitetsredovisning
är tillkomna
från år 1997 om kvalitetsredovisning

med anled-

kan kopplas

De ger förslag om hur kvalitetsredovisningen
nationella
och lokala mål, resultat, måluppfyllelse
och

av förordningen
Förordning
1997:702.
till

för utveckling.

åtgärder

Skollagen,

När det gäller
och

läroplanema,

gymnasieskolan.

I samband

och likvärdighet

finns

till

"riktlinjer

de nationella

kursplanerna

samt

målen

i skolan

hänvisas

programmålen

till
för

med en diskussion
om begreppen kvalitet
till vikten av att leva upp
hänvisning
Varken i denna eller de andra skrif-

en allmän
och bestämmelser".

nämns Kunskapslyftet.
terna om utvärdering
Mål och
Kunskapslyftet
styrs i hög grad av sin egen förordning.
för Kunskapslyftet
återfinns i övrigt framför allt i den s.k. sysriktlinjer
selsättningspropositionen
1995/96:222.
prop.
till
I sina ansökningar
för kunskapslyftet

Delegationen

och numera Skolverket
har kommuÄven
för
Kunskapslyftet.
nerna
om Kunskapslyftet
tidsbegränsat
projekt är ett av syftena med
är ett särskilt,
Kunskapslyftet
att det ska leda till en utveckling
av hela vuxenutbild-

specificerat

ningen.

Det hade därför

fördelaktigt
värderingen
uppföljning

enligt

mål

Kunskapslyftskommitténs

mening

varit

något lagt ut texten om hur den lokala utom Skolverket
ska relateras till kommunens
Kunskapslyftet
av
ansvar för
och utvärdering
Hur ska
av övrig utbildningsverksamhet.

Kunskapslyftet
inte resultaten
rings-

sina lokal

kunna

avsätta

spår i den totala

av dess utvärderingar
och utvecklingsverksamhet

också

vuxenutbildningen

integreras

i övrig

om
utvärde-
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borde
ett eller ett par steg
är också om inte Skolverket
utvärdering
stöd
till
kommunernas
råd
och
det
gäller
när
av utkan
På sätt och vis
Kunskapslyftet.
inklusive
bildning
man säga att
i och med de krav på uppgiftslämnande
redan föreligger
vissa riktlinjer

Frågan

längre

får
Syftet med dessa uppgifter
ställer på kommunerna.
som Skolverket
utvärdering
på
och
användas
för
uppföljning
ska
de
antas vara att
nationell nivå. De borde således även kunna användas för lokal uppföljDet intressanta
är dock att, så vitt kommittén
ning och utvärdering.

uppfatta det som
förefaller
eller Skolverket
kommunerna
första och inlei
åtminstone
uppföljningen
den
lokala
ett
naturligt
att
ändå finns och
helst
hur
det material
dande steg utnyttjar
som
som
uppföljningen.
samlas in inom ramen för den nationella
funnit,

varken

vill väcka i detta sammanhang
Kunskapslyftskommittén
i uppdrag
hittills
borde ge Skolverket
tydligare
regeringen
än
är om inte
kan
bli en
informationen
begärda
hur den
att klargöra och exemplifiera
samtidigt som
del av såväl den nationella
som den lokala utvärderingen
fråga kopplar
infonnationsinsamling.
Denna
överflödig
bort
man rensar
kvalitetsutveckanalys
och
kvalitetsindikatorer
med
till det arbete
av
i augusti i år. Kunska lämna till regeringen
lingen som Skolverket
i det arbetet beaktar fråförutsätter
skapslyftskommittén
att Skolverket
Den frågan

gan om samspelet mellan nationell och lokal utvärdering.
föreslår Kunskapslyftskommittén:
Sammanfattningsvis
och uppdrag
instruktion
att regeringen
ser över Skolverkets
kan arbeta på att
så att Skolverket
i dialog med kommunerna
bär kunna samordna
Skolverket
utveckla utbildningssystemet.
råd och städ till

klart

ska följa

kommunerna

att Skolverket
att kommunerna

liksom

är dock

utbildningssystemet

måluppfyllelse
ringsprocess

verkets

uppföljning,

ut-

är självgällande regler och bestämmelser
ska påpeka när de inte gör det. Än viktigare
förbättra
stöd att successivt
får Skolverkets

så att en allt högre
sträva mot målen i en ständig förbättmedveroch frivilliga
kommunernas
engagemang

inklusive

kan uppnås.
kräver

utifrån

och tillsyn.

utveckling

värdering,
Att

kommunerna

dess regelsystem

Att

i en
för att få in en dynamisk utvecklingskraft
dylik process är större genom dialog än genom tvång. De nya förutsättinför stora utmaningar
ningarna skulle ställa Skolverket
som dock bör
för att kunna
förutsättning
och
verket
för
att anta
en
vara stimulerande
roll i ett framtida kunskapssamhälle.
spela en konstruktiv
kan. Förutsättningarna

Även
mittén:

när det gäller

nationell

och lokal

utvärdering

föreslår

kom-
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förtydligar
att regeringen
dialog med kommunerna
och lokala

Skolverkets
utvecklar

utvärderingar

informationsinsamling

och förtydligar

uppföljnings-

och

egna utvärderingar.

verkets

samarbete

tillsyn,

mellan

Skolverket

utveckling,

hur

uppföljning

i

nationella

den statistik-

och kommunerna
och nationella

inte bara för att användningen
en förutsättning
anordnare
i den kommunala
vuxenutbildningen
den uppsökande

pedagogiken,

mellan

och

det nationella
för
som utgör grunden
också kan utnyttjas
utvärderingssystemet

kommunernas
Ett bättre

så att Skolverket

uppdrag
sambanden

verksamheten,

nerna och hela den kommunala

7.6

Strategisk

7.6.1

Samarbete

Skol-

utvärderingar

är

av externa utbildningsförbättras
utan även
de individuella

studiepla-

vuxenutbildningen.

och organisation

planering
inom

Kunskapslyftskommittén

utifrån

i

och mellan

pekade

kommuner

SOU
senaste delbetänkande
1998:51
på olika organ som skulle kunna fylla en viktig funktion
när
det gäller samordning
behov av utbildning
och tillav individemas

gången till

utbildning

lingsnämnd,

hos olika

i sitt

utbildningsanordnare
och

Vuxenutbildningsråd

regionala

ArbetsförrnedEn
kompetensråd.

för folkbildningen
fråga i detta sammanhang var möjligheterna
i Kunskapslyftet.
att komma till sin rätt som utbildningsanordnare
fortsätter samarbetet mellan olika kommuner,
I kommunerna
mellan

viktig

olika

kommunala

att utvecklas
mitténs besök

organ
och utökas.

ska kunna

Utvecklingen
Som framgår
cent hösten
skolorna

från

3 till
Av

framgår
lyftets

dessa och arbetsförmedlingen

Detta

verifieras

såväl vid Kunskapslyftskom-

visar

att andelen

externa

1999.

En dylik

för att framsteg

utbildningsanordnare

ökar.

av avsnitt 4.5.2 uppgick denna andel till knappt 14 pro1997 och hade våren 1998 ökat till 19 procent. Den största

svarar
ligger

Studieförbunden
kommunala

mellan

Wass,
som av fristående utvärderingar
tar tid men det finns egentligen inga hinder
göras. Stöd kan dock behövas.

utveckling

ökningen

liksom

de privata

på ungefär
har däremot

4 procent.
från

för, medan

folkhög-

samma nivå vid de båda mätningarna.
ökat sin verksamhet
med cirka 30 procent

Eftersom

vuxenutbildningen

resultaten

utbildningsanordnama

dessa siffror
är andelen

Folkbildningsrådet

anger andel
Kunskapslyñct
av
enkätinsamling

av den hela
större.
våren

1998

lämnat anbud på kurser inom Kunskapsatt 99 folkhögskolor
kommunala
verksamhet.
Av dessa hade 76 folkhögskolor
un-
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erhållit sådana uppdrag Folkbildningsrådet,
gefar lika många procent1998b. Det måste anses som ett mycket gott resultat.
har man påpekat att av stor
besök på folkhögskolor
Vid kommitténs
är hur kommunerna
vikt för dem och deras deltagande i Kunskapslyftet
ordnar
för

format

utsträckning

att påverka
där alla blir sedda och den specifika

0

själva

senast 15 april redovisa
dema.

en kartläggning

där gruppen

pedagogiken

roll.
spelar en betydelsefull
med regleringsbrevet
Arns ska i enlighet
1998 under år 1999
nadsdepartementet,

0

folkhögskoloma

etc. Man har också oroat sig för att alltnegativt
inom folkhögskolan
Kunskapslyftet
på
det lilla
exempelvis
det typiska för folkhögskolan,

med information

satsningar

stora

kommer

och i vilken

sin vägledning

kan medverka

för

1999

Arbetsmark-

av arbetsförrnedlingsnämn-

senast 12 februari redovisa utvecklingen
av regionala kompetensråd.
med bei uppdrag att tillsammans
Arns ska ge länsarbetsnämndema
rörda aktörer besluta om vilken av dessa som ska ha till uppgift att
till

aktörer

relevanta

samla

kompetensråd

regionala

prop.

1997/98:62.
utveckling
av de regionala kompetensDeras
kompetensråd.
sådana
organiserat
har
råden framgår att 19 län
fåtal
finns endast ett
Vanligtvis
varierar.
sammansättning
av länets
Kommunförbundets
i dessa råd alternativt
representerade
kommuner
Av

Ams

redovisning

avseende

representativitet
är tveksamt
om denna indirekta
arbete som ska
för
det
reellt
engagerade
verkligen
gör kommunerna
kompetensutveckling.
på tillväxt och
läggas ner i kompetensråden
vid överläggSkolverket
liksom Ams har i uppgift
att medverka
länsavdelning.

Det

och Arns
Skolverket
av regionala tillväxtavtal.
om utarbetande
möjligheter
vilka
redovisa
den
april
15
ska till regeringen
senast
reUtbildningsspektive hinder man ser med de regionala tillväxtavtalen

ningar

departementet,
Skolverket

l998b;

Arbetsmarknadsdepartementet,

den fortsatta

dialogen

1998.
l998m

Skolverket,

har i sin "Utvecklingsplan

angett
också
gemen
ska
för vuxenutbildningen

med kommunerna

att man genom
till olika företrädare
nom riktade seminarier
sprida exempel på olika sätt att organisera Kunskapslyftet

fungerande

Kunskapslyftskommittén
bete mellan

och skapa en

infrastruktur.
kommuner,

ser positivt
inom kommuner

på den utveckling
och mellan

av samarolika utbildnings-

EnKunskapslyftet.
som förstärkts under de första åren med
att också
bedömning
är det nu hög tid för kommunerna
ligt kommitténs
och kompepå utbildning
sig i ett litet vidare perspektiv
engagera

anordnare
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tensutveckling.

De regionala

tillväxtavtalen

håller

på att ta fonn, borde vara intressanta
form för utveckling
av en mer heltäckande
bara i en näringslivsplanering.

Kunskapslyftskommittén
satsa på regionala

Kunskapslyftets
skapslyftskommittén
annorlunda

vill

att
utveckav
lärande.

och livslångt

med näringslivet

understryka

kommunerna

vid sin uppläggning

kunskapslyft

samarbete

som
som plattutbildningsplaneringinte

för kommunerna

rekommenderar
kontakter

lingsstrategierför

och kompetensråden,

går fortfarande

trögt. Kun-

behovet

av att nya och kanske
samarbetet med näringslivet

insatser

görs för att utveckla
också med den lokala arbetsmarknaden.
i den konkreta planering av en specifik utbildning

och därmed

Det är kanske

först

som samarbetet
ta form. Det är också möjligt att branschvisa yrkesråd prograrnråd
ge ökad stimulans till olika former av samverkan.

kan

kan

Kunskapslyftskommittén

vill i detta sammanhang stryka under bede
individuella
anpassning
studieuppläggningama
till
av en
av
arbetsmarknadens
efterfrågan på arbetskraft,
vilken ökat under det sekunde stimuleras
naste året. Det vore önskvärt att anordnama
att upphovet

muntra deltagarna att acceptera erbjudet arbete och också erbjuda alternativa upplägga av resterande
studieomfång,
exempelvis
genom deltidsstudier,
studier på otraditionella
tider och koncentrationsläsning
under

vissa perioder.

tidsramar

-

kunna

Producerade

nuvarande

upphandling

efterhand

för producerade

derar att minska

ta emot erbjudanden

7.6.2
Utbudet

av kurser/platser
gyrnnasiepoäng

anordnamas

skulle

gymnasiepoäng

ersättningsgmnd.

utgöra

intresse

Det

finns

som endast
inom angivna

för att stimulera

då

- oavsett
risk
att den
en
i
ger ersättning
tidsramar

de studerande

tenatt

om arbete inlåsningseffekter.

Fristående

vuxenutbildningsenheter

vid

kommunernas
komvuxenheter
har tidigare i stort kännedet
kurser
utgjorts
också
att
återfinns inom gyrnnaav
av
som
sieskolans
naturvetenskapliga
och samhällsvetenskapliga
program.
Därutöver
har i relativt stor omfattning
också förekommit
datakurser av
olika slag. Yrkesutbildning
har främst förekommit
inom omvårdnadstecknats

sektorns
Under

områden.

Kunskapslyftets

tresseval

första

år har yrkesutbildningen

ökat avsevärt
synas som om det beror på dels de sökandes indels olika externa anordnares möjlighet
efterfrågestyming,

i omfattning.

Det vill
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har i många
att svara upp mot detta intresse. Även komvuxenhetema
fall utvidgat sitt utbud inom detta område.
studier av skilda slag har ökat i och
till gymnasiala
Tillgänglighet
att antalet studieanordnare
breddat och utökat utbud inom

med

har ökat.

anordnare

erbjuder

närområde.

Detta

Fler

den studerandes

ett
torde

gynna vuxna i mindre och medelstora kommuner.
har under de gångna
Metoderna
i genomförandet
av undervisningen
har ökat. Till
i den bemärkelsen
åren också utvecklats
att mångfalden
främst

stor del beror

också

pedagogiska

grepp
arena. I bästa

ningens

fall

med

bildningsanordnare
dem.

detta på att nya utbildningsanordnare
har tillåtits
agera på den kommunala

andra

det att de studerande kan välja utoch arbetsformer
som bäst passar
utbildningsanordundantag
att
vara

betyder
arbetssätt

än så länge
sig utifrån sin metodik
dock

Det torde

med

vuxenutbild-

och att de sökande

nama profilerar
dana profiler någon större betydelse.

tillmäter

så-

grundtankar är att olika utbildningsanordnare
En av Kunskapslyftets
Så har också skett och det verkar tydligt
satsning.
ska utnyttjas i denna
och en ökad
att detta resulterat i ett breddat utbud, större tillgänglighet
pedagogisk mångfald. Profilering
av utbud och metodik har varit tydlig.
tillgänglighet

Önskvärt

och utökade
är att denna profilering
das även efter Kunskapslyftet.
Ett problem för externa utbildningsanordnare

kan erbju-

är att de - även om de
för de
i läroplanen
har pedagogiskt utbildade lärare, följ er intentionerna
inte får sätta bekursplaner
och Skolverkets
skolformema
frivilliga
eller ett slutbetyg
tyg, som kan föras in i ett samlat betygsdokument
kommunal
rektor sanktiovuxenutbildning,
från kommunal
om inte en
rektorn innebär det också ett
nerar dessa betyg. För den kommunala
där betyg satts av lärare
problem att tvingas utfärda betygsdokument,
enligt gällande föbetyg
kompetens
vilkas
motsvarande,
att sätta
om
han/hon kan ha svårt att hålla sig informerad.
reskrifter
På grund-

och gymnasieskolnivå

medger

skollag

och förordningar

grundsärsom fristående
för vuxfinns
inte
medgivande
sådana
Några
och gymnasiesärskolor.
omfattande
istället
ett
enutbildningen.
Där har under Kunskapslyftet
vilket torde betyda att både behov av mångutvecklats,
entrepenörskap
såväl

grund-

fristående

fald och möjligheter

och gymnasieskolor

att erbjuda

sådan mångfald

finns

i många

kommu-

ner.

Kunskapslyftskommittén
uppvisats

under

finner

Kunskapslyftets

ligt vidareutvecklas.

att den mångfald
som
och om möjår kan bibehållas

det angeläget
första
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Kunskapslyftskommittén

7.6.3

för

Svenska

Kursen

andra

utreda

att ytterligare

avser

vuxenutbildningsenheter
om fristående
i sitt slutbetänkande.
förslag

frågan

och återkomma

invandrare

med

och

invandrarfrågor

invandrare

täcker en mycket heterogen grupp människor
och
enskild
invandrare
behöver
ha
mycket gemensituationen
inte
en
för en större grupp.
samt med genomsnittet
definitionen
har alla som är födda i ett
Med den vidaste statistiska

Begreppet

för

deras barn en invandrarbakgrund.
Gruppen består då av
människor,
många utan att tänka på sig själva som
cirka 1,6 miljoner
detinvandrare
i något avseende. Med en snäv definition
är invandrare
annat land eller

samma som utlandsfödda
registrerade
0,4 miljoner

utländska
har

Kunskapslyftskommittén
och livslångt

Vuxenutbildning

Kunskapslyftets

första

ska upphöra

vandrare

nala vuxenutbildningen,
invandrarna

medborgare.

invandrare

år SOU

i Sverige
i

Situationen

-

underlätta

integreringen

remissinstanserna

garna i de särskilda hearings vilka Kunskapslyftskommittén
anordnade i anledning av KLK:s
Utbildningsdepartementet

styrkte

kommitténs

och under

föreslagit

som egen skolform
vilket också skulle
Såväl

inför

att Svenska för inoch integreras i den kommu-

1998:51

i vuxenutbildningen.

det omkring,
delbetänkande

föregående

sitt

lärande

Då finns

SOU 1995:76.

av

som deltarespektive

förslag

till-

förslag.

Nuläge
visar att av
Skolverkets
utvärdering
sfi
av Svenska för invandrare
läsåret 1993/94 hade endast 48 prodem som började stl-undervisning
två år senare. Skillnaderna
den s.k. sfi-nivån
cent uppnått
var stora
hade
bosnationaliteter.
dem
mellan
olika
Av
som
hade 60 procent uppnått sfisom modersmål
efter två år. Sämst gick det för dem som hade Vietnamesiska,
soMindre än 20 procent av dessa
malia och thailändska
som modersmål.
l997c.
Av dem som började
uppnådde nivån efter två år Skolverket,

niska/kroatiska/serbiska
nivån

studera

sf1 läsåret

1994/95

år. Av dem som påbörjade
före
godkänts
22 procent

Skolverket,

l998h.

8 19-0609Vuxenutbildning

efter två
hade 44 procent uppnått sfi-nivån
1996/97 hade
sina studier i denna skolform
hösten

1997

-

det vill

säga ett år senare
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faktor

En viktig

när det gäller

från den s.k. IALS-studien
lands

på respektive

heten

mellan

skillnaderna

se

kunde man
att
var särskilt stora i Sverige.
tillsambelysta har Skolverket

närmare
att få dessa förhållanden
Kunskapslyftskommittén
med
satsat på två projekt
mans

på

läsfärdighet
utbildningsbakgrund,
rar invandrarnas
resultat
Preliminära
situation
på arbetsmarknaden.
finns

redan

läsfárdig-

och infödda

För

studier

i

Redan uti-

konstatera

språk,

officiella

invandrare

och deras integrering

invandrarna

är deras språkkunskaper.
avsnitt 3.2, som undersökte

och på arbetsmarknaden

samhället

och ytterligare

rapporter

som analysesvenska och

en av dessa
att redovisas un-

från

kommer

der år 1999.
arbete.
har av flera skäl svårt att
De som inte uppnått sfi-nivån
och arbetspå arbetsplatsen
språkproblem
vill undvika
Arbetsgivama
arbetar i första hand med olika arbetsmarknadspolitiska
förmedlingarna
för att stötta denna grupp.
Arns anser att det vore önskvärt med en förstärkning
av svenskuntid som asylsökande. Dessutom
redan under invandrarnas
dervisningen

åtgärder

och övriga integfå mer av svenskundervisning
för att inte halka efter. Arns hävdar att det är av yttersta
både inom
invandrare
vikt att kommunerna
satsar mer på utomnordiska
skolan. Vidare anser
och inom den reguljära
arbetsmarknadspolitiken

bör anhöriginvandrare
rationsinsatser

Ams

att svenskundervisningen
Detta skulle

med individuellt

bör kombineras

att praktisera
ge möjlighet
Arbetsmarknadsstyrelsen,
arbetslivskontakter.

sad arbetspraktik.
ket och knyta

arbetsförmedlingen

När

anpassprå-

1998a

från
för invandrarna
ansvaret
har en del som sagt uppnått sfi-

över

tar

efter introduktionsperioden

kommunen

svenska

att studera svenska, trots att nivån
sñ-nivån
nått
är situationen
extra
inte är uppnådd. För dem som inte
Även för andra krävs dock ofta fortsatta insatser innan de är
besvärlig.
redo för de åtgärder t.ex. yrkesutbildning
som Arns kan erbjuda. Det
nivån

och andra inte. Somliga

slutar

sociala
som ofta behövs är insatser som stärker deras svenskkunskaper,
allmänteoretiska
kunskaper.
och
självförtroende
kompetens,
skrivs in på arbetsförmedlingen
utan att ha tillräckliga
Att individer
i svenska

kunskaper

svenskundervisning
minskat

det senaste
sökande

har hänvisat

Ams

året eftersom

med bristande

är det ett problem

arbetsförmedlingen

gärder

hos

gäller

särskilt

Ams

tvingas

att erbjuda

för sina resurser för arbetsmarknadshar
i arbetsmarknadsutbildningen

arbetsförmedlingen

svenskkunskaper

Arbetsmarknadsstyrelsen,

skolväsendet.

Enligt

problem.

stort

ramen
Svenskundervisningen

utbildning.
dock

är ett
inom

till

medvetet
det reguljära

1998a

att det inte finns några riktigt bra åtför dem med dåliga språkkunskaper

dem som inte nått sñ-nivån.
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För vissa invandrare

kan problemen

vara särskilt stora och svåra att
efter två år
inte uppnåttsfi-nivån

hantera.

till att en person
Anledningen
ex vara att personen drabbats av psykiska problem på grund av
Dessa problem kan vara uppenbara vid ankomsten till
krig i hemlandet.
Sverige, men de kan också visa sig först flera år efteråt. Det måste till
kan

något annat än intensivare
problem.

studier

för att lösa sådana personers

språk-

Reflexioner
Invandrarutredningen

har lagt sina förslag

och regeringens

proposition

Skolverkets
av dessa förslag har antagits av riksdagen.
har redovisats till regeringen.
uppdrag om stl-undervisningen
har lämnat förslag i sitt senaste delbetänKunskapslyftskommittén
i anledning

och
bör upphöra som egen skolform
om att stl-undervisningen
kommunala
den
fonn
svenska
andra
inom
språk
i
som
ges
av
på såväl grundläggande
vuxenutbildningen
som gymnasial nivå.

kande

istället

vidhåller

Kunskapslyftskommittén
höra

skolform

Kunskapslyftskommittén

avvaktar

som egen
vuxenutbildningen.

och

attsfi bör upp-

sitt förslag

integreras

regeringens

i den

förslag

kommunala

i denna fråga.

kunskaper i
grundläggande
Sfi syftar till att ge nyanlända invandrare
svenska språket och om det svenska samhället. Frågan om att skaffa sig
dem
dock mer
och att utveckla
kunskaper
i svenska språket
- är
komplicerad
än så. Förutom insatser som mer direkt kopplas till utbildning, exempelvis
att vidga sitt arbete
pryo och praktik, avser kommittén
och utbildning
i ett perspektiv
validering
till att också se vägledning,
som inkluderar

sociala

åtgärder,

I Kunskapslyftskommitténs

arbetsmarknadsåtgärder
slutbetänkande

att vidga utbildningsperspektivet
och konsekvenser
av utbildning
perspektiv.

etc.
avser

och försöka

för

invandrare

kommittén

se möjligheter
i ett helhets-
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och utbildningsutbud

7.7

Läroplan

7.7.1

Läroplansfrågor
föreslog

Kunskapslyftskommittén
1998:51

ringar

delbetänkande

i sitt föregående

till

borde se över och ta fram förslag
att Skolverket
och kommunal
för
gymnasieskola
och ordval i den

SOU
fonnule-

vuxenutbild-

skulle kunna
så att den genomgående
läroplanen
gemensamma
betonade då också att
Kunskapslyftskommittén
läsas med "vuxenögon.
profil och särprägel som en utbildvuxenutbildningens
den kommunala
mellan
sambandet
liksom
tydliggöras,
måste
för vuxna
ningsform
påbyggvuxenutbildning,
gymnasial
vuxenutbildning,
grundläggande

ning

och uppdragsutbildning.

nadsutbildning

Kunskapslyftskommittén

Sedan

har

lämnat

sitt

delbetänkande

har

fortskridit.

utvecklingen

ska

Skolverket

enlighet

i

med

för

regleringsbrevet

1999

"inom ramen för sitt uppdrag beläroplanen för unga
i den gemensamma
profil och
Vuxenutbildningens
kommunala
och vuxna, Lpf 94, om den
och bättre
för vuxna kan bli tydligare
särprägel som en utbildningsform
skall
speciellt
Verket
krav.
arbetslivets
och
behov
mot
vuxnas
svara
mellan målen för grundläggande
vuxenutanalysera samstämmigheten
och vid behov föreslå föroch målen för gymnasial utbildning
bildning

1998b

Utbildningsdepartementet,
döma

och förslå

ändringar.
och

krav

förändringar

Utgångspunkten
skapa

studerande

möjligheter

inom

skall vara att upprätthålla
samma kunskapsmellan
och likvärdighet
till jämförbarhet

vuxenutbildningen

Uppdraget

och i ungdomsskolan.

skall delredovisas
senast den 15 oktober 1999.
Skolverket
ska vidare i enlighet med regleringsbrevet

under år 1999

såsom läroav styrdokument
av vilka förändringar
för
att
kursplaner och nationella
anpassas
prov m.m.
till de speciella förutsättningar
som gäller för vuxenutbildningen".
1998m
Skolverket,
Skolverket
anger också i sin Utvecklingsplan
att man avser att analysera behovet av särskilda mål för vuxenutbildstyrdokumenten
i de nationella
till flexibilitet
ningen, hur möjligheterna
behovet

analysera

plan, programmål,

och bristande

utnyttjas

samordning

gett Skolverket

téns tidigare
till regeringen

förslag

styrdokument

senare i år.

Kunskapslyftskommittén
utvecklingen
sivt diskuterat

har under det gångna året också mer intenlärande i
och livslångt
av Vuxenutbildning

I detta utvecklingsperspektiv
perspektiv.
i stort ytterligare
vuxenutbildningen
sättas om inte

ett längre

och regelverk.

med tillfredsställelse

konstaterar
att regeett sådant uppdrag som väl svarar mot kommitredovisning
och avvaktar med intresse Skolverkets

Kunskapslyftskommittén
ringen

mellan

kan givetvis
behöver

ifråga-

profileras.
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torde

Detta

inte

torde

med

vara möjligt
och kommunal

gymnasieskola

enbart en gemensam
för
läroplan
vuxenutbildning.
En sådan profilering

snarare kräva
utbildningen

stödda

livslångt

måldokument
för den samhällsett gemensamt
för vuxna i perspektiv
formell
och
utbildning
av
Detta utesluter inte den nuvarande ordningen med för

lärande.

och kommunal

gymnasieskola

vuxenutbildning

gemensamma

kurspla-

ner och betygskriterier.
avser att återkomma

Kunskapslyftskommittén

till dessa frågor

i sitt slutbetänkande.

7.7.2

Kursutbud

Kunskapslyftskommittén

föreslog

och livslångt

Vuxenutbildning

året med Kunskapslyftet

första

i

lärande
SOU

tetiska

föregående

sitt

Situationen

1998:51

delbetänkande

inför

och under

dels som princip att esvuxenutbildning,
även i kommunal

ämnen borde få förekomma
dels att allmänna ämnen skulle kunna delas upp i delkurser och att en
försöksverksamhet
skulle kunna genomföras
med naturvetenskapliga,
och ekonomiska

samhällsvetenskapliga
Sedan kommittén
nat sitt
1998m.

avlämnat
till

förslag

baskurser.

sitt betänkande

utveckling

av

har Skolverket

överläm-

Skolverket,

vuxenutbildningen

att man vad gäller kursutveckling
behovet
i arbetsliv och samhällsbasfärdigheter
analysera
avser att
av
liv, göra en studie av kunskapsområden,
följa den internationella
utoch forskningen
vecklingen
samt stödja och stimulera
en efterfråI det framhåller

Skolverket

gestyrd vuxenutbildning.
Det
vilka

samlade

nationella

kursutbudet

fastställt

Skolverket

l 000 lokala

kurser,

nivå. Många

lokala

kursplaner.

för vilka

lokala

kursplaner

fastställts

på kommunal

av kurser inom dataområdet,
det
kan
också
så,
de
till de nationella
komplement
utgör
att
ett
men
vara
kurserna på så sätt att de är vuxenanknutna.
lokala
kurser skulle
Många
därmed kunna utgöras av ersättare till de tidigare från gymnasieskolan
särskilda

kurser

kurser för
av 850-900
finns
cirka
ytterligare
Därutöver
utgörs

yrkesinriktade

för kommunal

utgörs

kurser

vuxenutbildning.

råde i kursutbudet.

bland

S.Y.-kursenna
Om så är fallet

som fanns fastställda
visar det på ett bristom-

Skolverket

avser att i ett pilotprojekt
i några kommuner.

det av lokala kurser
I avsnitt 7.8 återkommer
att införa

troligtvis

andra estetiska

Kunskapslyftskommittén
ämnen i kommunal

granska
med förslag

vuxenutbildning.

utbu-

om
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vidhåller

Kunskapslyftskommittén
allmänna

ämnen

skulle

kunna

förslag
att
delkurser
och
i
att
upp
med naturgenomföras
ekonomiska
och

sina

delas

skulle kunna
en försöksverksamhet
samhällsvetenskapliga
vetenskapliga,

tidigare

baskurser.
också att regeringen
föreslår
uppdet stora utbudet av
granska
inte
bara
att
med
att granska och vid behov återkomma

Kunskapslyftskommittén
åt Skolverket

drar
lokala

kurser

förslag
Kommittén

utan
till ett kompletterande

get till utvecklingsplan
förslag
med ytterligare

anmält i förslaav det arbete Skolverket
vid behov i sitt slutbetänkande
och återkommer
kursutbudet.

avseende

Utveckling
betyg

kursutbud.

resultatet

avvaktar

7.7.3

nationellt

av

testinstrument,

nationella

prov,

och omdömen

Kunskapslyftskommittén

har vid

olika

tillfällen

i sina kontakter

med

studieförbund
och andra utbildningsanordfolkhögskolor,
nationella
testinstrument,
frågan
på
prov, betyg och omom
nare stött
liknande instrument
och
diagnostiska
dömen. Ofta handlar det om
prov
På dessa områden, och
i vägledningsarbetet
men även för validering.

kommuner,

finns tidigare erfarenheframför allt på vägledningsområdet,
dessutom
kapitel
5 utvecklar
framgick
Som
på.
falla
tillbaks
ter att
av
och
vägledning
både
för
instrument
utbildningsanordnare
många
nya
utbilmellan
många
samarbete
och det finns ett etablerat
validering
det gäller

ningsanordnare
Skolverket

när det gäller dessa frågor.
i sitt beslut i tillsynsärendet

har också

1998a

klarlagt

skillnaden

beträffande
mellan

Ron-

frivilliga

Skolverket,
fritt att anordna och urprov som det står kommunerna
i Kunskapslyftet.
valstest vilka inte får förekomma
hade de sökande i Ronneby fått
Inför en kursstart i "IT och kämämnen
på testet
Resultaten
slutledningstest.
s.k.
obligatoriskt
genomgå
ett

neby kommun

diagnostiska

eller som
i utbildningen
instrument
inte som ett diagnostiskt
"är det enligt
Eftersom
urvalsinstrument.
testet var obligatoriskt
mening en rimlig bedömning
Skolverkets
att deltagarna uppfattade att
användes

för att kunna delta i utett bra resultat på testet var en förutsättning
med de bestämmelser
bildningen
något som inte är förenligt
om urval
om statligt stöd till särskilda satsningar
som anges i 10 § förordningen
i
Testresultat
ingår inte som urvalskriterium
vuxna.
på utbildning
av
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nämnda

förordning,

endast de sökandes

status på arbetsmarknaden

och

utbildningsbakgrund.
Två

andra

sionsstadiet.

intressanta

utvecklingsområden

befinner

sig på diskus-

Det handlar

å ena sidan om utveckling
av betyg och omdömen för att möta nya krav från studerande och andra avnämare och å
andra sidan om ökade möjligheter
använda sig
att i vuxenutbildningen
standardiserade,
nationella
av
prov.
I det förra

fallet

finns

bl.a.

en diskussion
om hur man i betyg och
och färdigheter
förmågor
som social
kompetens,
ansvarstagande,
förmåga att samarbeta, att lära nytt och
kommunicera.
I detta sammanhang
kan nämnas ett utvecklingsprojekt
omdömen

ska uppmärksamma

och som handlar om folkhögskolomas
som drivs av Folkbildningsrådet
studieomdömen.
Hösten 1997 ombads intresserade skolor att komma in
med

projektförslag.

och de bedrev
fortfarande
veckla

Fem

folkhögskolor

utvecklingsarbete

fortsätter.

jämförbarheten

under

De olika

korn

att engageras i projektet
1998, ett arbete som i vissa fall

delprojekten

i folkhögskolomas

handlar
omdömen,

både

om att utatt pröva frågan

skalan kontra kursrelaterade
betyg och om antalet
om den relativa
undersöka
den
skalsteg samt att
process som leder fram till studieomdömena.
En
sociala

folkhögskola

undersöker

dimensionen,

test för personlighetsmätning

exempelvis

på folkhögskola;

tredje

fler

en annan skola norrnrelaterade
skalsteg än de nuvarande
fyra. Att

för studieomdömena

för

testinstrument

den

före och efter tiden
studieomdömen
konkretisera

och en
kriteriema

och kunna

dem på ett mer kommunisynliggöra
för att kunna förstärka dialogen mellan läraoch för att kunna föra över mer av ansvaret för
ren och kursdeltagaren
studierna på kursdeltagaren.
cerbart

sätt är också viktigt

andra

diskussionen

standardiserade,

nationella

Den

rör möjligheterna

något

slags

Sådana

prov
mer allmänt i marknadsföringen,
som ett
erbjudande till alla innevånare i en kommun att testa sig själva för att se
hur man ligger till på en nationell
skala. Nationellt
normerade prov är
också viktiga för lärare och studerande att frivilligt
kunna ta till under
studietiden.
Problemet
den
flexibla
i
vuxenutbildningen,
nya mer
som
skulle

dels kunna

prov

att använda

i vuxenutbildningen.

användas

är att de nationella
nu utvecklas bl.a. till följd av Kunskapslyftet,
prov
utarbetas
Skolverket
inte
tillhandahålls
provbanksfonn
i
som
av
en
som
lärare och studerande kan använda sig av vid de tidpunkter
och tillfällen och i de ämnen

i vuxenutbildningen
bäst.
som passar deltagarna
Nationella
prov skulle också kunna ha en plats att fylla i den kommunala uppföljningen
och kvalitetssäkringen
av såväl externa och egna
kommunala

grundläggande

utbildningsanordnare
och gymnasiala

när

det

gäller

vuxenutbildningen.

kurser

inom

den
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och utvecklingen
att diskussionen
anser det nödvändigt
utveckling
båda dessa utvecklingslinj
av nya slags
erför
grundlägnationella
till
ökad
tillgång
omdömen
och
betyg och
prov
Kommittén

utefter

fortsätter

har med

Kommittén

för

regleringsbrevet
1999 ska redovisa
passas
ningen.

till

de

inom vuxenutbildningen.

kurser

gande och gymnasiala

intresse

noterat

speciella

i enlighet

att Skolverket

1998b

1999 Utbildningsdepartementet,
hur utformningen
av nationella

förutsättningar

som
med
stora förhoppningar
ser
föreslår
och
detta
arbete
att
av
Skolverket

även i övrigt får

det arbetet

i uppdrag

när det gäller

vecklingsarbete

år

prov m.m. kan angäller för vuxenutbild-

Kunskapslyftskommittén

resultatet

med

under

fram mot

att bedriva

betvgskriterierna

ett utoch att

på ett fruktbart
sätt bär kunna ske i samarinte minst folkutbildningsanordnare

bete med andra

bildningen.
kriteriema

Att konkretisera

att kommunicera
och kursdeltagaren

tydliga

och lätta

mellan

läraren

så att de blir
dialogen
för att förstärka
är viktigt
vuxenutbildi såväl den kommunala

för betyg

och studieomdömen

för att
Det är också en förutsättning
som vid folkhögskoloma.
På
kursdeltagaren.
på
kunna föra över mer av ansvaret för studierna
på basfárdigheter
vilket sätt den ökade efterfrågan
som social komoch ta ansvar
kommunicera
lära
förmåga
ldeativitet,
nytt,
att
petens,

ningen

in i betygskriteriema

och komma

ska dokumenteras

behöver

också ut-

redas vidare.

Estetiska

7.8

samt
7.8.1

idrott

ämnen,

och hälsa

specialarbete

Estetiska

ämnen

och estetisk

5.2.5 har Kunskapslyftskommittén
avseende
föreskrifter
ning av nu gällande
gymnasial nivå.
I avsnitt

verksamhet

gett en kortfattad
estetiska ämnen

beskrivm.m.

på

Umeå uniav år 1997
behov
och konutreda
versitet, pedagogiska institutionen,
att närmare
sekvenser av att tillåta estetiska ämnen på gymnasial nivå i kommunal
i januari 1999. Rapporten
Uppdraget redovisades
vuxenutbildning.
ger

Kunskapslyftskommittén

en fyllig

bild

uppdrog

i slutet

av gränsdragningsproblematiken

i historisk

belysning,
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olika

några

perspektiv

slag om att införa

Sammanfattning

estetiska

därefter

för-

vuxenutbildning.

ämnen i kommunal

mellan

olika

inom

vuxenutbildningsanordnare

det

som utredarna behandlat är inget annat- påpekonstruktion,
och som sådan avspeglar den för-

estetiska

ämnesområdet

kar de

än en social
som rådde vid den speciella

hållanden

och lämnar

av rapporten

gränsdragning

Den

på denna problematik

tidpunkt

då gränsen

drogs. Poli-

med rådande värderingar
av
spelat en roll, och ungdomskohar även haft betydelse. När sådana förhållans mål och organisation
visat sig svårt att upprätthar det också i praktiken
landen förändras,

tiska

maktförhållanden

olika

kvalifikationer

hålla

de fastlagda

har tillsammans

och kompetenser

gränserna.

En nännare

varken varit
gen att gränserna
och förhandling.
omvandling

fixa

eller

granskning
oomstridda

avslöjar
utan

följaktlii ständig

Den gräns som ändå drogs för ett par decennier sedan vilade på föå
reställningen
att skilja på yrkesutbildning
att det skulle vara möjligt
fritid
å
den
meningsfull
med
inriktning
på
och
bildning
sidan
en
ena
färdigheter och fönnågor som krävandra. Med andra ord: kunskaper,

slag än de som kunde
des för ett yrkesutövande
var av ett annorlunda
under fritiden.
De estetiska ämnena hänfördes
komma till användning
ansvarsområde.
Yroch därmed till folkbildningens
till fritidssektom
vuxenutbildningdäremot blev den kommunala
utbildning
Även
återstod
klara
den
gränsdragningen
om man lyckades
ens ansvar.
skulle föras som inriktades
med vart den utbildning
ändock problemet

kesinriktad

Det här illustrerar
kompetens.
på en allmän medborgerlig
en mycket
svårligen
den att en komplex verklighet
sanning, nämligen
allmängiltig
entydiga
kategorier.
låter sig uppdelas i
dessutom
komplexiteten
framhåller
utredarna
utveckla
i
estetiska
de
fömiågor
ämnen
att
anses
som
genom
flexibilitet
arbetsmarknaden.
Kreativitet,
allt högre grad efterfrågas
av
till vad det är
och förmåga till samarbete kan tjäna som en illustration
I våra dagar har

ökat just

fråga om. Större krav ställs också rent allmänt på den kommunikativa
i drama och bildkunskap
och till denna kan undervisning
förmågan,
blivit allt viktibidra. Vidare har förmågan att uttrycka sin personlighet
samhälle, och vi är ständigt
eller senmodema
gare i vårt postmodema
har
Därmed
involverade
i en pågående identitetsskapande
process.
inom det estetiska området fått en helt annan och
olika verksamheter
än tidigare, då estetiska ämnen sågs som "terapiämnen".
vuxenutbildning
Eftersom staten genom kommunal
sett som sin uppgift
de utbildningsbehov
att tillgodose
som uppfattas som angelägna, är det
större dignitet
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kanske
munala
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dags att avskaffa
vuxenutbildningen.

förbudet

mot estetiska

ämnen

inom

den kom-

talar således för att estetisk ämnen i våra dagar är så viktiga
också inom kommunal
vuxenutbildning.
De
att de borde förekomma
allmänna
kvalifikationer
estetisk
utbildning
emellertid
är
som
ger
en

Mycket

sak. Problemet

ställer

bildning

annorlunda

de specifika

är svårbedömda.

satsning

sig något

om vi istället riktar uppyrkeskvalifikationer
mot
som estetisk utska ge. Arbetsmarknadsutsiktema
inom det estetiska området

märksamheten

Det

på estetiska

torde

dock

att motivera
vara tveksamt
en ökad
utifrån prognoser
ökad
efterom en
det konstnärliga
och kulturella
området.

utbildningar

inom
av arbetskraft
Frågorna som rör värdet

frågan

estetiska yrkeskvalifikationer
av specifika
och svaren minst av allt enkla. Mer entydig blir bilden enligt
utredarnas
uppfattning
anläggs. Det är otviom ett rättviseperspektiv
så att grupper av vuxna är utestängda från möjligheten
velaktigt
att på
utbildning
ett relativt enkelt och billigt sätt skaffa sig en grundläggande
inom det estetiska området. Estetiska utbildningar
inom folkhögskolorär många

sett ojämnt
nas eller privata skolors regi är geografiskt
de ställer sig därför också mycket dyrare. Det försvårar

fördelade,
också

och

för den

sig för att försöka kvalificera
som efter att ha fyllt tjugo år bestämmer
i
sig för en högre estetisk utbildning.
Visserligen
är formell behörighet
form av skolmeriter
i normalfallet
inte något behörighetslcrav,
då
men,
måste uppvisa reella färdigheter
och kunman istället i antagningsprov
skaper inom området, återstår problemet
var en sådan reell kompetens
ska förvärvas.
kommunens

Svaret blir

rimligtvis

att man borde

kunna

vända

sig till

vuxenutbildning.

Utredama

har inte närmare undersökt eller diskuterat vilka konsekvenserna skulle bli för olika folkbildningsanordnare
om man avskaffar
förbudet
för estetiska ämnen inom kommunal
Eftervuxenutbildning.

genomgår
som vuxenutbildningsfáltet
utbildningsbehovet
tillräckligt
att vara
kunna

så kommer
en stark expansion
för
alla
intressenter
ska
stort
att
konkurrens
med samarbete. Utre-

samsas inom det och ersätta
har också ställt sig frågan om man skulle undanta estetiska påfrån kommunal
byggnadsutbildningar
vuxenutbildning
just för att slå
dama

vakt

för folkhögskolor
med prestigeutbildom rekryteringsunderlaget
ningar inom det estetiska området. Utredama
avstår dock ifrån ett sådant förslag,

eftersom

det väl ändå inte är troligt

av den högre estetiska utbildningen
i kommunerna.
utsträckning

kommer

att dimensioneringen

att öka i någon nämnvärd

Sammanfattningsvis
bildning

bildning.

att flera skäl talar för att utanser utredarna
det estetiska området bör få ges i kommunal
vuxenutbör
De vill då främst framhålla
innebära
rättviseaspekten
som

inom

att tillgängligheten

till

olika

slags utbildningar

bör vara densamma

för
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alla, oavsett

uppdelningen
dan

om man fyllt
i kunskaper

tjugo

kvalifikationer

respektive

år eller inte. Vidare

för fritid
för

och personlig

yrkeslivet

menar utredarna att
utveckling
å ena si-

å den andra

sidan

inte

och sociala basfärdigheter
en stark personlighet
är idag i än högre grad än tidigare en tillgång också när det gäller att
hävda sig på arbetsmarknaden.
Däremot
anser utredarna det tveksamt
är meningsfull;

längre

och kulturella
inom det konstnärliga
omestetiska
perspektiutbildningar.
ökad
I
satsning
på
en
lärandet är det dock kanske inte någon större olävet av det livslånga
utbildning
estetisk
inte kan omsättas inom ett speciella
genhet om en

på arbetskraft

om efterfrågan
rådet motiverar

ning,

och därvidlag

utbildningskapital

Estetiska

sin utbildbör alltid finnas att komplettera
estetiskt
inriktat
i
gjorts
är de investeringar
ett
som
också nyttiga.
förmodligen

Möjligheter

yrkesområde.

ämnen
anmälde

Kunskapslyftskommittén

i

sitt

1998:51
SOU
som sin avsikt att föreslå
låtas på gymnasial nivå inom kommunal
har därefter

betänkande

föregående

delbetänkande

att estetiska ämnen bör få tillKommitténs
vuxenutbildning.

remissbehandlats.

En överväldigande

majoritet

och
Folkbildningsrådet
även Folkbildningsförbundet,
av remissvaren
blev
studieförbund
såg det som naturligt
flertalet
att estetiska ämnen
utbud.
Vuxenutbildningens
kommunala
också
den
del
av
en
dispens
har under år 1998 beviljat
Regeringen
ett antal kommuner
att erbjuda

2 kap 6§
vuxenutbildning
om kommunal
estetiska
alternativt
ämi estetiska karaktärsämnen

i Förordningen

från förbudet

kurser

nen.
Kunskapslyftskommittén
tiska

ämnen

i kommunal

har diskuterat

vuxenutbildning.

frågan
Umeå

om att införa estehar i sin
universitet

föreslagit detta.
och
för att så bör ske. Ett skäl är att gymnasieskola
i övrigt har gemensam läroplan, exakt likvuxenutbildning
kommunal
och hälsa,
kurser i idrott
undantaget
kursutbud
artat gymnasialt
betygskriterier
och schack
Specialidrott
etc. Ett annat skäl- samma
det centrala
egentligen
är önskemålet
att på olika sätt stödja utveckdär de estetiska ämnena torde
lingen av vuxnas sociala basfärdigheter,
i estetiska
ha en viktig uppgift att fylla. Ett tredje skäl är att utbildning
område
estetiska
ämnen i sig utgör en bas för fortsatt lärande inom

rapport

Flera

till kommittén
skäl talar

dena och för att utveckla

ett yrkeskunnande.

Kunskapslyftskommittén
häver

den inskränkning

föreslår
i utbudet

att regeringen
uppnivå som fäpå gymnasial

därför
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reskrivs

i Förordningen
avseende

kap 6§

Estetisk

verksamhet

Estetisk

verksamhet
inom

något

estetiskt

mat program i gymnasieskolan.
har
Kunskapslyftskømmittén
ska få förekomma

Den är däremot en obligatorisk
eller Specialutforpå ett nationellt

område.

för alla elever

kurs kämämneskurs

verksamhet

2

vuxenutbildning

om kommunal
ämnen.

estetiska

och den ger varär en kurs om 30 gymnasiepoäng
för fortsatta studier eller utgör en ingång till fortsatt ut-

ken behörighet

bildning

SOU 1999:39

också

frågan

diskuterat

vuxenutbildning.

i kommunal

om estetisk
Det kan

med ovan anförda argument. Kursen i estetisk verksamsynas naturligt
eller utgör del i
kan
dock
ifrågasättas.
het
Den ger varken behörighet
Den skulle däremot kunna locka många människor
yrkesutbildning.
för att
en kurs i teckning, drejning eller liknande
Estetisk verksamhet
skulle med andra ord kunna fun-

som skulle vilja
pröva på studier.

studiemotiverade
likaväl
för annorlunda
som
gera som en inkörsport
i arbetet med att utveckla sociala
kursen skulle kunna fylla en funktion
Eskilstuna,
Gagnef och
exempelvis
Många kommuner,
basfärdigheter.
för att
helt eller delvis
i orienteringskurser
det
finns
vilket
tyder
på
vuxenutbildningen,
underlätta
inträdet i
att
ett
också
för att införliva
behov av denna kurs. Ett annat tungt argument
utbud är
Vuxenutbildningens
estetisk verksamhet
i den kommunala

Sjöbo,

har lagt in kursen

önskemålet
nationella

olikheter

att undanröja
kursutbudet.

På

och kommunal

gymnasieskola

mellan

de olika

underlättas

så

sätt
vuxenutbildning,

skolforrnema
samverkan

i det
mellan

för stude-

exempelvis

rande på individuella
Estetisk

program.
och
i gymnasieskolan
är en kämämneskurs
och specialutforrnade
Om
på nationella
esteprogram.
vuxenutbildskulle bli en kämämneskurs
i kommunal

verksamhet

alltså tvingande
tisk verksamhet

så skulle alla studerande
som önskar slutbetyg tvingas läsa kurdäremot
förekom
Om
den
som en av många kurser i det utbud som
sen.
finns på gymnasial nivå, så skulle den kunna erbjudas i den omfattning

ning,

som svarar mot intresse

och behov.

Kunskapslyftskømmittén
den inskränkning
i Förordningen
avseende

estetisk

kommitténs

vuxenutbildning

i utbudet

upphäver
föreslår
att regeringen
nivå som föreskrivs
på gymnasial

om kommunal
verksamhet.

bestämda

vuxenutbildning
Det

uppfattning

inte ska betraktas

är

dock

att

kursen

2

6§

kap

Kunskapslyftsi kommunal

som kämämneskurs

-

och
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alltså

7.8.2

och hälsa

Idrott

Ämnet

att den studerande

för

vara tvingande
ett slutbetyg.

ska kunna

få ut

Specialidrott

samt

av två kurser, kurs A och B. Idrott och
och alltså obligatorisk
för alla elehälsa, kurs A, är en kämämneskurs
Målet for kurserna är dels
program i gymnasieskolan.
ver på nationella
idrott

och hälsa består

att pröva skilda fysiska aktiviteter
att ge eleverna möjlighet
som anoch intressen, dels att ge dem förutknyter till deras egna erfarenheter
kunna reflektera
sättningar
över och analysera vägar
att självständigt
för att nå hälsa och välbefinnande
ur såväl ett individuellt
samhällsperspektiv.
vidare
ett
som
Det är inte möjligt att erbjuda vare sig kurs A eller kurs B i kommunal vuxenutbildning.
och metoder

finns också två kurser, kurs A och B. Kurserna
I ämnet Specialidrott
så att förutsätti specialidrotten,
ska ge eleven kunskap och färdighet
kunoch samtidigt ge grundläggande
ningar skapas för en idrottskarriär
skap om det ideella ledarskapets betydelse i samhället.
Det är inte heller möjligt
vuxenutbildning.

vare sig kurs A eller B i kom-

att erbjuda

munal

Regeringen
och

Munkedal

vuxenutbildning

har under

föreskrifter

att trots
på försök
i ämnet

enutbildning

två kommuner

år 1998 medgivit

i Förordningen

få anordna

idrott

kurser

och hälsa.

Vid

inom

Vetlanda
kommunal

om
sin gymnasiala

Vux-

Kunskapslyftskommitténs

om att inom kommunens
kunna erbjuda bland annat fysisk verksamhet.
vuxenutbildning
Betyg i ämnet idrott och hälsa kurs A och B är i vissa fall en förutpå
för idrottslärarutbildning
för fortsatta
studier, exempelvis
sättning

besök

i Borås

ldrottshögskolan.

också

uttrycktes

Detta

klaras via handledning

behov

önskemål

torde

och prövning

dock vara marginellt
och kunna
Viktigare
i gymnasieskolan.
är i så
av dels att få ökade kunskaper om

fall även vuxna studerandes behov
för dem som så önskar
hur man på ett bra sätt sköter sin hälsa, dels
Verksamhet.
På
fysisk
få
viss
utöva
att
samma sätt som för estetisk
också dessa kurser i
verksamhet
är ett tungt argument för att införliva
utbud viljan att undanröja olikheVuxenutbildningens
den kommunala
kursutbudet.
i det nationella
Att möjter mellan de olika skolforrnerna
vuxenutbildningen
liggöra idrott och hälsa även i den kommunala
unoch kommunal
samverkan
mellan
gymnasieskola
derlättar
också

vuxenutbildning,
Betyg
vis

exempelvis

i specialidrott

på ldrottshögskolan.

utgör
Det

för studerande

på individuella

inte behörighetskrav
är kanske

inte

program.
för studier exempel-

heller

den

kommunala
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Vuxenutbildningens

huvuduppgift
möjlighet
att ge människor
att utidrottskarriär
kan
väsentligare
en
men
vara att ge grundläggande
kunskap för att utveckla ett ideellt ledarskapet.
veckla

föreslår

Kunskapslyftskommittén
den inskränkning
i Förordningen
avseende
mitténs

bestämda

kommunal
neskurs

och

vara

föreslår

häver

i utbudet

den inskränkning

reskrivs

i Förordningen

kap

avseende

med vikten

Kunskapslyftskom-

också

att regeringen
uppnivå som föpå gymnasial

om kommunal
specialidrott.
Detta

ideellt
av att stimulera
inom idrottsrörelsen.

domsarbetet

2

vuxenutbildning
motiverar

ledarskap

i barn-

kommittén
och ung-

specialarbete

Specialarbetet
enligt

alltså

Kunskapslyftskommittén

7.8.3

dock

att idrott och hälsa, kurs A i
inte ska betraktas
som kärnämtvingande
för att den studerande

få ut ett slutbetyg.

ska kunna

6§

är

uppfattning

vuxenutbildning
-

upphäver

nivå

som föreskrivs
2 kap 6§
vuxenutbildning

om kommunal
och hälsa. Det

idrott

regeringen

att

på gymnasial

i utbudet

i gymnasieskolan

omfattar

20 gymnasiepoäng.

Det ska

gymnasieförordningen

5 kap 21 § ge eleven tillfälle
att fördjupa
som ingår i elevens studieväg och att
träna sig att arbeta på ett undersökande
sätt. Vid betygssättningen
av ett
sig inom

något

specialarbete
nomföra

kunskapsområde

ska läraren

elevens

och redovisa

en undersökande
förekommer
inte

Specialarbetet
Många

beakta

vuxenstuderande

där självständigt
dan i arbetsoch redovisa

förbereder

arbete

förmåga

ge-

uppgift.
i

kommunal

sig emellertid

är nödvändigt.

att själv planera,

vuxenutbildning.
för högskolestudier,

Vuxna

anses dock vanligen reoch samhällslivet
ha lärt sig att själva planera, genomföra
undersökande
uppgifter av olika slag.

Kunskapslyftskommittén
införa

Specialarbetet

téns ställningstagande
träder

fattat

om att införa
i kraft tidigast

börjar

studier

kan se såväl för- som nackdelar
med att
i vuxenutbildningen,
för
kommitavgörande
men
är dock det principbeslut
som riksdagen nyligen
i gymnasieskolan.
Beslutet
ett nytt projektarbete
1 juli

år 2000 för elever

Kunskapslyftskommittén
kande

som efter detta datum

på-

i gymnasieskolan.

med sina förslag

återkommer
inom

därför

detta område.

i sitt

slutbetän-
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7.8.4

avseende

på

förändringar

föreslagna

7 kap 8§

gymnasieförordningen

Enligt

med

utformning

Slutbetygets

få slutbetyg

ska elever

när de

att nationellt
program
program eller ett Specialutformat
på alla kurser som ingår i elevens studieväg och på

har gått igenom

och har fått betyg

specialarbete.

För

elever

på estetiska

skaps- och samhällsvetenskapsprogrammen

programmet
innebär

samt naturvetendet en läst kursvoövriga
2 370
program

gymnasiepoäng,
på
2 l50
om minst
Den lästa volymen för kommunal
gymnasiepoäng.

lym

programmen.
I en gymnasieelevs

program
elevens
äng. Karaktärsämnen,
fattar för estetiska programmet

program och specialutomfattande
680 gymnasiepo-

lokala tillägg omoch samhällsvenaturvetenskapssamt
Därtill kommer specialarl 450 gymnasiepoäng.

tenskapsprogrammen

fria val samt skolans

bete om 20 gymnasiepoäng.
vuxenutbildning
Enligt förordningen
om kommunal
den rätt till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
kärnämneskurser

samtliga
andra

kurser

eftersom

gymnasiepoäng,
tetisk

som enligt
l 400 gymnasiepoäng.

verksamhet

30

två kärnämneskurser

Gp

i kommunal

förekomma

har

som har slutfört

kursplanerna

omfattar

vuxenutbildning

i kommunal

Kärnämneskursema

4 kap 10§

och

och delkurser
minst

sammanlagt

har

på nationella

studieväg

ingår kärnämneskurser

formade

vuxenutbildning

och samhällsvetenskaps-

för naturvetenskaps-

volymen

med

jämförts

uppgår

till

endast

570

i gymnasieskolan

- essamt idrott och hälsa, A 80 Gp - inte får
får
heller specialarbete
vuxenutbildning.

förekomma.
från

Slutbetyg
den studerande

kommunal

slutfört

dels andra kurser

siepoäng,
äng, totalt

vuxenutbildning

dels samtliga

kan

kärnämneskurser

och delkurser

om minst

alltså

erhållas

när

om 570 gymna1 400 gymnasiepo-

l 970 gymnasiepoäng.

vuxenutbildning
för slutbetyg
i kommunal
är lägre
bevilket
bland
motsvarande
från
gymnasieskolan,
slutbetyg
annat
än
kärnämneskurser.
har
färre
När
vuxenutbildning
ror på att kommunal
Poängsumman

föreslår
tas bort i
att inskränkningarna
nu Kunskapslyftskommittén
avseende estetisk
vuxenutbildning
för kommunal
gällande föreskrifter
för slutverksamhet
samt idrott och hälsa uppstår frågan om volymen
betyget

ska utökas med de aktuella

gymnasiepoängen.

för slutbetyg
Det får väl anses rimligt
att utöka gymnasievolymen
estetisk
verksamhet
kurser
i
vuxenutbildning
kommunal
om

från
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och/eller

idrott

och hälsa införs

nämneskurser

skapslyftskommittén

det vill

kvalitet

i kommunal

säga vore
från en sådan lösning.

avråder

behandlat

och likvärdighet

annat innebär förändringar
om införande av studentexamen
juli år 2000.
bland

slutbetyg

gande
samhet

fritt

-

att träda i kraft

nuvarande

att

för

detta

1

vølymkrav

i kommunal

utbildning

En förutsättning

i ut-

Besluten-

som
och principbeslut

i huvudsak

föreslår

vuxenutställningsta-

A samt estetisk verkkärnämneskurser
utan som
som
i den kommunala
vuxenutbildningen.

Kunskapslyftskommittén
kande

kommer

idrott
är att kurserna
inte blir rubricerade

valda kurser

Gymnasieskola

1997/98: 169.

i volymberäkningen

på gymnasial

bibehålls.

bildning

propositionen

prop

Kunskapslyftskommittén
för

som kärför de studerande. Kun-

vuxenutbildning

tvingande

har nyligen

Riksdagen

veckling

SOU 1999:39

återkomma

och hälsa

har för

avsikt

med sina förslag

att i sitt
områden

slutbetän-

som aktualiserats genom riksdagens
beslut i anledning
av propositioi utveckling
kvalitet och likvärdighet.
nen Gymnasieskola
-

7.9

Individuella

studieplaner,

handlingsplaner
Vägledningen

i kommunerna

med den uppsökande
sumtiva

inom

och

åtgärdsprogram

har ökat kraftigt

verksamheten

fungerar

som önskar individuell
också detta
än inte alltid omedelbart.
- om
kommuner
tveksamt om vägledningssamtalen

deltagare

i omfattning.

Samverkan

i huvudsak

bra. Alla

vägledning

får

Det är däremot

prevanligtvis
i flertalet

upp och om vuxna
till fortsatta samtal.

följs

som redan har börjat studera får möjlighet
Vägledningen
är en process som tar olika lång tid för olika individer. Det är i denna process som individens
och begränsmöjligheter

ningar

kan kartläggas

och perspektiven

som de individuella
ovilja
ort,
att öka hushållets
form
ter i
av otraditionella

ningen

lyftas

fram.

individuella

Det

Det är också i vägledi form

lånebörda

etc. tydliggörs
flexibla
studieupplägg,

är där överenskommelser

studieplanen.

vidgas.

begränsningarna

träffas

till
av bundenhet
liksom möjlighe-

studier m.m. kan
och bekräftas
i den

Reflexioner och förslag

SOU 1999:39

Individuell

7.9.1

studieplan

och
Vuxenutbildning
senaste delbetänkande
året
med
under
Kunförsta
och
inför
Situationen

I Kunskapslyftskommitténs
lärande

livslångt

1998:5 l

SOU

skapslyftet

konstaterar

kommittén:

bör ha rätt till en indivianser att varje studerande
Arbetet med dessa
dithörande
med
vägledning.
duell studieplan
vid tilldelningen
frågor kan premieras
av det statliga stödet till
Kommittén

i uppdrag att i sin
Samtidigt kan Skolverket
Om det
bevaka dessa frågor.
och tillsyn särskilt
uppföljning
det
motiverat
utredningsarbetet
och
visar
fortsatta utvecklings-

Kunskapslyftet.

kunna tänka
man därutöver
rätt till vägledning.

skulle

sig att individerna

fick en

garanterad

studieplan

En individuell
formerna

ska enligt

läroplanen
finnas

94, mål och riktlinjer

Lpf

för de frivilliga

skol-

för varje studerande:

och har därvid,
inom
ansvar för skolans resultat
dialog
elev
i
för
särskilt
varje
givna ramar,
att
ett
ansvar
den
studieplan och reviderar
med skolan gör upp en individuell
har

Rektor

vid olika

tillfällen

under utbildningen.

inte har definierats.
studieplanen
är att den individuella
och gör det också. I gymnasieförDen kan därför se ut hur som helstindividuenligt följande: Den
har den däremot definierats
ordningen

Ett problem

uppgift om eleven följer fullstänoch
digt, utökat eller reducerat program
om de val som eleven gjort.
uppräksaknar syfte, handlar mer om mekanisk
Den beskrivningen
och ger inte heller någon ledning om hur en meningsning/registrering
studieplanen

ella

full

ska bl.a.

innehålla

ska se ut.
Kunskapslyftskommittén

studieplan

1998:51

beskrivit

vägledningen

att formulera
och delmål

plan

har

problemet-

i

sitt

senaste

betänkande

SOU

i fem steg:
att vidga vyerna - att formulera mål
studieplan/handlingsen individuell

upprätta
- att
utvärdera
och följa
att
-

upp.

av
en beskrivning
ska kunna
Studieplanen
dit.
individens
samt vägen
revideras,
när den enskilde anser sig behöva det. Även en studerande
behöva samråda med
som anser sig veta vad han/hon ska studera kan

Den

individuella

studieplanen

mål med sina studier

ska alltså

innehålla
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en studievägledare,
se över planering och eventuellt
ring beroende av exempelvis studieresultat
och/eller
För

sin plane-

studerande

med en individuell
från arbetsförhandlingsplan
kan den individuella
studieplanen
begränsas till att omfatta
studiemål,
uppläggning
m.m. För övriga studerande bör en

medlingen
konkreta
individuell

etc.,

revidera
ekonomi.

studieplan

också

utbildningsmål,

innehålla

konkreta

övergripande

studiemål,

uppläggning

mål

yrkesplaner

av studier,

tids-

plan etc.

Nuläge
Som

framgått

många

tidigare

studerande

i detta

i kommunal

betänkande

plan. I den mån de har sådana så innehåller
av de kurser som ska
Skolverket
anger
man avser att samla
flexibla
ingångar till

studier

verket

att i samarbete

I sin tillsyn
1998j;

l998k

individuella

Kunskapslyftet

förutom

på individuella

av Kunskapslyftet
påpekar Skolverket

reella,

5.2.3

så saknar

studieen individuell
de ofta bara en redovisning

läsas samt den studiestödspoäng
dessa genererar.
i sin Utvecklingsplan"
Skolverket,
l998m
att
och sprida erfarenheter
och
orienteringskurser
av

vidare

avser
sprida goda exempel

avsnitt

vuxenutbildning

studieplaner

studieplaner.
Skolav individuella
med kommunerna
utveckla
och

studieplaner.
i Linköping

och Ystad

Skolverket,

har ansvar för att
att kommunerna
för alla studerande
inom

upprättas

och

omfattning.
att studievägledning
ges i tillräcklig
behövs för att undvika
avhopp, felval och att de
studerande får en längre studietid än nödvändigt.
Skolverket
ska
i
med
för
enlighet
regleringsbrevet
1999

Studievägledningen

Utbildningsdepartementet,

under

1998b

der som vidtagits
för att finna nya former
och studie- och yrkesvägledning.

Slutsatser

deltagare

saknas individuella
gen kortfattade.
uttalat att varje
grupper,

för uppsökande

vilka

åtgär-

verksamhet

och förslag

För många

dithörande

år 1999 redovisa

i kommunal

studieplaner

vuxenutbildning

Kunskapslyftskommittén

studerande

vägledning.
exempelvis

bör ha rätt till
Detta

och i Kunskapslyftet

för andra studerande

är särskilt

funktionshindrade.

har tidigare
en individuell
för
viktigt

är de synnerliSOU

1998:51

studieplan
speciellt

med
utsatta
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föreslår

skylnu att kommunernas
förtydligas
dighet att upprätta
genom att regeförvuxenutbildningringen i Förordningen
om kommunal
mål och riktlinjer
i läroplanens
skrivningar
utom nuvarande
I
studieplan
vad en individuell
minst bör innehålla.
- anger
kommitténs
uppfattning
individuell
bör
studieplan
enligt
en
områden behandlas:
följande
Kunskapslyftskommittén

studieplaner

o Mål
0 Mål

med studierna
och delmål

förtydligandet

med

rektorer,

och

kommuner

gång

studiernas

studieuppläggning.

v Individuell

Syftet

under

åt vägledare,
är att ge stöd och stimulans
Skolverket
i arbetet med de individuella

studieplanema.
Individuella

saknas på folkhögskoloma

studieplaner

val efter avslutade

sats för den enskildes
tagare i Kunskapslyftet

studier.

Detta

gäller

även del-

på folkhögskolor.

föreslår

Kunskapslyftskommittén

i
att även deltagare
ska ges motsvarande
rätt till

därför

vid folkhögskolor

Kunskapslyftet

studieplan.

individuell

Individuell

vanligtvis

kan bedöma

skapslyftskommittén

se avsnitt 5.3.

ges dock såvitt Kuninte någon vägledningsin-

I dessa

utvecklingssamtal.

genomförs

Istället

och individuell

studieplan

handlingsplan

och
Vuxenutbildning
senaste delbetänkande
året
med
under
Kunförsta
och
inför
Situationen

I Kunskapslyftskommitténs
lärande

livslångt
skapslyftet

SOU

1998:5 l

kommittén

sin uppfattning:

lingarna

på motanser vidare att Arbetsmarknadsstyrelsen
arbetsjbrmedoch
tillsyn
uppföljning
i
sin
sätt
av
handlingsplaner.
bör fokusera kravet på individuella

Arbetet

med

Kommittén
svarande

att

handlingsplanerna
I avsnitt

framlägger

utveckla

5.2.3 har Kunskapslyftskommittén

såväl den individuella

grund

på vilken

mittén

framhåller

de

individuella

studie-

och

måste samordnas.

handlingsplanen

den individuella

studieplanen

är så ofta inte fallet.

betydelsen av att
som att den utgör den
ska bygga. Som kom-

framhållit
existerar
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har i sin "Utvecklingsplan"

Skolverket,
1998m angett
samverkan
mellan
och
stödja
myndigheter
vägledare i
att man avser att
kommuner
och på arbetsförmedlingar,
i syfte att få till stånd en samordning mellan individuella
studieplaner och individuella
handlingsplaner.
ska i enlighet

Arbetsmarknadsstyrelsen
1999
augusti

Arbetsmarknadsdepartementet,
redovisa

med

1998

utvecklingen

av

uppdrag

för

regleringsbrevet

under

år 1999

beträffande

17

senast

individuella

handlingsplaner.
måste ställa krav på
anser att regeringen
för söarbetsmarknadsverket
handlingsplaner
att ta fram individuella
Än vikstöd
kande hos arbetsförmedlingen
behöver
slag.
något
som
av

Kunskapslyftskommittén

tigare

är kanske

ändock

mellan

kopplingen

och handlings-

studieplan

plan.

Kunskapslyftskommittén
ordningen
samråd

om
mellan studie-

i Fördärför att regeringen
föreskriver
vuxenutbildning
om
och yrkesvägledarna
i den kommunala

och arbetsförmedlingens

vuxenutbildningen
den

föreslår

kommunal

studieplanen

individuella

ska

målskrivningar

handlingsplanens

och att

vägledare

vara ett förtydligande
avseende utbildning

-

av
där

sådan finns.

Åtgärdsprogram

7.9.2

Åtgärdsprogram
för grundskola

specialskola.
1985:1100

endast
som begrepp finns i utbildningssammanhang
sameskola
skolformer
och motsvarande
särskola,
föreskrivs
SFS
i Skollagen
För dessa skolformer
SFS

Grundskoleförordningen

respektive

1994:1194

föl-

jande:
Särskilt
betet. SL

stöd skall

ges till

elever

som har svårigheter

i skolar-

4 kap 1§

gärdsprogram

ett åtVid utarbe-

tandet

med eleven

Om

en

elev

behöver

särskilda

stödåtgärder,

utarbetas
av berörd skolpersonal.
bör
skolpersonalen samråda
programmet
av
och elevens vårdnadshavare.
GrF 5 kap 1§

Utvecklingssamtal
gärdsprogram

skall

i vissa fall

i ett sådant
7 kap 2§

resultera

som avses i 5 kap 1§. GrF

skall

åt-
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För en elev i grundskolan
som behöver särskilda stödåtgärder ska alltså
utarbetas
ett åtgärdsprogram
av berörd personal i samråd med eleven
och elevens föräldrar.
föreelever i skolan FUNKIS
Utredningen
om funktionshindrade
elever i skolan
F UNKIS -funktionshindrade
för
alla skolforska
gälla
åtgärdsprogram
kravet
på
SOU
1998:66
att
fristående skolor. En promer för barn och ungdom samt motsvarande
förväntas unnämnda
utredning
från
förslagen
position i anledning
av
der våren 1999.
föroch i syfte att lägga samtidiga
Med anledning
av ovanstående
slår i sitt slutbetänkande

slag

till

i kommunal

gärdsprogram

10

stöd avvaktar
Kunav särskilt
förslag
slutbetänkande
med
om åtvuxenutbildning.

med

studerande

rörande

skapslyftskommittén

Validering

7.10.1

Bakgrund

lärande

lyftet SOU1998:5

Vuxenutbildning

delbetänkande

I Kunskapslyftskommitténs

långt

behov

sitt

och

livs-

inför och under första året med Kunskapsvalidering
på följande sätt:
kommittén
definierar

Situationen

l

dels att identifiera reell kompetens, dels
kan
den på ett sådant sätt att beskrivningen
utbildningsanordbranscher
och
avnämarna
accepteras
av
högskolor etc.
nare kommunal vuxenutbildning,

Att

I sina avslutande
nämnda

innebär

validera

beskriva

att kunna

Reflexioner

delbetänkande

och förslag

till

kommittén

konstaterar

fortsatt

arbete i kapitel

13

följ ande:

Även på valideringsområdet

sker en utveckling
i kommunerna.
bör
dock
överväga om
att
man
anser
inkunde snabbas upp genom vissa nationella
inte processen
ordna
tillhandahålla
exempelsamlingar,
satser,
ex. genom att

Kunskapslyftskommittén

bör möjligetc. I ett längre tidsperspektiv
instrument,
heterna att utveckla motsvarande
men då inte riktade enbart mot den formella utbildningen
utan även mot ar-

erfarenhetsutbyten

utredas.

betslivet,
enbart

skolan

bli aktuella

I det sammanhanget

ska stå för

vilket

redan

valideringen.

är det inte självklart
att
Även andra organ kan

idag är fallet i vissa länder.
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utvecklingsmöjligheter

De
inom

två huvudlinj

Fortsatt
Inom

närmast

som

synes

aktuella

kan

sorteras

er
inom skolans värld.
av arbetet med validering
kan nämnas
värdering
gemensam
av olika
kurser, fristående vuxenutbildningsenheter
etc.

utveckling
detta

område

vuxenutbildares

Validering

krav. Särskilda organ
exempelmot arbetsmarknadens
vis knutna till branscherna
vilka självständigt
validerar reell kompetens i form av prövningar
av olika slag skulle kunna bli aktuella.
Finland kan där nämnas som ett exempel.

10.2

Fortsatt

inom

utveckling

har definierats

validering

Begreppet

0

Placering

arbetet

med

validering

värld

skolans

hand den kommunala

av

och vissa möjligheter

vuxenutbildningen

på nivå. Oavsett

den nivå

han/hon

engelska

B på gymnasienivå.

bedöms

tidigare
kunna

kan beskrivas

inom

i första

på följ ande sätt:

betyg placeras den studerande
fullfölja.

på

som har en avbruhar
arbetat
grundskolutbildning,
i
England ett antal
pair
ten
som au
år och på så vis lärt sig engelska. Trots att hon inte fullföljt
sin utbildning
i grundskolan
kan hon kanske ändå börja studera kursen

0

i kurs.

Placering

Anna,

Johan har en avslutad grundskola
bakom sig och
gjort rätt mycket beräkningar
av olika slag.
han dessutom
rätt road av i skolan. Han bedöms

har sedan i sitt arbete
Matematik
kunna

var
direkt

in i den avslutande

delen av kursen

Matematik

A på

gymnasienivå.
0

Prövning

i allmänna

Peter,

ämnen.

skaper i ett allmänt ämne biologi
flera kurser i detta ämne för att
aldrig genomförts
är
0

Prövning
kock

i yrkesämne/kurs

i tjugo

år, vill

utbilda

sig en gymnasieutbildning
sina gymnasiala

dare

som har skaffat sig reella kunkan genomgå prövning
i en eller
betyg. Vad som däremot nästan

i yrkesämne.
sig till

och planerar
studier.

Karin,

yrkeslärare.

tillsammans

kunskaper

med sin vägle-

inom
restaui
Hon
även
ett utbildningsperspektiv.
får under ett par veckors tid pröva i de olika yrkesämnena
på gymnasieskolans
och halverar på så vis sin studierestaurangutbildning

rangområdet

tid.

blir då intressanta

Hennes

som arbetat som
Hon måste då skaffa

SOU 1999:39
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Kunskapslyftskommitténs
skapslyftets
sista

tankar
till

möjligheter

kring

validering
för

statsbidrag

sådana

och projektet

Kun-

prövningar

har de

åren resulterat

framför

i att inte bara kunskaper
i allmänna
ämnen
allt yrkesfardigheter
validerats i betydande omfattning.

utan

Betygsjämförelser
Den som inte har gått igenom en kurs får, utan att ha gått igeenligt 15
nom prövning
av rektorn ges betyget Godkänd på
kursen, om
det av betyg, intyg eller liknande framgår
att han eller hon
studier i utlandet eller på angenom studier vid folkhögskola,
sådana kunskaper som behövs för betyget
nat sätt förvärvat
Godkänd

på kursen,

kommunen

och

eller landstinget

anordnar

I det följande

redovisas

kursen.

4 kap l5a§

KomvuxF
sådan validering

av andra utbildningsanordförutsättningar
möjliggjorts
genom ovan

nares kurser som under vissa
citerade tillägg hösten 1998 i förordningen

om kommunal

vuxenutbild-

bildning

0

ger inte betyg i vanlig mening i enskilda
kan en studerande
efter allmän kurs om
två år få ett studieomdöme
med en sammanfattande

Folkhögskolan
ämnen.
minst

Istället

av den studerandes förmåga
Ett antal studerande vid den kommunala

att bedriva studier.
vuxenutbildningen

bedömning

har folkhögskolestudier
lettera

G
0

döma

och relatera

kommunal
o

På annat

empel

kurser

i utlandet

rektor
omdöme

folkhögskolans

för relevanta

Studier

För bland

medgivit

rande har regeringen

ning översätta

sig. De vill

bakom
studier.

sina tidigare

i aktuella

andra

kanske

komp-

sådana stude-

att efter egen bedömtill betyget Godkänd

ämnen.

beär upp till rektor att vid varje tillfälle
till relevanta kursplaner
för utbildning
i

vuxenutbildning.
sätt

kanske

AmuGruppen
yrkesämnen,

vuxenutbildning.

är givetvis
den

genomför
vilka

alltid

svårbedömt.

grundläggande

Så kan till

ex-

yrkesutbildning

som
den
i
utbildning
motsvara
och kommunal
gymnasieskola

ges i
På AmuGruppens

utbildningar

ges intyg
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på godkända

yrkeskunskaper

betyg.

exempelvis

meritvärde

Dessa intyg

saknar

På samma sätt
högskolan.
gentemot
kan nu rektor bedöma om besom gäller för folkhögskolor
kan sättas på relevanta kurser i aktuella
tyget Godkänd G
dock
inte självklart
Detta
ämnen.
är
utan måste bedömas
från fall till fall. Det kan också finnas utbildningar
genomförda

hos

andra

Vidimerad

detta sätt att Validera godkända
studerande utökade möjligheter
studier

vid gymnasiala

att få betyget Godkänd G
vuxenutbildningen.
i den kommunala

att slå fast att detta avgörs

Det är dock viktigt
fall av rektor

eller reell yrkesför vilka
arbetsgivare
av
resultat skulle kunna ge de

utbildningsanordnare

exempelvis

kompetens

vid kommunal

i varje enskilt

Vuxenutbildning.

lägger ner ett stort arbete på att Validera reell komMånga kommuner
år är nu
Till skillnad
behörighet.
mot föregående
petens till formell
antal
kommuner
uppgift
också validering
yrkeskompetens
som ett
en
av
Kunskapslyfts- som
praktiskt. Alla
kommittén
redan visat i avsnitt 5.2.4 -i stor utsträckning
och samutbildningsanordnaren
för såväl individen,
inser föredelama
framförts
har
i
validering
konkreta
exempel
på
hället. Önskemål
om
angelägen
kommittén.
torde
till
Detta
många sammanhang
vara en
till

tagit

uppgift

sig.

med

Problemet

validering

är

för Skolverket.

1998m
Skolverket,
anger också i sin "Utvecklingsplan"
validering,
svenska
erfarenheter
göra
kartlägga
att man avser att
en
av
och sammanställa
erfarenheter
studie av internationella
av validering
och sprida modeller och metoder för validering.
Skolverket

Rätten

att sätta betyg

Rätten

vuxenutbildning
att sätta betyg i kommunal
anställda
skolformen.
inom
Rätten
som är

lärare

samlat

och

betygsdokument

tillkommer

endast

tillkommer

endast

att utfärda slutbetyg
rektor vid kommunal

vuxenutbildning.
Till
rektorer
skolor

vuxenutbildningen
mot den kommunala
ges lärare och
fristående
gymnasiegymnasieskolor
i såväl kommunala
som
betygsdokument.
utfärda
I
respektive
rättighet
att sätta betyg
skillnad

vuxenutbildningen
Såväl

är fristående

studieförbund,

bildningsanordnare

har

vuxenutbildningsenheter

exempelvis

Folkuniversitetet,

vilket

speciellt

blivit

tydligt

inte tillåtna.
som andra utunder Kunskaps-

till högatt kunna sätta betyg som ger behörighet
av
eftersom den kommuskola och universitet.
Detta är dock inte möjligt,

lyftet

intresse

Reflexioner och förslag
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till skillnad mot grundskolan
fristående
vuxenutbildningsenheter.

nala vuxenutbildningen
skolan

tillåter

inte

hos andra utbildningsanordnare
munala

komvuxenhetema

Studerande
vid de kom-

prövning

för att få betyg.
för vuxna studerande

att få sina studier godför såväl
vara genom att öppna möjligheten
andra utbildningsanordnare
att ställas under

Ett sätt att möjliggöra
kända och betygsatta skulle
studieförbund

måste genomgå

och gymnasie-

Skolverkets

som för
tillsyn och medges

sätta betyg.

Detta

torde

dock

få
rätten att under vissa förutsättningar
strida
och
kunna
både
komplicerat
vara

grundstenar

en av folkbildningens
bildningsarbetet
mot

folk-

om det fria och frivilliga

för vuxna att
och mer tilltalade
Ett annat
sätt att möjliggöra
studiecirklar
betygsatta skulle kunna vara gesina studier i exempelvis
Huruvida
dessa ska vara
vuxenutbildningar.
fristående
tillåta
att
nom

fysiska

virtuella

och/eller

kan

diskuteras.

studieförbund

sådana

Till

skulle

enheter

exempelvis

och andra utbildningsanordnare,

elevkoope-

kunna hänföra sådana utbildgodkännande
efter vederbörligt
där de önskar ge deltagarna möjlighet
att få betygningar/cirklar,
men
pedagoefter anordnarens
utbildningarna/cirklama
ändå genomföra
frågan
har i avsnitt 7.6 diskuterat
giska ideal. Kunskapslyftskommittén

rativ

vuxenutbildningsenheter.

om fristående

Högskolepoäng
Endast

i livslångt

studerande

lärande

inskrivna

vid universitet

eller högskolor

kan få hög-

att den studerande har grundläggande befullständigt
avslutade
gymnasiala studiervill
det
hörighet,
säga
avvillkouppfyller
alternativt
gångsbetyg eller slutbetyg motsvarande
i
samt kunskaper
ren om 25 års ålder, fyra års arbetslivserfarenhet
nationella
gymnasieskolans
svenska och engelska som motsvarar
proutländsk examen.
eller har en jämförbar
gram 25:4

skolepoäng.

förutsätter

Detta

I exempelvis

Utbildningsradions

studera

och med godkända

uppfyller

behörighetskraven

särskilt

grundläggande

vid högskolan

behörighet

förhållande

resultat

vid

gäller

program
fullfölja

på högskolenivå
studierna.

behörighet

kan alla

de som
och i vissa fall

Endast

kan dock få högskolepoäng.

uppdragsutbildning.

Man

kan alltså

Samma

studera

och

ändå inte
men på grund av bristande formell behörighet
lärandet innebär företagens fortbildfå högskolepoäng.
I det livslånga
Ett sådant exempel utgör
ibland studier på högskolenivå.
ningsinsatser

nå bra resultat

viss fortbildning

för bankpersonal.

mer att aktualiseras.

Dessa studier

Fler och fler
värderas

sådana exempel

korn-

dock inte i högskolepoäng.

249

250

Reflexioner och förslag

Samma

SOU 1999:39

problemställningar

utbildningar,

militära

gäller

utbildningar

ning på högre nivåer

exempelvis
på lägre

också vid Banverkets

nivåer

utbildetc. Militär
dock inte heller de

vilka
ges i militära högskolor,
utfärdad examinationsrätt.

har av Högskoleverket
Det finns också anledning

för kommittén

att med intresse följa det
arbete som bedrivs vid Malmö och Södertörns högskolor
när det gäller
att inom högskoleområdet
ta vara på invandrares kompetens.
I den kommunala
finns inte några formella behövuxenutbildningen

righetsregler
att fullfölja

den studerande tas in om han/hon bedöms
kursen. Borde inte motsvarande
förhållande

utbildningar

i det livslånga

lärandet

7.10.3

Validering

mot

på universitets-

ha möjlighet
också

gälla

och högskolenivå

arbetsmarknadens

krav

Det kan diskuteras

om vuxnas lärande enbart bör beskrivas i betyg från
och/eller
i högskolepoäng.
vuxenutbildning
I det livslånga

kommunal
lärandet

och på en geografiskt
allt vidare arbetsmarknad
kanske värdevillav reell kompetens också bör göras utifrån arbetsmarknadens
Vissa länder har därför organiserat
värdering av reell kompetens

ring
kor.

via särskilda
fattat

i

valideringsinstitut.

Finland

Ett exempel-

Kunskapslyftskommitténs

föregående

beskrevs kortdelbetänkande
SOU

1998:5

Utredningen

för värdering

och utländska

nivå

tänkande

av utländsk
arbetslivserfarenheter

yrkesutbildning
U

1998:02

på gymnasial
har i sitt slutbe-

Validering
SOU
av utländsk yrkeskompetens
dels ett centralt valideringsorgan,
dels regionala

föreslagit

läns regionala

respektive

kompetensråd.

utredaren

att kompetensprov
som så önskar.

för validering

Utanför

1998:165

organ inom
föreslår
sina direktiv

ska kunna

genomgås

av alla

vuxna
Det finns

all anledning
att gå vidare med arbetet kring denna typ av
och att diskutera
den reella
omfattningen.
Att inte tillvarata
kompetens
finns
samhällets
form
synvinkel
kapitalförär
som
ur
en
av
arbetsmarknaden
störing.
Inom
skulle validering
kunna synliggöra

validering

dolda

kompetenser

och på så sätt skapa ytterligare

flexibilitet,

ligheter

ge möjandra yrken eller

till avancemang
och kvalificera
för inträde till
i samma yrke. Ur individens
perspektiv är det dessutom ett
underkännande
den
han/hon
faktiskt
har, vilket vid fortsatta
kunskap
av
andra nivåer
studier
till

ofta leder

onödiga

studieskulder

och förlängd

eller
att komma in i arbetsmarknaden
Det leder inte heller till ökat självförtroende.

svårigheter

rätt nivå.

till

studietid

att komma

och
in på
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7.10.4

Reflexioner

och

förslag

Om det av betyg, intyg eller liknande framgår att en studerande genom
studier vid folkhögskola
förvärvat
sådana kunskaper
som behövs för

betyget

Godkänd

kan rektor
aktuell
kunna

på en eller flera kurser i gymnasial
vissa förutsättningar
sätta betyget

under

kurs.

kan då givetvis

Det

få utnyttja

samtliga

varför

inte

G

rektor

på

skulle

betygsteg.

kommer

I folkhögskolan

diskuteras

vuxenutbildning
Godkänd

deltagare

i en kurs
inom
om innehållet
historia
skulle kunna omfatta

och lärare

synnerligen
allt

från

tillsammans

överens

vida ramar. En kurs i ämnet
antiken till postindustriell
tid,

så att den endast
men den skulle också kunna snävas in och fördjupas
omfattar
antiken eller modern tid. En kurs i gymnasial
inom
utbildning
kommunal

vuxenutbildning

ska innefatta

hela kursen

och kursdeltaga-

också nå upp till kraven för
ren ska för att erhålla betyget Godkänd
detta betyg inom samtliga avsnitt. Inte ens synnerligen
goda kunskaper
inom

en del av kursen kan egentligen kompensera icke godkända kuninom en annan del av kursen. Mot bakgrund
av ovanstående
för
närvarande
Kunskapslyftskommittén
inte
lägga
några föratt
avser
slag till förändringar
i denna fråga.

skaper

Kunskapslyftskommittén
förslag

har för närvarande

högskoleområdet,

inom

kommittén

inte för avsikt
vill

att lägga
ändå principiellt

men
att det måste vara uppvisade kunskaper som ska
räknas
vid tilldelande
inte frågan om den
av högskolepoäng
- även
godkände deltagarens behörighet.
hävda

sin uppfattning

Kunskapslyftskommittén
ningen

för

delar

av utländsk
arbetslivserfarenheter

värdering

och utländska

i huvudsak

de förslag

yrkesutbildning
U

1998:02

som Utrednivå
på gymnasial

har presenterat

i sitt

slutbetänkande.

Kunskapslyftskommittén
inrättas
samheten

en försöksverksamhet
sätt ta vara på den reella
Försöksverkmänniskor.

att

att på föreslaget
hos många
som finns
byggas
kan sedan successivt

med syftet

kompetens

föreslår

ut, allt eftersom erfavill också unKunskapslyftskommittén
sådan
vikten av att en
samordderstryka
försöksverksamhet
i den komnas med den validering
som redan nu genomförs
renheterna

munala

medger.

vuxenutbildningen.
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7.11

för

Utbildning

Vuxenutbildningens

personal
7.1 1.1

Nulägesbeskrivning

SOU
1998:51
underströk KunskapslyftsI sitt senaste delbetänkande
för blivande lärare inom vuxenutkommittén
vikten av att utbildningen
område utvecklas.
bildningens
det

När

kompetensutveckling

och

utbildning

gäller

vuxenutbildare

för

inledningsvis

Kunskapslyftskommittén

vill

unlärare
för blivande
inom
av att utbildning
område utvecklas, så att de tillförs kunskap
Vuxenutbildningens
arbetssätt och arbetsformer.
De behöver
om vuxenpedagogiska
behovet

derstryka

livssituation
-jämfört
kunskap om vuxnas annorlunda
behov
andra
inlärningsstilar
med ungas
av
- samt om vuxnas
utbildOm detta sedan ska leda till en särskild
än ungdomars.
med
eller
enbart
utbildningsmoduler
vuxenlärare
ning för

också

innehåll

ovannämnda

överlåter

skolformerna

för lärare
i en utbildning
Kunskapslyftskommittén

händelser

Lärarut-

sitt senaste betänkande

avlämnade

Sedan Kunskapslyftskommittén
olika

till

att bedöma.

1997:07

U

bildningskommittén

i de frivilliga

har

inträffat.
LUK

Lärarutbildningskommittén

har fått

97

tilläggsdirektiv

dir.

också se över behovet av och
för skolledare. Utgångspunkten
högskoleutbildning
en
och att den ska vara
omfatta
40
högskolepoäng
bör
utbildningen
är att
utbildning
öppen för sökande med en pedagogisk
som lärare, förskolläoch ska nu redovisa
förlängdes
Utredningen
rare eller fritidspedagog.

Enligt

1998:47.

lämna

förslag

i uppdrag att
senast l maj 1999. Samtidigt
gavs Skolverket
och 1999 ansvara för en speciell satsning på kompe-

sitt arbete
för

åren

dessa bör kommittén

till

1998

för rektorer

tensutveckling

kollektivavtal
der.

Samtidigt

satsning

Riksförbund,

kom

förändrade

som
beslutade

på skolutveckling

arbete har konkretiserats

Regeringen,

Lärarförbun-

och de båda lärarorganisationema,

Kommunförbundet
det och Lärarnas

och andra skolledare.

lärarnas

1996 överens

lönesystem

om ett nytt
och deras arbetsti-

de tre parterna om en omfattande
gemensam
1997.
Detta
Svenska Kommunförbundet,
och vidareutvecklats.

Kommunförbundet

har i slutet av augusti
ring för att stimulera

i februari

och lärarnas

1998 ställt

sig bakom

läraryrkets

utveckling

fackliga

organisationer

en gemensam avsiktsförklaSamtidigt
och rekrytering.
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tillsattes

för att snabbt konkretisera
åtgärder på en rad
en styrgrupp
punkter.
har den 9 mars 1999 enats om första steget i ett
Styrgruppen
för att främja läraryrkets
åtgärdsprogram
och
utveckling
gemensamt
och för att fortsätta det gemensamma
rekrytering
arbetet att göra skolan
till

arbetsplats genom att utveckla skolans arbetsformer.
en mer attraktiv
betonar
Styrgruppen
vikten av ett målmedvetet
och uthålligt
arbete på
den lokala nivån Utbildningsdepartemenentet
1998a och Utbildnings-

departementet

1999b.
har under

Regeringen

1998/99

avsatt 36 miljoner

kronor

för insatser

i syfte

i att utveckla metodik
att stärka lärare inom vuxenutbildningen
och pedagogik anpassade för vuxnas lärande. Detta kan ske genom att

0

erbjuda

seminarier

initierade

av lärare

for lärare

den samlade

inom

vuxenutbildningen,
nätverk

initiera
stimulera

för vuxenutbildare

och

utvecklingsprojekt.

avser att bidra med l 000 kronor per deltagare, dock högst
50 000 kronor per seminarium
på 200 000 krosamt ett engångsbelopp
till
bör
våren 1999
lärarprojekt.
Projekten
påbörjas
möjligt
nor
om
Regeringen

Regeingskansliet

har den 15 december

Skolverket
kronor

miljoner

till

samtliga

med inriktning
havare

inom

Tilldelningen
nasieskola

Skolverket,

på samarbete

1998 beslutat

att fördela drygt 15
for utveckling
av studie- och
användas
till kompetensutveckling

kommuner
ska

Bidraget

yrkesvägledningen.

1999a.

1999; Utbildningsdepartementet

1998;

och ansvarsfördelning

mellan

befattnings-

den enskilda

skolan samt mellan skolor och skolforrner.
medel
grundar
sig på antalet elever i grundskola,
gymav
kommun
och kommunal
i respektive
vuxenutbildning

l998i.

Lägesredovisning
För lärare
nadsnivå

i kommunal
finns

finns

vissa lärarhögskolor

vuxenpedagogiskt
nivå

finns

möjlighet

nuvarande

nivå ochpåbygg-

för gymnasielärare.

På

välja till ett
att i viss utsträckning
grundläggande
lärare
på
För
poäng.

om 5-10
på motsvarande
sätt enbart
åk

lärarutbildning
1/6-lärare

och

för låg-, mellan5/9-lärare.

Denna

med en påbyggnadsutbildning
om 20
för undervisning
nivå SOU
på grundläggande

kan dock komplettera

poäng i vuxenpedagogik
1997:120.

på gymnasial
utbildningen

block

och högstadielärare

lärargnipp

vuxenutbildning

endast den reguljära

Någon

statligt

anordnad

fortbildning

för lärare

finns

För
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gen kommunen

i kommunal

för lärare

fortbildningsbehov

tjänst

enligt

ansvarar

Skolla-

1985:1100.

SFS

anordkommun och landsting skall se till att fortbildning
hand
Kommuutbildningen.
har
den
personal
för
om
som
nas
skall vinnlägga
sig om en planering
av perner och landsting
2 kap 7§
sonalens fortbildning.
Varje

För lärare

inom

och studieförbund

folkhögskolor

folkbildningen

F-linjen.
i Linköping
en speciell lärarutbildning
också möjlighet
har därutöver
inom studieförbunden

het

delta

att

kanske

önskvärd

inte heller

för folkhögskoloma

statsbidrag
procent
sättas

medelav tilldelade
för utvecklingsinsatser,
och

för

insatser

l998a.

Folkbildningsrådet,

studieförbund.

ibland

skyldig-

Någon

särskild

och är
statligt anverksamma
inom
dock

inte

Någon

av 1999 års
Folkbildningsrådet
att fem
ska
förstärkningsbidraget
exklusive
avutvecklingsarpedagogiskt
exempelvis
inte. I sin fördelning

föreskriver

utvärderingsav ny verksamhet,
prioriterade
rekrytering
grupper
av
ställs mer allmänt
För studieförbunden
och utvärdering
för utveckling
av verk-

utveckling

bete, personalfortbildning,

projekt

finns

lärare/cirkelledare

förekommer

område

folkbildningens

i många

för

fortbildning

ordnad

i allmänhet

för cirkelledare

grundutbildning

fortbildningar.

förbundsspecifika

i

finns

Lärare/cirkelledare

formulerade

krav

på insatser

samheterna.

Från och med år 1998 finns också ett särskilt anslag om tio
och försöksverksamårligen för särskild utvecklings-

miljoner

kronor

het inom

folkhögskola

och studieförbund.

För lärare/handledare

fort-

speciell

krävs

inom AmuGruppen

som lärare - däremot pedagogisk
skilt fall vid ansökningstillfället.

kompetens,
För

dessa

ibland

och vidareutbildning,

exempelvis

TYA

För privata

utbildningsanordnare

som bedöms i varje enordnas
lärare/handledare
med branschfö-

tillsammans

Transportfackens

reträdare,

jönämnd.

inte grundutbildning

och Arbetsmil-

Yrkesställer

varje utbildningsan-

för lärare/handledare
upp de utbildningskrav
och
behövliga/lämpliga
utbildningsanordnaren
anser

inom

ordnare

sörjer

företaget,
själva

för

deras fortbildning.
i grundskola,

För vägledare

gymnasieskola,

kommunal

Vuxenutbild-

geen för samtliga utbildningsformer
120 poäng och
Den omfattar
lärarhögskolor.
vid
tre
mensam utbildning
ska ha färsyftar till att den studerande efter genomgången utbildning
ungdomar och vuxna i grund- och
digheter i att vägleda och infonnera

ning

och högskola

gymnasieskola,
ningen

innehåller

finns

högskola

endast

samt
block:
tre stora

kommunal

vuxenutbildning.

Utbild-
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Det

samhällsvetenskapliga

hur samhälle,
0

arbetsliv

Det beteendevetenskapliga

kologi,

pedagogik

människors
Praktik,

huvudsakligen
kommunal

arbetsförmedlingen.
ständigt

genomför

informerar
För

inom

grund-

och gymnasieskolan-

mer sällmen även på
Praktiken
innebär bland annat att man självvägledningssamtal
med enskilda eller i grupper,

vuxenutbildning

och högskola-

samt undervisar.

vägledamas

statliga

blocket

inrymmer
sådana grunder i psyför att förstå
som är nödvändiga
på ett sådant sätt att man kan fungera som
och informatör.

beteenden

synt inom

till att ge kunskaper
om
organiserade
och fungerar.
är

syftar

och sociologi

undervisare

vägledare,
0

blocket

och utbildning

fortbildning

ansvarar arbetsgivaren.
vidareutbildningskaraktär
av
finns på kommuner
som från universitet

staka exempel

köpt kurser

i kompetensutveckling

För vägledare

inom

de stora enheterna.

arbetsmarknadsverket

Vid

och/eller

vägledningspersonal

ges i socionomprogrammet
Stockholm,
ges i Göteborg,
och yrkesinriktning
innehåll

ofta följande

o

enheter

övriga

och

inte. En-

eller högskolor

ges såväl grundutbildning
förekommer

fullgörs

skolledning.

i huvudsak

vid

deras arbetsuppgifter

av

för skolkuratorer

Utbildning

140 poäng. Sådan utbildning
som omfattar
Lund, Umeå, Örebro och Östersund. Mål

för utbildningen
på samtliga
är gemensamma
varierar.
uppläggning
Socionomprogrammet

orter,
har

uppläggning:

Basblock

60

poäng

som

dels Samhällsinstitutioner
i socialt

0

Fortsättningsblock

40

0

Fördjupningsblock

dels

Människa

och

samhälle,

dels ock Grundläggande

arbete, organisation

teo-

och regelverk.

kring områdena
som koncentreras
problem samt handledd studiepraktik.

poäng

arbete och sociala

för psykosocialt

omfattar
och politik,

rier och metoder
Socialt

speciella

finns

för sin vägledningspersonal.

internt inom verket.
som fortbildning
Kuratorer
i kommunal
vuxenutbildning

medan

Några

fortbildningskurser

40 poäng
teorier och metoder
som behandlar
och strukturinriktat
socialt arbete samt socialt ar-

bete och kunskapsproduktion.
Handledd

studiepraktik

sällan

erbjuds

på

enheter

med

kommunal

vuxenutbildning.
För skolledare
rektorer

i offentlig

i allmänhet

tjänst

kan

finns

inte någon statlig

utbildning.

Endast

få del i en grundläggande
statlig reklagt ut på sex olika universitet.
Den är

som Skolverket
ett led i styrningen
av skolan och ska således i första hand förmedla
kunskaper
och insikter
i de för statens styrning
områdena,
viktigaste

torsutbildning,
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skolväsendets
och insikter
om det offentliga
och
och
skolans
nationella
mål
styrinstrument
uppdrag, om
om utvärdehar nyligen utvärderats och i
Utbildningen
rings- och utvecklingsarbete.
framför

allt

kunskaper

kritiserats

utsträckning

viss

nerna ges fortbildning
sonalhantering.

l998m

Skolverket,
anger i sin Utvecklingsplan
till
medverka
kompetensutveckling
och
stödja
att
avser
dare, lärare och skolledare.
Under
stimulera

har i olika

1990-talet
för

i det kommunala

utvecklingen

också till

uppgift

1997:54

möjliga

belysa

dade regionala
I det

de av regeringen

utbildningsbehov

främst

diskuteras

föror-

för

i

personal

och studieförbund.

folkhögskolor

vuxenutbildning,

7.1 1.2

centra för
sina direktiv
dir.

utvecklingscentra.

följande

kommunal

har

i regionala

ska enligt

att organisera

vägar

utoch

Skolverket

skolväsendet.

Lärarutbildningskommittén

skolutveckling.

regionala

kompetensutveckling

eller delta i aktiviteter

att initiera

att man
studievägleav

diskuterats

sammanhang
personalens

stärka

att

och per-

som kommunekonomi

i ämnen

Skolverket

vecklingscentra

speciell utinte. I kommu-

Någon
finns

vuxenutbildning

främst

-

l998d.

Skolverket,

i kommunal

för rektorer

bildning

Utbildningsbehov

Mål för de nya vuxenutbildarna

samhällsnytta

Vuxenutbildningens
bör

hällsproblem
utvecklas.

ska vara tillgängliga

praktiska

Kunskapslyftskommitténs

enligt

Vuxenutbildningsenheter

rier och elektroniska

och

knutpunkter,
när kunskap

ska kunna

kunskapscentra

efterfrågas

på samvidareuppfattning
inriktning

till

utvecklas
mitt

laborato-

i samhället.

De

behöver

lö-

eller problem

sas.
Vuxenutbildningens

för de frivilliga
uppgift
är enligt läroplanen
skaffa sig
94, inte bara att ge deltagarna möjlighet
SFS
och
förtrogenhet"
förståelse,
färdighet
form
"fakta,
i
av
på
utan också att ge de studerande kunskaper med inriktning

skolformema,

kunskap
1994:2,

problemlösning
kommunikativ
tivitet,

kritiskt

Lpf

och

det

praktiska

livet
liksom

förmåga

är viktig,

tänkande

och samarbete.

i ett kunskapssamhälle,
förmågan till flexibilitet,

Vuxenutbildningen

där
krea-

måste också

och självständighet.
får ökat självförtroende
leda till att de studerande
måste få öva upp sin förmåga att själva söka och hantera
Deltagarna
till kritiska,
självstänkunskap. De måste få möjligheter
att utvecklas
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samarbetsinställda

diga,

och med IT förtrogna

människor,

lärt sig att ta ansvar för egna studier. Vuxenutbildningen
för deltagarna att själva lära sig lära.
utsättningar

Kunskapsfönnedlingen

är på väg att ändra form,

håll.

I den nya vuxenutbildningen
till
anknutna
frågeställningar
utan
ska individualiserad
undervisning

är inte alltid

vilka

metoder

ämnet

själva

måste ge föroch inne-

utgångspunkten

I den nya vuxenutbildningen
i en heterogen miljö möjliggöras
getill varje studerande och dennes behov av kunskap.

nom anpassning
För att dessa mål ska kunna

vuxenutbildningen
vidareutbildning

finns

kommer
niskor

uppnås är det viktigt

att all personal vid
till utbildning,
möjlighet
- ges

bara lärarna

inte

och utveckling.

som handledare

Lärare
Det

temata.

flera

att anta att behovet
av vuxenutbildning
Alla mänvi vandrar in i kunskapssamhället.

anledningar
längre

att öka

som grund en treårig
för dem som saknar detta.

behöver

skapslyft

gymnasial
Ofta

Kun- ett
utbildningsdenna

utbildning

kommer

människor
kommer att behöva kompletinte att vara tillräcklig
för
olika
slag. Högskoleutbildning
tera med påbyggnadsutbildningar
av
människor
skaffar
sig
bara
fler
kommer
öka
inte
så
på
sätt
att
att
vuxna
får
vidareutbildning
utan också genom att fort- och
en grundutbildning

nivå

ställs ökande krav på
I kunskapssamhället
en allt större omfattning.
lädet att utgöras av informellt
lärande. I huvudsak kommer
livslångt
samhällsliv,
på fritid och i föreningar men i viss utrande i arbetsliv,
också av mer formellt
antaganden
Om ovanstående

sträckning
under

behovet

karaktäriseras

0

lärande

av kurser m.m.
är riktiga finns det anledning att stryka
vilken
skulle kunna
för vuxenutbildare,

av utbildning
av bland annat följ ande begrepp
Att förstå

Omvärldsorientering.

vet och då speciellt arbetslivet.
beta med kompetensutveckling
olika
0

former,

intensivutbildning

och områden:

utbildning
som en del av vuxenlimåste kunna arEn vuxenutbildare
på

företag,

uppdragsutbildning

i

av enskilda etc.
är en gruppledare

och ett socialt kitt
En vuxenutbildare
förstå
innebörden
och ta konHan/hon
måste
kunna
mentor.
- en
måste kunna ge råd
sekvensen av sitt ledarskap. En vuxenutbildare.
Ledarskap.

och motivera
0

i form

dem.

Handledning.
medlare

som fakta- och kunskapsfördär uppgifoch
mer
mer av handledarrollen,
och stimulera
de studerande på olika nivåer och i

Den

kompletteras

ten är att stödja

9 19-0609Vuxenutbildning

gamla

lärarrollen
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olika

0

0

att själva - och i samverkan

sammanhang

och värdera

-

hämta

in kunskap

denna.

ställer också särskilda krav på förDen nya lärarrollen
vilket blir spemellan
olika
personalkategorier,
måga att samarbeta
ciellt tydligt i distansutbildningar
av olika slag. Där handlar det exSamarbete.

empelvis om samarbete med teknisk personal.
Att kunna förstå och ta vara på deltagarnas olika
Vuxenpedagogik.
erfarenheter
och omsätta dem i studiesituationen
är en viktig del av
liksom att behandla de studerande som vuxna.
vuxenpedagogiken,
inte skolas in i
till skillnad mot barn och ungdomarinte fostras, utan som en länk i det livslånga lärandet fortinflytande
och vidareutbildas.
De ska ha maximalt
över sin studieoch kan leda till
situation
situation
som innebär uppoffringar
- en
i hem och på arbete.
problem av olika slag med omgivningen
Konflikter
också de i utbildningssituationema
Konflikthantering.
krav på kunskap i konflikthanställer
ofta komplicerade.
Detta
- är
och på förmåga att kunna gå in i konfliktering och konfliktlösning
ska

Vuxna

samhället,

0

Målstymingen
Den

ställer

sätt. Ett par exempel kan ges.
i sig själv är i viss bemärkelse konfliktskapande.
strategier och gemensam viljeinpå genomtänkta

dessa på lämpligt

ter och hantera

krav

hos olika

riktning
nalgiupper

ning/utvärdering

Samarbete

personalgrupper.

mellan

olika persooch uppfölj-

som rör målstyming
okomplicerad.

i frågor

exempelvis

inte alltid
- är
Deltagare
har blivit
Deltagarsammansättningen
mer heterogen.
kulturer
och
olika
med sinsemellan
invandrargrupper
ur olika
invandrare
och
mellan
motsättningar
värderingar
samt

invandrarñentliga
olika
0

ger också upphov

grupperingar

till

konflikter

av

slag.

Distansutbildning.

Utbildning

via videokonferenser
arbetet
delse.

eller

hem till

Den traditionella

eller

Vägledare

kortutbildade

förmedlad

via datorn

på

kommer

också delvis

mentom
för vuxenutbildare.

att ställas på ända. Läraren
och dirigenten.
Det ställer

och kuratorer

uppgifter

Vägledningens
bildningen.

inlärning

på Intemet/intranät,

och betyatt öka i omfattning
kommer
givetvis
utbildningsorganisationen

TV-n

att leva kvar men kommer
blir utbildningskonstruktören,
nya krav på utbildning

på arbetsplatser,

direkt

Uppsökande
och mindre

ras för att pröva

studier.

ökar

i omfattning

och betydelse

i olika

leder

insatser

studiemotiverade
Detta

ställer

former

i vuxenuttill att
troligtvis

nås och kanske

kan motive-

i så fall krav på ökad och fördju-
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pad vägledning,

där upprättandet

konsekvens

av vägledningssamtalen.
vägledning
som kan lyssna

namisk
tressen.
Ökad

samverkan

med andra aktörer
handlar
till

riktade

lokalt,

slag

upphov

och

organisationer

om uppsökande
individuella
handlingsplaner
och nationellt.
insatser

så följer

ekonomiska

som ska följas upp i
kunskapsutbyte
om arbetsmark-

och fördjupat

regionalt

av kurativa
lyckas rekrytera

än hittills,

ning

fackliga

är redan nu ett faktum. Det
verksamhet,
rekryteringsåtgärder

Behovet

ningen

människors

med arbetsförmedling,

grupper,
studieplaner

nadsläget

in olika

blir en
på en dybehov och in-

studieplaner
också krav

på utbildningsmarknaden

exempelvis

individuella

av individuella
Det ställer

torde komma

kortutbildade

att öka. Om vuxenutbildoch arbetslösa i större utsträck-

med detta troligen

och sociala

också nya problem av olika
missbruksproblem
etc. Det ger

problem,

till

också nya
behov av kurativa stödåtgärstörre - möjligen
der än vad som hittills varit fallet. Behovet av kurativa insatser av olika
slag är också stort för människor
med olika former av funktionshinder.
ovan visar att nya krav ställs på såväl vägledare som kuoch därmed också på utbildningarna
för dessa pesonalgrupper.

Exemplen

ratorer
De nuvarande

är alltför

utbildningarna

och ungdomarnas

inriktade

på att svara mot barns

behov.

Skolledare
Skolledare

övriga

i den kommunala

skolledare

-

ekonomi-

empelvis

skoladministration.

0

annorlunda

tämligen
och

personalansvar

Mycket

är dock olika.

för utbildningar

som omfattar
till
alfabetiseringsutbildning

Ansvaret

bildning

har ett-

vuxenutbildningen

jämfört

med

uppdrag.

Mycket
är lika, exviss del normal
samt till
Som exempel kan nämnas:
allt

från grundläggande

ut-

och med påbyggnadsutbild-

nivå. Övriga rektorer i kommunen
över gymnasial
ansvarar
för barnomsorg
och grundskola
eller delar av grundskola
eller för en
gymnasieskola.

ningar

0

Arbetet

med

att erbjuda ett utbildningsutbud
som svarar upp mot
behov, intressen och önskemål.
I grundskolan
är antalet
få och givna. I gymnasieskolan
finns 16 nationella
program

invånarnas
ämnen
samt

specialutfonnade

är
programmen
vuxenutbildningen
lans utbud
skolans

utbud

och

I de nationella
program.
flertalet
inom respektive
givna
ämnen
gren. I
omfattar
till grundskoutbudet motsvarigheten

undantagandes
och

individuella

så kallade

eftergymnasiala

övningsämnen
utbildningar

gymnasiepåbyggnadsut-
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under

året för att tillgodose
så
ofta i samråd

utbildningar.

Utbudet

många behov

som möjligt, förnyas och kompletterasDärtill
på den lokala arbetsmarknaden.

med parterna

måste variera

kommer

ofta

som kopplas till särvux och sfr.
Ansvar för att studier organiseras på ett sådant sätt att de studerande
under studietiden
ekonomiska
trygghet
också ges största möjliga
information
får relevant
samt att ytterst ansvara för att deltagarna
för det utbud

ansvaret

0
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är inte aktuella
om olika former av studiestöd. Studiestödsfrågor
och i praktiken inte heller i gymnasieskolan.
grundskolan
0

och dess utbud samt
vuxenutbildning
av kommunal
olika
former.
Grundskolan
för uppsökande
verksamhet
i
är

Marknadsföring
ansvar
obligatorisk
kommunal

0

på

inte tilltalar

och övrig

Diskussioner

med arbetsmarknadens

7.11.3

och

i

om yrkesinriktat
former.

utbud.

förslag
förra

I Kunskapslyftskommitténs

utbudet

i kommunen,

parter

i olika

för uppdragsutbildning

Reflexioner

Om

befolkningen

arbetslösa.

personal

så blir rektor
Ansvar

gymnasieskolan.

också

i praktiken
vuxenutbildning

delbetänkande

redan läm-

har förslag

att dessa förslag
senare i år lämnar

Vi förutsätter

nats avseende utbildning
av lärare.
aktas av Lärarutbildningskommittén,

när denna

besitt

slutbetänkande.
Lärares

fort-

kontinuerliga

och

vidareutbildning

enligt

är

Kun-

för deras möjligheter

en förutsättning
utöva sitt yrke.

uppfattning

skapslyftskommitténs

Det livslånga lärandet
sätt kunna
att på ett professionellt
Kommittén
vill i detta
måste vara en realitet även för denna yrkeskår.
kan ske på olika
understryka
sammanhang
att fort- och vidareutbildning
forskning,
för studier och/eller
i form av tjänstledighet
sätt, exempelvis
former, deltagande i
iprojektliknande
deltagande i lokal skolutveckling
handledning
och studiedagar och/eller kollegial
kurser, seminarier
samt
Det kan också

diskussioner.
gemensamma
värdet av erfarenhetsutbyte

finnas

för vuxenutbildare

av betona
och mellan olika

anledning

inom

utbildningsorganisationer.

Kunskapslyftskommittén
i Skollagens

stämmelserna
skilt följa

ningens

utifrån beatt Skolverketfår i uppdrag att sär2:a kapitel-

föreslår

upp hur fort- och vidareutbildning
personal hanteras av kommunerna.

Lärarutbildningskommittén
ning för skolledare.

har till

uppgift

Kunskapslyftskommittén

för

vuxenutbild-

att föreslå en statlig utbildi
utgår från att kommittén

SOU 1999:39

Reflexioner och förslag

sina förslag
visats

beaktar

det annorlunda

för skolledare

Utbildningen

i kommunal

för

vägledare

skapslyftskommitténs
föreslår

därför

utbildningsbehovet

som ovan redo-

vuxenutbildning.
i vuxenutbildningen

bör

och

vidgas.

uppfattning

fördjupas

enligt

Kun-

Kommittén

följande:

Den

nuvarande
utbildningen
för vägledare
bör ses över,
så att den breddas och mer tydligt också behandlar
de arkommer
betsuppgifter
aktualiseras
för vägledare i
att
som

vuxenutbildningen.

kan vara uppbyggd
vissa påbyggbara
moduler

Utbildningen

vissa grundmøduler

inriktning

och

grundskola,

mot
vuxenutbildning

respektive

gymnasieskola,

kommunal

Likaså

högskola.

med
med

bör prakti-

ken

inte bara mot grundoch gymnasievara inriktad
skola utan också mot vuxenutbildningen
och högskolan.
inom

Vägledning
bredare

perspektiv

bildning

för

bår

vuxenutbildningen
och

vägledare

också

ses i ett
med ut-

samarbete/samordning
inom

arbetsmarknadsverkets

om-

råde mojliggäras.
Yrkesverksamma

kunskaper
antagna
validera

för
till

utan formella behörighetsgivande
till vägledare skulle för
utbildning

högskoleutbildning

sin reella

ningsmetoder

kompetens

dispens

för
och

vägledare
via alternativa

antas på lämplig

nivå

för-

att bli
kunna få

inom

antaghäg-

skoleutbildningen.
för kuratorer

Utbildning

sker i socionomprogrammen.

Det är då enligt

Kunskapslyftskommitténs

studiepraktik
ter. Därutöver

den handledda
uppfattning
viktigt
att
också erbjuds på komvuxenhesom ingår i utbildningen
breda
är det- särskilt med tanke på grundutbildningens

ansats - speciellt viktigt att kuratorer vid komvuxenhetema
betsgivare ges en gedigen fort- och vidareutbildning
kring

ningens

speciella

villkor.

Kunskapslyftskommittén
Den nuvarande

föreslår

praktik
skola

därför

följande:

bör ses över, så att
de arbetsuppgifter
som år
i vuxenutbildningen.
Förekommande

utbildningen

mer tydligt också
aktuella
för kuratorer
den

av sina arvuxenutbild-

för

kuratorer

behandlar

bör vara inriktad
inte bara mot grund- och gymnasieockså
och högskolan.
utan
mot vuxenutbildningen
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att Skolverket
ser också med tillfredsställelse
medverka
i
och
stödja
angett att man avser att
lärare och skolledare.
av studievägledare,

Kunskapslyftskommittén
i sin utvecklingsplan

kompetensutveckling

till frågor om
vuxenutbildningens
mot
i olika former i samband med en
fort- och
utbildning
forskning-

med speciell

resurscentra
av fort- och vidareutbildning
diskussion
om informationsspridning
vidareutbildning.

har

Kunskapslyftskommittén
framhållit

l998;5l

i

behov

stora

sitt

senaste

av forskning

delbetänkande
kring

SOU
lärande,

vuxnas

lärande.

och livslångt

kunskapslyft

vuxenutbildning

kring

Forskning

7.12

inriktning

behov

7.12

i avsnitt

återkommer

Kunskapslyftskommittén
regionala

kunskapslyft
kring vuxnas lärande,
Kunskapslyftskommittén
ett stort beser
sig i första hand
hov av riktade insatser. Kommittén förväntar
kommer
U 1997:09
utredningen
att den forskningspolitiska
ska utde aktuella frågorna
att behandla
om hur forskningen
vecklas inom de nya fält som öppnar sig under den omställ-

När

forskning

det gäller

lärande

och livslångt

industri-

ningsperiodfrån

som inte bara
samhället förefal-

kunskapssamhälle

till

utan hela det globala

samhället

det svenska

ler att vara mitt inne
Kommittén

2000

för översyn

hade i sina direktiv

statliga

insatserna
för olika

forskning

av den svenska
dir. 1997:67

är rimligt

syften

avvägda,

Forskning

forskningspolitiken

om de
mellan

annat att bedöma
såväl vad gäller relationen

och vad gäller

bland

insatser

inom

områden.

olika

behar i slutet av år 1998 lämnat sina förslag. Kommittén
struktuföreslår
och
frågor
forskningspolitiska
centrala
handlar
stora
och arbetsformer
både vad avser organisation
samt
rella förändringar

Utredningen

I vad avser resurserna till olika vetenskapsområoch planering.
bör
2000 att områdena teknik och naturvetenskap
den anser Forskning
bör
forskning
samhällsvetenskaplig
för
medan
förstärkas,
resurserna
2000 kommer inte in på detaljfrågor
kunna minska. Forskning
av typen
forskning.
pedagogisk forskning - än mindre vuxenpedagogisk
1999
för
regleringsbrevet
med
enlighet
ska
i
Skolverket

politik

Utbildningsdepartementet,
klusive

Kunskapslyftet

lingsarbete.
erar mot

1998b

Vidare
områden

presentera
ska Skolverket

av särskild

för kommunal
kommunernas
inrikta

betydelse

vuxenutbildning
satsning

den forskning
för de olika

in-

på utveck-

verket

finansi-

verksamhetsfor-
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merna och därvid särskilt beakta de områden
råder brist på forskning.
För vuxenutbildningen

där det för närvarande
ska Skolverket

redo-

visa antalet

och vilka projeknya forskningsansökningar
som beviljats
tområden
dessa avser. Av årsredovisningen
ska också framgå vilka åtgärder som vidtagits
för att stimulera utvecklingen
av vuxenutbildningens samarbete
centra.
Skolverket

med högskolan

anger

inom

för regionala

ramen

i sin "Utvecklingsplan"

utvecklings-

Skolverket,

l998m

att

man avser att
0

stärka

kring
0

samarbetet

med

högskolorna

i utveckling

av och forskning

inlärning

bidra

till anordnares utbyte av erfarenheter
och upprätav inlärning
tande av nätverk mellan anordnare med olika erfarenheter
kartlägga och samla kunskap om inlärning

följa

och stödja utveckling

bakgrund

Mot
finns

anledning

av ovanstående
för kommittén

kring vuxnas
av forskning
dess behov av resurser.

7.12.1

av flexibelt

-

distansutbildning.

anser Kunskapslyftskommittén
att i det följande återkomma

lärande,

Forskningsbehov,

lärande

att det

om behov
och
av sådan forskning

lokalisering

och resurser

lokalisering

F orskningsbehov

Forskningsbehovet

kommunal

inom

Vuxenutbildningens

vuxenutbildning,

traditionella

SSV och folkbildningen

kämområden
är mycket

stort
det
lärandet.
forskning
kring
livslånga
gäller
Detta
av
också forskning
kring utsatta gruppers
funktionshindrade
exempelvis
möjligheter
Behov
inom
att studera
som vuxna.
av forskning
Vuxenutbildningens
traditionella
kämområden
är- enligt den kartläggliksom

behovet

forskning
av förekommande
som KLK tidigare
1997: 120
speciellt stort inom följande delar:
-

ning

0

Dagens

låtit ta fram

SOU

fokuserar
forskning
i stor utsträckning
områden.
Vuxenutbildningens
Forskningsprojekt
av
innefattar
bredare
fält,
och
inte
bara
utbildningsform,
ett
är
som
en
Sådan bredare
forskvuxenpedagogisk
sparsamt förekommande.

vuxenpedagogiska

endast på något

ning

borde

vara

angelägen

att främja,

inte

minst

i samband

med
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samverkar

där flera utbildningsanordnare

Kunskapslyftet,

och sam-

utbildning.

ordnar

har varit mycket bevuxenutbildning
om kommunal
förändringar
de
stora
gränsad under ett antal år, trots
som skett i
är
Kunskapen
verksamheten.
av dessa förändringar
om betydelsen
alltså bristande.
har fått en del resurser
folkbildningsforskningen
Den pedagogiska

Forskningen

0

0

om tillfälliga
96. Därmed

de senaste åren, men det handlar i huvudsak
till SUFO
främst i anslutning
och satsningar,

projekt
finns

en
satsningar för att
att bygga på, men det krävs ytterligare
få en bra nivå på forskningen.
långsiktigt
och studiefolkhögskolekurser
kring progressiva
Mer forskning
hänseende, eftersom
skulle vara intressanta
cirklar
ur pedagogiskt

bra grund

0

verkar i enlighet med de föreställi stor utsträckning
hävdar vara framtidens
forskare
anglosaxiska
främst
pesom
borde vara inte bara
forskning
för
sådan
dagogik. Utgångspunkten
kursen som sådan utan den bildande helheten.
görs i form av statliga utvärdeMånga studier av folkbildningen
studier bidrar till en fördjupad
SUFO
96.
Dessa
exempelvis
ringar,
relaterad
till de mål som staten satt
roll
kunskap om folkbildningens
Det finns dock en risk - om enbart såupp för denna verksamhet.
dessa bidrar till osynliggörandet
genomförs
dana utvärderingar
- att
traditioner.
Det förpedagogiska
mål
och
olika
folkbildningens
av
utifrån
utvärderas
bör
utbildning/kurs/cirkel
varje
hållandet
- att
och
utvärderingar
behov av andra slags
sina egna villkor -indikerar
exempelvis via Folkbildningsrådet.
annan forskning,
ökat, men forskhar forskningsintresset
distansutbildningen
Inom
dessa kurser

ningar

0

0

begränsad. Med tanke på den kraftiga expanär fortfarande
följ er utär det viktigt att forskningen
sionen av distansutbildningen
och centrala pedaoch att den fokuserar organisatoriska
vecklingen,

ningen

gogiska
0

frågeställningar

och inte tekniska

för

Yrkesutbildning

vuxna
i samband

ökar i omfattning

rade yrkesutbildningen

KY.

utanför

metodfrågor.

högskolan

med Kunskapslyftet
Forskning

är ett område som
och den kvalifice-

som följer

denna

utveck-

ling saknas helt.
När

det gäller

utanför
mittén
tionen

forskning

de pedagogiska
i sitt betänkande

inför

sambandet

kämområdena

Det finns

noterade

studier-

denna fråga. Några

lärande
internationellt
mindre

lärande

Kunskapslyftskomlärande

och livslångt

SOU

året med Kunskapslyftet

vuxenutbildning/livslångt

belyser

och livslångt

vuxenutbildning

Vuxenutbildning

och under första
mellan

och sysselsättning.
som närmare

kring

Situa1998:51

samt arbetslöshet
och i Sverige

studier

har dock gjorts
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och folkbildning.
vuxenutbildning
när det gäller kommunal
sinsemellan
eller med föTyvärr är studierna varken direkt jämförbara
studier. Kunskapslyftskommitarbetsmarknadspolitiska
rekommande
i Sverige

de är av tillfällig
art.
Det kan dessutom

vidga
att ytterligare
förra delbetänkande

anledning

finnas

ven.
har bland

annat Distansutbildningskommittén
of Education
Academy
och International

redovisat

sin

Agenda for Lifeframhållit

det

av distansutoch
metodik

behöver

utvecklas.

i Härnöatt det nya utvecklingscentret
och utveckling
utvärdering
röför forskning,

medel

rande distansutbildning

med IT SOU

1998:84.

of Education

Academy

International

framhåller

behovet

av forsk-

följ ande områden:

Ett integrerat

vuxenlärande.

på olika

uppdelad
prioriterad

uppgift

rande modeller

anordnare

Vuxenutbildningen
modeller

med skilda

för forskningen

och inlämingsaltemativ

skulle

är heterogen
för inlärning.

och
En

vara att belysa hur existekan organiseras och kombi-

for
för lärande
förutsättningar
optimala
att producera
En kartläggning
av anvuxna med olika behov och förutsättningar.
skulle till att börja med tillåta
ordnare och olika inlämingsmodeller
och inlärav verksamheter
av vilka blandningar
en redovisning
vilket
inte
idag
är möjligt.
ningstillfállen
som är allmänt tillgängliga,
för en
kunna ge underlag
skulle en sådan kartläggning
Dessutom
lälivslångt
till
möjligheter
idealt
hur
diskussion
system
ett
av
om
skulle
kunna
rande
se ut.
Begrepp som
och yrkesfärdigheter.
Studier kring allmän kompetens
används
nyckel- eller baskvalifikationer,
färdigheter,
metakognitiva

neras

0

område

distansutbildningens

inom

sand bör tilldelas

0

slutbetän-

har också föreslagit

Kommittén

ning inom

perspekti-

1999

har i sitt slutbetänkande
Distansutbildningskommittén
forskningen
att
om och utvecklingen
som helt nödvändigt
Pedagogik,
i Sverige.
och IT intensifieras
bildning

organisation

sitt

men

avlämnats

år 1999 presenterat

lärande Research

livslångt

kring

studie om forskning
IAE,
long Learning,

i dessa frågor-

ökad kunskap

Kunskapslyftskommitténs

Sedan

kande

till

bidrar

téns utvärderingsstudier

for

är bevisen för att det faktiskt finns ett antal
Vilka
kompetenser
är i så fall dessa
fastställas
I vilken
och
och hur kan de mätas
betyVarierar
länder emellan
och jämförbara

allt mer frekvent.

Vilka

nyckelfárdigheter

och

nyckelkompetenser

dito

grad är de identiska
delsen av dessa begrepp
social utveckling
och/eller

Dessa

av ekonomisk
i den
i frontlinjen

länder

beroende

frågor

ligger

som idag förs och utgör alltså ett område
och analytiskt arbete.

forskningsdebatt
studier

mellan

för vidare
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Forskning

0

Inom
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utfall

kring

och livslångt
lärande.
av vuxenutbildning
område är kunskapen om inlämingsresul-

vuxenutbildningens

Det saknas
tat bristfällig.
olika inlämingssituationer

studier
i relation

i
som ställer vuxnas deltagande
till kontextuella
variabler
och

bakgrundsvariabler

samt information
om utfall av olika slag. Koninformation
är särskilt viktig för studier som undersöker
inlämingsvägar
och utbildningsresultat
för olika befolkningsgruptextbaserad

kvinnor,
per, exempelvis
ningsmässigt
missgynnade
0

yrkesarbetare,

invandrare

eller

utbild-

vuxna.
undersökningar.
I det livslånga

Longitudinella

lärandet finns det ett
lärandet under individens
hela levnad
av att kartlägga
och undersöka effekterna
i olika åldersgrupper,
för grupper med va-

klart

behov

rierande

social

tillhörighet

etc. Detta förutsätter
longitudinella
undersökningar

dan existerande
mar till

att även omfatta

en utvidgning
av reom barn och ungdo-

dessa individer

i vuxen ålder såväl som nya
representativa
urval vuxna. Biograav
fiska, tillbakablickande
studier av individuella
undersökningar
inlämingsbanor
skulle kunna ge viktiga
efterforskningsbidrag,
och inlämingsvägar
utvecklingssällan följer en rak,
som mänskliga

uppföljningsundersökningar

linjär

0

Till

progression.

och inlärning

mellan

Komparativa

studier.

detta kommer

att utveckla
ningssystemet.
Förutom
utgörs

bristen

på jämförbar

den huvudsakliga

av jämförbara
lärande. Jämförande

tive utestängda

av familjer

senare år har stora framsteg
internationell,
jämförbar
statistik

kunskapsbasen
formellt

av studier

Under

det gäller

bildningsresultat

behov

generationer.

data kring
studier

från vuxenutbildning

gjorts

när

för utbild-

information

bristen

om uti den nuvarande
och in-

vuxenutbildning

av vuxna inbegripna
och livslångt lärande

i respekborde

ha

hög prioritet.

Lokalisering

och resurser

Den forskning

kärnområden
i Svesom finns kring Vuxenutbildningens
rige är i huvudsak förlagd till de pedagogiska
institutionerna
inklusive

lärarutbildningen

vid Göteborgs

och Linköpings

universitet.

Där finns

inom området. Det innebär å ena
en stor del av forskarkompetensen
sidan att man på dessa två universitet
har en såväl bred som djup komkompetens är av mindre omfattpetens å andra sidan att motsvarande

ning på övriga

Forskning
varit

universitet/högskolor.

lqing

fråga

en
motsvarande.

för

Vuxenutbildningens
forskare

I perspektiv

inom

kärnområden
de

av kunskapslyft

har i huvudsak

pedagogiska
och livslångt

institutionerna
lärande

kan
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det starkt

för dessa institutioner
ska
om bara företrädare
Även
företräområde.
inom Vuxenutbildningens

ifrågasättas

syssla med forskning
dare

för

andra

filosofiska

och

institutioner,

exempelvis

sociologiska

institutioner

ekonomiska,

antropologiska,
borde

också

ha forsknings-

att lösa inom detta vida fält.
visade att resurserna för vuxenpedagogisk
Kartläggningen
kämområdena
inom de vuxenpedagogiska
är synnerligen

uppgifter

del saknas

och till
med

sin frånvaro.

handlar

Inte

livslångt

området

inom

Större

området.

7.12.2

Information

-

kunskapsspridning

av befintlig
mycket väl emot av Vuxenutbildare
slag. Vuxenutbildare
säger sig ha haft dålig kunskap om exisupplevs ge en aha-upplevelse.
och kartläggningen
forskning

gjorda

av Kunskapslyftskommittén
forskning
inom området har tagits

Den

av olika
terande
Forskarna
informera

Det finns

inte nått fram till mottagarna.
forskningskanal
sammanhållen

inte någon

bildningsanordnare,
sprida

information

utan varje forskare arbetar
om sin egen forskning.

samlar

forskningsresultaten

ningen

finns

är främst
ter mellan

kartläggningen

uppger å sin sida att de har lagt ner tid och omsorg på att
har
Uppenbarligen
studier
och resultat.
om genomförda

denna infonnation

att

grepp lyser
beutredningen

lärande.

den forskningspolitiska

heller

forskning

begränsade

i löpande

serier.

ut till olika utefter bästa förmåga med
Flertalet
För

institutioner

folkbildningsforsk-

Detta nätverk
dock ett speciellt uppbyggt nätverk, Mimer.
kontakskapa
med
inriktning
fokuserat på forskning,
att
men
forskare

Högskoleverket
i sina nätverk,

forskningsresultat
forskningsvärlden.

och praktiker.
och högskolor

samt universitet
Safari
exempelvis
inom

aktuella

Därutöver

och en kommande
i Härnösand.
vecklingscentrat
sida KNUT

sprida

kunskap

anstränger sig för att
om förekommande

i första hand dock inom
webbKK-stiftelsens
exempelvis

områden

finns

webb-sida

som planeras

för det nya ut-

finns i Finforskningsbas
på en kommande
håller på att ta
Ministerrådet
under Nordiska
land. En projektgrupp
skolutbildning,
i vid bemärkelse
bas om forskning
fram en samnordisk
avseende utbildning
i svenska för
m.m.
vuxenutbildning
kultunnötet,
Ett intressant

exempel

som andra språk. Basen, som ska stå klar att tas
avhandsamtliga förekommande
i bruk i slutet av maj 1999, redovisar
inom området från de
med sammanfattningar
lingar lägst licentiatnivå
länderna. Den placeras i NIFIN
nordiska
Nordens Institut i Finland

invandrare

via

och svenska

universitetet

i Helsingfors.

Målgrupper

för basen

är journalister,
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faktaunderlag,
politiker,
beslutsunderlag,
som behöver
som behöver
och lärare/utbildare
utveckling.
som behöver stöd för pedagogiska
Ett annat exempel utgör den kombinerade
forskningsöversikt
kring
vuxnas
OECD

lärande

tagit

kombinerad

fram

med förteckning
området

kring

också

Hur

vuxna
nätverksbyggande

för

ett gott underlag
Tikkanen,
1998.

över kontaktpersoner
lär.

som

ger därmed
OECD-området

Den

inom

och lärarhögskolor
har en gemensam uppgift i
form
stödja
utvecklingsarbete
i
vilärarutbildning,
fortbildning,
att
av
dareutbildning
och forskning
men även friare former för kunskapssökande och reflekterande.
1996/97:1
gjorde regeringen
I propositionen

Utbildningsanordnare

den bedömningen

skulle kunna ske
att stöd till sådant utvecklingsarbete
stimulera
bildandet
utvecklingsgenom att
av regionala

bland

annat
1998.
centra RRV,
universitet,
högskolor

finns

Sådana

resurscentra
lärarhögskolor

och

-

dock

nu också vid flera
inte med särskild

ett nationellt
centrum för
andra
vid
Stockholm.
språk
lärarhögskolan
i
Ett nationellt
som
för vuxenpedagogisk
skulle kunna vara ett
forskning
resurscentrum
vilket
också skulle
altemativ/komplement
forskningsresultat
genom

vuxenpedagogisk

inriktning,

undantagandes

svenska

kunna

spridas.

för år 1999 åläggs Skolverket

I regleringsbrevet
beskriva

årsredovisning

vilka

åtgärder

utvecklingen

av Vuxenutbildningens
för regionala utvecklingscentra.

ramen
Kunskapslyftskommittén

vill

som vidtagits
samarbete med

att i sin
för att stimulera
högskolan
inom

särskilt

peka på att ett viktigt
steg tasärskilt
för diutvecklingscentrum
om ett
stansutbildning
som nu planeras i Härnösand. Distansutbildningskommittén har i sitt slutbetänkande
föreslagit att detta centrum inte bara ska
gits

i och med

det beslut

behov av stöd och utveckoch högskolornas
också
det
behov
och
utan
som finns inom kommunal
Kommittén
har därför också föreslagit
vuxenutbildning.
att de

tillgodose

folkbildningens

ling inom området
statlig

båda statliga

skolorna

för vuxna i Härnösand och Norrköping
ska föras
En särskilt tillsatt Organisationskommitté

in i detta Utvecklingscentrum.

har till
för en distansutbildningsmyndighet
i Härnösand
U 1998:03
vid en distansutbildverksamheten
uppgift
att planera och förbereda
komi Härnösand.
1999 överlämnade
ningsmyndighet
Den 26 januari
och organisation
sitt förslag till instruktion
m.m. av myndighemed
arbetar
vidare
Organisationskommittén
att dels fysiskt och
ten.
nu
tekniskt planera för den nya myndigheten,
dels fördela utbildningsplatoch
medel.
ska
slutfört
den 30 juni och den nya
Uppdraget
ser
vara
myndigheten
börjar sitt arbete den 1 juli 1999.

mittén

Kunskapslyftskommittén
fullt ut vid
och fortbildning

inte utnyttjas

utbildning

beklagar
de olika

att existerande
lärarhögskolorna

för berörda

lärarkategorier

forskningsresultat
varken
eller

vad avser
utbildning
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och fortbildning
loma

Kommittén

för vägledare.

sig befintliga

tar till
dessa i undervisningen

fortsättningsvis

att lärarhögskooch utforskningsresultat

förutsätter

och att de studerande vid dessa högskokan hämtas
kunskaper om var forskningsresultat
lor ges grundläggande
dagliga arbetet.
in och utnyttjas i det kommande

nyttjar

7.12.3

Förslag

Forskning

föreslår

Kunskapslyftskommittén
satsning

på forskningen

inom

och omedelbar
en kraftfull
och
området
vuxenutbildning

måste byggas
Eftersom forskarkompetens
universitet
upp inom området - den saknas helt på många
där
utbyggnad,
stegvis
föreslår kommittén
och högskolor
en
nå
först
nørmalläge
efter exemsatsningen
ett
stegras för att

livslångt

lärande.

pelvis fem år.

temaprojekt
i ett tolvårigt
satsning skulle kunna utvecklas
kronor per
miljoner
exempelvis
i
ekonomisk
utgångspunkt
med en
tre
för
femton
miljoner
till
med tre miljoner upp
år och årlig upptrappning
sju år. En sådan
att sedan plana ut på den nivån under återstående
En sådan

inom
för att två till tre nya forskningsmiljöer
summa bör vara tillräcklig
området skulle kunna tillskapas.
också framhålla
vill i detta sammanhang
Kunskapslyftskommittén
behovet

utvidgas

av att forskningsområdet

och högskolor

universitet

0

att fler
område

0

att forskningen
från att hittills

så

uppmuntras

att ägna sig åt detta

samt
inom
till

institutionerna

exempelvis
sociologiska

de

och livslångt

vuxenutbildning

i huvudsak
att

endast varit
för

framtiden

antropologiska,

lärande

utvidgas

en fråga för de pedagogiska
discipliner,
flera
omfatta

ekonomiska,

filosofiska

och

institutionerna.

för
vem eller vilka som ska ha beställaransvaret
referensgrupp
eventuell
och
vart en
forskning
kring vuxenutbildningen
ska knytas. Olika skäl kan tala för

Det

0

kan

diskuteras

sektorsmyndigheter

som Skolverket,

Arns och Högskoleverket,
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0

forskningsråd

0

fristående

0

Institutet
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inom ett eller flera områden,
forskningsinstitut
som Rådet för arbetslivsforskning
för framtidsstudier.

Kunskapslyftskommittén
ning på forskning
skulle

skulle

inom

kunna planeras

för sin del kunna

området

genom

vuxenutbildning

tänka

sig att en satsoch livslångt
lärande

att

0

för forskning
ett program
långt lärande inrättas,

inom

0

detta program
hällsvetenskap

forskningsrådet

0

och

läggs under

området

vuxenutbildning
för humaniora

och livsoch sam-

samt

med företrädare
för avnämare och forskare knyts
en referensgrupp
till programmet
med syfte att uppmärksamma
problem och föreslå
prioriteringar.
På så sätt skulle man kunna undvika eller åtminstone
minimera
dagens problem att forskningen
för brukarna
inte känns
relevant.

0

forskningsrådet

också

får i uppdrag

att ansvara för att insatserna
första sexårsperioden
speciellt
dess relevans för Vuxenutbildningens
företrädare,
så att kunskap om
fortsatta forskningsbehov
och infonnationsspridning
kan utvinnas.

utvärderas

efter

exempelvis

I ett senare skede skulle

den

man kunna

överväga

en institutionalisering

av

forskningen.
Detta

förslag

ska givetvis

inte frånta

Skolverket,

Folkbildningsrådet,

NUTEK
att inom sina sektorer
m. fl. deras skyldighet
forskningen
inom Vuxenutbildningens
område utvecklas.

Information

-

arbeta

för att

kunskapsspridning

Det föreligger
enbara

har uppfattat det- uppKunskapslyftskommittén
- som
för forskare
svårigheter
inom vuxenutbildatt nå användare

ningen

med information

om nya och

gamla

forskningsresultat.

Detta

är allvarligt.

Kunskapslyftskommittén
forskningsprogrammet

föreslår

att den som får ansvaret fär
och livslångt lärande
vuxenutbildning

också ges ett ansvar fär att forskningsresultaten
och att informationsverksamheten
nämarna

troduktionsperiod

utvärderas

sprids

till av-

efter en kort in-

ur avnämarsynpunkt.
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För

föreslår

informationsspridningen

Kunskapslyftskommittén

informationsansvar

forskningsprogrammets

att ett eller flera nationella
att sprida forskningsresultat
internationell

forskning

inrättas
resurscentra
från förekommande

kring

att

med

kompletteras

med uppdrag
svensk

och

och livslångt

vuxenutbildning

lärande.

sektorsmyndigheter
inte heller
att berörda
inom
bidra
till
verksamheten
sitt
att
motsvarande
ansvar att
forskrespektive område utvecklas via bland annat information
om nya
Skolverkets
uppgift är exempelvis
ningsrön.
att aktivt verka i riktning
Detta

förslag

innebär

fråntas

målen för
den kommunala
i detta fallet
mot att de nationella
och
uppnås. För att fâ kunskap om verksamheterna
vuxenutbildningen
utvärdering,
med uppföljning,
arbetar Skolverket
bidra till utveckling
och tillsyn.

forskning

utveckling,

förutsätter

Kunskapslyftskommittén

informerar
via Skoldatanätet
exempelvis
att Skolverket
om förekomendera genom att remande forskning
inom vuxenutbildningsområdet,
eller genom att länka över till
i Skoldatanätet
dovisa sådan forskning

lämpliga

databaser

sätt förutsätter

information

motsvarande

högskolor

hos respektive

kommittén

universitet

sig för att i sina nätverk,
forskningsresultat
förekommande

anstränger

kunskap

om
över bör alternativa
KK-stiftelsens

spridningsvägar

webb-sida

det nya utvecklingscentrat
mil.

På samma
sina kanaler ger
och
samt universitet

och högskola.

att Folkbildningsrådet
och att Högskoleverket

KNUT

via

exempelvis

också kunna

inom

området.

utnyttjas,

sprida
Därut-

exempelvis

som planeras för
Kunskapslyftets
egen hemsida

och den webb-sida

i Hämösand,

Safari
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8

Bakgrund

8.1

Tilläggsdirektiv

om

för

situationen

beslut

med

funktionshinder

genom
1997 tilläggsdirektiv

den 18 september
för

studerande

vuxenutbildning.

0

kartlägga

0

kartlägga

och

funktionshinder

0

dir.

de hinder

analysera

vid regeringssammanträde
att utreda situaalla former
av

1997:104
inom

ska

att Kunskapslyftskommittén

innebär

Uppdraget

med

i Vuxenutbildningen

fick

Kunskapslyftskommittén

utreda

studerande

funktionshinder

tionen

att

som

finns

för

studerande

med

i vuxenutbildningen

omfattningen
av de samlade resurser som
för
för studerande
anvisar
landsting
kommun
och
att möjliggöra
stat,
med funktionshinder
att delta i vuxenutbildningen
analysera vilka åtgärder som kan ge studerande med funktionshinoch analysera

att studera

der möjligheter

på villkor

som är likvärdiga

med övriga

vuxenstuderandes
0

vilka

belysa

möter

när

finansieringen

och omvårdnad

rade Vuxenstuderande
0

med funktionshinder

för bostadsanpassning,
av extrakostnader
folkhögskola
utbildning
på
omvårdnad
under
m.m.
mellan stat, kommun,
och analysera ansvarsfördelningen
kartlägga
för funktionshindenskilde
vad
utbildning
gäller
och den
landsting
det gäller

0

studerande

svårigheter

i anslutning

till utbildningen

ur ett könsperspektiv
om det finns skillnader
rande med funktionshinder
inom vuxenutbildningen.

analysera

Om analysen
lämna

förslag

åstadkomma
anvisas

för

för

stude-

att det finns ett behov av åtgärder, ska kommittén
på att
arbete ska vara inriktat
på sådana. Kommitténs
redan
de
i dag
effektivare
användning
resurser som
av
en
visar

människor

skapslyftskommittén

med
lämnar

staten eller kommunerna.

funktionshinder.
får

inte

leda

De
till

förslag

som
kostnadsölmingar

Kunför
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8.2

Inriktning

detta

av

betänkande

I sitt arbete

med att utreda situationen
för studerande
i vuxenutbildningen
har Kunskapslyftskommittén

hinder

med

funktions-

till

stora delar
varit tvungen
En stor del av kommitténs
att börja
om från början.
arbete har bestått i att kartlägga nya områden.

Flera av de förslag som kommittén
kan komma att lägga avseende
funktionshindrades
situation i vuxenutbildningen
är av principiell
natur
och har klara beröringspunkter
med kommitténs
huvuduppgift
att
komma med förslag om hur vuxenutbildningssystemet
i Sverige långska utvecklas.

siktigt

Frågorna

funktionshindrades

kring

i detta helhetsperspektiv,

integreras

utbildning

bör

och inte betraktas

som en del för
vissa förslag från

sig. Kunskapslyftskommittén

har också att beakta
uppdrag. l nuläget har många av
som berör kommitténs
dessa förslag ännu inte bearbetats av regeringen.
Detta gäller framför
allt de förslag som presenterats
funktionsutredningen
FUNKIS
av
hindrade elever i skolan SOU 1998:66.
FUNKIS
förslag gäller bl.a.

utredningar

0

åtgärdsprogram
väsendet

0
0

skolformer

i samtliga

det offentliga

inom

skol-

för barn- och ungdom

fråav statens insatser för stöd ispecialpedagogiska
för
med
funktionshinder
elever
gor
för människor
översyn av statens engagemang i läromedelsfrågor
med funktionshinder.

samordning

Regeringens

i dessa frågor

ställningstaganden

påverkar

förutsättningar-

utredningsuppdrag.
na för Kunskapslyftskommitténs
ska reMot bakgrund av detta har regeringen beslutat att kommittén
dovisa sina överväganden
dels i detta delbetänkande,
dels i sitt slutbetänkande

som ska lämnas i mars 2000.
består delvis av en kartläggning
och analys
Betänkandets
del
för
studerande
funktionshinder
den situation
med
gäller
idag
som

vuxenutbildningen.

Kommitténs

rats till utbildningsformema
vid folkhögskola.
Därutöver

arbete på detta område

kommunal

vuxenutbildning

har kommittén

av
i

har koncentreoch utbildning

och analyserat

kartlagt

omför
av de samlade resurser som anvisas för att möjliggöra
funktionshindrade
delta
Vidare
har
kommittén
vuxenutbildning.
i
att
mellan stat, kommun,
kartlagt
ansvarsfördelningen
landsting och den

fattningen

enskilde
samt

vad gäller vuxenutbildning

ansvar
gångspunkten

hinder

för

stöd

och

service

för kommitténs

ska ha lika

möjligheter

för människor
i anslutning

arbete

med funktionshinder
till

utbildningen.

Ut-

med funktionsär att människor
och samma rätt till en kvalitetsmässig

Bakgrund
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utbildning
svenska

studiedeltagare.
Detta knyter väl an till
som övriga
målsättningar.
och internationella
handikappolitikens

I sitt fortsatta
skoleverkets
till

anknyter
för

tionen

ser Kunskapslyftskommittén
Skolverkets
redovisning
av
arbete.

kommitténs
studenter

ska även

funktionshinder

med

hos

1998-11-26.

Regeringsbeslut
föra en granskning

En viktig

ska undersöka

som
situa-

av särvux

landets

vid

se över
enskilda

Skolverket

universitet

och

för studenter

situationen

utbildningsanordnare

har fått i uppdrag

att genom-

1998-12-17.

Regeringsbeslut

Kommitténs

8.3

Hög-

emot
uppdrag

vissa

Högskoleverket

funktionshinder

med

Högskoleverket

högskolor.

fram

arbete

och

den

arbete
arbete med att utreda

del i Kunskapslyftskommitténs
funktionshinder

i vuxenutbildningen

med
nen för studerande
takten med handikapprörelsen.

situatioär kon-

I början av 1998 samlade kommittén
ett
till ett inledande
intresseorganisationer
stort antal av handkapprörelsens
har därefter fortsatt och till
med handikapprörelsen
möte. Kontakten
under
det gångna året på nytt
intensifierats.
Kommittén
har
viss del

för diskussioner
angående de hinder
flera av organisationerna
aktuella
för
deras
medlemmar
i olika utbildvarit
och möjligheter
som
ningsfonner.
träffat

med funkför studerande
att få en tydlig bild av situationen
med berörda myndigheter
varit betydelsehar kontakterna
tionshinder,
För

fulla.

Kommittén

inom

närliggande

har även haft
områden.

underhandskontakter

med utredningar

folkhögskolan

vuxenutbildningen
av den kommunala
strukturerade
intervjuer
genomfört
har kommittén

personal

kommunal

I sina undersökningar
inom

en enkätundersökning
skapslyftskommittén

manlagt

till

samtliga

och sekretariatet

åtta kommuner

i 38 kommuner

vuxenutbildning

riktad

samt
med

folkhögskolor

har under

och sju folkhögskolor.

samt gjort
i landet. Kun-

året även besökt samhar därmed
Kommittén

och
och ta del av erfarenheter
göra egna iakttagelser
från både personal och studerande. Detta har gett kommitsynpunkter
för studerande
bild av situationen
tén en nära och verklighetstrogen

på plats

kunnat

med funktionshinder

inom

dessa utbildningsforrner.
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8.4

Definitioner

8.4.1

Studerande

och

med

avgränsningar

funktionshinder

I direktiven

ska utreda situationen
för studerande
anges att kommittén
med funktionshinder
inom alla former av vuxenutbildning.
Funktionshinder

entydigt

är inget
människor.

grupp
förknippas

kapp

begrepp

som tydligt
funktionshinder

Begreppen

med handikappbegreppet.

och

har

handikappad

socialpolitiska

sammanhang.

pekar
och

Innebörden

förändrats

sedan

ut en avgränsad
funktionshindrad

av begreppen handide började användas
i

Till

en början betraktades handikapp
som
hos
individen
dvs.
egenskap
en
som en svaghet eller som en begränsning av en förmåga. Under 1960- och 1970-talet började man frångå
till förmån
uppfattningen
om att ett handikapp
var knutet till individen
för det så kallade miljörelaterade
Det senare går
handikappbegreppet.
inte är en egenskap hos en person med en skada
ut på att handikapp
eller sjukdom.
ska istället ses som ett förhållande
mellan
Handikapp
och personens
skadan eller sjukdomen
SOU
1990:19.
omgivning
I
slutet
erkänd

blir

på 1970-talet
i Sverige

den miljörelaterade

proposition

1979/ 80:1.

officiellt

handikappsynen
Innebörden

har dock

föränd-

rats sedan dess.
WHO
1980 en definition
presenterade
åtskillnad
det
där
handikappbegreppet
miljörelaterade
görs melav
en
och handifunktionsnedsättning
lan termema
funktionsbegränsning,

Världshälsoorganisationen

kapp.

Innebörden

är i korthet

är en faktisk
att en funktionsbegränsning
störning i fysisk eller psykisk bemärkelse

skada, sjukdom eller annan
hos en person. Funktionsnedsättning
är den begränsning av en individs
Handiföljden
funktionsförrnåga
är
som
av en funktionsbegränsning.
eller
funktionsbegränsning
följderna
kapp är de negativa
av en
en
och dennes omgivning.
i mötet mellan individen
funktionsnedsättning
bedriver

WHO

ett arbete

kappklassifikationen.
innebär

begreppet

att

"Begränsningar

handikapp
"deltagande

i

med att revidera den nu gällande handii revisonsarbetet
huvuddrag
är klara och
föreslås
funktionsbegränsningar
ersättas med

Några
i kroppens

funktioner

nuvarande

klassifikation

Socialstyrelsen,

1997.

och
WHO

klassifikation
under
en ny internationell
kan arbetet påbörjas
med att översätta
förhållanden.
I de standardregler
tillförsäkra
likhet

människor

m.fl.,

1995

och

ersättas

beräknar

begreppet
med

att kunna ta fram
1999 och därefter

sommaren
klassifikationen

som antagits av Förenta
med funktionsnedsättning

Utrikesdepartementet

struktur
föreslås

Nationema

till
FN

delaktighet

anges att människor

svenska
för att
och jämkan "ha
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funktionsnedsättningar
eller

sjukdomar,

tillstånd

eller

skador
av fysiska eller intellektuella
medicinska
hörselskador
eller sjukdomar,

på grund
eller

synmentalsjukdomar.

Sådana

skador,

tillstånd

eller

sjukdo-

mar kan vara av bestående eller övergående natur".
Handikapp definieras på följande sätt: Begreppet

handikapp
avser
delta
samhällslivet
i
möjligheterna
på
att
av
andra.
beskriver
mellan
människor
Handikapp
sätt
mötet
samma
som
och omgivningen.
Syftet är att fästa uppmed funktionsnedsättning
märksamhet
och inom olika samhällsområden,
på brister i miljön
exförlust

eller

brister

empelvis
hindrar

begränsning

i information,

kommunikation

med funktionsnedsättning

människor

och utbildning
som
från att delta på lika vill-

kor.
studerande

Begreppet

med

funktionshinder

direktiv.
mare i Kunskapslyftskommitténs
handikappbegreppet
gällande definition
av

definieras

inte

när-

av WHO:s
och FN:s standardregler

bakgrund

Mot

nu
har

att tolka uppdraget så att det avgränsas till den grupp
för vilka
studerande
ger handikappande
en funktionsnedsättning
och som därigenom får behov av
konsekvenser
i utbildningssituationen
används i huvudsak
särskilt stöd. I betänkandet
begreppet studerande
valt

kommittén

för

funktionshinder

med

samband

när det gäller

begrepp

i vuxenutbildningen
associeras

Tillgänglighet

utfomming.

fysiska
inbegriper
des i lika

situationen

är ofta en följd
lätt med frågor
har

Begreppet

hinder

del, hjälpmedel

8.4.2

studerande

i

som
av bristande tillgänglighet.
om utbildningslokalemas

betydelse
en vidare
och handlar
tillgänglighet
till

om tillgången

med

De hinder

dock

hela utbildningssituationens
stor omfattning

för

är tillgänglighet.

i vuxenutbildningen

funktionshinder

information,

och
såle-

lärome-

tolk,

etc.

Vuxenutbildning
syn på lärande
betänkande,
En strategi

Kunskapslyftskommitténs
första

kommitténs
lärande

långt
många
ning

och

förutsättningar

med vuxenstudier.

Ett centralt

uppstår

beskriva

att

olika

ingår

bildning
högskolan,

SOU

1996:27.

sätt i vardagslivet,

Där

studieförbunden,

utbildningssektom

för

i

och livs-

kunskapslyft

sker på
att lärandet
Vuxenutbildoch i arbetslivet.

lärandet

statliga

utav anordnad
folkvuxenutbildningen,
i form

arbetsmarknadsutbildningen,

etc. samt inom

redovisas

utbildning

konstateras

i skolan

som en del i det livslånga
och
inom den kommunala

och

högskolan

Utöver
att betrakta som ungdomsutbildning.
med funktionshinder
att delta i det ordinare

i de fall

den privata
studierna

inte är

möjligheten

för studerande

kursutbudet

inom

de olika

277

278 Bakgrund

SOU 1999:39

finns

utbildningsformerna
sig direkt

dessutom

kurser

och utbildningar

mot studerande med funktionshinder.
av det ansvar som Hälso- och sjukvårdslagen

Delar

som riktar

1982:763

läg-

och landsting avser exempelvis
insatser för lärande i
ger på kommuner
olika fonner. Det kan till exempel handla om att lära sig att hantera de
hjälpmedel
Det kan även handla
man behöver för sin dagliga livsföring.
och reinslag i hälso- och sjukvårdens
habiliteringsom pedagogiska
brukar normalt
habiliteringsinsatser.
Den typen av utbildningsinsatser
vuxenutbildning.
Kunskapslyftskommittén
inte inbegripas
i begreppet
har därför

inte sett det som sin uppgift

ning.
Förutom

den medicinska

och sjukvårdslagen
verket,

socialtjänsten

av vuxenutbildning
ningen och ingår dänned

den typen

av utbild-

som bedrivs enligt hälsoArbetsmarknadsäven försäkringskassan,

rehabiliteringen

ansvarar
för rehabilitering.

utgörs

att belysa

inom

Delar av denna
för den ordinarie

ramen
i kommitténs
uppdrag.

rehabilitering
vuxenutbild-

är högst indiviatt en person söker sig till en utbildning
befinner sig
individen
duella och har att göra med vilken livssituation
och säga att människor
med funktionshinDet går inte att generalisera
i övrigt i detta avseende. Det faktum
der skiljer sig från befolkningen
Skälen

till

människor

med funktionshinder

är en högre andel som är
arbetslösa och kortutbildade
förtidspensionärer,
gör dock att viljan och
möjligheten
ut. Mot bakgrund
att studera kan se lite annorlunda
av
viktiga
detta finns det några perspektiv
är
när det gäller stuextra
som
och vuxenutbildning.
derande med funktionshinder

att det bland

Utbildning

för

Arbetsmarknaden

ringar.

ökad anställningsbarhet
har genomgått

Arbetsmarknaden

och förväntas

efterfrågar

i allt

genomgå stora förändvälutbilstörre utsträckning
okvalificerade
arbetsuppgifter

samtidigt
som så kallade
Funktionshindrade
försvinna.
att
som grupp har en högre andel
i
arbetslösa och en högre andel med kort utbildning
än befolkningen
kan leda till att delar av arbetsmarknaden
övrigt. Ett funktionshinder

dad arbetskraft
tenderar

vilket ger ett smalare utbud på arbetsmarknaden.
Beökar
för
individen
ska
bli
anställningsbar.
utbilda
sig
att
av att
eller en yrkesutbildning
Det kan röra sig om en högskoleutbildning
som
riktar sig speciellt till studerande med funktionshinder.
inte är tillgänglig

hovet

SOU 1999:39

Utbildning
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För människor
tionshindrade

långsiktig

med stora funktionshinder
och för dem som blir funkvuxenutbildning
vara en del av en
och
Utbildning
på folkhögskola

i vuxen ålder kan
habilitering/rehabilitering.

internatboende

Utbildning

och habilitering

som rehabilitering

kan till exempel

vara ett steg på vägen mot eget boende.

för aktivitet

Utbildning

är mycket

därigenom

förbättra

mer än att bara skaffa sig ökad kompetens
sin anställningsbarhet.
En följd av arbetslöshet

och
och

kan vara att man isoleras från samhället i övrigt, eftersom är förknipsom man inte får del av den dagliga sociala kontakten
kan dänned utgöra en viktig källa
pad med ett arbete. Vuxenutbildning

förtidspension

kontakter.

att utbilda

sig kan i många

som man trivs med.

till att en person väljer
det
är en fritidssysselsättning
vara att

Det huvudsakliga

för sociala

fall

orsaken
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för

Mål

9

svenska

den

handikappolitiken

Mål

9.1
Målet

för

handikappolitik

om
delaktighet,

jämlikhet

beskrivs

handikappolitiken

för den svenska

velse

handikappolitiken

den svenska

rskr

1996/971120.

i levnadsvillkor,

skri-

i Regeringens

om full
och tillgäng-

Principema

självbestämmande

byggs.
är de grundstenar på vilka den svenska handikappolitiken
lika värde och lika rätt. Insikten om
Utgångspunkten
är alla människors
måste ligga till grund för
har olika funktionsförmåga
att människor
lighet

samhällsplaneringen.

Resurserna

så
så att alla individer
delta
samhällslivet.
i
De
överatt

måste användas

ges lika förutsättningar
mål som anges för handikappolitiken

långt möjligt
gripande

0
0

är

och full
i levnadsvillkor
att uppnå jämlikhet
funktionshinder
med
för personer
hällslivet
för ökad självständighet
att ge förutsättningar

delaktighet

i sam-

och självbestäm-

0

för personer med funktionshinder
för personer med funktionshinder
förutsättningar
att ge
sig ett värdigt liv i gemenskap med andra

0

att främja

mande

Politiken

inom

vudinriktningen
m.fl.

nisationer
märkelse

inom

funktionshinder
livet

internationellt

handikappområdet

samarbete

bygger

på handikappområdet.
på en samlad strategi
kommuner,
landsting,

är att ge myndigheter,
förutsättningar
att utveckla
olika

samhällssektorer

ska därigenom

att skapa

tillgängligheten

och verksamheter.

så långt möjligt

kunna

där huorgai vid be-

Personer

med

delta i samhälls-

på motsvarande
sätt som de som inte har något funktionshinder.
Översätta till utbildningssektom
målen
innebär de handikappolitiska

att utbildning
delta

har rätt till
med övriga

kan
så att studerande med funktionshinder
Studerande med funktionshinder
undervisningen.

bör utformas

i den ordinarie

en utbildning
deltagares.

som har samma kvalitet

som och är likvärdig
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reformer

De handikappolitiska
har, enligt

regeringens

individuella

stödet
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under senare år
som har genomförts
i hög grad inriktats på att förbättra det
med funktionshinder.
har
Insatserna

skrivelse,

till

personer
stor betydelse för dem som får del av dessa. Ibland har sådana insatser fått kompensera
brister i den generella utfonnningen
av
samhället och samhällsplaneringen.
Den handikappolitiska
reform som

självfallet

trädde

i kraft

den 1 januari
1994 syftar till att personer med funktionsska ha samma rätt till valfrihet,
och delaktighet
integritet
som
andra personer. Genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
och lagen om assistansersättning
1993:387
för1993:389
hinder

bättrades

det individuella

framtiden

stödet till personer med stora funktionshinder.
anges att åtgärder inom handikappområdet

skrivelse

I regeringens

ska inriktas

utsträckning

i större

tillgänglighet

i verksamheter

gängligheten,

dvs. anpassade bostäder,

och miljöer.

i

bättre
på att åstadkomma
Det gäller den fysiska till-

kollektivtrafik
utemiljöer,
m.m.,
också
till
tolk,
information,
service
och
andra insatser som
tillgång
men
krävs för att personer med funktionshinder
ska kunna delta i samhällslivet på samma villkor
som andra.

9.2

överenskommelser

Internationella

De svenska
hållet

i

om lika möjligheter
av EU:s ministerråd

för människor

Under

avsnittet

bör

terna
grundskole-,

97/C

har Sverige

12/01.

som utfärdats
att ställa sig

Genom

och polisig ett moraliskt
människor
med funktionsned-

tagit

för att anpassa samhället

ansvar
sättningar.

och med den resolution

med funktionshinder,

Resolution

dessa dokument

tiskt

tillförsäkra

att
och jämlikhet

delaktighet

i stort med innemänniskor
med

överensstämmer

för

standardregler

funktionsnedsättning

bakom

målen

handikappolitiska

FN:s

till

i FN:s standardregler
om utbildning
till
principen
om lika möjligheter

erkänna

gymnasie-

och

högskolenivå

för

barn,

anges att stautbildning
på
och

ungdomar

Övergripande målsättning för utbildningen
vuxna med funktionshinder.
utbildningsvägarna.
bör vara att den sker inom ramen för de ordinarie
detta bör skolsystemen,
tillFör att möjliggöra
enligt standardreglema,
låta flexibilitet,
ska kunna

utbyggnad

erbjudas

när det ordinarie

undervisning

och anpassning

nära hemmet.

av läroplanen. Undervisning
kan övervägas
Specialundervisning

undervisningssystemet

för alla människor.

inte kan tillgodose

behovet

Målet

bör dock vara att stegvis
i den vanliga undervisningen.

rera specialundervisningen
FN:s standardregler
anger vidare att utbildning
väsendet förutsätter
att det finns teckenspråkstolkar

i det ordinarie

av
integskol-

och annat lämpligt
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stöd. Det bör finnas

rutiner för lämpligt
stöd och lämplig hjälp som gör
och
tillfredsställer
tillgänglig
de behov som männimer
skor med funktionshinder
har. Staterna bör också se till att det finns
undervisningsmaterial
utbildning
samt fortlöpande
av god kvalitet
av

utbildningen

lärare och stödlärare.
Särskild

mycket

uppmärksamhet

bör

enligt

små barn med funktionshinder,

kvinnor,

standardreglema

förskolebarn

riktas

och vuxna,

på

särskilt

med funktionshinder.

Under

om arbete i FN:s standardregler
anges att staterna
principen
skapas för människor
med
att förutsättningar
funktionsnedsättning
så att de ska kunna utnyttja sina mänskliga
rättig-

bör

avsnittet

erkänna

heter,
med

särskilt rätten till
funktionsnedsättning

ning inom

den privata

arbete.

Åtgärder bör vidtas

ska kunna

och informella

delta

i träning

så att människor
och arbetsutbild-

sektorn.

På den internationella

konferensen
om specialundervisning
som aroch
Unesco
den
så kalSpaniens
regering
1994
antogs
av
lade Salamanca-deklarationen
och
vid
inriktning
principer,
praxis
om
elever
i
behov
särskilt
stöd
Unescorådet
undervisning
Svenska
av
av

rangerades

1996.

I deklarationen

däribland

den svenska,

för 92 regeringar,
som antogs av representanter
och 25 internationella
erkänns
organisationer

och angelägenheten
undervisning
av att tillhandahålla
barn,
och
med
särskilda
behov
ungdomar
inom
det ordinarie
av
vuxna
Under konferensen
undervisningsväsendet.
antogs även en handlingsför
specialpedagogiska
åtgärder.
med
Syftet
handlingsramen
är att
ram

nödvändigheten

internationella
organisationer
ge regeringar,
ning och underlag för planering
av åtgärder

och andra
i samband

av Salamanca-deklarationen.
FN:s standardregler
och Salamanca-deklarationen

organ vägledmed genomfö-

randet

ternationella
nationella
faktorer
läromedel,

överenskommelsema
dokumentens

inom

olika

hjälpmedel,

som har direkt eller
med funktionshinder

regler

områden,

exempelvis

studieñnansiering,
indirekt

utgår från de in-

rättigheter.
De interom mänskliga
och rekommendationer
berör en rad

betydelse

utbildningens
lagstiftning

för möjligheten

organisation,
och utvärdering,
för människor

på lika
att deltaga i vuxenutbildning
genomgång
i de internationella
av innehållet

mer detaljerad
ten sker i kommande
skrivs.

kapitel

i samband

med att respektive

villkor.

En

dokumenområde

be-
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Ansvarsfördelning

10

mellan stat, kommun,

landsting

och den enskilde

mellan
Ansvarsfördelning
stat,
kommun,
landsting och den
enskilde

för att leva upp till de nationella
och intemationellahandikapvilar ytterst på statsmakterna.
I praktiken
är genomförandeansvaret
fördelat
mellan
statliga myndigheter,
kommuner
och
Ansvaret

politiska

målen

landsting.
Uppdelningen
och landsting
av ansvar mellan staten och kommuner
i att staten ansvarar för verksamhet
tar sin utgångspunkt
som har en
given anknytning
till hela riket. Staten ansvarar för utrikespolitik,
förStaten har också det övergripande
ansvaret
svar och samhällsekonomin.
för att medborgarnas
grundläggande
rättigheter
inte kränks av centrala,

regionala

eller

ningspolitiken,

lokala
dvs.

organ och ett övergripande
ansvar för fördelviss
standard
samhällelig
alla
att en
garanteras

medborgare

oavsett var man bor.
under 1990-talet
Utvecklingen

har gett kommunerna
ett utökat anÄdelför
det
offentligas
uppgifter.
Kommunaliseringen
svar
av skolan,
reformen
och övertagandet
vården
psykiskt
sjuka
exempel
på
är
av
av
områden

som övergått
digt har kommunernas

från stat och landsting

till

kommunema.

Samti-

möjlighet

att bestämma mer över den egna verksamheten
förstärkts
under 1990-talet
i och med en allmän övergång
från regelstyming
till mål- och resultatstyming.
Staten är huvudman

skoleutbildning

för vuxenutbildning

och arbetsmarknadsutbildning

bedrivs

som bedrivs i form av högsamt den utbildning
som
Dessutom finansierar
staten

av Statens skolor for vuxna SSV.
i huvudsak
den utbildning
som sker i folkhögskolornas
bundens regi och delar av den utbildning
som bedrivs

rande

skolor.

vuxenutbildning
för invandrare

Kommunerna

ansvarar
för utvecklingsstörda

och på vissa områden
skolhuvudmannen

Särvux

vid

komplette-

vuxenutbildning,

och svenskundervisning

sñ.

Funktionshindrade

vuxenutbildning.

för kommunal

och studieför-

Inom

har samma rätt som alla att ta del av utbildning
dessutom rätt till särskilt stöd för att kunna delta i
vissa områden

på motsvarande

har stat, kommun,
landsting och
för att
sätt särskilda skyldigheter
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stat, kommun,

för studerande

underlätta

landsting

med funktionshinder

och den enskilde

att kunna
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delta i utbild-

ningen.
för en individ med ett funktionshinder
att delta i utbildtillsig denna är ofta beroende av utbildningens
ning och tillgodogöra
till utbildmed anknytning
gänglighet.
En mängd olika anpassningar

Möjligheten

Huvudmannen
har ett övergripande
ansvar
för alla människor.
Inbedrivs
tillgänglig
för att den utbildning
är
som
dividens möjlighet
att kräva att utbildningssituationen
anpassas är dock
och den anpassbegränsad och varierar beroende på utbildningsform
kan krävas.

ningssituationen

ning som krävs.
med
Studerande

har samma rättighet
att antas till
Rättigheten
vuxenutbildning
som de som inte har ett funktionshinder.
att antas till utbildatt få ett särskilt stöd är dock svagare än rättigheten
övergripande
ningen. Det beror på att huvudmannens
ansvar och skylfunktionshinder

för alla sällan motsvaras
tillgänglig
att göra utbildningen
av en
rättighet för individen
att kräva ett särskilt stöd eller anpassning. För att
kunna utkräva en rättighet krävs att den är reglerad i lag och att lagen är

dighet

och förutsättningar
både vad gäller innehåll
samt
noggrant preciserad
domstolsutenskilde
den
dvs. att
är utkrävbar,
att rättigheten
genom ett
huvudmannen
hävda
sin rätt mot den ansvarige
slag ska kunna

Hollander,

1995.

10.1

Ansvars-

och

ñnansieringsprincipen

inom svensk handikappolitik
är
principerna
En av de grundläggande
Den innebär att
och jinansieringsprincipen.
den så kallade ansvarsså att
varje sektor i samhället ska utforma och bedriva sin verksamhet

tillgänglig

den blir

Om en verksamhet
ska den aktuella

hinder.

även personer med funktionsanpassas i något avseende för att bli
vidtas och finansieras
anpassningsåtgärden

för alla medborgare,

tillgänglig,

behöver

ramen för den ordinarie
svars- och finansieringsprincipen
ska mer ses som en målsättning.

inom

prop.

1995/96:86.

An-

inte reglerad

i lagstiftning

utan

verksamheten
finns

får ansvars- och ñnansieringsprincipen
perspektiv
Ur ett finansiellt
även ska täcka inatt de medel som avsätts till utbildning
funktionshinder
studerande
med
för
det
möjligt
att stusatser som gör
finansieoch
från
andra.
Avsteg
dera på samma villkor
ansvarssom

innebörden

går in och bekostar särsker när en annan huvudman
Det finns flera orsaker till varför det kan vara motiverat.
Huvudanledningen
är att säkerställa att insatser som anses särskilt vik-

ringsprincipen
skilda

insatser.

tiga kommer

synpunkt

till

ur effektivitetsvara motiverat
kommun kan ha ett för litet befolk-

stånd. Det kan också

då exempelvis

en mindre
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Ansvarsfördelning

ningsunderlag
till rimliga

stat, kommun,

för att verksamheten
kostnader.

För kommunal

ska kunna

landsting

drivas

och den enskilde

med kvalitet

och

innebär

vuxenutbildning

således

principen

mellan

ansvars- och ñnansierings
dvs. kommunen
att det är skolhuvudmannen,
som

för att utbildningen
för alla.
är tillgänglig
ansvarar
detta ska finansieras
kommunen.
En
tillämpning
av

Kostnaderna

för
och

av ansvarsatt medlen ska tas
för de resurser som avsatts för vuxenutbildning.
principen
i sig inte på något sätt är tvingande
krävs en

finansieringsprincipen
inom

ramen
Eftersom

på kommunal

nivå

innebär

i någon fonn för att den ska vara tillämpbar.
Ett exempel där
och ñnansieringsprincipen
finns inbyggd i lagstiftningen
är de

reglering

ansvarsregler som

vid ny- eller ombyggnation
stadgar att byggnader
ska utså att de kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsfönnåga.
Anpassningskostnadema
ska finansieras
på samformas

ma sätt som de övriga byggkostnaderna.
Det kommunala
ansvaret för skolan

och Skollagens

bestämmelser

innebär ett grundläggande
om allas rätt till utbildning
ansvar för komden
kommunala
vuxenutbildningen
tillgänglig
att
görs
även
munerna
för studerande med funktionshinder.
Ansvaret är dock inte preciserat på
så sätt att det reglerar vissa insatser.
När det gäller möjligheten
att delta i vuxenutbildning

för studerande

med funktionshinder

eller

kan det också krävas

anpassningar

speciella

vid sidan

lösningar

Ansvaret för en
av själva undervisningssituationen.
sådan insats ligger ibland på en annan huvudman
än skolhuvudmannen.
Gränsen mellan utbildningshuvudmannens
ansvar, annan huvudmans
ansvar och individens
ansvar är ibland svår att dra. Exempel på stöd

självklart

inte

som
eller

ligger

inom

ramen för skolhuvudmannens
ansvar
huvudman
är resor till och från utbildningen,

tas över av annan
assistent,
personlig
älpmedel,

Särskilt

under studietiden

m.m.

stöd

Där särskilt
till

försörjning

stöd finns

skolhuvudmannen.

petensförsörjning,

kan det antingen

utgå direkt

Stöd kan utgå i form

hjälpmedel

eller

läromedel.

till

individen

eller

av pengar,
Ansvaret

tjänster,

kom-

för att erbjuda
och statliga myndigheter
landsting
av kommun,
beroende på typen av stöd. Kommunernas
ansvarar för stöd utgår framförallt från Socialtjänstlagen
och Lagen 1993:387
1980:620
om stöd
sådant

och

stöd

är delat

service

för hälso-

till

och sjukvård

där framförallt
ingar.

vissa

funktionshindrade

enligt

rehabilitering,

Hälso-

LSS.

Landstingen

och sjukvårdslagen

habilitering

ansvarar
1982:763

och hjälpmedelsförsörjning
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I kommande

avsnitt beskrivs
och kommunerstatens, landstingens
och
verksamhet
det
särskilda
stödinsatser
gäller
när
nas ansvar
som har
för möjligheterna
för studerande
funktionshinder
betydelse
med
att

deltaga i vuxenutbildning.

10.2

särskilda

Statens

studerande

10.2.l

särskilda

med

vuxen-

funktionshinder

i utbildningssituationen

Insatser

Statens

för

åtagande

stöd

for

studerande

med

funktionshinder

inom

kanaliseras
Skolverket
vuxenutbildningen
genom vissa myndigheter.
för det offentliga
skolväsendet
har som central förvaltningsmyndighet
och tillsyn
Ansvar
ett allmänt
ansvar för utveckling
av skolväsendet.
för

för vuxna
om utbildning
Elever med funktionshinder

frågor

undantag.
elever

av särskilt stöd"
ekonomiskt
stöd till

i behov
direkt

inget

området

funktionshindrade
verkets

inom

ligger

ägna särskild

gäller

huvudsakliga

utvärderings-,

resultaten

utvecklings-

inget

elever

från

som görs
och till-

i uppdrag

åt utvärderingsåtgärder

uppmärksamhet

med fokus

insatser

De

fick i 1997 års regleringsbrev

funktionshindrade

utgör

ryms inom det vidare begreppet
ger
som verket använder. Skolverket
studerande eller skolhuvudmän
inom

kapp eller studiesvårigheter
De

funktionshinder

i vuxenutbildning.

uppföljnings-,

Skolverket

synsverksamhet.

med

med dolda

och elever

i vuxenutbildning
Skolverkets

av olika

utvärderingar

att

när det
handi-

slag.
mellan

på de frågor

1995-1998
som är aktuella för uppdraget redol999n.
visas och diskuteras i en sammanfattande
rapport. Skolverket
för särskilt stöd i barnSkolverket
har startat ett handlingsprogram
är att fokusera
omsorg och skola. Syftet med handlingsprogrammet

strategiskt

viktiga

områden

och inom

dessa föreslå

åtgärder.

ett fåtal kommunal
den ll
i
Skolverkets
sökning
tillsynsdatabas,
en
sedan den l juli 1995 er1999, som omfattar alla tillsynsbeslut
januari
kommunal
Vuxenutbildning.
hölls 15 träffar på skolformen
Av dessa
Av

Skolverkets

vuxenutbildning.

tillsynsärenden

Vid

berör

endast
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stat, kommun,

landsting

och den enskilde

hade tre registrerats
med sökordet "särskilda
stödinsatoch
stödundervisning.
ser
utbildningsstöd
Statens institut för särskilt
Sisus arbetar med det

tillsynsärenden

målet att förbättra
för utbildning
och
förutsättningarna
för unga och vuxna med funktionshinder.
Myndigheten,
största anslagen till insom hanterar de volymmässigt
i vuxenutbildningen,
disposatser för studerande med funktionshinder

övergripande
studier

nerar två anslag.
för
Statsbidraget

vårdartjänst

1998 till

uppgick

186 Mkr.

Vårdar-

och ska ge den stupraktisk
tjänst
och genomföra
derande ett sådant stöd att denne kan bo på studieorten
studierna. Av anslaget riktas normalt ungefär 4 procent till rörelsehindinnebär

assistans

rade i högskolan,

46 procent till
för rörelsehindrade.

gymnasium

till

särskilt

till riks-

kostnadskrävande

för deltagare

folkhögskola

vid

och 50 procent

folkhögskolan

ska användas

Sisus tilläggsbidrag

bildningsinsatser

rörelsehindrade

till

med

ut-

funktionshinder.

lärarinsatser,
tolk, assistans för
kan avse t.ex. förstärkta
läromedel,
rörelsehindrade,
anpassning
andra än
anpassade
av teknisk
och viss byggnadskomplettering.
Inom anslaget ges även
utrustning
och till
anordnar
korta
anpassningskurser
stöd till folkhögskolor
som

Bidragen

riksförbund

för teknisk

och dövblinda.

Ungefär

Synskadades

anpassning

för
av studiematerial
normalt
anslaget
går
av

40 procent
grupper av studerande med funktionsoch äldre synskadade och ll procent till Synhinder, främst dövblinda
Totalt uppgick anslaget för 1998 till 37 Mkr.
skadades riksförbund.

synskadade

till

för olika

anpassningskurser

Folkbildningsrådet
bildningsförbundet,

är en ideell
Landstingsförbundet
FBR

FBR

intresseorganisation.
lemmamas

räkning

Statsbidraget

stadgarna till uppgift att för meddet som riksdag och regering kräver för att
den verksamhet
som bedrivs av folkhögskolor
har enligt

fullgöra

ska utgå till

Funktionshindrade

och studieförbund.

folkbildningen

1991 av Folkoch Rörelsefolkhögskolornas
bildad

förening

särskilt

utgör
ska vända sig till.

En av FBR:s uppgifter
är att fördela
anslaget
studieförbund.
det
samlade
Av

en av de målgrupper

som

folkhögskolor

och

medel
till

till

folkhögskoloma

avsattes
för kostMkr. som förstärkningsbidrag
10 procent, dvs. lll
för funktionshindrade
i samband med anpassning
av utbildning

1998 cirka
nader

och invandrare

ca

26 miljoner.

Medlen

fördelas

ut till

folkhögsko-

tillsyn avser utredningar som prövar om en kommun fullgör sina
skyldigheter enligt lagar och förordningar. Tillsynen sker
eget initiativ eller
De olika
grund av klagomål från t.ex. en deltagare i kommunal vuxenutbildning.
vad
tillsynsärendena tilldelas ett eller fler sökord i databasen beroende
Skolverkets

tillsynsärendet

innehåller.

10 19-0609Vuxenutbildning
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efter kriterier

och FBR:s
som FBR utarbetat. Sisus tilläggsbidrag
har i stort sett samma syfte.
Folkbildningsrådets
fördelning
av statsbidrag till studieförbun-

förstärkningsbidrag
Vid

dens verksamhet

har bidragskriteriema
utformats
så att också den del
studieförbundens
verksamhet
riktar
till
deltagare med funksig
av
som
tionshinder
ligger till grund för fördelningen
samt invandrare
av statsomfördelades
bidraget. Vid det senaste fördelningstillfället
på grund av
dessa kriterier
för invandrare.
95 Mkr varav 42 Mkr avsåg verksamhet
Studieförbunden

avgör

sedan själva hur dessa medel

det egna förbundet.
Det finns
för
förbunden
söka
medel
olika
ändamål,
att
från Allmänna
arvsfonden.
av läromedel,
samheten

inom

Statens

för

institut

till

verk-

för studie-

framställning

exempelvis

i skolan

handikappfrågor

fördelas

även möjlighet

SIH

ska

enligt

för att underlätta
ge hjälp och stöd till kommunerna
skolgången för elever med handikapp i skolan samt ge stöd till eleverna
rörande stödinoch utvecklingsarbete
främja forskningsi skolarbetet,

instruktionen

Myndigi skolan SFS 1991:1081.
satser för elever med handikapp
läromedel
för
framställa
och distribuera
heten ska också utveckla,
elever

med

synskada,
SIH

lingsstöming.

är

hörselskadade/döva

rörelsehinder,
central

och utveckför

förvaltningsmyndighet

de statliga

specialskoloma.
Stöd i specialpedagogiska
Ansvaret

organisation.
skolväsendet,
ganisationen

dvs. även det offentliga
består

Såvitt

antal

övriga

konsulentemas

skolan

och gymnasieskolan.

helt övervägande
SIH:s

den kommunala

tjänster

är dimensionerat
SIH:s

delen i anspråk
konsulenter

slag av funktionshinder.
för vuxna dövblinda.
Inga
inriktade
De
på vuxenutbildning.

för vissa

av konsulenter
finns särskilda

avser vuxna
andra konsulenter
vid SIH är särskilt

särskolan.

ges av SIH:s fältstöd avser det offentliga
skolväsendet
för vuxna. Fältor-

frågor till kommunerna

för specialpedagogiskt

vuxenutbildningen

fáltorganisation

för grundskolan,

stöder

svaret för att fördela resurserna
av stöd ligger hos SIH.

utifrån

och hjälper

behovet

elever

och lärare

i mån av efterfrågan
de olika grupperna

mellan

i grund-

tas också till
gymnasieskolan

den
och
inom

och tid. Anmed behov

att en så pass liten del av SIH:s konsulentverksamhet
i att SIH, vid bildandet
vänder sig till vuxna ligger framförallt
av mynbefintliga
stödorganisation
digheten, tog över länsskolnämndemas
som
vuxenutbildningen.
inte var inriktad mot att ge stöd till den kommunala
Orsaken

till

insatser på skolområav anslaget A9 "Särskilda
kostnader
för
för
täcka
insatser
det till kommuner
att
av regional art
eller andra med särskilda
som vidtas för elever med funktionshinder
för kommunerna
behov. Möjligheten
att ansöka om dessa särskilda meSIH

fördelar

delar

del finns dock bara för gmnd-

och gymnasieskolan.
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SIH

utvecklar,

står under

avsedda

av Skolverket.
för
1998 att kostnaderna
till 69 miljoner
uppgick

tillsyn

för

ningen

själv eller genom att lämna
att användas i undervisning
som
redovisar
i årsredovisMyndigheten

läromedel

-

framställning

till

uppgick

delsverksamheten

och den enskilde

landsting

och producerar

säljer

produktionsstöd

ning

mellan stat, kommun,

Ansvarsfördelning

kronor.

kronor.

13 miljoner

läromedels-

verksamhetsgrenen
Intäkterna

Endast

en liten

från

försälj-

del av lärome-

riktar

sig mot vuxna.
till att produktionen
Enligt SIH är en av anledningarna
av läromedel
för vuxna är liten att SIH sällan får förfrågningar
att
ta fram särom
för vuxenstuderande.
skilda läromedel
på anDen största efterfrågan

passade läromedel

finns

bland

blinda

ligger.
är också där de stora kostnaderna
15 000 kronor att översätta. Studerande
ning

studerande.

och synskadade
En normal

lärobok

kommunal

inom

kostar runt
vuxenutbild-

Det finns,
ansvarar själva för sina litteraturkostnader.
och
centrala
folkhögskoleutbildning,
inga
högskole-

mot
kan utnyttjas

Det

till

skillnad

medel

som
för att täcka extrakostnader
för kurslitteratur.
Vissa gymfinns översatta av SIH och bör
i framförallt
kämämnena

nasieböcker

ämnen är tillgången
kostar
i
på översatta
runt 250 kronor
som
tryckt form kostar runt 600 kronor om SIH kopierar en befintlig
överdyrare.
sättning av en kassetbok. Punktskriftsböcker
är betydligt
och högskolor
Universitet
är skyldiga att vid behov avsätta 0,15 proatt använda

vuxenutbildning.

i kommunal
läroböcker

dålig.

I övriga

En bok

för stöd till

cent av gmndutbildningsanslaget
hinder. I de fall detta inte täcker

med funktions-

studenter

finns det möjlighet
kostnaderna
att anförvaltar
universitet
söka om extra medel hos Stockholms
ett
nasom
kronor. Det
tionellt anslag. Anslaget uppgår för 1999 till 14,5 miljoner
som varje år behöver ansöka
på att de har döva studenter där
om extra medel. Det beror framförallt
simultantolkas.
1998 studerade 57 döva studenter vid
undervisningen
är ungefär

och högskolor

10 universitet

15 universitet
17,4 miljoner

och

Kostnaden

högskolor.

kronor.

för

883 studenter

Totalt

tolkningen

tog
medlen under 1998. Högskolans
del av de särskilda
kronor 1998. Därtill kommer
uppgick till 24 miljoner

vårdartjänst
Talboksför

att

som Sisus fördelar.
och punktskriftsbiblioteket

högskolestuderande

såsom rörelsehinder
anpassat

medium.

som för
högskolestudenter

anslag

eller

med

dyslexi

Produktionen
1999

uppgår

TPB

synskada

uppgick

till

och forskarstuderande
totala

har bland
eller

annat

får sin kurslitteratur
av kurslitteratur
till
23,5 miljoner

kostnader

statsbidraget

för

annat ansvar
läshandikapp

på ett för dem
finansieras
av ett
Antalet
kronor.

från TPB ökar. Totalt var 345
som får kurslitteratur
registrerade hos TPB under 1998. Kostnaden
per registrerad
knappt 72 000 kronor.
student var i genomsnitt

studenter
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Tolk-

och

utbildning

Dessutom

fördelar

tolkar

till
för

TÖI

33,1
döva,

tolkar

TÖI

och den enskilde

landsting

översättarinstitutet

anordnar

uppgår

stat, kommun,

mellan

och

vid

Stockholms

av
ett statsbidrag

till

universitet

universitetsnivå.

på

översättare
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folkbildningen,

som för 1999
kronor,
till folkhögskolor
för utbildning
miljoner
av
dövblinda
och vuxendöva
samt till teckenspråkslär-

utbildning

m.m.
LL-stiftelsen

8 SIDOR.

Stiftelsens

andra

mål
med

grupper
nyhetsinforrnation

och

anslag på 13,3 miljoner

10.3

lättlästa

producerar

och

nyhetstidningen

och
är att begåvningshandikappade
ska
tillgodoses
lässvårigheter

litteratur.

För

1999

stiftelsen

disponerar

vissa
med
ett

kronor.

Omfattningen
insatser

böcker

för

av

för

medel

studerande

med

särskilda
funktions-

hinder
I tabellen
finns

Tabell

nedan

för särskilt

har en sammanställning
stöd till funktionshindrade

10.1. Sammanställning

studerande

med funktionshinder

gjorts

över medel

de anslag

Folkhögskolan

Myndighet
Sisus
FBR
Sisus

Högskolan

Myndighet

för särskilda

insatser

för

Sza mkr

Anslagmkr
33,6
87,1
80.3

201
Sza mkr

Anslagmkr

SU
TPB
Sisus

24,3
9,5
23,0
6,0

Anm: Anslag for 1998 om inget annat anges. Förstärkningsbidrag
medräknat.
med språksvårigheter är
Källa: Statsliggaren for 1998. Stockholms universitet, Kostnader
gärder till studenter och forskarstuderande med funktionshinder.
det 1999, Årsredovisning

som

1998

Tilläggsbidrag
Förstärknlngsbidrag
Vårdartjänst inom folkhögskolan
Totalt folkhögskolan

Kostnader i högskolan
1998 för anpassning m.m.
- varav anslag
Bidrag till läromedelsframställning
Várdartjänst inom högskolan
Totalt högskolan

över

i vuxenutbildningen.

1998. Sisus 1999, Årsredovisning 1999.

53,3
for invandrare
1998 för stödåtFolkbildningsrå-
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Stöd till barnI

landsting

och den enskilde

och ungdomar

utredningen
finns

1998:66

mellan stat, kommun,

Funkis
funktionshindrade
nedanstående sammanställning

elever

skolan

i

SOU

över de särskilda statliga
anslag som finns för utbildning,
stöd och läromedel
for barn och ungdomar med funktionshinder
i skolan.

Tabell

10.2. Statens

läromedel

budgetåren
Anslag

särskilda

for barn

anslag

och ungdomar

for utbildning,

stöd och

med funktionshinder

m.m.

1997 och 1998

till barn-

och

ungdomsskolan

1997

Mkr.
Specialskolan, inklusive resurscenter
SIH, inklusive konsulentorganisation
Skolutveckling och produktion av läromedel
Särskilda insatser på skolområdet/motsvarande
Varav
- sjukhusundervisning
- regionala utbildningsinsatser
- riksgymnasier
- riksrekryterande utbildning för utvecklingsstörda barn och ungdomar
statsbidrag för omvårdnadsinsatser vid
Rh-gymnasium
Totalt

1998

Mkr.

414
114
20
243

840
375
467
856

418
116
20
258

943
623
936
336

64
50
109
19

841
100
215
700

67
51
118
20

279
984
298
775

76 900

85 800

870 438

900 638

Bidrag till boende och resor för elever vid RGD/RGH
52 100
53 273
och RH
Amn.: RGD/RGD står for riksrekryterande gymnasieutbildning
for döva respektive hörselskadade och RH för riksrekryterande gymnasieutbildning
for rörelsehindrade.
Källa: SOU 1998:66, F UNKIS
Funktionshindrade
elever iskolan.
Tabellen

visar

för barn och ungför barn
anslagen
av
avser utbildning
och ungdomar
för. Den resterande delen av de
som staten är huvudman
samlade anslagen är främst avsedda för statsbidrag till riksrekryterande
att staten påtagit

domsutbildning.

gymnasieutbildning

Knappt

sig vissa kostnader

hälften

och för insatser

knutna

till

utbildning

för barn och

huvudmän.
Delar av SIH:s basom bedrivs av kommunala
sanslagz och anslaget för produktion
kan dock även anav läromedel
Övriga anslag i
vändas till stöd för elever i kommunal
vuxenutbildning.

ungdomar

2 SIH:s konsulenter
vuxenutbildning.

erbjuder visst specialpedagogiskt

stöd till kommunal
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vänder

sig enkom

till

landsting

barn-

och den enskilde

och ungdomsutbildning.

SOU 1999:39

Motsva-

för att ersätta kommunerna
för extra kostnader i samband
funktionshinder
studerande
med
i den kommunala
med undervisning
av
rande medel

saknas.

vuxenutbildningen

av särskilda statliga resurser visar att de statliga
för särskilda insatser för studerande med funktions-

genomgång

Denna
medel

som avsätts
i utbildningssammanhang

hinder

är i särklass

störst

för 1998 följt
med ca 900 miljoner
och
högskoleväsendet
för 1998
ca 198 miljoner
1998.
domsskolan

för att underlätta

i kommunal

vuxenutbildningen

sker

finns

medel

några statliga

riktade

vuxenutbildning.

kommunal

regi

och

studerande

till

Uppgifter

kommuner

Kommunalt

och landsting

att det i stort sett inte
i
med funktionshinder
av de resurser
för studerande

om omfattningen
för att möjliggöra

och landsting anvisar
som kommuner
med funktionshinder
att delta i vuxenutbildning
regel saknas även uppgifter
om omfattningen
skilda

för

endast en del av de samlade resurser som samför studerande med funktionshinder
att
framförallt
del
på att en stor
Det beror
i vuxenutbildning.
av

anvisar

deltaga

och ungmed

visar

Genomgången
hället

för barn-

av folkbildningen
med 54 miljoner

anvisar

saknas

på riksnivå.

I

av de resurser som enpå kommunal-/landstingsnivå.

finansierad vuxenutbildning

som visades i tabell 10.2 ett relafrån statens sida i och med att man med flera
tivt stort ansvarstagande
verksamheten
eller erolika anslag går in och stödjer den kommunala
till
kostnader.
Anledningarna
för
gör
kommuner
att
staten
extra
sätter

Inom

barn-

och ungdomsskolan

finns

i barn- och ungdomsansvars- och finansieringsprincipen
kan vara många. Det har sannolikt
men inte i vuxenutbildningen
skolform
och att gymnasiebetydelse att grundskolan
är en obligatorisk
avsteg
skolan

från

skolan

i realiteten

statligt

och det därför

utbildningsform

frivillig

stöd till

vuxenutbildning
är en
särskilt
viktigare
att ge
ansetts
för att på så sätt garantera en likvärdig

också är det medan kommunal
kommunerna

barn- och ungdomsskola.
står vid sidan av det statliga
dvs.
fmaniseringsprincipen,
och
med
stödsystemet
är i enlighet
ansvarsi det här fallet kommunernaatt det är huvudmannen
som har ansvaför alla
i vid mening blir tillgänglig
ret för att se till att utbildningen

vuxenutbildningen

Att den kommunala

människor.

Finansieringen

men för den kommunala
del som Skolöverstyrelsen
kostnader

i samband

ska i enlighet

budgeten.

Under

med principen
1980-talet

ske inom

fanns statliga

ra-

meför att täcka extra
fördelade till kommunerna
med funkmed undervisning
av vuxenstuderande

SOU 1999:39

Ansvarsfördelning

tionshinder.

landsting och den enskilde

Som en följd av kommunaliseringen
ansvaret lagts över på kommunerna.

finansiella
med

mellan stat, kommun,

av skolan har hela det
I propositionen
Växa

kunskaper

gymnasieskolan
och vuxenutbildningen
- om
skriver det föredragande statsrådet Persson att

1990/91 :85

prop.

Det bidrag

pades

handikapsom tidigare har anvisats för att främja
möjligheter
ska i enlighet
att deltaga i vuxenutbildning,

med riksdagens

beslut i anledning av ansvarspropositionen,
fötill
kommunernas
sektorsbidraget
för
skolväsende.
Avsikten
ras
med att ta bort de särskilda
bidragen är självfallet
inte att hanstuderande
ska
dikappade
sämre möjligheter
att bedriva
studier. Istället är det fråga om att ge kommunerna
ett helt och
odelat

för

ansvar

kommuninnevånares

sina

Detta

med

ansvar omfattar även vuxna
stödåtgärder
på grund av sitt handikapp.

studiesituation.
behov

av särskilda

Konstruktionen

där kommunerna
har ett allmänt ansvar för att erbjuda
stöd men få preciserade
skyldigheter
är en av orsakerna till att stödet
till studerande
med funktionshinder
ser olika ut i olika kommuner.
Öronmärkta
statliga bidrag skulle sannolikt minska skillnaderna
i förut-

sättningar

för

bildningen

mellan

beroende

studerande
olika

av kommunala

Statligt finansierad

med

funktionshinder

kommuner

eftersom

ekonomiska

att deltaga i vuxenutstödinsatsema
blir mindre

prioriteringar.

vuxenutbildning

Högskoleutbildning

och folkbildning
finansieras
främst genom
Det är därför naturligt
att statliga medel även finansierar
trakostnader
som kan finnas för studerande med funktionshinder.

statliga

medel.

statsfinansiellt

utbildning
utbildning.
empelvis

perspektiv

bör belasta
Det innebär

trañkpolitiken,

funktionshinder
funktionshinder

hävdas

med
att kostnader förknippade
och
regering
riksdag
för
avsätter
som
på samma sätt som exatt utbildningspolitiken,
bör utformas
med hänsyn till människor
med

de medel

och att eventuella
extrakostnader
bör ses som en utbildningspolitisk

som en handikappFolkbildningen

utgiftsområde

brukar

eller socialpolitisk

högskolan

för studerande
kostnad

med

och inte

kostnad.

får sitt huvudsakliga
och

de exUr ett

från

bidrag

från kulturdepartemen-

utbildningsdepartementets
utsom finns för insatser riktade till
studerande med funktionshinder
i samband med studier ligger med ett
undantag under utbildningsdepartementet.
Undantaget är de medel som

tets

bildningsområde.

De särskilda

medel
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mellan
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Sisus

stat, kommun,

för praktisk

disponerar

landsting

för rörelsehindrade

assistans

under socialdepartementets

utgiftsområde.

10.3.1

av medel

Fördelning

Ansvaret
tionshinder

ligger
tioner

och den enskilde

SOU 1999:39

som ligger

för studerande med funkför att utbildningen
görs tillgänglig
I detta ansvar
utbildningsanordnare.
ligger på respektive

även att finansiera de insatser som krävs. Genom olika konstrukvuxenutbildtill den statligt finansierade
har medelsfördelningen
avlastas

ningsanordnama
dovisade

utbildningsväsendet

det reguljära

inom

ningen

verksamhet.

myndigheternas

upp så att utbildgenom de ovan refall har respektive

byggts

från visst kostnadsansvar
I högskolans

genom de regler som säger
ska beakta behovet av stöd för studenter med funkatt högskolorna
tionshinder
och att varje högskola vid behov ska avsätta 0,15 procent
för stöd till studerande med funktionshinav grundutbildningsanslaget
formaliserats

finansieringsansvar

högskolas

detta belopp kan efter
Kostnader
som överstiger
förfogar
universitet
täckas av de medel som Stockholms
utbildningsanordnama
avlastas
folkhögskolan
Inom

der.

ansvaret

dels

statsbidraget
studerande

genom att
till kostnader

med

Folkbildningsrådet
i samband

delvis

över.
från kostnads10 procent

av utbildning
Sisus
de statsbidrag

med anpassning

dels genom

funktionshinder

avsätter

ansökan

av
för
för-

delar.
Inom
med

studieförbundsverksamheten

funktionshinder

bildningsrådet.
utan

samtliga

och invandrare

Det finns
medel

dock

fördelas

för deltagare
ger verksamhet
från Folkett högre statsbidrag

inga centrala
ut till

medel

förbunden.

för extra kostnader
studieförbund

Några

av pengar centralt för insatser för deltagare med funktionshinder
Synskadades riksförbund
som sedan kan sökas av olika kursanordnare.
för synskadade
får via Sisus medel för anpassning av studiematerial

lyfter

och dövblinda

Ansvars-

deltagare.

och finansieringsprincipen

kan ansvars- och finansieringsprincipens
perspektiv
ett finansiellt
bärande idé, om att varje sektor i samhället ska utformas så att den blir
anpassningar
och att de eventuella
för alla medborgare
tillgänglig
som
inom ramen för den ordinarie
kan behövas ska vidtas och finansieras

Ur

verksamheten,
framförallt

perspektiv

i huvudsak

sägas gälla för vuxenutbildningen.

Det finns

två skäl till varför principen
är viktig. Ur ett statsfmansiellt
är det rimligt
att varje sektor bär sina egna kostnader och ur

SOU 1999:39

ett handikappolitiskt
inom

inslag

gängligheten

stat, kommun,

och den enskilde

landsting

bör det vara ett naturligt och självklart
verksamhet
att verka för att till-

perspektiv

ramen för all samhällelig
ökar för alla individer.

praktiskt

Rent

har det sannolikt

betydelse

större

hur principen

till-

av insatser för att öka tillgängligheten
sker i praktiken.
fullt
Att tillämpa
principen

dvs. hur finansieringen

lämpas,

utbildningssituationen
och

mellan

Ansvarsfördelning

hela

lägga

finansieringsansvaret

på respektive

i
ut

utbildningsanord-

Särskilt gäller det mindre utbildningsanordnare
nare har nackdelar.
som
proportionellt
sett kan få mycket stora kostnader under vissa år efterovanligt med studerande som behöver särskilt stöd
som det är relativt
och kostnaderna

för vissa insatser

ralt avsatta medel kan fungera
större studerandeantal.

kan vara mycket stora. Centsom ett sätt att sprida kostnaderna på ett

där varje

folkhögskolan

Inom

ibland

utbildningsanordnare

är relativt

liten

16 procent3 av de toöronmärkta
till olika insatser
tala statliga medlen till folkhögskoloma
är
för att öka tillgängligheten
för deltagare med funktionshinder.
Förutom
finns

att

andelen

den största

sprida

kostnaderna

centrala

medel,

ungefär

innebär

på ett större studerandeunderlag
blir större än i till exempel

det

studieförbun-

att handlingsutrymmet
dens fall där prioriteringarna

också

får göras inom respektive studieförbund.
På motsvarande
sätt kan frånvaron
av centrala statliga medel inom
och handlingsutvuxenutbildning
begränsa beredskapen
kommunal
för små kommuner

rymmet

i vuxenutbildningen.
remissvar

på

Detta

att ta emot studerande med funktionshinder
bl.a. i Vetlanda
kommuns
exemplifieras
förra

Kunskapslyftskommitténs

delbetänkande

där

de

att de resurser som krävs för att anta en döv elev som kräver en
utbildningskostnaskulle sluka resurser motsvarande
assistent tolk
dema för minst 15 ordinarie elever.

hävdar

10.4

Insatser

sidan

vid

av

det ordinarie

utbildningsväsendet
Vid

sidan

människor
väsendet
ket RFV
med
betala

av de myndigheter
med funktionshinder

för
att underlätta
som har till uppgift
utbildningsatt deltaga i det reguljära
som sorterar under Riksförsäkringsver-

har även verksamhet
och Arbetsmarknadsverket

funktionshinder.
ut vissa

ekonomiska

AMV

betydelse

för studerande

och
om att administrera
finansiera
inom
utbildning
stöd och att
ra-

Det rör

sig framförallt

3 I de 16 procenten ingår de medel som FBR avsätter från statsbidraget och SISUS
båda anslag.
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mellan

stat, kommun,

landsting

och den enskilde
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verksamhet
eller arbetsmarknadspolitiska
åtmen för rehabiliterande
ska prioritera
gärder. Arbetsmarknadsverket
människor
med funktionshinder

i sin verksamhet.

betshandikapp
andelen

var

Av de arbetslösa

ca 10 procent.
sökande
med

l

0

handlägger

och bidragssystemet
för

betydelse
bilda

administrera

enskilda

15

närmare

ärenden

och har framförallt
för

möjligheten

sig i vuxen

hinder

arbetshandikapp

gruppen med ett ararbetsförmedlingen
procent

Försäkringskassan

Försäkringskassan
rings-

vid

1999.

Arbetsmarknadsverket

l 0.4.

utgjorde

de inskrivna

Av

människor

med

inom

socialförsäk-

tre uppgifter
funktionshinder

som har
att ut-

ålder.
vissa ekonomiska

stöd som studerande

kan söka

med funktions-

.

0

samordna

de rehabiliteringsinsater

som bedrivs av olika myndigheoch
till
de
vidtas som behövs för en
rehabiliteringsåtgärder
ter
att
se
effektiv rehabilitering

0

upphandla

och erbjuda

Ekonomiskt

vissa rehabiliteringstjänster.

stöd
kan

Utbildningsbidrag/aktivitetsstöd
IT-utbildning,

marknadsutbildning,
verksamhet

betspraktik,

på datortek

ges till den som deltar i arbetsyrkesinriktad
rehabilitering,
areller start av näringsverksamhet

för en arbetsmarknadsåtgärd.
Länsarbetsnämnden
beslutar
får
delta
i
och
försäkringskasarbetsmarlmadsåtgärdema
om vem som
san beräknar och betalar ut bidraget. Utbildningsbidraget/aktivitetsstödet motsvarar
i regel arbetslöshetskasseersättningen.
För dem som inte
inom ramen

uppfyller

villkoret

för arbetslöshetskassa

nor per dag.
Den som deltar

i arbetslivsinriktad

habiliteringsersättning.
en rehabiliteringsplan
ger rätt till ersättning
habiliterande

uppgår

bidraget

till

103 kro-

kan ha rätt till reingår i
En förutsättning
är att rehabiliteringen
Situationer
upprättad av försäkringskassan.
som

rehabilitering

eller utbildning
i reär till exempel arbetsträning
består
syfte under högst ett år. Rehabiliteringsersättningen

dels av rehabiliteringspenning,
vissa kostnader som uppstår

4 S.k. SwIT-yrkesutbildning

dels av ettsärskilt
bidrag som ska täcka
Rehabilii samband med rehabiliteringen.

mellan

Ansvarsfördelning
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stat, kommun,

landsting

och den enskilde

80 procent
motsvarar
av den sjukpenninggrundande
Det särskilda bidraget kan utgå for kostnader för t.ex. resor,

teringspenning
inkomsten.

och kursavgifter.

läromedel

I genomsnitt

habiliteringspenning.
per person.
Studerande
till

med funktionshinder

yrkesinriktad

eller

ning

Under

rehabilitering,

1997 erhöll

ca 36 000 personer reför 75 dagar
ersättning

utbetalades

som deltar i arbetsmarknadsutbildför resor
kan få reseersättning

Om
samt för studieresor av försäkringskassan.
en ledsagare så kan även den personen få erbeslutar och försäkArbetsfönnedlingen/länsarbetsnämnden

och från utbildningen

den studerande
sättning.

ringskassan

behöver

beräknar

Försäkringskassan
ställda/egenföretagare

och betalar

ut ersättningen.
både till
kan ge bidrag till arbetshjälpmedel
och arbetsgivare.
Bidraget syftar framförallt

antill

för en anställd/egenföreatt en arbetsplats görs tillgänglig
eller
hjälpmedel
personligt
tagare genom
av
genom en anpassning
kan bidraget sökas om
till vuxenutbildning
arbetsplatsen.
I anknytning
att underlätta

en anställd
komsten till

i rehabiliterande
gått en utbildning
arbetsplatsen behöver ett hjälpmedel.

Samordning

av rehabiliteringsinsatser

syfte

och

vid

åter-

för alla åtgärder av medicinsk,
är ett samlingsbegrepp
och arbetslivsinriktad
social, psykologisk
art där målet är att hjälpa
funktionsförbästa möjliga
sjuka och skadade personer att återvinna
bedrivs i
liv. Rehabilitering
för ett normalt
måga och förutsättningar

Rehabilitering

ramen för olika
arbetsförmedlingen,

av olika aktörer
svarsområden:
socialtjänsten,

någon

inom

form

samt hälso- och sjukvården.
övergripande
Försäkringskassans

gäller

rehabiliteringsinsatser

ringskassan

och har rätt till

anförsäkringskassan

samordningsansvar

för samhällets

hos
personer
som
samordningsansvaret
I
sjukpenning.

samarbete mellan
att organisera ett effektivt
rehabiliteringsområdet.
med
inom
uppgifter
gan

Arbetslivsinriktad

myndigheters

är inskrivna

olika

myndigheter

försäk-

ligger
och or-

rehabilitering

menas de insatser som behöver
tillbaka sin arbetsgöras för att den som har drabbats av sjukdom ska
förmåga och förutsättningar
att försörja sig själv genom förvärvsarbete.
har
Statskontoret
kan utgöra en sådan rehabiliteringsinsats.
Utbildning
totalt kostar ca 2,6
rehabiliteringen
visat att den arbetslivsinriktade
Med

arbetslivsinriktad

rehabilitering
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mellan
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kronor

miljarder

betsmarknadsverkets

stat, kommun,

landsting

och den enskilde
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oräknad.
rehabiliteringen
per år, den medicinska
kronor
kostnader beräknades till 2,1 miljarder

Aroch

kronor
miljoner
per år. Enligt
syfte
Statskontorets
-vars
var att göra en översyn av efden
rehabiliteringenfekterna av den arbetslivsinriktade
är utbildning
1997.
rehabiliteringsform
som ger bäst resultat Statskontoret,
till

försäkringskassomas

500

ca

undersökning

av dem som saknar
ansvarar för rehabiliteringen
det
i första hand aranställning
har
dem
För
är
som
en
en anställning.
tillkommer
betsgivaren
som ansvarar för att rehabiliteringsinsatsen

Försäkringskassan

stånd.

Under
till

tjänster

1997

år upphandlade

rehabiliterings-

försäkringskassan

11 068 personer.

Arbetsmarknadsverket

10.4.2

AMV
för Arbetsmarknadsverket
är en av verkets
ställning
på arbetsde
värna
att
svaga gruppernas
om
30
arbetshandikappade
marknaden.
Gruppen
utgör ca
procent av alla
åtgärdsutbud.
personer som får del av Arbetsmarknadsverkets

Enligt

instruktionen

huvuduppgifter

Totalt

befann

ungefär

sig under

1998 i genomsnitt

27 900 arbetshandikap-

vid arbetsförmedlingav samtliga inskrivna
åtgärder.
De åti konjunkturberoende
arbetshanantal deltagare med
genomsnittligt

15 procent
ama/arbetsmarknadsinstituten

pade

som hade störst
åtgärder under 1998
per månad av samtliga konjunkturberoende
arbetsmarknadsutbildmånad,
deltagare
med
500
6
Ami-åtgärd
per
var
med
ALU
ning med 6 300 deltagare per månad, Arbetslivsutveckling
med
API
5 700 deltagare
per månad och Arbetsplatsintroduktion

gärder
dikapp

2 800 deltagare
De

särskilda

junkturberoende

per månad.
insatserna

åtgärderna

för

arbetshandikappade,

de sk. icke

kon-

54 000 personer
hos
och 6 000 med skyddad anställning

omfattade

1998 knappt

varav 48 000 lönebidragstagare
Arbetsmarknadsverket,
OSA
arbetsgivare
offentlig

1999.

är ett aktiebolag
som har ett avtal med staten. De har ca
verksamhetsidé
Samhalls
30 000 anställda.
är att skapa meningsfullt
arbetshandikapp.
med
En person
arbete för personer
och utvecklande
Samhall

som på grund av arbetshandikapp
betsmarknaden
kan få anställning

medlingen.

inte kan få arbete på den reguljära
hos ett Samhallföretag

arvia arbetsför-

Arbetsmarknadsinstitut

landsting

stat, kommun,

mellan

Ansvarsfördelning
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och den enskilde

Ami
arbetslivsinriktad

bedriver

Arbetsmarknadsinstituten

In-

rehabilitering.

uppgift är att ge service till arbetssökande
som behöver mer
kan ge. Det kan ske genom vägledstöd än vad Arbetsförmedlingen
åtoch andra arbetsförberedande
arbetsträning
ning, arbetsprövning,
stitutens

för både korta

används

och

arbetshandikappade

till

gärder

intensiva

vägledning

ca 120 Ami-enheter
människor
med synskada,

Det finns
för

län kan erbjuda
finns

på olika

och praktik

Ami

arbetsplatser.

Vissa har specialkompetens

i Sverige.

rörelsehinder,

hörselskada/döva,

arbetshandikapp.

socialmedicinska

eller

psykiska-

lektuella,

arbetssökande.

insatoch för mer omfattande
och arbetsförbererehabilitering

arbetslivsinriktad

ser som utredning,
delse. Ami erbjuder

andra

vissa

insatser

intel-

Samtliga

Ami-syn
för de sista tre grupperna.
med
rörelsehini fem och Ami för personer

specialkompetens

i nio län, Ami-hörsel
i nio län.

der finns

antalet arbetshandikappade
per månad i Amitotala
antalet personer i
det
500
94
åtgärd 1998, var 6
procent av
ca
vilket är en ökning med 33 procent från budgetåret 95/96.
Ami-åtgärd,
med rörelDen största gruppen av arbetshandikappade
var människor
Ami-åtgärd.
Gruppen
dem
i
37
sehinder som utgjorde
procent
av
ca
Det

med

genomsnittliga

socialmedicinska

arbetshandikapp
cent.
Andelen
arbete

30

13 procent

inskrivna

dagar

arbetshandikapp

efter

vid

16 procent,
arbetshandikapp

utgjorde

och intellektuella
Ami

avslutad

med ett arbetshandikapp

åtgärd

var
hälften

26

procent

psykiska
lO pro-

som hade ett
under 1998

av dem som är i arbete
med lönehar en anställning
Ami-åtgärd
90 dagar efter genomförd
är det ganska vanskyddat arbete. Därutöver
bidrag eller ett offentligt
med
inom Samhall eller anställning
ligt att de har fått en anställning

Arbetsmarknadsverket,

rekryteringsstöd

1999.

Ungefär

Arbetsmarknadsverket,

l998b.

Arbetsmarknadsutbildning
Utbildning

finansierad

upphandlar

utbildningen

av AMV utförs i regel på entreprenad, dvs. man
AmuGrupfrån lämplig utbildningsanordnare.

mot att erbjuda
är speciellt inriktat
utbildning,
med funktionshinder
är en av de största levesamt vissa arbetsFör vissa arbetslösa arbetshandikappade
rantörerna.
finns möjligheten
medborgare
att erbjuda utbildning
lösa utomnordiska
i form av arbetsmarlmadsututbildningsväsendet
inom det reguljära

pen, vars
människor

bildning.

affärsområde

HADAR

Det kan t.ex.

innebära

att länsarbetsnämnden

upphandlar

en
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mellan

302 Ansvarsfördelning

stat, kommun,

plats i den kommunala
era studierna
reseersättning

Antalet

vuxenutbildningen.

och få kostnader
som de behöver
deltagare i reguljär
1998 i genomsnitt

budgetåret

Den studerande

för kurslitteratur

få ersättning

kan

och den enskilde

och har dessutom

via utbildningsbidrag

Synskadade
skriftslitteratur

landsting

för

SOU 1999:39

kan finansiatt söka

möjlighet

täckta.

kostnader

för

tal-

och

punkt-

for att delta i arbetsmarknadsutbildning.
finansierad
utbildning,
av Arns, var för
6 700 deltagare

nadsverket,

1999.

Europeiska

socialfondens Mål 3

per månad

Arbetsmark-

socialfondens
Mål 3
ansvarar för Europeiska
3 är inriktat på att stödja personer som är arbetsför Mål
med arbetshandikapp
är en av fyra målgrupper

Arbetsmarknadsstyrelsen
medel

i Sverige.

lösa. Människor

Mål

Verksamheten
bedrivs i projektfonn
och kan bestå av insatform
aktivitetscenter
i
kompetensutveckling,
datortekens arser
av
och rådgivning
betsmarknadsdel,
vägledning
starta
eget. Projeksamt
innefatta
minst
dessa
insatser.
tet måste
en av
3 medlen.

Under
gistrerats.
tade

mot

perioden

juli

1995 till

november

gjorde

gruppen
Arbetsmarknadsverket,

10.5

rerik-

1998a.

Landstingets
samband

i projekt

deltagare utden redovisade

under

12 procent

arbetshandikappade

perioden

1998 har 1 580 projekt

sex procent av deltagarna har deltagit
med arbetshandikapp.
deltagare
Av samtliga

Ungefär

för

ansvar

med

stöd

i och

i

studier

ligger
ramen för landstingens
ansvar för hälso- och sjukvården
till vuxenstudier.
Hälso- och sjukvårdslainsatser som har anknytning
ska erbjuda habilitering
och rehabiliteatt landstingen
gen föreskriver
och
för
erbjuda
vardagstolkning
hjälpmedelsförsörjning
ring, ansvara
Inom

för bamdomsdöva,
för rehabilitering,

dövblinda,

vuxendöva

och hörselskadade.

tas över av
boendeformer
för om-

för individer
som bor i särskilda
med funktionshinder.
äldre
och
boende
av

kommunerna
vårdnad

10.5.1

Habilitering

I hälsocinsk

och

och rehabilitering

sjukvårdshuvudmannens

behandling

Ansvar

och hjälpmedelsförsörjning

habilitering

och medicinsk

ansvar

rehabilitering.

att erbjuda mediSjukvårdens rehabilite-

ingår
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mellan stat, kommun,
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och den enskilde

landsting

återställa funktionsförmågan
eller
är att så långt som möjligt
förbättra
nedsatt
funktion
prop.
möjligt
att så långt
som
en
människor
1996/97:63.
med funktionshinder
För det stora flertalet

ringsmål

finns

samband

inget

habilitering.

mellan

människor

För

med

kan det ibland

och

vuxenutbildning
omfattande

eller

habilitering/re-

förvärvade

funk-

är ingen
ett samband. Rehabilitering
former av olika aktörer
tydlig
verksamhet
i varierande
utan bedrivs
ansvarsområden.
inom ramen för olika myndigheters
Ett exempel där
ansvarsområde
till
utbildningsområdet
landstingens
är de
gränsar

tionshinder

finnas

kombinerar

folkhögskolekurser

som
vid de skolor

samhet

pedagogisk

och

rehabiliterande

som har en omsorgs- och rehabiliteringsverktill folkhögskolan.
anslutning
eller i

verksamhet
inom

bedriver

Landstingen

viss utbildningsverksamhet

också

för landstingens

inom

hörsel-

och syncentraler.

ramen
bestå i att människor
som helt eller delvis
skriva punktskrift.
ålder
lär
läsa
och
sig
att
vuxen

pelvis

10.5

förlorat

i egen regi
De kan exemi
synförrnägan

Hjälpmedel

Landstingets
funktionshinder
del
i första
tionshindrade

med
till människor
ansvar för att erbjuda hjälpmedel
och finansiera
hjälpmeinnebär att dels tillhandahålla
för funkhand för att underlätta
den dagliga livsföringen

dels ha en orgaoch deras egen vård och behandling
och
behov
för att informera
utröna
av
prova ut hjälpmedel.
om,
räknas,
enligt specialmolivsföringen
för
den
dagliga
Som hjälpmedel

nisation

tiveringen

till

HSL

tidigare

§ 3

3

a

som fordras

sådana hjälpmedel

för att den enskilde

själv

läggande
m.m.

med hjälp

eller

personliga

förflytta

hemmet,

fritids-

sig,

grundav annan skall kunna tillgodose
behov att klä sig, äta, sköta sin hygien
kommunicera

gå i skolan samt delta
och rekreationsaktiviteter.

med

fungera

omvärlden,

i sysselsättning

och normala

fritidssysselfritid avses sådana vardagliga
och
närmiljön.
hemmet
utförs
i
i
som
livsföringen
Utanför
begreppet för den dagliga
faller arnormal

Med

sättningar

betstekniska

hjälpmedel,

som kan behövas för
särskilda pedagorehabilitering,

vissa hjälpmedel

att genomgå en yrkesinriktad
inom barnomsorgen
giska hjälpmedel

brukningsartiklar.
prop.

1992/931159

och

skolan

samt för-

i
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Det

mellan

stat, kommun,

landsting

och den enskilde
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går inte

att i detalj precisera vilka hjälpmedel
som faller under
Det avgörande
är inte
ansvar i utbildningssammanhang.
i sig utan i vilken situation det är avsett att användas. Gränvad som är landstingets
hjälpmedelsansvar
och annan hu-

landstingets
hjälpmedlet

sen mellan
vudmans ansvar

kan vara svår att dra. Huvudprincipen
kan sägas vara
finansierar
och att utbildningsanpersonliga hjälpmedel
att landstinget
ordnaren finansierar
hjälpmedel
som är att betrakta som pedagogiska
hjälpmedel eller grundläggande
utrustning vid skolan.

10.5.3

Vardagstolkning
räknas en mängd situationer
i vardagslivet
så som
vid kontakt med olika myndigheter,
sjukvården,

Som vardagstolkning
tolk

vid

besök

vid bank-

byte

inom

och postärenden

på föräldrar-möten,

eller för att kunna deltaga i infonnationsuteller vigsel och konfirmation.
arbetsplatsen

de situationer

Utöver

som kan räknas till vardagslivet
avses också vissa
i arbetslivet,
för fritidsaktiviteter
och för
tolktjänster

grundläggande
rekreation.

Tolktjänst
relativt

ning.

för deltagande

detaljerade
Förarbetena

under

landstingets

finns

inte upptaget

i den

av vad som avses med vardagstolktill Hälso- och sjukvårdslagen
antyder att det ligger
för inledande
ansvarsområde
att erbjuda tolktjänst

detaljer i samband med påbörjandet
av en utför
under
utbildningen
tolktjänst
själva
att
men
ansvara
1992/93:159.
I enlighet med ansvars- och finansieringsprinci-

kontakter

och praktiska

bildning

inte

prop.

i vuxenutbildning

beskrivningen

för tolk i samband med vuxenutbildning
tas inom
pen bör kostnader
Skolhuvudmän
inom
ramen för de medel som avsatts för utbildning.
och
den statligt finansierade
inom folkhögskolan
vuxenutbildningen

högskolan
svarig

kan erhålla

möjlighet

finns inte.

särskilda

för kommunerna

medel

för tolkkostnader.

att erhålla

statsbidrag

Någon

mot-

för tolktjänst

mellan stat, kommun,
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10.6

Kommunernas

landsting

för

ansvar

stöd

och den enskilde

och

service

10.6.

1

Socialtjänstlagen
ger varje kommun det yttersta
får det stöd och den hjälp
i kommunen

1980:620

SFS

Socialtjänstlagen

ret för att de som vistas
övergripande
höver. Socialtjänstens

portalparagrafen

är enligt

uppgift

ansvade be-

att den

skornas
villkor
under

grund

och solidaritetens

på demokratins

och sociala

ekonomiska
och aktiva

deltagande

hänsynstagande

till

skall främja

trygghet, jämlikhet

i samhällslivet.

männi-

i levnads-

Socialtjänsten

ska

ansvar för sin och andoch utveckla enskilpå att frigöra

människans

inriktas
ras sociala situation
das och gruppers egna resurser.
SoL, § 1.

Riksdagen
Socialtjänstlagen
är en ramlag med vissa rättighetsinslag.
slagit fast vilka mål som gäller för socialtjänshar genom lagstiftning
ten. Inom de ramar som anges får kommunerna
genom politiska beslut
och
Det är
förutsättningar.
lokala
behov
efter
verksamheten
anpassa
kommunala
i form av
vanligt
upprättar
att kommuner
egna regelverk
reglementen,
Det

tjänsten.
ledsagning
allmänna

ofta fastställda
kan handla

av fullmäktige,
om regler kring

som är styrande
hjälp i hemmet,

för social-

avlösning,

är de
med mera. Det som har bäring för vuxenstuderande
verksamforrnuleringama
av socialtjänstens
om inriktningen

het:
det yttersta
ansvaret för att de som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta
i det ansvar som vilar på
ingen inskränkning
ansvar innebär

Kommunen

Och

har

andra

huvudmän.

SoL,

§ 3.

nedanstående

formuleringar

om

riktlinjer

för

socialnämndens

verksamhet:
Socialnämndens
skilt

syfta till

medverkan
att påverka

i samhällsplaneringen

utformningen

ska

av nya och äldre

särbo-
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mellan

stadsområden

offentliga

stat, kommun,

landsting

i kommunen.

lokaler

och den enskilde

Nämnden

och allmänna

skall

också verka för

kommunikationer

för alla.
att de blir lätt tillgängliga
Socialnämnden
skall i sin verksamhet
.... ..
skildes rätt till arbete, bostad och utbildning.
SoL,

SOU 1999:39

att

utformas så
främja

den en-

§ 7.

Socialnämnden

psykiska

eller

livsföring

får

skall
andra

verka för
skäl

möjligheter

leva som andra.
Socialnämnden

att delta

i samhällets

av Socialtjänstlagen
finns
enskildes
rättigheter

överklaga

har karaktären

tydligt

Försörjningsstödet
del

som
andra preciserade

till

dvs. den
av en rättighetslag,
och det finns möjlighet
att
har den som
Socialtjänstlagen

angivna

beslut om rättigheten.
Enligt
kan tillgodose
sina behov eller

annat sätt i vissa fall rätt
annat bistånd.
niserad

till

§ 21.

Delar

inte själv

medverka

och

gemenskap

att den enskilde får en
meningsfull sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är
anpassat efter hans behov av särskilt stöd.

SoL,

skall

att människor
som av jjøsiska,
i sin
möter betydande svårigheter

bistånd

kan få dem tillgodosedda

i form

av "försörjningsstöd

består dels av en för hela riket gällande
dels
riksnonnen,
av regeringen

fastställs

på
och

schablo-

av vissa
belopp. Med

kostnadsposter
som ersätts med skäligt
avses hjälp i hemmet och särskilt boende för äldre eller
funktionshindrade.
Beslut om försörjningsstöd
och annat bistånd kan
överklagas genom törvaltningsbesvär.
annat

bistånd"

Socialnämnden

har möjlighet
att ge bistånd utöver eller i annan
och
än vad som följer av bestämmelserna
om "försörjningsstöd"
"annat bistånd". Detta stöd kan exempelvis omfatta flyttningskostnader,

form

möbler,

m.m. samt vård, stöd och behandlingsinsatser.
alltså
Kommunen
att ge biges
en befogenhet men inte en skyldighet
och annat
stånd utöver det som preciserats
som "törsörjningsstöd

skuldsanering

bistånd.

Reglerna

för den enskildes

dagens godkännande

rätt till

bistånd

ändrades

i och med riks-

av de lagändringar
som föreslogs i propositionen
Dessförinnan
klassiprop l996/97:l24.

Ändringar i socialtjänstlagen

5 SoL 6
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
försörjningsstöd
och för sin livsföring i övrigt annat bistånd
de villkor
som anges i 6 b - 6f§.

SOU 1999:39

mellan

Ansvarsfördelning

stat, kommun,

landsting

och den enskilde

ficerades samtliga insatser som den enskilde ansökte om på grundval av
6 § SoL som rättigheter.
För de fall den sökande var missnöjd med socialnämndens
beslut var det överklagningsbart
som förvaltningsbesvär.
kan pröva skäligheten
Det innebär
i det
att förvaltningsdomstolen
kommunala

biståndsbeslutet

sätta ett helt eller delvis nytt beDe beslut som idag inte kan prökan överklagas enligt Kommunallagen
som
vas som förvaltningsbesvär
kommunalbesvär.
Domstolens
laglighetsprövning
prövning
är dock
slut i det överklagade

och/eller

beslutets

ställe.

nytt beslut kan inte fattas av
beslut som olagligt.
Med anledning
att via förvaltningsbeav den minskade möjligheten
beslut om bistånd anförde regeringen att:
svär överpröva
ett kommunalt

begränsad

till

domstolen.

Istället

vissa

Vilka

kriterier

möjligheter

socialnämnden

har

olika
som finns att överklaga
kommunens
för
betydelse
ingen

sådana

erbjuda

att
prop.

och något

kommunens

upphävs

1996/97:

insatser

beslut av
skyldighet

det

när

behövs.

124

att den enskilde

över insatett inflytande
regler om att socialnämndens
insatser
serna genom socialtjänstlagens
med
skall
tillsammans
den enskilde
för
utformas och genomföras
Vidare

anförs

honom

och vid

behov
och

organisationer

är tillförsäkrad

samverka

andra

med andra

föreningar".

samhällsorgan

Regeringen

skriver

och med
vidare

i

dessutom är ytterst
bedömning,
att det, enligt regeringens
att en person som är i verkligt behov av stöd, vård eller beskulle vägras detta av kommunen.
Att en enskild och kommun

propositionen
osannolikt

handling

kan ha olika

ligt

av en insats är, enom val eller utformning
sig för juridisk
något som lämpar
är knappast

uppfattningar

propositionen,

överprövning.
på när olika uppfattningar
om val eller utformning
av
kommuner
avslår en biståndsansökan
allt
uppstår
är när
en insats trots
från en enskild om finansiering
enligt Socialtjänstlagen
av extrakostnapå folkomvårdnad
der för bostadsanpassning,
m.m. under utbildning
Ett exempel

högskola

se vidare avsnitt

10.6.2

Lagen
vissa

16.5.

1993:387

om

stöd

och

service

till

funktionshindrade

1993:387
om stöd och service till vissa funktionshindrade
Verksamheten
ska enligt lagens
rättighetslag.
är en utpräglad
och full delaktighet
i levnadsvillkor
målformuleringar
främja jämlikhet
Lagen
LSS

i samhällslivet

för de personer

som omfattas

av lagen.

Lagen

innebär
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inte någon

mellan

stat, kommun,

inskränkning

landsting

i de rättigheter

och den enskilde

som den enskilde
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kan ha enligt

andra lagar.
som regleras i LSS ryms i huvudsak inom det stöd som
med funktionshinder
kan erhålla genom Socialtjänstlagen

De insatser
människor
eller

och kan ses som ett komplement
till övrig lagannan lagstiftning
stiftning på området som reglerar rättigheter i fråga om stöd och service
för människor
med funktionshinder.
LSS kom bl.a. till som en följd av
dir 1988:53 konstaterat att det föatt "1989 års handikapputredning"
relåg betydande klyftor på olika områden mellan människor
med funktionshinder

och andra människor

eftersom

socialtjänsten

och hälso-

och

for att skapa jämlika
levnadssjukvårdens
förhållanden.
Syftet med den nya lagen var att för vissa preciserade
människor
med funktionshinder,
grupper av
som innebär att de är i beoch varaktigt
stöd, införa en absolut rätt till vissa
hov av ett omfattande
insatser

inte alltid

räckte

till

anger konkret de insatser som den enskilde har rätt till.
Lagen omfattar
tre olika personkretsgrupper
att få
som har möjlighet
stöd. För att omfattas av lagen krävs att funktionshindret
ska vara stort
insatser.

Lagen

ska ha en sådan karaktär
eller omfattning
att det
samtidigt.
livsområden
Lagen anger tre
viktiga
personkretsgrupper
som kan omfattas av lagstiftningen.

och varaktigt.
starkt
olika

0

Det

påverkar

flera

Personkretsgrupp

1 omfattar

med autism

0

personer
Personkretsgrupp

begåvningsmässigt

personer med utvecklingsstörning
eller autismliknande
tillstånd.

2 omfattar

personer med betydande
funktionshinder
efter hjärnskada

och

och bestående
i vuxen

ålder,

av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
fysiska
3 omfattar personer med andra varaktiga
Personkretsgrupp
eller psykiska funktionshinder
som uppenbart inte beror på normalt
föranledd

0

åldrande,

dagliga

i den
betydande svårigheter
om de är stora och förorsakar
och därmed ett omfattande
behov av stöd eller
livsföringen

service.
som har rätt till stöd enligt lagen har under vissa förutsätträtt till olika insatser. De insatser som anges i lagen är följande:

Personer
ningar

och annat stöd
stöd till skäliga kostav personlig assistent eller ekonomiskt
stöd
nader för sådan assistans, till den del behovet av ekonomiskt
enligt Lagen om assistansersättning,
inte täcks av assistansersättning

rådgivning
biträde

LASS

ledsagarservice
biträde

av kontaktperson
avlösarservice

SOU 1999:39

Ansvarsfördelning

korttidsvistelse
N

utanför

eller

i familjehem

stat, kommun,

och den enskilde

landsting

hemmet

för skolungdom

korttidstillsyn
boende

mellan

över 12 år

bostad

med särskild

service

för barn och

som behöver bo utanför föräldrahemmet
med särskild service för vuxna eller annan särskilt

ungdomar
bostad
bostad

lO.daglig

för vuxna
verksamhet

förvärvsarbete

för personer i yrkesverksam
och inte utbildar sig.

ålder

anpassad
saknar

som

man med att mellan 48 000 och 50 000, dvs. drygt 0,5
hade beslut om insatser enligt LSS. Antalet
befolkningen
procent av
personer ökade med 7 procent under 1997 jämfört med året innan.
och annat
Kommunerna
ansvarar för alla insatser utom rådgivning
Totalt

räknar

ansvarar för. För insatsen personlig
som landstinget
kommunens
20 timassistans sträcker sig
ansvar upp till i genomsnitt
Är
insatsen större tar staten i form av Försäkringskassan
mar per vecka.
LASS 1993:389.
över ansvaret enligt Lagen om assistansersättning,
stöd"

personligt

till

Rätten

förutom det utassistans enligt LSS motsvaras,
ligger i att
i stort sätt av LASS. Den största skillnaden
enligt LASS inte lämnas för tid då den funktions-

personlig

ökade timantalet,

assistansersättning
hindrade

0

vårdas

på en institution

tillhör

som

en kommun

staten,

eller

ett

landsting
0

på en institution
som drivs
landsting
eller
ett
mun
bor i en gruppbostad eller
vårdas

vistas

ligt

i eller

deltar

9 § 10 lagen

i barnomsorg,

1993:387

med bidrag

skola eller

från staten, en kom-

daglig

om stöd och service

verksamhet
till

vissa

enfunk-

tionshindrade.

l0.6.3

Färdtjänst

inom Socialtjänstlareglerades tidigare som en bidragsfråga
riksdagen
och
med
bestämmelser
I
färdtjänst.
att
antog Lagen
gens
om
med
Mer
regeringens
proposition
i
enlighet
färdtjänst
1997:736
om

Färdtjänst

tillgänglig
tjänst

kollektivtrafik

i första

prop.

hand bör betraktas

en bidragsfråga.
Lagen anger

l996/97:l15

fastslogs

som en transportform

även att färdi stället för som

har väatt den som på grund av ett funktionshinder
sig på egen hand eller att resa med allsentliga svårigheter
att förflytta
ska, om resebehovet
inte kan tillgodoses
männa kommunikationsmedel
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mellan

stat, kommun,

och den enskilde

landsting
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såtill färdtjänst.
Varje kommun"ansvarar,
på annat sätt, ges tillstånd
anordnas inom kommuför att färdtjänst
vitt gäller kommuninvånarna,
skäl, mellan kommunen och en annan
nen och, om det finns särskilda
får via avtal överlåta de uppgifter
kommun
En kommun
som regleras
i Lagen

gelsystem

om färdtjänst till trafikhuvudmannen
till kommun.
varierar från kommun

i länet.

Färdtjänstens

Skillnaderna

rekan bestå i

för
antalet resor, kostnaden
för tillstånd,
som tillämpas
resa, krav på samåkning etc.
innebära
För en individ med tillstånd till färdtjänst kan vuxenstudier
vilka

kriterier

det antal
ökar. I de fall behovet överstiger
av färdtjänsten
Möjligheten
tillståndet
tillståndet
omfattar
bör
omprövas.
att
resor som
får enligt
inskränka
utnyttjandet
av fárdtjänsttillstånd
genom villkor
att behovet

lagen

ske i skälig

överklagas

till

omfattning.

Beslut

om

tillstånd

till

färdtjänst

kan

förvaltningsdomstol.

till färdtjänst.
Av
1996 hade ca 430 000 personer tillstånd
dessa var 16 procent yngre än 65 år och de reste i genomsnitt
ca 40
bet. l997/98:TU03.
gånger per år med färdtjänsten
I januari
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Studerande

11

Studerande

med funktionshinder

med

i vuxenutbildningen

funktionshinder

i

Vuxenutbildningen

11.1

Studerande

I detta kapitel

Syftet

kan behöva

erhållas

för flertalet

likartade

lösningar.

deras

på stöd som den

samt exempel

kan
är att Visa
att en god tillgänglighet
med tämligen
av funktionshindrade

av grupperna

Kommunikationshandikapp

I utbildningssituationen
kommunikation
kan leda till
särskilt

funktionshinder,

över vissa

i Vuxenstudier.

med genomgången

1 l .1.1

funktionshinder

redovisas en översikt
i utbildningssituationen

konsekvenser
studerande

med

liksom

nödvändig.
avsevärda

dövhet

i samhällslivet

är möjlighet

i övrigt

Funktionshinder

handikapp

och hörselskada,

av kommunikativ
i studiesituationen.
Nedan

dövblindhet

samt tal-

till

karaktär
behandlas

och språkstör-

ningar.

Dövhet
Barndomsdöva
läsa

svenska

barndomsdöva

på svenska.

har teckenspråk

och lär sig skriva och
som modersmål,
teckenspråket.
Teckenspråket
är det språk som
bäst kommunicerar
på även om de kan läsa och skriva

utifrån

I Sverige

finns

enligt

Sveriges

Dövas

Riksförbund

mellan

8 000 och 10 000 barndomsdöva.
Vuxendöva

har svenska

kommunikationsmetoder
finns ungefär

som första
och behöver

4 000 vuxendöva

språk. Många
t.ex. tecken-

lär sig alternativa
eller

skrivtolk.

Det

i Sverige.

För att döva ska kunna tillgodogöra
måste den ske
sig information
Behovet av tolk är basalt för att kunna kommunicera
med den
hörande Världen.
visuellt.
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Datorn
mediateknik

i vuxenutbildningen
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kan vara ett betydelsefullt
hjälpmedel för döva.
blir information
tillgänglig
på teckenspråk.

Med multi-

Hörselskada
Hörselskadades

Enligt

riksförbund

skor med hörselskada

med hörselskada

Studerande
såsom

i Sverige.

hörapparat,

hörselslinga

kan akustiksanering

och den studerande

ning

Knappt

det ungefär

650 000 männi-

hälften

av dessa är över 65 år.
hörseltekniska
hjälpmedel

kan behöva
och mikrofon

av lokaler krävas
tillfredsställande.

ska fungera

ningen

finns

hos läraren.

för att den tekniska
Lokalen

bör ha möjlighet

Dessutom

hörselutrust-

bör även ha bra belys-

att se ansiktet

på den som

talar.
eller skrivhjälp.

ha behov av tolk

kan i undervisningssituationen

Vissa hörselskadade

För många är datorn

ett bra hjälpmedel.

Dövblindhet
är ett kommunikationshandikapp
som avsevärt försvårar
kan inte låta synen kompensera
Den dövblinde
informationsinhämting.
riskerar
brist på hörsel eller hörseln kompensera synskadan. Dövblinda
Dövblindhet

lätt att bli socialt isolerade.
Väldigt fâ barn föds dövblinda.
selskadade
dövblinda

Många är från början döva eller höroch har senare fått en försämrad syn, eller tvärtom. Andelen
ökar med människors
stigande ålder. Av de
i befolkningen

ca l 200 vuxna dövblinda
80 år Handikappinstitutet,

som man känner
1998.

till i Sverige,

är hälften

över

Tolken
ska förhar behov av speciella dövblindtolkar.
hålla
den
studerande
mellan
tal
och
teckenspråk
även
översätta
utom att
underrättad
ser ut, s.k. syntolkning.
om hur omgivningen
Dövblinda

och för hörselskadade
kan i viss utdövblinda.
dator, t.ex.
En
synanpassad
av
med punktslcriñläsarrad
på skärmen är exempel på detta. Ibland kan
byts ut mot en
hjälpmedel
anpassas genom att ljud- eller ljussignaler
vibrator.
för

Hjälpmedel

sträckning

synskadade

användas

även

Tal- och språkstörning
Tal-

eller

Fysisk

språkstöming

relsehinder.

kan ibland

bero på fysiska

skador

i talorganet.

med andra funktionshinder,
är ofta förknippad
med
talskador
använder
sig
fysiska
Personer

talskada

t.ex. röibland

av
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Studerande

alternativa
tolk

med funktionshinder

kommunikationsformer,

och de behöver

i vuxenutbildningen

i så fall tillgång

till

i undervisningssituationen.

derlättar

kommunikationen.

språkstörning

Grav

liga

Orsakerna

störningar.

diffus

Dator kan vara ett hjälpmedel
som unEn del kommunicerar
med hjälp av Bliss.
kännetecknas
av olika kombinationer
av språk-

tidigt

hjämpåverkan

nan störning såsom ADHD,
En annan slags talstöming
barn

stammar under någon
flesta är det en övergående
cirka en procent ha problem

kan vara en anatomisk
avvikelse
eller en
del
i livet. Ofta är språkstömingen
i anen
autism, Aspergers syndrom m.m.
DAMP,
är stamning. Ungefär fyra procent av alla
eller några perioder av sitt liv. För de allra
fas. Av

den vuxna
med stamning.

befolkningen

beräknas

Rörelsehinder

l 1.1.2
Personer

utgör en stor och heterogen grupp. Många
rörelsehinder,
medan vissa har flera funktionsett motoriskt
t.ex. nedsatt tal-, språk-, minnes- och/eller associationsfönnåga
med rörelsehinder

har enbart
hinder,
eller

bristande

Rörelsehindret

och motorik.
sinnesintryck
att samordna
utföra
ibland att det tar längre tid att motoriskt

förmåga
medför

vissa uppgifter.
orsaker

Vanliga

och

förvärvade

skador

sisk

passning
korridorer

lyftanordning,
byggnaden
eller

särskilt

lyfta

eller

av yttre

pares CP,
ryggrörelsehinder
av
våld, t.ex. trafikolyckor,
eller som
behandlingar.
har

fått

och att
att dörrarna är lättrnanövrerade
1997.
Handikappombudsmannen,

med rörelsehinder
utvecklade

skriva.

läromedel.

rörelsehinder

med rörelsehinder

för transport

av särskilt anpassade
kan finnas att bläddra,
Svårigheter
kommunikationsdärför alternativa

kan ha behov

I vissa fall krävs

som t.ex. Bliss.
studerande
med

stans. Studerande
liknande

följd

av medicinska
med rörelsehinder

hiss eller ramp,
har handikapptoalett

Studerande

Vissa

till

är Cerebral

Vissa

med en anpassad fyär det viktigt
innebär en minimal
Handikappombudsmannen
angolvytor,
att dörrar och
att lokalen har plana och hinderfria
finns
har en viss minsta bredd, att det mellan våningsplan

För personer
miljö.
Enligt

metoder

rörelsehinder

följd

till

biverkningar

till

muskelsjukdomar.

märgsbrott

av personlig
kan också behöva färdtjänst
har behov

till och från utbildningslokalen.

Bliss är ett kommunikationssystem
sammansättningar.

bestående av logiska symboler i olika

assieller

313
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i vuxenutbildningen

Synskada

en synskadad som en person som "har så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt
att läsa vanlig skrift eller med
svårigheter
i den dagsynens hjälp orientera sig eller har motsvarande
i Sverige är synskadade
Ungefär 190 000 människor
liga livsföringen.
1998. Andelen synskadade i befolkeller blinda Handikappinstitutet,
definierar

WHO

med stigande

ökar kraftigt

ningen

behärskar

Barndomssynskadade

oftast

de kompensatoriska

tekniker

punktvia exempelvis
för att kunna ta till sig information
i synnerhet nysynskadade,
syntetiskt tal. Vuxensynskadade,

som krävs
skrift eller
behärskar

ålder.

de kompensatoriska

inte alltid

teknikema.

De har ofta

stora
att läsa på något medium och blir i princip analfabeter.
Synskadade behöver särskilda anpassningar i utbildningssituationen.

svårigheter

text med hjälp av optiska hjälpmedel. Ett annat hjälpmedel
är anpassad dator med funktioner
som uppsyntetiskt tal och punktskriftsdisplay.
förstoringsprogram,

synskadade

Många

kan läsa vanlig

består bl.a. i bra belysning
av utbildningslokalen
miljön
måste möjliggöra
fysiska
Den
uttrappor.
dator, scanner osv.
för punktslqiftmaskin,

Fysisk

anpassning

och kontrastfárgade
rymme
Synskadade

Det handlar
av särskilt anpassade läromedel.
eller att
till punktskrift
översättning
text, talböcker,
kan överföras till reliefbilder.
fonn. Illustrationer

har behov

då om uppförstorad
texten finns i digital

behöver

synskadade

Många

assistans

Lek-

i utbildningssituationen.
till

och
för att läsa in texter på band. För transport
kan vissa synskadade vara beroende av färdutbildningslokalen
kan behövas

törer
från
tjänst.

Utvecklingsstörning

1 1.1.4

Utvecklingsstörning
karaktär.

Personer

vecklingen.

uppnår en
utvecklingsstörning
mest omfattande
de med
medan
utveckling,
motsvarande
små barns

De med

utvecklingsnivå

Svår

symboler.

utvecklingsstörning

funktionsnedsättningar
rörelsehinder
mellan

olika

såsom

autism,

dövhet/hörselskada,

m.m. Till följd av detta varierar
individer
med utvecklingsstörning.

I utbildning

metodologiska
till

endast har svårt att förstå abstrakta begrepp
med andra
är ofta förenad

utvecklingsstörning

lindrig
och

är en hämmad begåvningsutveckling
av varaktig
olika långt i utkommer
utvecklingsstörning

med

den enskilde

och
personer har det pedagogiska
bör
Undervisningen
betydelse.
stor
anpassas
behov och möjligheter.

för utvecklingsstörda
arbetssättet
individens

behoven

epilepsi,

av stöd mycket
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Studerande

Studerande

med funktionshinder

med utvecklingsstörning

i vuxenutbildningen

har behov

av särskilt anpassade
beroende på graden av
utvecklingsstörning.
Vissa kan ha svårt att lära sig att läsa och använder
sig av alternativa
kommunikationssätt,
t.ex. Pictogram.
de
fall
då
den
studerande
I
har andra funktionshinder,
behövs olika
läromedel.

Behoven

är dock

mycket

sorters hjälpmedel.
hov av assistans.

Vissa

l 1.1.5

neurologiskt

Vissa

studerande

skiftande

med utvecklingsstörning

betingade

funktionshinder

Det är svårt att finna fakta om neurologiskt
funktionshindrade
ålder. De neurologiska
funktionshindren
aktualiseras
oftast
med barns situation,

uppmärksammats.
studerats

vilket

i vuxen
i samband

kan bero på att de förhållandevis
nyligen har
med neurologiska
funktionshinder
har inte

Vuxna

på motsvarande

har be-

sätt.

Neurologiska

funktionshinder

ges

uppmärksamhet,

motorikkontroll

Så gott som alla
samt perception.
med aktivitetskontroll
och uppmärk-

kan ta sig många uttryck. Nedan
beskrivning
DAMP,
ADHD,
autism och Aspergers syndrom.
en
av
DAMP
innebär en dysfunktion
i fråga om aktivitetskontroll
personer med DAMP har problem
het i kombination
med motoriska
har dessutom
samhet,

bristande

DAMP
dessa

lider

ofta

impulskontroll

och ADHD

funktionshinder

svårigheter,

Ungefär

två tredjedelar

perceptionsstömingar.
med ADHD

Personer

störningar.

och

av nedsatt förmåga
och överaktivitet.

är många
har

ofta

gånger

överlappande;

koncentrationssvårigheter,

till

uppmärk-

Personer

med

inlärnings-

läs- och skrivsvårigheter

samt psykiska störningar.
tillstånd
Autism och autismliknande
kännetecknas
av begränsningar
i förmågan till ömsesidig social interaktion
och ömsesidig kommunikafantasi och intressen.
samt i förmågan att utveckla
autism har även stora svårigheter
att bearbeta och förstå
att de får helhet och sammanhang i sina upplevelser.

tion

Aspergers

syndrom

ning

i utvecklingen

eller

hög begåvning.

gäller

förmåga

att organisera
För

viktigt

till

Personer

med

information

så

liknar

autism, men ger inte samma svåra störtalat
och är ofta förknippat
med normal
språk
av
Personer med Aspergers
syndrom har brister vad

inlevelse,

till

att förstå

och bearbeta

information

och

sin tillvaro.

med neurologiskt
funktionshinder
betingade
personer
med en individuellt
anpassad pedagogik. Undervisningen

2 Defrcits in Attention, Motor control and Perception
3 Attention-Deñcit/Hyperactivity
Disorder

är det
måste
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i vuxenutbildningen

behov och
ta hänsyn till individens
betingade funktionshinder
neurologiskt

Människor

förutsättningar.
kan behöva

med

stöd i under-

extra

assistans och undervisav bl.a. anpassad studietakt,
datorer
och speciella dataproHjälpmedel
grupper.
som
inlärningen.
gram underlättar
i form

visningen

i mindre

ning

11.1.6

och

Läs-

skrivsvårigheter/dyslexi

yttrar sig på olika sätt, men kan bl.a.
bokstäver,
kastar om och tappar
likaljudande
innebära att man förväxlar
och i
bokstäver,
har svårt att analysera vilka ljud som ord innehåller
Det kan också förekomma
vilken ordning ljuden kommer.
att man har
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

ofta

med att använda och läsa siffror, s.k. dyskalkyli.
med bristande rums- och tidsuppfattning,
förknippat

sig

i

svårigheter

svårigheter

före/efter

Enligt

skilja

att

etc.
Förbundet

300 000 och 500 000 vuxna
Läs och skrivkommittén
framför

ningssituationen

SOU

eller

dervisning

bära förlängd

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

svenskar
LÄSK

allt är i behov

anpassad

med detta
menar att människor
stöd
undervisi
pedagogiskt
av

Det kan t.ex. innebära extra stödunstöd kan även innestudietakt.
Pedagogiskt
till muntliga prov.
för att underlätta
inlärning.
såsom talsyntes,
dataprogram,

eller möjlighet

skrivtid

används

allt om speciella
och ordbehandlingsprogram

lar framför

program
För dyslektiker

har mellan

FMLS

1997: 108".

hjälpmedel

Tekniska

är

vilket

yttrar
framför/bakom,

höger/vänster,

Läs- och skrivsvårigheter

Mot

funktionshinder

mellan

Dyslexi

Det hand-

dikterings-

med rättstavning.
underlättas

kan inlärningen

om litteratur

finns

ital-

boksform.

Medicinskt

1 1.1.7

betingade

Medicinskt

sjuka,

cancersjukdomar,
psoriasis

sjukdomar,

betingade

funktionshinder
innefattar

funktionshinder

tarmsjukdomar,

cystisk

blödar-

bl.a. allergier,
fibros,

epilepsi,

njur-

Det är alltså en heterogen
stöd i utbildningssituationen.

och reumatism.

grupp
som är i behov av väldigt olikartat
stöd i form av extra undervisning
Många är i behov av pedagogiskt
Detta gäller studerande
är
och anpassad studietakt.
som regelbundet
sjukdomsbeoch
dialys
från undervisning
frånvarande
annan
p.g.a.

handling,

samt de vars funktionshinder

4 Kommitténs

inte möjliggör

arbete är något Omstritt, se t.ex. Ds 1998:57.

full

studietakt.
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Studerande

För andra kan det främst
den fysiska

miljön,

med funktionshinder

handla

i vuxenutbildningen

eller en anpassning av
om hjälpmedel
stolar för reumatiker
eller allergisane-

t.ex. speciella

ring av lokaler.

l 1.1.8

Psykiskt

Depression,

anorexia

tionshinder.

Psykiska

blem

betingade
och sociala

funktionshinder

fobier

funktionshinder

och utåtriktade

beteenden.

är exempel
delas

Inåtriktade

ofta

på psykiska

funk-

in i inåtriktade

proi
tar sig uttryck
Utåtriktade
beteen-

problem

t.ex. ängslan, oro, nedstämdhet,
tillbakadragenhet.
den kännetecknas
bl.a. av dålig självkontroll,
aggressivitet,
normbrytande beteende. Personer med psykiska
funktionshinder
har ofta problem med koncentrationssvårigheter.
Studerande

med

psykiskt

betingade

funktionshinder

behöver

ofta

någon form

Det kan handla
av extra stöd som är anpassat till individen.
eller
hemundervisning
extra stödundervisning,
om anpassad studietakt,
undervisning
i mindre grupper. En fungerande elevvård är av stor bety-

delse.

l1.1.9

Vissa

Förvärvade

skador

förvärvade

skador

kan naturligtvis

leda till att en individ
får något av
redogjorts
för
eller
som
ovan, t.ex. rörelsehinder
synskada.
Här behandlas
vissa förvärvade
skador som inte lätt kan
klassas i ovanstående
kategorier
i
men som kan verka handikappande
de funktionshinder

utbildningssituationen.
Enligt
drygt

för Trafik

och Polioskadade

drabbas

varje

år

lO 000 människor

fikolyckor
Svåra

ningar

Riksförbundet

oftast p.g.a. trahjärnskador,
av traumatiska
och fallolyckor.
Ungefär 500 av dessa får svåra skador.
hjärnskador
kan bl.a. leda till nedsatt initiativförmåga,
stör-

i koncentrationsfönnåga,

samt minskad

minneskapacitet.

störningar
Detta

i förmågan

verkar

hindrande

att kommunicera
på individen

i

utbildningssituationen.
Den skadade

undervisningen,

kan ha behov
såsom

stöd och anpassningar av
av pedagogiskt
långsammare
studietakt,
förlängd skrivningstid

och extra stödundervisning.
kan bli följden
Förslitningsskador
arbetsmoav korta upprepade
och tung manuell hantering. Ofta är
ment, påfrestande arbetsställningar
de följden
inom vårdsektor,
industrioch tillverkav yrkesutövning
eller kontorssektor
ningssektor
Arbetarskyddsstyrelsen,
1997. Det är

317

med funktionshinder

318 Studerande

att förslitningsskador

vanligt
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i vuxenutbildningen

sig i form

yttrar

av värk i rygg,

nacke och

axlar.

fall kan skadorna
under

dervisning

ergonomiskt

utforI vissa

att den studerande inte klarar unDet kan då vara aktuellt med peeller anpassad studiestödundervisning

vara så påfrestande
ett längre tidspann.

stöd i form

dagogiskt

bl.a.

och andra specialmöbler.

bord, ståpulpeter

vinklade

made stolar,

kan behöva

med dessa besvär

Studerande

av extra

gång.

Stödbehov

1 1.2

ur

ett

tillgänglighets-

perspektiv
av olika sorters stöd för att
kan
Behoven
ska bli tillgänglig.
utbildningen
grupperas i frågor kring
fysisk tillgänglighet
samt pedagogiskt stöd och
hjälpmedel,
läromedel,
med funktionshinder

Studerande

har behov

anpassad studiegång.
menar att det behov den studerande har av
för
ska vara avgörande
sig undervisningen
indiviatt få stöd ska inte vara beroende av

Kunskapslyftskommittén
stöd

för

att tillgodogöra
Möjligheten

stödinsatsen.

Individer

dens diagnos.
hov. Exempelvis

med olika

kan ofta ha samma stödbeoch synskadade ha behov av

diagnos

kan både rörelsehindrade

assistans.

Läromedel

1 1.2.1

sig studierna krävs att
ska kunna tillgodogöra
För att den studerande
läromedlen
han/hon kan inhämta den infonnation
ger.
som
för flera grupper
är en nödvändighet
Specialanpassade läromedel
innehåll behöva justeras så att
Dels kan läromedlets
funktionshindrade.
det blir

tillgängligt

för den studerande.
Oftast

Detta

personer med utvecklingsstörning.
medlets fysiska form måste uppfylla speciella
och synskadade.
utvecklingsstörda
dyslektiker,

11.2.2

Hjälpmedel
använder
försvårar

Hjälpmedel

för
t.ex. läromedel
det dock om att lärokrav, såsom talböcker för

gäller

handlar

och assistans

med funktionshinder
är olika instrument
som människor
för att klara av uppgifter
annars
som funktionsnedsättningen
Idag finns många tekniska och pedagogiska
eller omöjliggör.
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Studerande

hjälpmedel

med funktionshinder

i vuxenutbildningen

som helt eller delvis undanröjer
en situation
för den funktionshindrade
i utbildningen.

som kan bli

handikappande
Vissa

hjälpmedel

hörapparater.
tionen,

används

Andra

såsom anpassade

Datoriseringen

i alla

hjälpmedel

sammanhang,

är speciellt

t.ex.

framtagna

för

rullstolar

och

studiesitua-

dataprogram.

och utvecklingen

IT
har för
av informationsteknik
inneburit
att möjligheterna
att
delta i studier avsevärt har ökat. Genom anpassade dataprogram kan
många människor
med funktionshinder
kommunicera
och tillgodogöra

många

människor

med

funktionshinder

sig information

på ett enklare och bättre sätt. Möjligheterna
till dihar underlättat
deltagande i studier för människor
som
anledningar har svårt att ta sig till eller vistas i utbildningslo-

stansutbildning
av olika
kalen.
Ibland

behöver

studerande

stans i utbildningssituationen.
läsa in text på band, personlig

l 1.2.3
Fysisk

Fysisk
tillgänglighet

bedriva

studier

med funktionshinder

någon form

Det kan t.ex. handla om en lektör
assistent eller teckentolk.

av assiför att

tillgänglighet
innebär

i den lokal

rande med funktionshinder

att den studerande ska kunna påbörja och
där utbildningen
finns. För att den studeska kunna påbörja studierna krävs att det är

jjøsiskt

möjligt att ta sig in i lokalen. Det kan t.ex. handla om automatiska dörröppnare
eller att lokalerna är allergisanerade.
För att kunna ta
del av undervisningen
kan krävas bl.a. hörselslinga,
bra belysning och
for det hjälpmedel
att lokalen ger utrymme
som den funktionshindrade
beroende
är
av.
För människor
har svårigheter
att försom p.g.a. funktionshinder
flytta sig mellan olika lokaler, är det behjälpligt
kan
om lokalschemat

mellan undervisningslokaler
blir så få och
anpassas så att transporterna
så korta som möjligt. Raster mellan lektioner behövs för vila och socialt
umgänge, och inte bara för förflyttning
mellan lektionssalar.

l 1.2.4
Ett flertal

Pedagogiskt
funktionshinder

stöd

och anpassad

studiegång

är av den typen att individen
inte klarar/orkar
funktionshindrade
studerande.
som andra,
sådan
den
studerande
i
perioder är
art
att
av
frånvarande
från undervisningen.
I andra fall innebär funktionshindret
bara kan tillgodogöra
att den studerande
sig undervisning
i kortare
att studera i samma takt
Ibland är funktionshindret

319

med

320 Studerande
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funktionshinder i vuxenutbildningen

kan t.ex. gälla för personer med koncentrationssvåmed reumatism.
righeter eller människor
där man
behov av extra stödundervisning,
finnas
det
fall
kan
dessa
I
tidsintervall.

Detta

i små grupper kan få hjälp med svåra avsnitt i undervisningen. En annan variant är att den studerande får anpassad studiegång,
takt. För många innebär
alltså en möjlighet
att studera i långsammare
t.ex. läsa
funktionshindret
att det tar längre tid att utföra vissa uppgifter,
enskilt

eller

i ett prov och skriva
längd skrivningstid.

frågor

svar.

kan då behöva

Den studerande

för-

ibland lösas med små medel. Det
om pedagogiskt stöd kan
läraren har en viss framförhållning,
kan räcka med att den undervisande
med koncentrationssvårigheter
studerande
i
sig
vilket t.ex. kan yttra
att
Frågan

får lärarens

11.3

anteckningar

papper

Diskussion

om

före lektionsstart.

stödbehov

ur

ett

tillgänglighetsperspektiv
att utbildningsantillgänglig
är det viktigt
att göra utbildningen
ordnaren har kunskap om vilka insatser som krävs för att tillgänglighet
måste veta vilka stödåtgärder
som
ska uppnås. Utbildningsanordnaren
lösa
för
vända
sig
ska
att
han/hon
instans
och till vilken
behövs
har
själv
anordnaren
Ytterligare
ett krav är att
problem.
eventuella

För

möjlighet

att

finansiera

stödåtgärder

som

ingen

annan

instans

finansierar.
och vägledning är av
Utbildningsanordnarens
ansvar för rekrytering
till mötes
individen
gå
måste här
stor betydelse. Utbildningsanordnaren
ansträngningar
att närma sig utbildning.
i individens
ska råda i utbildningssituationen
tillgänglighet
för
nyckelord
Ett
att
redan innan den
bör vara tillgänglig
finns
Risken
sin utbildning.
annars att den studepedagogiskt stöd,
i väntan på hjälpmedel,
rande förlorar utbildningstid
tilleller andra aktiviteter
ombyggnationer
som krävs för att förbättra
vid
redan
utbildningsanordnaren
viktigt
därför
att
gängligheten. Det är
är framförhållning.
studerande påbörjar

ansökan

Utbildningen

ger möjlighet

utbildningssituationen.
sida kan underlätta

i
behov av stödåtgärder
att anmäla eventuella
undervisande
lärarens
från den
Framförhållning

inlärning

för många

funktionshindrade.

rutiner och sysUtbildningsanordare
som har på förhand fastlagda
funktionshinder
har bättre
med
tem för hur man tar emot studerande
problem
är
Ett
tillgänglig.
förutsättningar
att kunna göra utbildningen
med ett litet
att det på utbildningsenheter
funktionshinder.
med
studerande
ligt med

antal studerande

ofta är ovanatt utbild-

Det kan innebära
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Studerande

ningsanordnaren

inte har kunskaper

tionshinder

inte

och

heller

huvudsakliga

själva

om att utbilda

handlingsberedskap

som kan behövas.
Studerande med funktionshinder
vuxenstuderande

med funktionshinder

i vuxenutbildningen

personer med funkinför de stödinsatser

har på samma sätt som alla andra
för att utbildningen
ska fungera. Det

ett ansvar
att göra utbildningen

tillgänglig
ligger dock på
Utbildningsanordnaren
ansvarar för fysisk tillgänglighet
i undervisningslokalema,
pedagogiskt
stöd och andra övergripande stödåtgärder. Det är viktigt att den studerande kan koncentrera
sig på studierna,
och inte behöver ödsla tid och kraft på att få saker
ansvaret

utbildningsanordnaren.

utanför

själva utbildningssituationen

1119-0609Vuxenutbildning

att fungera.
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Studerande

med

funktionshinder i vuxenutbildningen
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12

om studerande

Vad

säger

med

funktionshinder

statistiken

med funktionshinder

studerande

om

I detta kapitel

görs en sammanställning
förav statistik som beskriver
har
betydelse
för
deltagande
i
för
vuxenutbildning
som
mänmed funktionshinder.
Den tillgängliga
statistiken
över omfatt-

hållanden
niskor
ningen

konsekav människor
vars funktionshinder
ger handikappande
är osäker. Någon heltäckande
undersökvenser i utbildningssituationen
ning av detta har inte gjorts utan man får använda flera olika undersökningar.
Då undersökningama
olika utgångspunkter,
är gjorda utifrån
definierar
funktionshinder
på olika sätt och dessutom innehåller
olika
de
ingen
bild.
entydig
grupper av funktionshinder
ger

Syftet

med redovisningen

nedan är dels att beskriva hur vanligt födet är att människor
har ett funktionshinder
som kan utgöra ett hinder i vuxenutbildningssammanhang,
dels att beskriva skillnader i sysselsättningsnivå,
utbildningsnivå
och utbildningsdeltagande
rekommande

mellan

människor

med ett funktionshinder

De undersökningar
hindrades

1997,

situation

Skolverkets

och befolkningen

oss av är rapporten De funktionspå arbetsmarknaden
pilotundersökning
SCB,
- en
uppföljning
funktionsrapport En longitudinell
av

hindrade

på

och

vuxenstudier

studiedeltagande
gruppers
utredningen
och
Folkbildning

Dessutom

i övrigt.

vi använder

har SCB bearbetat

komvux

bakgrundsmaterialet

Skolverket,
SOU,
till

1999g
1995:141.

Skolverkets

rapräkning.
port för Kunskapslyftskommitténs
När jämförelser
görs mellan gruppen funktionsav studiedeltagande
hindrade
och befolkningen
i övrigt är det viktigt
att komma ihåg att
vissa funktionshinder
och att andra bakomliggande
är åldersrelaterade
faktorer som utbildningsbakgrund
studiedeltagandet.
Dessa faktorer

och arbetslöshetserfarenhet

påverkar

har vid sidan av funktionshindret
betydelse för viljan och möjligheten
studera.
De
skillnader
redoatt
som
visas mellan
människor
med ett funktionshinder
och befolkningen
i
övrigt kan därför härröra från andra omständigheter
än funktionshindret
om inte dessa faktorer

beaktats

i undersökningen.

323

Statistik

12.1

med

om studerande

324 Vad säger statistiken
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funktionshinder

och

vuxenutbildning

om

funktionshinder

Pilotundersökningen
Statistiska

Handikappombudsmannen,

centralbyrån

SCB

och

Rådet

hösten 1996 medel för att genomföra
tilldelades
situation på arbetsmarknafunktionshindrades
pilotundersökning
av
en
den. Syftet med pilotundersökningen
var att med statistik belysa situaför arbetslivsforskning

Den
med funktionshinder.
för människor
på arbetsmarknaden
och heleftersom man bedömde att det saknades en kvalitativ
tillkom
sysselsättningsfunktionshindrades
de
överblick
täckande statistisk
av

tionen

förhållanden

till

tilläggsundersökning
AKU

oktober,

under

utformades
som
arbetskraftsundersökningar

Undersökningen

1997.

SCB,

SCB:s

november

ordinarie

1996 och begränsades

och december

som ställdes efter den ordinarie intervjun.
urvalsram
totala
är varje månad
AKU:s
ca 17 000
ställdes till drygt tre fjärdedelar av urvalet,
Tilläggsfrågoma

till

en

fem frågor

manlagt

ca 40 000 personer.
funktionshinder
menas

individer.
dvs. sam-

att en person har en
medföra begränskan
eller psykisk
fysisk, medicinsk
som
ha uppstått geeller
ningar i det dagliga livet. Den kan vara medfödd,
arbetsskada. De intervjuade avgjorde själva
nom sjukdom, olycka eller
Ungefär en femteform
någon
ha
ansåg
sig
de
av funktionshinder.
om
hade
de
svarade
ett funktionshinbefolkningen
att
del 19 procent
av
Med

i undersökningen

nedsättning

der enligt

ovanstående

Skolverkets

rapport

Skolverket

fick

definition.

för 1997 i uppdrag "att ägna särskild
utvärderingsåtgärder
när det gäller funktionshind-

i regleringsbrevet

uppmärksamhet

rade elever i vuxenutbildning
har Skolverket

bearbetat

av olika slag". Som en del i detta uppdrag
uppgifter från SCB:s årligen återkommande

ULF-undersökav levnadsförhållanden
rad
frågor
ställs
ULF-undersökningen
I
ningen.
om människors
en
och studiehälsotillstånd
däribland
frågor
och
levnadsförhållanden
om
undersökningar

urvalsstudie,

deltagande.
Det huvudsakliga
lägga

andelen

om
vuxenutbildning

syftet

med Skolverkets

studerande

förändrats

med

undersökning

funktionshinder

efter kommunaliseringen

i

är att kartkommunal

av skolan

1990.
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Vad säger statistiken

Undersökningen

om studerande

med funktionshinder

bygger

på en sammanslagning
av resultaten från ULF1987-1990
respektive
1993-1996.
Resultatet i Skolundersökning
visar att andelen studerande med funktionshinder

undersökningama
verkets
har ökat

i komvux

visas resultaten

tervjuats

under jämförelseperioden.

från perioden

eventuella

De
av SCB.
funktionshinder

svårighet

att bära

och/eller

svårigheter

fullständig

1993-1996

intervjuade

har

I detta betänkande
i vilken

redo-

17 900 personer inuppskatta
sina

fått

själva

genom att svara på frågor av typen "Har du
t.ex. en tung bärkasse, en kortare
sträcka
gripa,
till
vrida
exempel
eller
på
att
En
av kranar.

5 kg,

beskrivning

der i ULF-undersökningen

av de frågor som ställts
finns i bilaga

om olika

funktionshin-

S UF 0-studien

Uppgifterna

i vuxenutbildningen
om deltagare med funktionshinder
i utredningen
Folkbildning
och vuxenstudier
SOU
1995:141
på en intervjuundersökning
gjord av SCB på uppdrag av utredningen
Statens
utvärdering
SUFO
96. Intervjuerna
av folkbildningen"
genomfördes
under februari
1995 via telefon.
Totalt
tillfrågades
3000
baseras

slumpvis

utvalda vuxna svenskar 18-75
år plus ett tilläggsurval
på
1000 personer. Utredningen
riktar sig mot frivilliga
vuxenstudier
vilket
till skillnad
gör att statistiken,
mot övrig statistik,
som här redovisas
inte innehåller
uppgifter om vuxenutbildning
finansierad
av arbetsgivaren.
I intervjuundersökningen
funktionshinder.

har två frågor

De lyder;

Har

ställts om självrapporterade
du något handikapp eller funktionshin-

der

för dig i ditt vanliga liv
respektive
som medför problem
det
svårt
för
dig
bedriva
studier
gör
att
som
Drygt
13 procent
av de tillfrågade
uppger att de har något funktionshinder.
Ungefär en tredjedel av dessa, dvs. cirka 5 procent, menar
försvårar
att detta funktionshinder
studier. I vilken utsträckning
som
studierna
försvåras,
mycket eller lite, framgår inte. Vidare har frågor
ställts

typ av funktionshinder
i
om vilken
personen har. Indelningen
olika funktionshinder
är dock begränsad vilket gör att många grupper
saknas jämfört
med de andra två undersökningama.

Resultat
Nedan
hinder.
andelen

visas en sammanställning
över omfattningen
Tabellen
visar de tre olika undersökningarnas
av olika

typer

av funktionshinder.

I varje

av olika
resultat

funktions-

kolumn

redovisas

vad gäller

325

ligger

första undersökningarna

Tabell

12.1.

Sammanställning

över

i de två

som finns

gör att övrigkategorin
relativt högt.

vilket

i rangordning

resultaten

SOU 1999:39
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om studerande
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uppgifter

om

andelen

funktionshinder
SUFO-studien

%

Skolverket/ULF

Rörelsehinder

% Konf
Int
+/39
1,3

Rörelsehinder

58

Astma/allergi

21

1,1

Övrigt handikapp 20

Svåra besvär av långvarig
sjukdom
Svåra besvär av eksem,
hösnuva eller allergisk

Annan funktionsneds.

13

0,9

Synproblem

10

Synnedsättning

7

7

6

Hörselskada

7

7

Hjärt- och
kärlsjukdom
Hörselproblem

Pilotundersökningen

Hjärt- kärlsjukdom

6

0,6

Psykisk
funktionsnedsättning

5

0,6

Diabetes

5

0,6

tarmsjukdom
Mag
Psoriasis

4
2

0,5
0,4

Lungsjukdom

2

0,4

Dövhet

2

0,3

Stämning, språk, tal
eller röststöming
Psykisk
utvecklingsstörning
Epilepsi
Dyslexi

1

0,3

1

0,3

1
1

0,3
0,3

0,2

0,2

0

0

Vet
Damp/ADH
Totalt

l 17

6

%

24
15

astma
Nedsatt hörsel

14

I höggrad nedsatt
arbetsförmåga
Nedsatt rörlighet

14

Svårigheter att bära eller
gripa
Svåra besvär av ängslan,
oro, ångest

13

13

6
1

Nedsatt syn

100

100

Konf Int +/- beskriver osäkerAnmärkning: Det redovisade konñdensintervallet
hetsintervallet runt det redovisade värdet till vänster. I redovisade intervall är
konñdensnivån 95 procent.
och arbetsmarknad, De funktionshindrades
Källor:
SCB, 1997, Information
SOU 1995:141, Folkbildsituation på arbetsmarknaden - en pilotundersökning.
ning och vuxenstudier. Skolverket, 1999g, En longitudunell studie av funktionsgruppers studiedeltagande
1999:441, Stockholm

hindrade

i kommunal

vuxenutbildning,

best.

nr.
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om studerande

med funktionshinder

Sammanställningen

tyder på att rörelsehinder
och astrna/allergi
är de
i samhället.
Den säger dock
grupperna
av funktionshinder
ingenting om i vilken utsträckning
funktionshindret
utgör ett handikapp
i vuxenutbildningssammanhang.
största

Att

storleksförhållandena

skiljer

sig mellan

annat på att man använt olika
för funktionshinder.
En redovisning

definitioner

bland

definierar
tionshinder

sökningen

andelama

ningarna

och olika

beror

grupperingar

av hur de olika undersökningarna
i bilaga
En person med flera funkkan förekomma
I pilotundermer än en gång i statistiken.
bas för jämförelsen
varför de samutgör antalet individer

funktionshinder

manlagda

undersökningama

överstiger

antalet

utgör

finns

noterade

100 procent. I de andra två undersökfunktionshinder
basen varför andelama

till 100 procent.
Skolverkets
summerar
mellan 20-64 år, SUFO-studien
personer

undersökning
mellan

18-75

avser personer
och pilotunder-

sökningen

personer mellan 16-64 år.
För att få en uppfattning
av omfattningen
samhället
i pilotundersökningen
är resultaten
den har den mest detaljerade
uppdelningen
Skolverkets
och Folkbildning
undersökning

sammanhang

framförallt

intressanta

i
av olika funktionshinder
eftersom
mest relevant
av olika funktionshinder.
och vuxenstudier
är i detta

när det gäller

de resultat

som redovisas nedan om deltagande i vuxenutbildningen.
Många av de mindre
med funktionshinder
grupperna
som endast
finns redovisade
i pilotundersökningen
ligger i övriga undersökningar
i

"Övrigt handikapp
och i Skolverstora grupperna Annat,
besvär av långvarig
och I hög grad
sjukdom
grupper Svåra

de relativt
kets

nedsatt

av de grupper
som
detaljerade
undersökning

arbetsfönnåga.

Vissa

Pilotundersökningens
med

i de andra

mer
undersökningama.

utvecklingsstörning"

som

inte

Ett

fångats
finns

upp av
dock inte

exempel

har någon

är gruppen psykisk
motsvarighet
i Skolverkets

studie.
I SUFO-studien,

sträcker sig upp till 75 år, ligger
vars population
kan
åldersrelaterade
högre än i de andra
antas vara
som
undersökningama.
Det som är något anmärkningsvärt
i Skolverkets
funktionshinder

undersökning

rörlighet
ligger jämförelsevis
är att gruppen Nedsatt
kan bero på att man använder en snävare definition av rörelsehinder
än övriga undersökningar.

lågt vilket

12. 1.1
Tabell

eventuellt

Funktionshinder

och

studier

12.1 säger inget om hur allvarligt
funktionshindret
är. De tillfrågade i Pilotundersökningen
har fått ta ställning till om de bedömer att
deras funktionshinder
medför att arbetsfönnågan
är nedsatt vilket ger
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en uppfattning
ligt följande.

Tabell

om graden av funktionshinder.

av funktionshindrades
arbetsförmåga
är nedsatt

12.2. Andel

du att Din

Totalt

Konf.

Svaren

fördelade

svar på frågan

sig en-

Bedömer

Int +/-

6,9

7

Ja, mycket

31,2

1,2

Ja, delvis

31,1

1,2

Nej

30,8

1,2

Vet

SOU 1999:39

med funktionshinder

Konf.
Int +/- beskriver
Anmärkning:
Det redovisade konfidensintervallet
till
redovisade
värdet
vänster. I de redovisade
osäkerhetsintervallet
runt det
intervallen är konñdensnivån 95 procent.
och arbetsmarknad, De funktionshindrades
Källa: SCB, 1997, Information
situation på arbetsmarknaden - en pilotundersökning.
Tabellen

som ansåg sig ha ett
av befolkningen
tredjedel
att
som inte upplevde
en
och att en lika stor
nedsatt arbetsförmåga

visar att av den femtedel
var det ungefär

funktionshinder

medförde
funktionshindret
andel ansåg att arbetsförmågan
var mycket nedsatt.
de tillinnehåller
uppgifter om i vilken utsträckning
SUFO-studien
vid
medför
problem
detta
stufunktionshinder
med
att
frågade
ett
anser
de
har
tillfrågade
de
dier. Av de drygt 13 procent av
som uppger att
funktionshindret
något funktionshinder
anser ungefär en tredjedel att
gör det svårt att bedriva studier.

Utbildning
för möjligoch kommer att bli ännu viktigare
är viktigt
oomtvistat.
Det är
framtiden
arbete
i
är
heterna att få och behålla ett
med
människor
därför intressant att studera vilken utbildningsbakgrund
i övrigt. Utbildningshar jämfört med befolkningen
ett funktionshinder
Att utbildning

har även betydelse för viljan att studera mer. Det har visat sig att
i större utsträckning
är mer aktiva i
med högre utbildning
människor
Förutsättningarna
1998:51.
att ta
vuxenutbildningen
än andra SOU

nivån

del av det livslånga
grund.

lärandet

Pilotundersökningen

sig ha ett funktionshinder
totalt 23
befolkningen

ökar alltså

med en högre

utbildningsbak-

att ungefär var tredje av dem som anser
jämfört med drygt var femte i
31 procent
utbildning.
endast har förgymnasial
procent

visar

SOU 1999:39
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När det gäller

gymnasial

utbildning

om studerande

föreligger

ingen

med funktionshinder

skillnad

mellan

de

båda

då ungefär hälften i båda grupperna
har gymnasieutgrupperna
bildning.
Människor
med ett funktionshinder
har dock som grupp en
lägre andel eftergymnasial
utbildning,
18 procent, vilket ska jämföras
med riksgenomsnittet

på 28 procent. Det framgår också att de skillnader som finns när det gäller kvinnors
och mäns utbildningsnivå
inte
avviker nämnvärt
från befolkningen
i övrigt. En bidragande orsak till
med ett funktionshinder
att gruppen människor
har lägre utbildnings-

nivå

än befolkningen
ökande ålder sjunker

i övrigt

kan vara
den genomsnittliga

den högre

medelåldern.

utbildningsnivån

Med

och bland

ålderspensionärer

vanligt med en förgymnasial
är det fortfarande
uthögsta
utbildning.
I diagrammet
nedan redovisas utbildsom
för människor
ningsbakgrunden
med funktionshinder
uppdelad på män
och kvinnor.

bildning

Diagram

12.1.

respektive
grupp

på

Fördelning

kvinnor

med

olika

utbildningsnivårer

funktionshinder.

Andel

för
av

män

respektive

per utbildningsnivå.

40
35-.
IMän

30 .-

lKvinnor

25

15 i.
10 .

Förgymn. Förgymn. Gymn. utb. Gyrrm.utb. Eftergymn. Eftergymn.
utb. 9 år utb. 9 10 år max 2 år
2 år
utb. 3 år utb. min 3 år
Källa: SCB, 1997, Information
situation på arbetsmarknaden

-

och arbetsmarknad, De funktionshindrades
en pilotundersökning.
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12.1

om studerande

SOU 1999:39

med funktionshinder

Sysselsättning

om funktionshindrades
Under mättillfället
sysselsättning.
hela befolkningens
respektive
var
drygt hälften av dem som uppgav att de hade ett funktionshinder
sysmed att drygt två tredjedelar
vilket kan jämföras
selsatta 55 procent
I pilotundersökningen

har uppgifter

tagits

fram

totalt var sysselsatta.
av befolkningen
Funktionshindrade
en
som grupp har alltså enligt undersökningen
I gruplägre sysselsättningsgrad
än icke funktionshindrade.
väsentligt
funktionshinder
15
pen sysselsatta är andelen som uppger att de har ett
befolkför
hela
gäller
de
19
procent som
är lägre än
procent vilket
i
med funktionshinder
visar också att människor
Statistiken
ningen.

71

procent

större utsträckning

arbetar

Sysselsättningsgraden

deltid
varierar

än icke funktionshindrade.
ganska starkt mellan olika

grupper av
Alla grupper
i stort. Noteras bör
utom gruppen döva ligger dock under befolkningen
är osäker för de mindre grupperna och att ingen hänsyn
att statistiken
i de olika grupperna.
tagits till åldersfördelningen

människor

med funktionshinder

Se nedanstående

tabell.

SOU 1999:39
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Tabell

12.3. Sysselsättningsgraden

om studerande

hos olika

med funktionshinder

av människor

grupper

med funktionshinder.
Sysselsätt- Konf. Int.
ningsgrad
+/Psykisk utvecklingsstörning

12,3

12,9

Vet

16,2

32,3

Psykisk funktionsnedsättning

22,4

6

Lungsjukdom

29,4

11,9
11,8

Epilepsi

37,2

Hjärtkärlsjukdom

38,3

6,3

Dyslexi

42,3

10,4

Rörelsehinder

48,9

2,3

52

15,1

Diabetes

54,6

6,2

Annat

54,9

3,8

Astma-allergi

59,1

7

59,6

6,8

Stamning, språk-, tal eller röstnedsättning

tarmsjukdom

Mag-

Synnedsättning

63,2

4,6

Hörselskada

68,3

4,5

Psoriasis

69,7

7,3

Dövhet

76,6

8,2

Samtliga med något funktionshinder

54,8

1,3

Sysselsättningsgraden i befolkningen totalt

70,9

Anmärkning:

konf int +/- beskriver osäkerDet redovisade konfidensintervallet
hetsintervallet
runt det redovisade värdet till vänster. I redovisade intervall är
konñdensnivån 95 procent.
Källa:
och arbetsmarknad,
SCB, 1997, Information
De funktionshindrades
situation på arbetsmarknaden - en pilotundersökning.

12.1
Ett

Studiedeltagande
tecken

skulle

i vuxenutbildningen
är bristfällig
att tillgängligheten
med funktionshinder
hade ett lägre studieatt människor

på

vara
deltagande
än befolkningen
finns

i SUFO-studien

båda studierna

i övrigt.

och i Skolverkets

på deltagande

kurs på en vecka får samma
kurs.

Uppgifter
rapport.

i vuxenutbildningen.

genomslag

i statistiken

om studiedeltagande
Uppgifterna
bygger

i

Det innebär att en
som en terminslång
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Studieaktivitet
"icke

måtten

i vuxenutbildning

redovisas

och högaktiv"

Resultaten

aktiv"

mellan

nader i studieaktivitet

människor

möjligen

funktionshindrade,

SOU 1999:39

med funktionshinder

om studerande

visar

inga större skilloch icke

med funktionshinder

något

funktionshindrade

är

med

i SUFO-studien

oftare

finansierad
Noteras bör
högaktiva.
att utbildning
av arbetsgihar gjort analyser där
Utredama
vare inte ingår i denna undersökning.
sammansättning.
socio-demografiska
till
hänsyn
tagits
gruppernas
dock

grupperna är små blir resultaten osäkra och utredarna skriver
att "alla estimat utom ett är så osäkra att vi inte vågar lita på de små
värde
på visar
Det
vi litar
att
vi fann
procentskillnader
Eftersom

när man tar hänsyn
De har faktiskt ett
gruppens
Utredama
handikapp".
rätt stort försprång före dem som inte har något
till detta kan vara att studier,
skriver vidare att en av anledningarna
problem,
med
praktiska
är den
förknippade
de
även
är
om
med
för
genomföra
möjlig
ändå
fritidssyssla
är
att
en person
som
sociala
källan
till
den
främsta
kan
Vuxenutbildning
handikapp.
vara

oftare är högaktiva

handikappade

socio-demografiska

till

i vuxenutbilding,

sammansättningå

umgängesliv;
för den som har svårt att delta i ett utåtriktat
handikappade
många
enda
chansen
för
också
den
studier
kan
vara
men
att kvalificera sig för ett förvärvsarbete.
möjliggör
från SCB:s ULF-undersökningar
Uppgifter
en jämförelse
med funktionshinhos människor
mellan deltagandet i vuxenutbildning
kontakter

der och deltagandet

hos befolkningen

personalutbildning

även
funktionshinder

medräknad.

i övrigt.
Den

I denna undersökning

är

med
att människor
i
lägre studiedeltagande

visar

sett har ett avsevärt
i övrigt.
än befolkningen
med olika
för människor
Tabell 12.4. visar andelen studiedeltagande
utbildningsformer
olika
funktionshinder
inom
samt
en ålgrupper av
redovisade
De
befolkningen.
med
hela
dersstandardiserad
jämförelse
totalt

vuxenutbildningen

värdena

har räknats

fram

genom
varje grupp av funktionshindrade
grupp av icke funktionshindrade.

att åldersstandardisera
dem
och jämföra

resultaten
med

för

respektive

1 Som högaktiva räknas de som deltagit i fyra eller fler typer av vuxenutbildning
eller deltagit i studiecirkelverksamhet
mer än 8 gånger de senaste tio åren eller
minst tre gånger de tre senaste åren. Med vuxenutbildning
menas här fackliga
brev- och andra
arbetsmarknadsutbildning,
kurser, kommunal vuxenutbildning,
korrenspondensstudier
samt fritidsbaserade högskolekurser kvällskurser.
födelseland, antal
2 Inkluderar kön, ålder, samhällsklass, utbildningsnivå,
småbarn 0-6 år, civilstånd,

sysselsättningsstatus

samt ortstyp.
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12.4.

Andel

funktionshindrade
åldersstandardiserad
redovisad

om studerande

studiedeltagande

av

jämförelse

olika

i

år

20-64

med funktionshinder

grupper

1993-1996
med

befolkningen

hela

per utbildningsanordnare
Folkhögskola

Svåra besvär av långvarig sjukdom
I hög grad nedsatt arbetsförmåga
på grund av långvarig sjukdom
Nedsatt rörlighet
Rörelsehinder
Svårt rörelsehinder
Svårigheter att bära eller gripa
Nedsatt syn
Nedsatt hörsel
Svåra besvär av eksem, hösnuva
eller allergisk astma
Svåra besvär av ängslan, oro eller
ångest

andel
0,8
0,7

Komvux

Jfr
andel
+0,4
5,1
+0,8
3,7

andel
14,0
8,0

jfr
-6,8
-12,8

11,7
10,5
9,0
13,2
9,4
18,5
15,6

-9,2
-8,6
-7,9
-8, 1
-11,5

11,2

-10,1

0,6
0,5
1,5
0,3
1,8
0,3
0,8

+0,9
+0,0
+1,3
+0,4
+1,5
-0,1
+0,2

3,0
2,4
1,3
5,3
6,7
3,7
6,6

+3,9
+2,3
-0,8
+3,2
+3,9
+0,9
+0,9

0,7

+0,0

7,6

+2,9

Svåra besvär av långvarig sjukdom
I hög grad nedsatt arbetsförmåga
på grund av långvarig sjukdom
Nedsatt rörlighet
Rörelsehinder
Svårt rörelsehinder
Svårigheter att bära eller gripa
Nedsatt syn
Nedsatt hörsel
Svåra besvär av eksem, hösnuva
eller allergisk astma
Svåra besvär av ängslan, oro eller
ångest

andel
8,6
8,2
8,7
7,6
9,2
8,6
10,9

Arb. m
utb.
jfr andel
jfr
-1,0
+1,0
2,5
-2,8
1,9
+0,5

Samtliga anordnare
andel
jfr
37,2
-5,8
28,1 -12,8

9,2
10,7

1,1
1,3
2,1
0,9
1,6
3,0
3,9

-0,9
-0,9
+0, 7
-0,9
-0,6
+2,0
+1

39,3
48,8

-11,3
-14, 6
-1 7,4
-9,0
-5,7
-1,3
+1,9

6,5

-2,1

4,2

+2,2

37,0

-7,8

att för deltagande i vuxenutbildning
samtliga redovisade
grupper av funktionshindrade
defrekvens
Största absoluta
än hela befolkningen.
visar

finansierad

-1, 7
-5,4

-3,4
-4,5
-3,6
-1, 1
+1,8
+0,1
+2,9

åldersstandardiserade jämförelse. Motsvarar
Amn. Jfr
funktionshindrades verkliga studiedeltagande och ett tänkt
ningen med en âldersstruktur motsvarande den hos respektiv
Källa: Bearbetning för Kunskapslyftskommittén av SCB:s
1993-1996.

bildning

Arbetsgivare

jfr
+1,6
+2,1

Studieförbund

Tabellen

av
samt

av arbetsgivaren.

Av

28,5
26,1
23,9
33,7
36,8

skillnaden i andelar mellan
deltagande för övriga befolkgrupp av funktionshindrade.
ULF-undersökningar för åren

totalt

har i stort sett

en lägre deltaganskillnader
finns i ut-

de utbildningsanordare

som
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redovisas

är studerande

kommunal

med funktionshinder

överrepresenterade

vuxenutbildning,

med undantag

rade, rakt igenom

har högre värden

som att andelen
inom kommunal

studerande

än folkhögskolan
funktionshinder

redovisas
studerat

deltog

vuxenutbildning.

av befolkningen
på folkhögskola

procent

med

i kommunal

för svårt rörelsehind-

är inte det samma
skulle vara större
De små absoluta skillnaderna
som

ska ses mot bakgrund
av att endast 0,6
perioden
gång under den redovisade

folkhögskolan

för

inom

och vid folkhögskolor.

vuxenutbildning

Att kommunal

SOU 1999:39

med funktionshinder

någon
vilket

kan jämföras

med de 5,1 procent

som

och utbildning

hos

vuxenutbildning.
hos AmuGruppen

För arbetsmarknadsutbildning

inte samma klara skillnad i deltagande. Sammanär något
tyder dock på att studerande med funktionshinder
ställningen
och
anordnade
vid utbildningar
överrepresenterade
av AmuGruppen

studieförbund

något

finns

underrepresenterade

vid

anordnade

utbildningar

av

studieför-

bund.
Sett till

gativa

de stora nesom helhet är det framförallt
utbildning
i deltagande iarbetsgivarfinansierad
som

studiedeltagandet

skillnaderna

att funktionshindrade
Delvis kan detta förklaras
gör

som grupp har ett lägre studiedeltagande.
från pilotundersökningen
som
av resultaten
lägre
räknat
har en väsentligt
som grupp

att funktionshindrade
sysselsättningsgrad
än befolkningen

visar

hälften
skillnad

av de som uppgav
mot befolkningen

totalt.

är ett trubbigt mått på i vilken
med funktionshinder
för människor

tillgänglighet

var drygt
sysselsatta till

att de hade ett funktionshinder
i övrigt där drygt två tredjedelar

satta.
Deltagande

ger hinder
ning. Bristande

mättillfállet

Under

utsträckning

var sysseldet förelig-

att delta i vuxenutbildkan få till följd att

i utbildningssituationen

ett deltagande. Men det kan även leda till ett högre studiedeltagande
över tiden så som de mäts här för en individ om han eller
uppnår sämre studieretillgänglighet,
hon, som en följd av bristande
sultat eller tvingas läsa på deltid. Lägre studietakt innebär att en studedet omöjliggör

rande måste deltaga

i en utbildning

under

längre

tid för att nå ett givet

utbildningsmål.

12.2

Sammanfattning

av den statistik som finns har ett försök gjorts att
hur stor del av befolkningen
som har något funktionshinder
individer
del
dessa
och hur stor
som kan få svårigheter ivuxenutav
Försök har
bildningssammanhang
som en följd av ett funktionshinder.
mellan människillnaden
i studiedeltagande
också gjorts att beskriva

I denna
beskriva

genomgång
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skor med

funktionshinder
mellan

bildningsbakgrund
Resultatet

0

om studerande

med funktionshinder

och befolkningen

totalt

funktionshindrade

och befolkningen

kan sammanfattas

av genomgången

samt att jämföra

ut-

i övrigt.

med att:

med funktionshinder
i samhället och
om antal människor
deras fördelning
på olika grupper av funktionshinder
ger förhållandevis liten information
hinder
vuxenutbildi
omfattningen
om
av

Uppgifter

De uppgifter
visom redovisas i de olika undersökningarna
utifrån olika defisar att mellan 20 och 13 procent av befolkningen
nitioner
Av dessa anser
upplever att de har något funktionshinder.
medför att arbetsförmågan
ungefär en tredjedel att funktionshindret

ningen.

försvårar deras studier.
nedsatt eller att funktionshindret
En grov uppskattning
ger då vid handen att ungefär 5 procent av behar ett funktionshinder
folkningen
som försvårar deras deltagande i

är mycket

vuxenutbildningen.

0

Människor
större

andel

andel

mindre

Andelen

högskoleutbildade.

Funktionshindrade

har som grupp

med

högst

gymnasieut-

i övrigt.

en större andel icke sysselsatta

än

i övrigt.

befolkningen

0

har som grupp en genomsnittligt
och en
grundläggande
utbildning

är lika stor som för befolkningen

bildning

0

med ett funktionshinder
personer med endast

hos människor
med funktionshinom studiedeltagandet
i övjämfört med befolkningen
ett lägre studiedeltagande
männiutbildning
arbetsgivarfmansierad
rigt. Det är framförallt
som
del av jämfört
med befolkskor med funktionshinder
tar mindre

Uppgifterna
der visar

ningen

i övrigt.

skola uppvisar

deltagande

0

Inom

kommunal

människor

än befolkningen

vuxenutbildning

med funktionshinder

folkhög-

och vid
som grupp

ett större

i övrigt.

De skillnader

och mäns

ningsnivå

i övrigt.

som finns när det gäller kvinnors
avviker inte nämnvärt från befolkningen

utbild-

Däremot
slutsatser går inte att dra av statistiken.
långtgående
funktionshinder
människor
med
konstatera
är stor
att
gruppen
man
heterogen. Det går inte att generalisera när det gäller vilka problem
finns för människor
med funktionshinder
i vuxenutbildningen.
Det

Några

heller
skulle

kan
och
som
går

inte att ur denna statistik peka ut några särskilda grupper som
ha extra stora problem. Därtill är respektive grupp alltför hetero-
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för
är också ett av skälen till varför en analys av situationen
med funktionshinder
vuxenutbildinom olika former
av
från olika
eller
diagnoser
indelningar
inte bör utgå
av

gen. Detta
studerande

ningen

funktionshinder.

Den bör istället

inriktas

på de olika

hinder

som upp-

kommer.
statistiken
En slutsats som dock kan dras utifrån
är att
med funktionshinder
har
och
lägre
utbildningssom grupp
ningsnivå än befolkningen
som helhet och att detta innebär
för människor
med funktionshinder
bör
av vuxenutbildning
än för befolkningen

i övrigt.

människor

sysselsättatt behovet
vara större
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13

1

Kommunal

1

vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Ansvarsfördelning

Ansvaret

för särskilt

stöd i kommunal

1995:1100,
gen SFS
Gymnasieförordningen

utbildning

regleras

Grundskoleförordningen

SFS

SFS

1992:394

vuxenutbildning.
om kommunal
Skolhuvudmannens
ansvar för stöd till
hinder eller andra särskilda
behov, avtar

och

i

bl.a. i Skolla-

1994:1194,

Förordning

SFS

1992:403

för att särskilt

Ansvaret

och preciserat.

righeter

stöd ska erbjudas

studerande
med

med

funktions-

elevgruppemas

i grundskolan

ålder.

är omfattande

Bl.a. stadgas att särskilt

stöd ska ges till elever med svåska utarbeta åtgärdsprogram
skolpersonalen
att
och att elever med specialpedagogiskt
behov ska ges

i skolarbetet,

för dessa elever

stödundervisning.

Detta

lan. Där ska elever

i gymnasiesko-

av extra stöd ges stödundervisning
untid. Specialklasser får inrättas för elever som
g.a. vissa

der begränsad
funktionshinder

vanliga

är inte lika långtgående

ansvar
med behov

eller andra uttalade

studiesvårigheter

inte kan följa den

undervisningen.

skyldigheter

Motsvarande

och uttalade

till stöd för stumöjligheter
i
betydligt
vuxenutbildningen.
är
svagare
Förordningen
vuxenutbildning
om kommunal
anger att elever som inte
når ett godtagbart studieresultat
bör ges möjligheter
till utökad studiederande

med funktionshinder

vägledning

och stödundervisning

kurser

lyftets

ska genomföras

under

tid. Kunskapsen begränsad
med de bestämmelser
som
vuxenutbildning.
I bestämmelserna

i enlighet

gäller i Förordning
om kommunal
trycks något hårdare på att utbildningen
ska utgå
om Kunskapslyftet
från
den studerandes
önskemål,
behov
och förutsättningar
SFS
1998:276.
Förutom
behövas
korthet

i själva

inom

genomförandet

områden

i anslutning

för ansvarsfördelningen

gäller

den fysiska

medel

och färdtjänst.

tillgängligheten

av utbildningen,
till utbildningen.

inom

kommunal

i skolbyggnaden,

kan stödinsatser
Nedan

redogörs

vuxenutbildning

vad

hjälpmedel,

läro-

i

337

SOU 1999:39

vuxenutbildning

338 Kommunal

tillgänglighet

Fysisk

för att
alltså kommunen
Det är skolhuvudmannen
- som ansvarar
för den studerande. Det finns inga speciutbildningen
görs tillgänglig

preciserade

eller

fika

krav

fysiska

på skolbyggnadens

annat än vad som sägs i Lag 1994:847
Där stadgas att byggnader
byggnader.

tillgänglighet

om tekniska egenskapskrav på
som uppförs eller ändras ska

för personer
och användbarhet
på tillgänglighet
Bestämmelserna
gäller
eller orienteringsförmåga.
och
tillgänglighet
på
Vad
kraven
byggnader.
alltså inte redan uppförda
innebär, preciseras inte.
användbarhet
krav

vissa

uppfylla

med nedsatt

rörelse-

Hjälpmedel
har det övergripande

Landstinget

hjälpmedel.

att tillhandahålla

Utöver

ansvaret för att erbjuda människor
innebär
och finansiera hjälpmedel,

om, utröna behov av och prova ut hjälpmeenskilde
del. Landstinget
ansvarar för hjälpmedel som krävs för att den
behov i den dagliga livsfösina grundläggande
ska kunna tillgodose
prop.
livsföring
daglig
begreppet
i
räknas
in
Utbildning
ringen.
även att informera

ansvaret

1992/93:159.
När det gäller

personliga

hjälpmedel

vudmannen

och hjälpmedel
snitt

kommunal
till

vuxenutbildning,
studerande

dvs. kommunen
som kan räknas

med

för
ansvarar landstinget
Skolhufunktionshinder.

för pedagogiska hjälpmedel
- ansvarar
i skolan jfr.
grundutrustning
avsom

10.5.2.

Läromedel
inte skylär huvudmannen
skillnad från grund- och gymnasieskola
Individen
vuxenutbildning.
i kommunal
dig att bekosta läromedel
anhar
för
han/hon
och
eget
anskaffa
litteratur
annat som
svarar för att

Till

bruk:
Såvitt

gäller

läroböcker,

skrivmateriel,

verktyg,

skyddskläder

jämförbara
och andra
som varje elev har
för eget bruk och behåller som sin egendom, får huvudmannen
bestämma att hjälpmedlen skall anskaffas av eleverna själva på
högst motsvaegen bekostnad eller erbjudas mot avgifter som
därmed

hjälpmedel

anskaffningskostnader.
rar huvudmannens
ll kap 5§
Skollagen
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Färdtjänst

ligger

Det

på kommunens

ansvar

att anordna

färdtjänst

för kommu-

ninvånama:
kommun

Varje

såvitt gäller kommuninvånarna,
för
ansvarar,
anordnas
inom kommunen och, om det finns särmellan
kommunen
och en annan kommun.
En
för sina kommuninvånare
anordna
färdtjänst

att färdtjänst
skilda
skäl,
kommun

får

också i eller mellan
SFS
Kommunen

får överlåta

landstinget

t.ex.
rande på kommunen

13.2

andra

kommuner.

1997:736
driften

i länet.

jfr.

till trafikhuvudmannenav färdtjänst
Ansvaret
för färdtjänst
ligger dock fortfa-

avsnitt

Studerande

10.6.3.

med

kommunal

funktionshinder

i

vuxenutbildning

För att få en bild av situationen
för studerande med funktionshinder
i
den kommunala
har Kunskapslyftskommittén
vuxenutbildningen,
gjort
bland landets komvuxenheter.
De iakttagelser
en undersökning
som
gjorts bland komvuxenhetema
gäller även för Kunskapslyftet
i den mån
kurserna bedrivs inom komvuxenheten.
För undersökningen

har 38 kommuner
valts ut. Urvalet av kommuhar
gjorts
så
alla
län
finns
representerade.
att
Kommunerna
har dener
lats in i fyra urvalsgmpper
beroende på befolkningsmängd:
0

Kommuner

borg,
Umeå,
0

med mer än 100 000 invånare:
Göteborg, HelsingMalmö,
Linköping,
Norrköping,
Stockholm,
Uppsala, Västerås, Örebro samtliga;
ll st

Jönköping,

Kommuner

med mellan

Gotland,
Falun,
Östersund 9 st
0

Kommuner
Hudiksvall,

Solnal,

med mellan

20 000

Kiruna,

hamn, Ronneby,
0

Kommuner
Kungsör,

50 000

Luleå,

Sundsvall,

-

Sundbybergl

Motala,

Botkyrka,

Södertälje,

50 000 invånare:

Kristinehamn,

med mindre

Lidingö,

I 00 000 invånare:

-

Växjö,

Falkenberg,

Nyköping,

Oskars-

9 st

än 20 000

invånare:

Orsa, Sunne, Tierp,

Solna och Sundbyberg har gemensam kommunal

Tranås,

Berg,
Vindeln

vuxenutbildning.

Degerfors,

9 st.

339

340 Kommunal

grundar

Undersökningen

Botkyrka
och/eller

schema.

förutom

som besökts. Intervjuerna
skett
har företrädesvis

Samtalen

kommunerna
har följt
med

ett
rektor

vid komvuxenheten.

kurator

från olika

Synpunkter
brev

sig på telefonintervjuer,

och Solna/Sundbyberg

strukturerat

via

SOU 1999:39

vuxenutbildning

har hämtats

handikapporganisationer

in dels

lämnat till kommittén,
sorn organisationerna
har även gjorts vid
Iakttagelser
med organisationerna.

skrivelser

och

dels via möten

Kunskapslyftskommitténs

studiebesök

i åtta kommuner.

stora och små
Till de stora enheterna räknas de som har ett elevantal
komvuxenheter.
förekommer
20 stora och 17
på mer än 1 000 elever. I undersökningen
I sammanställningen

nedan

görs

skillnad

mellan

små komvuxenheter.

l3.2.1

Kommunernas

med

erfarenheter

av

studerande

funktionshinder

engagerat i
som Kunskapslyftskommittén
en av de utvärderare
med
funktionsstuderande
beräknas
Kunskapslyftet
utvärderingen
av
vuxenutbildning
kommunal
i
hinder utgöra ca 7 procent av deltagarna
1997. Deltagandet
hösten
ser dock ganska olika ut i olika typer av

Enligt

kommunal

vuxenutbildning,

vilket

framgår

av nedanstående

tabell.
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Tabell

Kommunal

13.1 Andel

hösten

vuxenutbildning,

med funktionshinder

studerande

vuxenutbildning

341

i kommunal

1997
Andel funktionshindrade %

Studerande i kommunal vuxenutbildning

6,9

- Kunskapslyftet, grundskolenivå utan UBS
- Kunskapslyftet, grundskolenivå med UBS

14,2

Kunskapslyftet, gymnasienivå utan UBS

6,4

- Kunskapslyftet, gyrrmasienivâ med UBS
Ordinarie basutbud utan UBS
-

8,5
5,0

- Ordinarie basutbud med UBS

9,4

Arbetslösa

12,1

Arbetsmarknadsutbildning

14,6

-

11,3

Totalt
10,3
Källa: Axelsson R.
O. Westerlund, 1999, Deltagare i Kunskapslyftet höstterminen
och jämförelsegrupper.
Institutionen for nationalekonomi, Umeå universitet.
Studerande

med funktionshinder

sökningens
ordinarie

väl

population

grundskolenivå.

representerade

är andelen

Lägst

basutbud.

är i förhållande

till

sin andel av underi Kunskapslyftskurser
på

i den kommunala

Vuxenutbildningens

utgör studerande med funktionshindem som studerar med UBS än de som har

Sammantaget

der en större andel bland
i respektive
övrig studiefinansiering,
munala

vuxenutbildningen

bildning

och arbetslösa

kategori.

kan jämföras
där människor

Siffrorna

för den kom-

med de för arbetsmarlcnadsutmed

funktionshinder

också

är

väl representerade.

Undersökningen

visar

högre andel av männen
studerade
i kommunal
tionshinder

mellan könen. En något
på en viss skillnad
6,4 procent
procent
än av kvinnorna
som
hade någon form av funkvuxenutbildning

7,8

Westerlund,

Axelsson

1999.

Utvärderamas

undersök-

ning presenteras närmare i avsnitt 6.5.
undersökning
I Kunskapslyftskommitténs
komvuxenhetema
funktionshinder
derande
former
tionen.

med

framgår
att de stora
inte oväntat har större erfarenhet av studerande med
än de små enheterna. Dels finns där ett större antal stufunktionshinder,
dels har man mer erfarenhet
av olika

av funktionshinder
Medan man vid

med funktionshinder,
studerande

i studiesituasom kan verka handikappande
de små enheterna har haft enstaka studerande

har de stora en mer regelbunden

med funktionshinder.

2 Avser människor med arbetshandikapp.

tillströmning

av

1997

342 Kommunal
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De intervjuade

att det finns få studerande med s.k.
rörelsehinder,
synskada, hörselskada,

överlag

upplever

funktionshinder

traditionella

I Botkyrka

uppskattas ca 10 av 2000 stufunktionshinder
derande
som kräver speciellt stöd i
av
med olika
Därtill
kommer
utbildningssituationen.
ett antal personer
med 200 studerande, har
Kungsör,
grad av läs- och skrivsvårigheter
dövhet

i vuxenutbildningen.

-

ha någon

form

I övrigt har ennågra personer med läs- och skrivsvårigheter.
särskilda insatställt
krav
på
dast en person med funktionshinder,
som
under
den
sida, studerat där
senaste femårspeser från komvuxenhetens

årligen

rioden.
i de undersökta
förekommer
mest
som
och skrivsvårigläsoch
nackbesvär
samt
är ryggheter. På flera komvuxenheter
uppger man att det är ganska vanligt att
speciella hjälpmedel
studerande
behöver
m.m. på grund av problem
med rygg, axlar och nacke. Alla de stora enheterna, liksom flertalet av
Det

funktionshinder

komvuxenhetema

de små har någon

form

av speciell

satsning

för personer

med läs- och

skrivsvårigheter.
De flesta komvuxenheter

personer med s.k. traditionella
är dock begränsad i så måtto att det ofoch vid de små enheterna dessstuderande,

tast är fråga om enstaka
utom vid ett fåtal tillfällen.
På några komvuxenheter
studerande

med

medicinska

och cancer. Vissa
hjärnskador
förvärvade

allergier
med

har utbildat

Erfarenheten

funktionshinder.

uppger intervjupersonerna
funktionshinder,
t.ex.
har erfarenheter
och människor

från

att man har haft
svåra
reumatism,

att utbilda

med psykiska

personer
funktions-

hinder.

Problem

13.2.2

och lösningar

i kommunerna

som kan synas olösliga. Hur gör man utbildningen
lokaler, eller persoför elallergiker
tillgänglig
som behöver nedsläckta
kan vistas i skolfunktionshinder
de
inte
psykiska
med
så
svåra
att
ner
Vad gör man för att personer med andra kommunikationsmedel
miljön
På
i den sociala gemenskapen
ska integreras
teckenspråk
- t.ex.
komvuxenhetema
har man ställts inför dessa
några av de undersökta
problem, och man har hanterat dem på olika sätt. Ibland har komvux-

Det finns

enheten
har man

problem

och löst det så gott man kunnat, ibland
sig an problemet
istället hänvisat personen i fråga till en annan utbildningsan-

tagit

3 I detta kapitel används termen läs- och skrivsvårigheter, då det i intervjuerna
varit möjligt att dra en klar gräns mellan dyslexi och lättare läs- och
skrivsvårigheter.

inte
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ordnare

upplever

som man
folkhögskola.

De flesta problem
ger i enhetemas

Fysik
Den

har mer

kunnande

och resurser,

har dock ganska enkla lösningar,

organisation,

beredskap

vuxenutbildning

t.ex.

en

som snarast lig-

och flexibilitet.

tillgänglighet
fysiska

tillgängligheten
komvuxenhetema.

tillfrågade

för rörelsehindrade
Vissa

varierar

komvuxenheter

är helt

starkt

i de

anpassade

för personer med rörelsehinder.
I Sunne bedrivs undervisning
i ett enda
plan, och i Kungsör
har komvuxenheten
tagit över lokaler efter äldreomsorgen varpå varannan toalett är handikapptoalett.
De flesta
rade.

Ofta

komvuxenheter
är bara

anpassade

av skolans utrymmen
måste man använda varuhissen

komvuxenheter
skillnader,

är bara delvis

ibland

vissa

har handikapphissen

för rörelsehind-

tillgängliga.

På några

för att ta sig över nivå-

kodlås.

De komvuxenheter

med den fysiska tillsom har störst problem
i äldre byggnader som dessutom ibland är Kl undersökningen
inte alls eller miniär fem komvuxenheter

gängligheten
märkta.

är inhysta

malt tillgängliga

för personer med rörelsehinder.
ter med mer än l OOO studerande.
Långt ifrån alla enheter är anpassade för

hörselskadade.
Av de
har
intervjuats
ungefär
installerat
fjärdedel
hörsom
en
har annan anpassning
för personer med hörselskada.
I

komvuxenheter

selslinga

Två av dessa är enhe-

eller

Hudiksvall

har man några klassrum
där gardiner,
skrivtavla
m.m. anEn större andel av de stora än av de
passats speciellt för hörselskadade.
små komvuxenhetema
för personer med hörselskada.
är tillgängliga

Tillgängligheten
undersökts.

ser alltså mycket
En minimal
tillgänglighet

göra utbildningen

för studerande

olika

ut i de komvuxenheter
som
kan försvåra eller t.o.m. omöjlig-

med funktionshinder.

Hjälpmedel
Ibland

klaras

hjälpmedelsfrågan

av tack vare att den studerande redan
han/hon
tar med sig till studierna. Det
som
kan t.ex. vara fråga om ett hjälpmedel
som den studerande använt i tidigare studier eller i sin yrkesutövning.
Många av de studerande med

har fungerande

funktionshinder

hjälpmedel

till den kommunala
vuxenutbildningen
som kommer
sig dock i en situation där de behöver nya hjälpmedel.
Det råder ofta osäkerhet om vilka hjälpmedel
ska
som landstinget
stå för och vilka komvuxenheten
ska bekosta. I bl.a. Linköping
har man

befinner

343
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där landstinget
står för en
kring hjälpmedel,
av förhandlingar
I Botför en annan del av samma hjälpmedel.
del och komvuxenheten
blivit mer restriktiv
när
kyrka upplever de intervjuade
att hjälpcentralen
landstingen
problem
hjälpmedel.
bekosta
Ett
gäller
det
är när
annat
att
bara beviljar
ett hjälpmedel
av varje sort. Om den studerande behöver
erfarenhet

både

hjälpmedlet

och i studierna,

hemma

bostaden

det mellan

kan

det vara krångligt
att
Ibland uppkom-

och komvuxenheten.

transportera
på hjälpmedlet.
mer problem i och med att det är lång leveranstid
på de komvuxenheter
Den allmänna uppfattningen
som undersökts,
och deras
älpcentraler när man
är att man får god hjälp av landstingen
dock

ofta sporadiska.

samarbete

I Orsa och Hudiksvall
och

hjälpmedel

kring

utrustning

är t.ex. ovanligt
att, som i Dalarna,
från
landstinget.
datorer

Teckentolk

dyslektiker

stort över landet.

kan

Det

specialutrustade

och assistans

Att ha särskild
enhetema.

är

har man haft speciellt bra
studeför hörselskadade

tycks variera

regeltillämpning

rande. Landstingets

och hjälpcentraler

komvuxenheter

mellan

sig dit. Kontaktema

vänder

personal

är ofta mycket

anställd

Ett fåtal enheter

har anställda

kostsamt

för komvux-

som bl.a. hjälper till
på toaletten, ta sig till fikarumassistenter

praktiska frågor, t.ex. att
på lektionerna.
eller
göra anteckningar
met
i unfinansierat
två teckentolkar
har komvuxenheten
I Jönköping
Även
kan
lösa
finansiedöv
studerande.
dervisningen
man
om
av en
I Berg fick
ringsfrågan kan det uppstå problem med att hitta teckentolk.
med olika

av landet. I Umeå vände sig kurator till
utan att hitta någon tolk, och komvuxenheten tvingades därför säga nej till en döv studerande. Bristen på tolkar
inom all utbildning.
Sveriges Dövas Riksförbund
är ett stort problem
tolkar är stor, så ligger det
bristen
på
upplever
SDR
att även om

man ta tolk från andra delar
och lasarettet
bl.a. universitet

största problemet
Dövas

Sveriges
Vissa

och studerande
band.

Riksförbund,

studerande

Många

texter.

i avsaknaden

Oftast

skrivningar
biblioteket

har

av lektörshj älp för inläsning av olika
med synskada
kan erbjuda studerande

med läs- och skrivsvårigheter
handlar

hos vissa kommuner

kan ha behov

komvuxenheter

läser in vissa texter.
Västerås

av betalningsvilja
1996.

att få litteratur

inläst

på

lösningar,
det om tillfälliga
t.ex. att kursläraren
I
På några komvuxenheter
är det mer organiserat.
litteratur,
till
projektanställd
att
t.ex. en
som ser

man
vänder
etc. läses in på band. I Nyköping
litteratur.
till
med
inläsning
hjälper
av
som

man sig till

stads-
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Läromedel
På

mindre

många

komvuxenheten

komvuxenheter

aldrig

ratur. Vid de enheter
det gällt litteratur
till
derande

intervjupersonerna
att
uppger
har haft studerande med behov av anpassad littedär man har erfarenhet av särskilda läromedel, har
studerande

med läs- och skrivsvårigheter

och stu-

med synskada.

Problem

har framför

allt uppkommit
för synnär det gäller litteratur
svårt
Det är
och punktskriftböcker
att hitta talböcker
som går
och det är dyrt att översätta kurslitteratur
att använda i undervisningen,
till punktskrift.
En komvuxenhet
"lurade
in" en synskadad person i
skadade.

gymnasieskolan

för att slippa
ofta lång leveranstid

dessutom

kostnaderna

för punktskriftböcker.

Det är

på böckerna.

I Växjö

har man speciell utrustning
skriven text till
som transfererar
Problemet
med kurslitteratur
förär att Upphovsrättslagen
kopiering av läroböcker.

punktslqift.

bjuder

Komvuxenhetema

synskadades
Enligt

ställer

ofta upp och finansierar
extrakostnader
för
trots att detta egentligen åligger den studerande.

litteratur,

intervjupersonerna

inte om så många
rör det sig vanligtvis
termin,
då
de
studerande
oftast
läser
enstaka
ämnen. Synper
skadades Riksförbund
SRF
upplever dock att kommunerna
ofta inte
har råd att ta denna kostnad varpå den studerande får stora problem att
studierna Synskadades
genomföra
Riksförbund,
1997.
böcker

stöd

Pedagogiskt
Några

av komvuxenheterna
i skolan

Handikappfrågor

den pedagogiska
rande.

kommunens

finns

högstadie-,

studerande

med Statens Institut

för

i
av deras konsulenter
av undervisning
av bl.a. blinda studeerfarenheten
hos dessa komvuxenheter
är att SIH

gör insatser

I Stockholm

i kontakt

och fått hjälp

uppläggningen

Den allmänna

motvilligt

har varit
SIH

med fysiska

i kommunal

vuxenutbildning.

Joseñnagruppen

som är en kommunal
resurs för
och komvuxskolor
i frågor som rör
och medicinska
funktionshinder.
Josefinagrupgymnasie-

studie- och yrkesvägledning,
planepen bistår skolorna med fördjupad
ring och anpassning av studiesituationen
med
samt
att köpa in och låna
till de studerande.
ut hjälpmedel
De flesta

erbjuder
det oftast

möjlighet,

komvuxenheter

någon

form

i Kunskapslyftskommitténs

Enligt
av stödundervisning.
med läs- och skrivsvårigheter

personer
men det händer

der får stödundervisning.

även att studerande

Enligt

Skolverket

undersökning

intervjupersonerna

är

denna
som utnyttjar
med andra funktionshin-

avsätter komvuxenheterna

i
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kompetens,
och specialpedagogisk
resurser för stödundervisning
mellan landets
och kvalitet
i förekomst
även om det är stor variation
1999g. Ett par av de mindre komvuxenSkolverket,
olika kommuner
möjligheter
ekonomiska
att ge stödundervisheterna säger sig inte ha

regel

ning,

i vuxenutbildningen.

inte att det hör hemma
och undervisningsmetoder

andra tycker

anpassas för att
sätt ska kunna tillgodogöra
På några av de komvuxenheter
sig utbildningen.
som deltagit i underför
åtgärder för att anpassa undervisningen
sökningen har man vidtagit
för
lärde sig en lärare punktskrift
studerande med synskada. I Botkyrka

Pedagogik

studerande

med

kan behöva

på bästa

funktionshinder

fick en lärare
I Linköping
att bättre kunna undervisa
en studerande.
detta genom
inför
utbildning
som skulle undervisa en synskadad person
På
och genom studiebesök på Ami-syn.
Tomtebodaskolans
resurscenter
vissa

tycker

komvuxenheter

inte

intervjupersonerna

att speciell

peda-

eller att enheten ska kosta på detta.
för både personal och studerande att komvuxDet är betydelsefullt
hos sin personal, så att lärare
enhetema satsar på kompetensutveckling
på bästa sätt kan
och andra berörda får kunskap om hur undervisningen

gogik behövs

anpassas
av flera

för personer

funktionshinder.

med olika

handikappförbund,

t.ex.

SRF

och

Detta

Förbundet

betonas
mot

läs-

också
och

tycks

FMLS.
Denna typ av kompetensutveckling
och hänger ofta ihop med individuellt
dock vara ovanlig i kommunerna,
skolledare.
eller
från
lärare
engagemang
är att
Ett allmänt problem hos de komvuxenheter
som undersökts,

skrivsvårigheter

vända sig för att få hjälp och råd
man på enheten inte vet vart man kan
frågor kring hjälpmedel
etc. Många
med olika pedagogiska lösningar,
så gott de kunnat. Det
och har hittat på lösningar
har känt sig rådvilla
behov av att höja den allmänna kompetensen
finns ett tydligt
om hur
funktionsmed
studerande
kan anpassas för
undervisningssituationen
hinder.
inom

Kunskapslyftskommitténs
vuxenutbildning

kommunal

vända sig till

för att inhämta

visar att personalen
sig sakna en instans att
om detta.

undersökning
ofta upplever

specialkunskap

Färdtjänst
ett visst
är oftast beviljade
som har fått beslut om färdtjänst
Att påbörja studier innebär i regel ett
antal resor under en tidsperiod.
ökat behov av resor, varpå de beviljade
resorna inte räcker till. I de
och detta tycks oftast
färdtjänst,
driften
för
flesta fall står kommunen
av

Personer

fungera

bra. Undantaget

kommit

i kontakt

bland

med är Stockholms

ett avtal med landstinget

Kunskapslyftskommittén
har ingått
län, där kommunerna

de kommuner

som sköter färdtjänsten.

SOU 1999:39

Kommunal

Enligt
skolan

landstingsföreträdare

i detta avtal.

komvuxenheten
I Södertälje

ingår inte resor till och från
olika lösningar
i kommunerna,

har blivit

från kommun

till

kommun
betalda.

om den studerande
I Botkyrka
betalar

i kommunal

vuxenutbildning.

utbildningslokalen

färdtjänst

för studerande

har socialkontoret

i ett fall gått in och betalat resor till och
I andra kommuner,
råder
t.ex. Solna/Sundbyberg
ska
betala
till
och
från
komom vem som
resor

från komvuxenheten.
fortfarande
munal

i Stockholm

Följden

och det kan vara olika
får resor till och från

vuxenutbildning

oklarheter

vuxenutbildning.

Färdtjänst

är i grunden

ett kommunalt

åtagande. Oklarheter
om hur
ska finansieras,
kan innebära att
resor till och från utbildningslokalen
vissa studerande inte kan påbörja sin utbildning.

Studiefinansiering
Vid

de flesta komvuxenheter

finns studievägledare
eller annan personal
Stusom vid behov hjälper studerande med studiefinansieringsfrågor.
derande kan p.g.a. funktionshinder
behöva studera i långsammare
takt.
För att ändå få fullt studiestöd,
måste CSN bevilja den studerande anpassad studietakt.
På några komvuxenheter
får den studerande hjälp av
komvuxenheten
i kontakten
med CSN. Många komvuxenheter
tar dock

inget

ansvar för den studerandes
anpassad studietakt.
Vägledningen

kontakter

med CSN,

handlar

istället

angående

oftast

t.ex.
om inforrna-

tion om olika typer av studiestöd etc.
På några komvuxenheter
att de har ett
uppger intervjupersonerna
gott samarbete med CSN och försäkringskassan
i studieñnansierings-

frågor.

I bl.a. Hudiksvall

ett funktionshinder

studiegång

och Västerås

behöver

med fullt

kan studerande

långsammare

studietakt,

som på grund av
beviljas anpassad

studiestöd.

På andra enheter har man problem med
just detta. Man upplever att samarbetet med CSN fungerar dåligt och
att ärendehanteringen
är långsam och inkonsekvent.
För att kunna läsa i anpassad studietakt,
krävs först och främst att
den studerande

eller personalen

på komvuxenheten

möjlighet

ges. Därefter måste komvuxenheten
rande behöver anpassad studietakt.
Resultatet
tionen

mellan

CSN

över vad skillnaderna

känner

till att denna

ofta intyga
tycks

att den studesedan bero på rela-

och komvuxenheten.

Det finns anledning att undra
med CSN beror på. Är det en fråga
handläggaren och olika bedömningsgrun-

i samarbetet

till
om personliga relationer
der hos de regionala CSN-kontoren
Reumatikerförbundet
san. Många

av förbundets

påpekar

att liknande gäller för försäkringskasmedlemmar
tvekar att påbörja studier p.g.a.

347

SOU 1999:39

vuxenutbildning

348 Kommunal

från försäkringskassan.
få behålla sin rätt till ersättning
att
förmed bibehållen
medger studiedeltagande
Vissa försäkringskassor
eller sjukbidrag,
sjukpenning
tidspension,
men detta gäller inte över

farhågor

hela landet.

Särskilda

satsningar

har någon form av
komvuxenhetema
av de undersökta
Satsskrivsvårigheter.
med läs- och
speciell satsning på studerande
vid sidan om eller integrerad i
ningen består ibland av stödundervisning
och skrivkurser.
läsibland
och
utbildningen
ordinarie
den
av
antal

Ett stort

Av
enheter

varav
skrivsvårigheter.

två är små
I bl.a. Umeå

samhet på kvällstid,

för personer
har komvuxenhetema

och Västerås

för att yrkesverksamma
en verksamhet

har man startat
i samarbete
skrivsvårigheter

Helsingborg

med läs- och

och Norrköping

Oskarshamn

dyslexienheter.

speciella

och en folkhögskola.
Några komvuxenheter

har elva

i undersökningen,

som deltagit
heltidskurser

de 37 komvuxenheter

med

låter

har dessutom

verk-

ska kunna

delta. I

personer
för personer

arbetsförmedlingen,

samtliga

studerande

med läs- och

Kunskapslyftet
genomgå

dyslexi-

Andra vägar att nå personer med dystester i samband med intagning.
I bl.a. Luleå och
lexi är genom samarbete med andra myndigheter.
med Ami och Länsarbetsnämnkomvuxenheten
Västerås samarbetar
den.
har
alla små
komvuxenhetema
sex av de 37 undersökta
skrivsvårigför personer med läs- och
inte någon speciell verksamhet
satsar
intervjuerna
från
är att många av kommunerna
Intrycken
heter.
Endast

verksamhet.

på att bygga ut denna
fortfarande
kommuner

inte

tar

sitt

FMLS

upplever

ansvar

för

dock

studerande

att många
med detta

funktionshinder.

Kunskapslyftet
Enligt

de intervjuade

studerande

inte göra någon skillnad på
tycks kommunerna
och dem som
vuxenutbildningen
kommunala
vuxenutbildkommunal
och
När Kunskapslyftet

i den ordinarie

läser i Kunskapslyftet.
på olika nämnder

kan det dock vara en viss skillnad mellan
Så är fallet i t.ex.
att studera inom de två olika utbildningsformema.
studerande i den
för
de
färdtjänst
betalar
komvuxenheten
där
Botkyrka,
dem i Kunför
inte
vuxenutbildningen,
kommunala
ordinarie
men

ning ligger

skapslyftet.
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Enligt

Handikappförbundens

samarbets0rgan4

vuxenutbildning

HSO

är det stora
i hur Kunskapslyftskurser
görs
tillgängliga
för människor
med funktionshinder.
Vissa kommuner
gör
ingenting medan andra gör ganska mycket Handikappförbundens
samarbetsorgan,
1998. När Kunskapslyftet
ligger på privata anordnare fö-

variationer

mellan

rekommer

det-

landets

kommuner

t.ex. i Stockholm

kommunen
har med tillgänglig- att
i upphandlingsförfarandet.
Långt ifrån alla kommuner
har
dock med denna bedömningsgrund
i upphandlingen
kurser.
av
Något som framhävts
av dem som deltagit iKunskapslyftskommit-

hetsaspekter

téns

undersökning

är behovet
i Kunskapslyftet.
Josefiav elevvård
i Stockholm
upplever att många som studerar i Kunskapsnagruppen
lyftet har läs- och skrivsvårigheter
och dessutom ofta psykosociala
svårigheter.
ökat.

Behovet

I Ronneby

tiska

inslag

har därmed också
av elevvård och specialpedagogik
har man märkt att behoven av kurativa
och terapeuhar
ökat
i
och
med
Kunskapslyftet.

Kunskapslyftskommitténs

undersökning

tyder också på att det är fler
lider
förslitningsskador.
personer
som
av
Inom Kunskapslyftet
finns exempel på särskilda satsningar för vissa
I Örebro har man t.ex. kurser för döva
grupper av funktionshindrade.
och i Växjö finns datakurser
för synskadade. Vid de studiebesök Kunskapslyftskommittén
har gjort bland landets kommuner,
har det ofta
i Kunskapslyftet

visat

sig att det inom Kunskapslyftet
funnits utbildningar
för personer
med dyslexi. FMLS påpekar dock att studerande med läs- och skrivsvårigheter
ofta
lämnas
helt
stöd
i de yrkesförberedande
utan
utbildningarna.
lärare

FMLS

främsta

har kunskap

som

kritik

om

avser en bristande
att undervisa
personer

elevvård
med

läs-

och
och

skrivsvårigheter/dyslexi.
Kunskapslyftet

i Borlänge

omsorgsnämnden,
kassan,

startade

bildningsnämnden,

arbetsförmedlingen

ende

yrkesutbildning

med

lätt

för

och Ami
psykiskt

utvecklingsstörning.

otraditionella

medel

bete. Utbildningen

hösten

1998 tillsammans

gymnasiesärskolan,

angåett projekt "Uppsvinget"
funktionshindrade
och människor

Arbetsförmedlingen

bidrar

och Ami
pågår

med

försäkrings-

ska slussa ut de färdigutbildade
i två terminer och kommer eventuellt

med

s.k.

till

aratt för-

längas till tre terminer.
Under detta första år har man 16 studiedeltagare
lärare. Inom utbildningen
har man
som undervisas
av specialutbildade
även anställt en fritidspedagog.
Utbildningen
består av varvad teori och

arbetsplatsförlagd
tell/Restaurang.

praktik

Högskolan

inom

områdena

Dalarna

Fastighet/Miljö

ska under

våren

projektet.

4 HSO är ett samarbetsorgan bestående
av 32 handikappförbund.

1999

samt

H0-

utvärdera
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för rörelseett projekt kallat Kunskapslyftet
Reumatikerförmed
samarbete
i
projekt
hindrade.
Det är ett treårigt
för
Riksförbundet
Riksförbund,
Handikappades
bundet, Neurologiskt
och ABF. Projektet består av orienteringskurTrañk- och Polioskadade
I januari

1998 startade

små undervisstudietakt,
ser som är upplagda med långsamtgående
dataundervisningen.
bl.a.
i
hjälpmedel
till
och tillgång
ningsgrupper
Under
till kurserna sker via handikapporganisationema.
Rekryteringen
Norra
åtta orter: Stockholm,
startat i sammanlagt
året har undervisning
Stor-Stockholm,

Västerås,

Örebro, Växjö,

Organisation,

13.2.3

Göteborg,

finansiering

Lund

och Luleå.

m.m.

Organisation
är tillgänglig
ansvaret för att utbildningen
komvuxenhetillfredsställande.
De
stora
studiesituationen
är
och att
kring
tema har oftast en person som ansvarar för det praktiska arbetet
och
hjälpmedel
med
med funktionshinder,
t.ex. att ordna
studerande
arbetsuppgifläromedel.
Det är då vanligtvis
en kurator som har dessa

Rektor

har det övergripande

har ett
ter. I ca en fjärdedel av de stora enheterna finns dock ingen som
uttalat ansvar för dessa frågor.
veta vad som fungerar bra,
Det kan vara svårt att innan utbildningen
vad som fungerar dåligt och vad man kan göra för att ändra på det. I
därför upprättat en handlingsKronoberg
Malmö har komvuxenheten
med funktionshinder.
studerande
plan för hur man ska ta emot
rektor,
har skapat en grupp bestående av biträdande
Komvuxenheten
och berörda lärare som diskutekurator, bibliotekarie
studievägledare,
kan behövas
om vilka speciella lösningar som
rar med studiedeltagaren
haft
har
Luleå
och hur problem ska lösas. I
en grupp synskadade
man
med
lärare och studievägstuderande som innan skolstart, i samarbete
fungerade, vad
på komvuxenheten
ledare, testade hur studiesituationen

Tierp får i princip alla som börjar
som måste förbättras och ändras etc. I
träffa
vuxenutbildningen
den kommunala
en studievägledare.
och vid ett par av
Vid ungefär hälften av de stora komvuxenhetema,
meddela om man har ett
de mindre, kan man på ansökningsblanketten
kan
och om man är i behov av stöd. Komvuxenheten
funktionshinder
med
stödbehov
att
på
personer
också bli uppmärksammad
genom
med andra
till utbildningen
funktionshinder
kommer
genom kontakter

myndigheter.
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De

elewårdande

insatserna

vuxenutbildningen.
komvuxenheter
ställd.

Få enheter

Många

vuxenutbildning

tycks

ha kommit
lite i skymundan
i
och flera
de
av de mindre,
stora
av
i undersökningen,
har ingen kurator an-

som deltagit
har handlingsberedskap

i form av handlingsplan
eller
möjlighet
t.ex.
att anmäla stödbehov på ansökan.
Några komvuxenheter,
bl.a. i Falkenberg, Tierp och Umeå, är integrerade med gymnasieskolan.
Detta upplevs som positivt eftersom
man i
gymnasieskolan
har mer rutin och större vana
och därmed en bättre
organisation
utbilda människor
med funktionshinder.
- att

fastlagda

rutiner,

Finansiering
I några större kommuner,

bl.a. i Stockholm
och Göteborg, finns medel
avsatta att användas till stödinsatser
för studerande med funktionshinder. De intervjuade
uppger att huvuddelen
av pengarna oftast går till att
finansiera
extrapersonal
och assistenter.
Pengsom t.ex. teckentolkar
arna går även till att finansiera läromedel, transporter m.m.
De flesta kommuner
har ingen central pott pengar för att förstärka
kring
vuxenstuderande
med funktionshinder,
resurserna
utan där får
komvuxenhetema
själva finansiera
extrakostnader
i
som uppkommer
samband

med olika

stödinsatser.
I de allra flesta enheter som underfrågan om små kostnader som har kunnat finansierats
inom enhetens ordinarie
budget, men några enheter uppger att de haft
stora kostnader för studerande med funktionshinder.
Enligt intervjupersonerna
har ingen av komvuxenhetema
avsatt medel för att kunna finansiera
eventuella
kostnader
i samband med särsökts har det varit

skilda

insatser

för studerande med funktionshinder.
De kostnader som
tas från den löpande budgeten.
En av de stora komvuxenhetema
som deltagit i Kunskapslyftskommitténs undersökning
har finansierat
teckentolk
för en döv studerande.
Denna enstaka studerande beräknas därmed kosta lika mycket
som en
hel klass. En komvuxenhet
med ca 700 elever har bedrivit
individuell
undervisning
i mörker
för en studerande
som inte tålde ultraviolett
strålning. Detta uppges ha kostat ca 600 000 kr under de tre terminer

uppkommer

denna undervisning

bedrivits.

Många

inte skulle klara
av de intervjuade
uppger att komvuxenheten
kostsamma
att finansiera
insatser, t.ex. teckentolk.
En komvuxenhet
med ca 3 000 elever har varit tvungen att neka
studerande
en dövblind
att påbörja en utbildning,
då man
kunde bekosta tolk. Några av
intervjupersonerna
har uttryckt tveksamhet
till att lägga extra pengar på
stöd för studerande med funktionshinder.
Orsaken till denna tveksamhet är främst

farhågor

för att undervisningens

kvalitet

i så fall kommer
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Risken
också,
är att
tänka på kvaliteten
måste
att sjunka. Man
eftersom
elever
några få dyra elever gör att det istället blir synd om alla
saken.
har några kommenterat
sjunker,
kvaliteten

Flexibilitet
Vissa
bättre

ning.

studerande

erbjuda

kunna

som på grund
Komvuxenheten

för att
undervisgod
en
vuxenutbildningen

undervisningsformer

med funktionshinder

man i den kommunala
via Internet för två studerande
samt undervisning
kunde vistas i skolmiljön.
funktionshinder
inte
av
för en studerande
hemundervisning
bedrev
i Botkyrka
ordnade

I Kristinehamn

distansundervisning

flexibla

har använt

komvuxenheter

och Västerås
skolan. I bl.a. Hudiksvall
som inte klarade av att vistas i
slcrivtid till studerande som på grund av funkger enheterna förlängd
detta.
behöver
tionshinder
för hörselskadade
De komvuxenheter
som bara är delvis anpassade
för att
lokalschemat
tvingas till en anpassning av
och rörelsehindrade,
för studerande med dessa funktionshinder.
tillgänglig
göra utbildningen
sätt att underborde vara ett naturligt
schemaläggningen
Att anpassa
sig och evenslipper
transportera
lätta för den studerande, så att denne
bland
ovanligt
Detta är dock
tuellt hjälpmedel mellan olika klassrum.
Hudiksmen på några enheter, t.ex. i
så
schemat
lägga
att stuambitionen
har
att
vall, fungerar det. Där
man
klassrum.
enda
i
undervisning
få
ska
ett
derande med funktionshinder
de undersökta

Samarbete

komvuxenheterna,

med andra

myndigheter

framgår att enhetemas konundersökning
I Kunskapslyftskommitténs
försocialförvaltningen,
takter och samarbete med arbetsförmedlingen,
kan
fall
enskilda
vissa
I
blygsam
ofta
art.
är av
säkringskassan
etc.
komvuxenhetema

tidigare

har varit

ha regelbunden

engagerade

kontakt

med

i den studerande.

de myndigheter

Mycket

finns

som
att vinna

samarbete. SRF påpekar t.ex. att en fungerande samverpå ett effektivt
och andra instanser är viktig för att
utbildningsanordnaren
kan mellan
och studierna
görs tillskolstart
innan
utreds ordentligt
stödbehovet

gängliga

Synskadades

Riksförbund,

1997.

i allt större utsträckmenar att myndigheter
av de intervjuade
de försöker
människor;
med resurskrävande
ning spelar
svarte petter
Några
är speciellt
någon
på
kostnader
alltid lägga ansvar och
annan.
tenderar
de
att
på Ami i detta avseende, då man anser att
besvikna
den
till
stödinsatser
lämna över människor
som behöver kostsamma
Flera
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kommunala

vuxenutbildning

vuxenutbildningen,

utan att bidra med pengar. I Gotland
socialtjänsten
och
den kommunala
att
vuxenutbildningen
man
bollar
människor
mellan sig som inte har någon annanstans att ta väofta händer att studerande
med funkgen. HSO anser att det alltför
tionshinder
hamnar mellan olika
stolar" p.g.a. att samarbetet mellan

upplever

myndigheter

och

andra

organ haltar
bild bekräftas

betsorgan,

1996.

konstaterar

att benägenheten

ret

för

personer

Denna
med

hos olika

funktionshinder

Handikappförbundens

samar-

av Bemötandeutredningen
som
huvudmän
att skjuta över ansvapå varandra
har ökat SOU

1998:121.
Ett annat problem
i den kommunala
är att personalen
vuxenutbildningen ofta har svårt att få en bild av vad andra aktörer omkring
de
funktionshindrade
har för uppgifter.
Detta är troligtvis
lättare i små
kommuner,
där kontaktvägama
är korta. I många små kommuner
har
samarbete med andra myndigheter,
man inget organiserat
utan arbetet
bygger ofta på informella
kontakter.
Ofta sitter samma personer på
flera nyckelposter
i kommunen.
I t.ex. Degerfors
sitter rektor
för
komvuxenheten
i arbetsförmedlingsnämnden,
varpå samarbetet visavi

arbetsfönnedlingen

13.3
Den

sker naturligt.

Diskussion
nationella

statistiken
som presenteras
att ca 7 procent av deltagarna i
ning har någon form av arbetshandikapp.
De
enheter som Kunskapslyftskommittén
samtalat
det finns få studerande
med funktionshinder

13.2.1

visar

tidigare

i

detta

kapitel

kommunal

vuxenutbild-

företrädare

för komvux-

med upplever

dock

att

i den kommunala

vuxvid några av de stora komvuxenhetema säger sig ytterst sällan ta emot studerande
som behöver särskilt
stöd. Detta gäller framför
allt människor
med s.k. traditionella
funktionshinder;
rörelsehinder,
synskada, hörselskada
och dövhet. Flera av
de intervjuade uttrycker
också förvåning över detta förhållande.
En förklaring
till att de intervjuade
så pass sällan möter studerande

enutbildningen.

Även

de intervjuade

med behov

av särskilt stöd, skulle kunna vara att det fungerar bra för
med funktionshinder
Vuxenutbildatt studera i kommunal
de funktionshindrade
finns
inom
den
kommunala
vuxenutsom

människor

ning;

bildningen

klarar

sig utan stöd från enheten. Att man på komvuxenhesig ha få studerande med funktionshinder
tema upplever
skulle också
kunna bero på att man på enheten helt enkelt inte uppfattar de stödbehov som finns. Det kan även bero på att
människor
med behov av
särskilt stöd söker sig till den kommunala
vuxenutbildningen.

12 19-0609Vuxenutbildning
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Det finns en vilja
för
studiesituationen

vuxenutbildningen

i den kommunala
studerande

funktionshinder.

med

som skulle

terna lyckas bra med vissa saker, men det är mycket
göras bättre.

Rutiner

att anpassa
Komvuxenhekunna

och planering

på ett bra sätt ska
för att komvuxenheten
är viktig
med funktionsstuderande
till
undervisningssituationen
kunna anpassa
och
litteratur
fram
få
förberedelsetid
för
att
hinder. Det kan krävas lång
uppmärksammas
tid
hjälpmedel. Det är därför viktigt att enheten i god
på att en person med behov av särskilt stöd tänker påbörja en utbildFramförhållning

ning.
I enlighet

med FN:s

ligt stöd och hjälp

bör det finnas

standardregler

tillgänglig

som gör utbildningen

för lämp-

rutiner

för studerande

med

visar

undersökning

att

funktionshinder.

Kunskapslyftskommitténs

komvuxenhetema

ofta saknar sådana rutiner. Ett antal av de undersökta
att på ansökan anmäla om man är
ger möjlighet
och behöver stöd. En poäng med detta är att även de

komvuxenhetema
funktionshindrad
som inte orkar

sig och kämpa

engagera

för sin sak, kan få sina behov

uppmärksammade.
Kommunala

handlingsprogram

och

policydokument

kan

positivt

med
beredskap
påverka komvuxenhetemas
Enligt en undersökning
funktionshinder.
som Handikappombudsmanett
procent
46
hälften
knappt
har
gjort
av landets kommuners
nen
för
och
jämlikhet
delaktighet
personer
handikappolitiskt
om
program
Utbildning
är ett av de fyra vanligaste områdena
med funktionshinder.
i mottagandet

där kommunerna

planerar

vidta

åtgärder

av studerande

Handikappombudsmannen,

1999.
vuxenutbildden kommunala
med
studerande
mottagandet
för
ningen upprättat
av
den
inom
för personalen
underlättar
Handlingsplaner
funktionshinder.
för stuutbildningen
vuxenutbildningen
kommunala
att tillgängliggöra
kommuden
inom
viktigt
funktionshinder.
Det
att
med
är
derande
man
I några

kommuner

har

inom

utarbetar

rutiner

man
handlingsplaner

nala vuxenutbildningen

för hur studerande

med funk-

arbete är att uppska tas emot. En väg mot mer rutiniserat
policydokument.
liknande
och
handlingsplaner
rätta
Lpf 94 ska det finskolfonnema
Enligt läroplanen för de frivilliga
kommunal
studerande
i
vuxenutför
varje
studieplaner
nas individuella
1998:51
SOU
har redan tidigare
Kunskapslyftskommittén
bildning.
tionshinder

5 Enkätundersökningen besvarades av 257 av landets 288 kommuner.
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påpekat

vuxenutbildning

vikten

studieplaner
med dithörande
vägledning.
av individuella
den
individuella
att
studieplanen
ska innehålla
menar
en
beskrivning
mål med sina studier samt vägen dit. För stuav individens
derande med funktionshinder
och andra med särskilda behov är indiviKommittén

duella

studieplaner

ett extra betydelsefullt
instrument.
Dels redovisas
med studierna, dels kartläggs och utreds individens
behov av stöd. I avsnitt 7.9 återfinns
en vidare diskussion
om individuella studieplaner.
där mål och delmål

Det är viktigt

att det finns personal inom den kommunala
vuxenutstuderande
med särskilda behov kan vända sig till för
som
att få hjälp och stöd. Det är likaså betydelsefullt
att denna personal har
tid/möjlighet
att engagera sig, samt har kunskap om vilka åtgärder som
kan vidtas m.m. Detta synes omöjligt
för personal som inte har dessa
frågor bland sina huvudsakliga
uppgifter.
Personal med särskilt ansvar
för frågor kring studerande med funktionshinder
borde kunna finnas på

bildningen

stora komvuxenheter,
stort behov av stöd.

där det både

finns

personella

resurser

och ett

De små enheter

personal med
som inte har resurser för permanent
kan till viss del kompensera detta
genom andra
t.ex. möjligheten
att på ansökan anmäla behov av särskilt stöd.

dessa arbetsuppgifter,
rutiner,

Stödinsatser
Beroende

på i vilken kommun och vid vilken komvuxenhet
man studeförutsättningarna
olika
är
för
vilket
stöd
rar,
man som studerande med
funktionshinder
kan få. Till viss del hänger det ihop med storleken på
komvuxenheten,
där de stora enheterna oftast har mer rutin, kunnande
och resurser än de små. Detta gäller dock inte överallt. Några
av de små
komvuxenhetema
deltagit
i
Kunskapslyftskommitténs
undersöksom
ning har bättre tillgänglighet
och beredskap
än vissa av de stora
komvuxenhetema.
Utgångspunkten
är givetvis
ska
att all utbildning
Det är därför anmärkningsvärt
vara tillgänglig.
att flera av komvuxenhetema i undersökningen
några är stora
inte är fysiskt till- varav
gängliga
för rörelsehindrade.
Därtill
kommer
den fysiska tillgängligheten för personer med hörsel- och synskador,
som tycks vara bristfällig på många håll i landet.
Några

få av de kommuner
varit i
som Kunskapslyftskommittén
med har avsatt medel att användas till stödinsatser
för studerande med funktionshinder.
Komvuxenhetemas
kostnader
för stödinsatser är dock oftast små, och de flesta klarar av att ta de kostnader som
uppkommer
från den löpande budgeten. Problem uppstår dock när
enheten måste göra kostsamma
punktinsatser,
eller
t.ex. anlita teckentolk
kontakt
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enskild

bedriva

skiljer

tionshinder

de olika

och kommunerna

komvuxenhetema

som
med funk-

skiljer

sig

länen.

stöd och kompetensutveckling

Pedagogiskt

att utbildning
av lärare ska ske fortlöoch kuratorer
skolledare
- som
- t.ex.
studiedeltagare
till
service
och genomförandet
av
Vikten
utbildning.
bör ges fortlöpande
av att lä-

stadgas
standardregler
Även annan personal

I FN:s

pande.

i planeringen

deltar

har inte möjlighet

komvuxenheter

i hanteringen
av de stödbehov som studerande
hjälpmedelspolicy
kan ha. Även landstingens

sig

mellan

Alla

undervisning.

att bekosta sådana insatser.
Det är inte bara de olika

med funktionshinder

har specialpedagodeltagare med funktionshinder
rare som undervisar
intresseorganisabetonas även av handikapprörelsens
gisk kompetens
Handikappombudsmannen,
Handikappombudsmannen
och
tioner

1996.
stöd i vuxenutbildningen.
ett tydligt behov av pedagogiskt
svårigheter med att hitta rätt
har beskrivit
Många av intervjupersonerna
stödform
etc. i synnerhet för studerande med ovanliga funktionshinder
älp från skolan. Kommunala
resursgrupsom kräver mycket stöd och
Stockholm
i
utgör en värdefull
resurs för
per såsom Josefmagruppen
i
med funktionshinder
med studerande
den personal
som arbetar
vuxenutbildningen.
och tillämpning
Det nationella
ansvaret för utveckling
av pedagogik
Det finns

elever

för

på SIH.

främst

Någon

vuxenutbildningen.

och

i barn-

funktionshinder

med

motsvarande

ungdomsskolan

stödorganisation

finns

inte

ligger
inom

elever i skolan
om funktionshindrade
1998:66
lagt förslag om att
SOU
i en
stöd till skolhuvudmännen
specialpedagogiska

Utredningen

FUNKIS

har i sitt slutbetänkande

samordna

statens

myndighet.
att det bedrivs
påpekats i avsnitt 7.12 är det viktigt
beforskning
viktigt
givetvis
Det
att
vuxenpedagogik.
är
om
funkvuxenstuderande
med
för
pedagogik
också när det gäller

Som

redan

forskning
drivs

tionshinder.

Andra

myndigheter

På flera
gör

för

uppger

komvuxenheter
människor

med

råder

förvirring

funktionshinder.

att de har svårt att få en samlad

kring
bild

vad andra myndigheter

av intervjupersonerna
stöd till stusamhällets
av

Flera
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derande

med

funktionshinder

och

som gränsar mot utbildningsområdet.
Från handikapporganisationerna

utbildningsanordnaren
samarbete.
skilda

Det

behov

och

finns

vilka

aktörer

vuxenutbildning

som har verksamhet

hur betydelsefullt

påpekas

det är att
och organ har ett bra
med särsom tyder på att människor
mellan stolarna"
därför att myndighe-

andra

uppgifter

riskerar

myndigheter

att falla
terna tenderar att hela tiden försöka lägga ansvar och kostnader på nåEtt bra exempel där man i utbildningssammangon annan myndighet.

hang samverkar

mellan

Borlänge,

förutom

där

-

ling, kommunala

flera olika

instanser är projektet
Kunskapslyftsorganisationen

nämnder,

Anmärkningsvärd

försäkringskassa

mil.

Uppsvingef

i

arbetsförrned-

samverkar.

är den inkonsekvens
i landet. I några kommuner

som tycks råda mellan
har komvuxenhetema
ett
bra samarbete med CSN, medan man på andra håll finner CSN:s hantering både oförutsebar
och långsam. Enligt Reumatikerförbundet
gäller
detta även försäkringskassorna
och deras olika inställning
till bibehålCSN:s

lokalkontor

len ersättning

för förbundets

medlemmar

som deltar i studier.
7.2 är det av yttersta vikt att myndigheternas information
om studiestöd till de studerande fungerar tillfredsställande. Det är också nödvändigt
informerar
den egna
att myndigheterna
Såsom påpekats

personalen,

i avsnitt

så att samma regler

gäller

vid alla lokalkontor.

Kunskapslyftet
När kommunerna

ningsanordnare

lingsförfarandet.

upphandlar
bör

Kunskapslyftskurser

handikappaspekter

Så är inte alltid

fallet.

från privata

utbild-

i upphandvara ett kriterium
I sin handbok om tillgänglighet
kommunerna
att ställa krav på att

uppmanar Handikappombudsmannen
det som upphandlas
och användbart
är tillgängligt
funktionshinder
Handikappombudsmannen,
1998.

för människor

med

Flera

t.ex. FMLS och HSO
uppleav handikapporganisationerna
i
Kunskapslyftet
har
bort
glömt
de
särskilda
behov
att
ver
man
som
människor
med funktionshinder
kan ha. Det handlar också om att de
som studerar i Kunskapslyftet
studerar inom den ordinarie

till

viss del har andra behov

kommunala

vuxenutbildningen,

än dc som
och de

behöver

därmed annat/mer stöd. Bl.a. tycks det finnas ett utökat behov
elevvård
i Kunskapslyftet.
av
Inom Kunskapslyftet
finns utrymme för särskilda satsningar på vissa
Detta har några kommuner
tagit fasta på,
grupper av funktionshindrade.
och genomför
kurser vars upplägg är speciellt anpassat till en grupp av
funktionshindrade.

Särskilda

utbildningar

för vissa grupper

av
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efter

är bra i så måtto

de förutsättningar

att undervisningen
anpassas
specifika
den
som

och möjligheter

betonas dock vikten
tionsnedsättningen
ger. I FN:s standardregler
Undantag
undervisning.
integrerad
görs för döva och dövblinda
har behov

ningsbehov
mil.,

1995.

specifunkav en

som
utbildfår
och
därför
ofta
sitt
kommunikation
speciell
av
Utrikesdepartementet
i specialklasser
bättre tillgodosett
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14

Särvux

14.1

Bakgrund

År 1944 infördes
den tidens

för så kallade

skolplikt

sätt att definiera

ning. Skolor

upprättades

svår utvecklingsstörning

bildbara

sinnesslöa,

barn med lätt eller måttlig

i landstingens regi. Barn med
som institutioner
och omfattades
ansågs inte bildbara
därmed

inte av skolplikten.
Först genom 1967 års omsorgslag
fick även barn med svår utvecklingsstörning
skolplikt

bildning.

Verksamheten
SFS

sorgsstadgan
stämmelse

med

särskolan

grundsärskola
toriska

i skolan

läroplan.

reglerades

men skulle
skolväsendet

1968:147,

det allmänna

sin första

Särskolan

och gymnasiesärskola.

skolväsendet

vilket var
utvecklingsstör-

Lpo

94

gäller

SFS

1967:940

och rätt till

ut-

och Om-

av Omsorgslagen
bedrivas i så nära överensÅr 1973 fick
som möjligt.

omfattar
Inom
nu

numera träningsskola,
for det obligaLäroplanen

samma

läroplan

för

såväl

grundskola

som särskola.
Under 1980-talet genomfördes

försöksverksamhet

särvux.
läsåret
nivå

med

i flertalet

vuxenutbildning

landstingskommuner
för

en

utvecklingsstörda

Efter

det att särvux blev en reguljär skolform
från och med
1988/89
motsvarande
och gymnasiesärskolegrundsärskolehar verksamheten
utvidgats till samtliga landstingskommuner.

På förslag

beslutade riksdagen enligt propositioav Särvuxkommittén
med
kunskap om en utvidgning
nen Växa
av särvux till att från och
med läsåret 1991/92 också omfatta undervisning
på träningsskolnivå
för

vuxna
1990/91:85.

undervisning
på grundskolenivå
prop
som inte klarar
omfattar
Utvidgningen
undervisning
i kommunikation

och omvärldskunskap
och bygger på
samt i verklighetsuppfattning
från träningsskolans
kursbeslqivningar
kursplan. Dänned togs också de
föreskrifter
bott som omöjliggjorde
studier på heltid. I Skollagen SL 1
kap 16§ föreskrivs
med utveckatt det som i lagen sägs om människor

lingsstörning

också

begåvningsmässigt
av yttre våld
autismliknande

eller

gäller

dem

som fått ett betydande och bestående
funktionshinder
på grund av hjärnskada, föranledd
kroppslig
sjukdom,
samt personer med autism eller

tillstånd.
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regleras

Verksamheten

1985:1100
störda SFS
Någon

12

heterna

till

särvux

1:a och

12:e

SFS

kapitel

för utvecklings-

om vuxenutbildning

att delta i Särvux finns inte, men
informera
kommun
om möjlig-

för den enskilde

rättighet

Skollagen

enligt

Skollagens

i

samt i Förordningen
1992:736.

ska varje

kap 5§

samt verkan

deltar

utvecklingsstörda

för att vuxna

i

sådan utbildning.

ingick också att kommunerna
nämnda riksdagsbeslutet
övertog också
överta ansvaret för särvux. Ett antal kommuner
kommuner
flertalet
första
år,
1990-talets
redan
under
ansvaret
avmen
Från och med kalendervaktade till 1995 eller 1996 med övertagandet.
I det tidigare

skulle

1996

året

har

landsting

samtliga

lämnat

till

huvudmannaskapet

över

kommunerna.
Under

läsåren

ökade

1992/93-1997/98

med 1 300 deltagare,

från 2700 år 1992/93

antalet

deltagare

till 4 000 år 1997/98,

i Särvux
det vill

1998h. Antalet studerande på
säga med knappt 50 procent Skolverket,
ökade med 35-40 procent medan
särskole- och träningsskolenivåema
procentuellt
sett ökade
på gymnasiesärskolenivån
antalet studerande
att ökningen
mest - från 54 deltagare till 600. Det bör då observeras
framgår
Omfattningen
endast avser deltagarantalet.
av undervisningen
inte av denna undersökning.
i slutet av 1997
I sammanställningen
av den enkät som Skolverket
för särkan utläsas hur ledningsorganisationen
tillställde
kommunerna

sig över kommunerna

vux fördelar

Tabell

Skolverket

för särvux

14.1. Ledningsorganisationen
Antal

Ledningsorganisation

kommuner

i grundskolan

Rektor

i gymnasieskolan

Rektor

i vuxenutbildning

Annan

organisation

svar
Totalt

för

människor

med

departementet,
15 oktober

13

9

3

24

9

1 18

41

28

10

67

24

282

100

utvecklingsstörning

som ges i särvux erbjuds också vid ett tjugotal
för
Skolverket
har i regleringsbrevet

l998b

motsvarande

den

folkhögskolor.
år

1999

Utbildnings-

att granska särvux och senast den
över sin granskning till regeringen

fått i uppdrag

1999 lämna rapport

fördelning

Procentuell

36

Egen rektor
Rektor

Utbildning

1998n:
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Särvux

14.2

Utvecklingsområden

Undervisningen

för studerande
med utvecklingsstörning
bedrivs som
särvux. Någon självklar gränslinje mellan
en särskild utbildningsform,
finns inte och gränsdragningsvuxenutbildning
särvux och kommunal

problemen

Det kan också diskuteras varför det ska finnas
är åtskilliga.
särskild
för denna grupp. I den kommunala
utbildningsform
en
vuxska alla kunna tas emot och ges undervisning
enutbildningen
utifrån sin
reella kompetens.
Dessutom
underlättas
integreringen
av studerande

med en utvecklingsstörning
i övrig vuxenutbildning
bedrivs inom ramen för samma utbildningsform.
I särskolan
går drygt en procent
av årskullen.
andel

skulle

användas

för att beskriva

cirka

4 000

och den beräknade

om undervisningen
Om

motsvarande

behovet

av särvux torde cirka
45 000 vuxna 1 procent av
5 milj. inv. i åldern 20-65 år utgöra
Även
för den utbildning
målgruppen
som ges i denna skolform.
om
behovet av särvux minskat genom särskolans insatser de senaste tjugo
åren, så är det ändå en stor skillnad
mellan antalet inskriva
i särvux
vid

utvecklingsstörning
konstateras
finnas

att antalet

målgruppen,

folkhögskolorna

deltagare

i särvux

även om studerande
medräknas.
Dock

ökar

kraftigt.

Det

med
ska

kan ändå

anledning

behovet av informativ
understryka
och uppsökande
i syfte att nå fler med behov av kompletterande
utbildning
denna skolform.

verksamhet
inom

Riksdagens

med anledning av propositionen
Växa med kuninom särvux skulle kunna
annat att utbildningen
bedrivas
Så har dock inte alls blivit
fallet. Enligt
som heltidsstudier.
Skolverkets
Skolverket,
redovisning
1998h
har antalet timmar per
elev under en vecka endast uppgått till i genomsnitt
2,2 på såväl grund-

skaper innebar

beslut
bland

skolenivå
nivå, vilket kommittén
också konstaterat
i sitt
som gymnasial
Om denna siffra är giltig för samtliga veckor unsenast delbetänkande.
der läsåret torde en deltagare erhålla 65-70 timmars undervisning
per
år. Utgår man från att en helårsstudieplats
utgörs av 756 undervis-

ningstimmar
skattas

till

studerande.

per år kan den totala utbildningsvolymen
fördelade
ungefär 400 helårsstudieplatser
I vilken

snitt

är dock

14,6 timmars

empelvis

Hagfors,

per vecka
Kurser

Skolverket,

snittliga

antalet

är att betrakta
en sådan undervisning
eller förströelse
kan diskuteras.
Med den

år att nå upp till motsvarande
grundskoI Tranås får en studerande i genomundervisning
per vecka, medan en studerande i exÖckerö
och
i genomsnitt
får 0,7 lektioner
Köping

Variationen

i särvux

upp4000

utsträckning

verksamhet
som pedagogisk
studietakten
torde det ta 25-30
lenivå.

i särvux

på knappt

stor.

1998h.

ges ofta i form av enskild undervisning.
elever per undervisningsgmpp
är 2,2

Det genomSkolverket,

361
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deltagare är litet i flertalet
inte
är
men
ens i någon av storstäderna
Malmö
antalet elever per undervisningsgrupp
över 4,0 Göteborg.
for
ligger till och med under genomsnittet
och Stockholm
1,4
1,9
1998h.

Detta

kommuner

samtliga
ningsgrupp
än i landet

bero på att antalet
9,

Genomsnittligt

kommuner.
faktiskt

i storstäder

lägre

i stort 2,1.

Som exempel
ningsgrupp,

kan delvis

medianvärde

är även i detta fall stor över landet.
Robertsfors
med 8 deltagare per undervis-

Variationen

kan nämnas

Jönköping,

elever per undervis1,7
och förortskommuner

är antalet
1,6

Lindesberg

och Töreboda

med

sju deltagare

men också Ekerö, Dals Ed och Lidingö
per undervisningsgrupp
1998h.
Skolverket,
deltagare per undervisningsgrupp

med en
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l

Folkhögskolan

Folkhögskolan

l

Ansvarsfördelning

Huvuddelen
skolor

av den utbildning
som bedrivs vid landets folkhögfinansieras
med allmänna medel. Folkhögskolan
är dock en

från staten fristående
utbildningsfonn.
Det statliga
finns över verksamheten
utövas genom de villkor

inflytande

som

som satts upp
målen och motiven

för statsbidragsfördelningen.

De övergripande
för att bevilja statsbidrag har formulerats
av riksdag och regering.
Med utgångspunkt
från dessa formulerar
folkhögskoloma
därefter
mål för den egna Verksamheten.
I Förordning
1991:977
om
statsbidrag till folkbildningen
anges de villkor
som reglerar folkhögskolomas
verksamhet.
Den i detta sammanhang viktigaste mål-

formuleringen
dela

-

statsbidraget

med avseende

den som styr Folkbildningsrådets
uppgift
till studieförbund
och folkhögskolor

på målgrupper.

Vad gäller

statsbidragets

att för-

den
- är
syfte anges

i 3 § att:
Verksamhet
utbildningsklyftor
som syftar till att utjämna
och höja utbildningsnivån
skall prioriteras
i samhället
liksom verksamhet
som riktar sig till utbildningsmässigt,
socialt och kulturellt
missgynnade
Personer
med
personer.
utländsk

bakgrund,

betslösa

utgör

deltagare

särskilt

viktiga

med funktionshinder

målgrupper

På samma sätt som för all verksamhet
som vänder
heten har anordnaren,
dvs. folkhögskolan,
ett

och arför statens stöd.

sig till

allmän-

grundläggande

363
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för mängörs tillgänglig
Folkhögskolomas
ansvar för att ersärskilt stöd finns dock inte
bjuda deltagare med funktionshinder
enskildes
Den
förordning.
rätt att delta i en folkreglerat i lag eller
i vid mening

för att verksamheten
funktionshinder.

ansvar
niskor

med

högskolekurs

finns

inte heller

reglerad.

idé om att möta deltagaren på dennes villkor
ett
och att ingen ska ställas utanför ger den enskilda folkhögskolan
till
utbildningen
för
formelltatt anpassa
stort - om än inte
ansvar
har också folkhögAv tradition
deltagare med funktionshinder.

Folkbildningens

tillgänglig.
tagit ett stort ansvar för att göra utbildningen
FBR
har, enligt vad som följer av förordtill
statsbidraget
och fördela
ningen, ett ansvar att administrera
för
deltagande
på ett sådant sätt att det underlättar
folkhögskoloma
skolorna

Folkbildningsrådet

studerande

Det resursfördelningssystem
som
stöd
Sisus
med
det
kombination
i
syftar,
FBR
som
av
för folkhögstöd underlätta
till att genom ekonomiskt
till deltagare med funktionsatt anpassa undervisningen
med funktionshinder.

konstruerats

erbjuder,
skoloma
hinder.

Ekonomiskt

15.2
Grunden

i folkhögskolans

stöd

till

folkhögskolan

resursfördelningssystem

bygger

på att

Under 1998 låg grunderper deltagarvecka.
och vecka. Denna
deltagare
på ca 1000 kronor
per
med en rad särskilda bidrag
grundläggande ersättning kompletteras
för verksamhet
folkhögskoloma
som
vars syfte är att kompensera
Extrakostnader
i samband
bedömts som extra kostnadskrävande.
skolorna

får ersättning

sättningen

ersätts inom
av deltagare med funktionshinder
s.k.
Folkbildningsrådets
via
resursfördelningssystemet
för
ramen
flera
i
sin
består
Förstärkningsbidraget
tur av
förstärkningsbidrag.
med undervisning

olika

kostnadsersättningar.

används
på 250 kronor per deltagarvecka
för
invandrare
för
kostnader
insatser
har
folkhögskolan
när
som
har behov av stöd i svenska språket för att klara studierna utifrån
Invandrarschablonen

uppställda

mål.
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Schablonbidrag

för

heter/dyslexi

används

små grupper.

Detta bidrag

i huvudsak

Schablon

0

till

studerande

enstaka

Schablon
riktade

läs- och skrivsvårig-

för att möjliggöra

är indelat

på 400 kronor

undervisning

i

i två kategorier:
for insatser
per deltagarvecka
och
med svåra lässkrivsvårig-

i folkhögskolomas

heter/dyslexi
0

med svåra

deltagare

365

vanliga

kurser.

på 800 kronor
enbart

kurser

för insatser i
per deltagarvecka
för deltagare med svåra läs- och

skrivsvårigheter/dyslexi.
används när
på 400 kronor per deltagarvecka
för studerande med funktionshar extra kostnader
hinder och när skolans kostnader för särskilda insatser sammantabehöver
Folkhögskoloma
schablonbeloppet.
get inte överstiger

Handikappschablon
folkhögskolan

inte redovisa

vad kostnaderna

består av.
800 kronor per deltagarvecka

med

Handikappbidrag

används

för deltagare med funkhar extra kostnader
handikappschablonen
överstiger
på
som sammantaget
och kostnadsredovisas.
kronor.
Insatsema
Om
specificeras

folkhögskolan

när

tionshinder
400

kostnaderna

samtliga

för

med 800 kronor

multiplicerat

deltagarveckor

Är

Folkbildningsrådet.

från

överskjutande
Sisus

beloppet

får,

högre

går ansökan

assistans
anpassning

enligt

regleringsbrevet

för särskilt

folkhögskola

Folkbildningsrådets

kan få bidrag
för

icke

för

som styr
kostnadskrävande

studerande

för kostnader

rörelsehindrade

av teknisk utrustning,
förstärkningsbidrag

med

funk-

dels kostna-

Statsliggaren,
för förstärkta

deltagare,

tolk,

läromedel

m.m.
administreras
sedan

1998 av Sisus. Syftet är att via en gemensam
av bidragen.
en bättre helhetsbild

våren

det

for

Sisus.

avser dels utbildningskostnader,
i samband med dessa utbildningar"

Folkhögskoloma

lärarinsatser,

till

Bidraget

der för åtgärder

hjälpmedel,

beloppet

"utbetalas
vid

utbildningsinsatser
tionshinder.
1999.

vidare

s.k. tilläggsbidrag

statsbidragsfördelningen,

än summan av antalet
beviljas hela beloppet

är lägre

insatser

administration

366 Folkhögskolan
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kan beskrivas så att Sisus
finansiera
de
dyraste utbildningsinsatkapar topparna genom att
de flesta insatserna. Ca 70 procent
serna och att FBR finansierar
samlade
ansökningar
folkhögskolornas
om bidrag avser ökade
av
Förhållandet

lärarinsatsef.

mellan

de båda bidragen

för ökade lärarinsatser
av kostnaderna
Ytterligare
täcks av förstärkningsbidraget.
är att fören skillnad
dvs.
stärkningsbidraget
är en del av resursfördelningssystemet,
Huvuddelen

för sina kostkan vara säkra på att
ersättning
insatserna
ligger inom ramen för förstärkningsbiöverskrider
de
dragets ändamål. Ansökningarna
om tilläggsbidrag

folkhögskoloma
nader

så länge

medlen vilket
inte vet på förgör att folkhögskoloma
hand om de kan få täckning för de kostnader man ansöker om.
i så motto att de syftar till att täcka
Bidragen är individbaserade
knutna
till
de deltagare som antagits den
kostnader
för insatser

befintliga

ansökan

terminen

gäller.

Tabell

15.1. Ansökta

och utbetalade

nader

för

med

som ansökt

deltagare

från

om tilläggsbidrag

Termin

Ansökta
medel totalt

Beviljat från
FBR

Vt
Ht
Vt
Ht

28 458
34 715
35 019
34 658

15417
19 724
21217
18 086

1997
1997
1998
1998

medel

funktionshinder

för

särskilda

vid

Sisus 1997-1998
Återstår
ansökan till
Sisus
13 041
14 991
13 802
16 572

kost-

folkhögskolor
mkr.

Beviljat
bidrag från
Sisus
8577
8484
10133
9 066

beviljat

4464
6507
3 669
7 506

Anm. Redovisningen av förstärkningsbidraget
avser endast de skolor där man ansökt
för
på
enligt
Totalt
beviljade FBR förstärkningsbidrag
handikappbidraget
800
ovan.
om
bidrag
för
med
funktionshinder.
ansökningar
mkr
till
deltagare
De
84
1998
om
ca
anpassningskurser som Sisus beviljar ingår inte i tabellen.
Källa: Yetkin, 1999, Finansiering av extrakostnader för bostadsanpassning och
beskrivning på
omvårdnad på folkhögskola för deltagare med funktionshinder
- en
Kunskapslyftskomrnittén.
uppdrag av Kunskapslyftskommittén.Arbetsrapport.

Inkluderar

även ansökningar

enligt invandrarschablonen.

Eftersom
mellan

367

Folkhögskolan

SOU 1999:39

är översökt

tilläggsbidrag

Sisus

de ansökta

Under

insatserna.

tvingas

1998 ansökte

man prioritera
folkhögskoloma

kronor,
från Sisus tilläggsbidrag,
varav ll
om drygt 30 miljoner
kronor inte beviljades.
Det är dock inte självklart
miljoner
samma
fullt ut eftersom delar av de
sak som att det saknas ll miljoner
ansökta
för.

Folkbildningsrådet

Varken

över vilka

förteckning
särskild

framför

denna praxis

avskrivningar
kan

att dess kostnader
handikapprofil.

trots

skolans

är avsett
detaljerad

folkhögskoloma
som berättigar
har etablerats för vilka insatser

Enligt

andra.

för att finansiera

inte bidrag
der,

insatser

En praxis

ersättning.

prioriteras

det som statsbidraget
eller Sisus har någon

utanför

kan ligga

medlen

beviljas

till

som
exempelvis

och fasta driftskostna-

sägas ha uppstått

på grund

av

som sker en gång inför varje termin,
och fördelar de bede olika ansökningama

Vid

anslagsfördelningen,

till
tar Sisus ställning
medlen.
fintliga
Det bidrag

som betalas ut är ofta lägre än det
inte till vilka av de sökta insatserna bidraget
får själva avgöra vad de vill
dvs. folkhögskoloma

sökta. Sisus preciserar
ska användas,
använda

bidraget

Assistans

l5.2.l
Vissa

till.

deltagare
till

bidrag

från

Vårdartjänst

olika

Folkhögskoloma

undervisningen.
assistans

kan behöva

innebär

kan

med rörelsehinder

studerande
till

anslaget

former

vårdartjänst

personlig

praktisk

av assistans för att delta i
kostnader
för
finansiera
genom att ansöka om
som Sisus administrerar.
assistans

till

rörelsehind-

sådant stöd att denne kan bo på
rade och ska ge den enskilde
kan ges dygnet
studierna. Assistansen
och genomföra
studieorten
utifrån
den enskildes behov i den aktuella
runt och ska utformas
studiesituationen.
Under

1998 uppgick

vårdartjänstanslag

för till

fick
som folkhögskolan
647 på de långa kurserna och 1 950 på

antalet

deltagare

Sisus årsredovisning.
Det motsvarar drygt
de
korta kurlånga
respektive
studiedeltagama
på
en procent av
har
ökat
med
vårdartjänst
knappt 40
med
serna. Antalet deltagare
de korta

kurserna

enligt
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1995/96
procent mellan
koncentrerat
till relativt
verksamhet

och
få

för studerande

1998.

för

Bidraget

folkhögskolor

med

med funktionshinder.

som under 1998 erhöll bidrag för vârdartjänst
det samlade bidraget till 10 skolor.
Även deltagare med andra funktionshinder
behöva

assistans.

tilläggsbidrag.
7 miljoner,

tjänstanslaget

utvecklingsstörning

till

uppgår

80 miljoner.

finansierar

folkhögskolorna
Sisus

inte

en
Av de 45 skolor

gick

80 procent

av

En stor del av ansökningarna
om tilläggsbidrag
ca
,
för
studerande
assistansinsatser
med
bl.a.
förväravser

Tilläggsbidraget

slutgiltigt

är

omfattande

kan
än rörelsehinder
för detta kan finansieras
via Sisus

Kostnaderna

vade hjärnskador,
der.

vårdartjänst

kan

till

och psykiskt

drygt

I vilken

hela

och vårdar-

tilläggsbidraget

är svårt att bedöma eftersom
ska användas till när

vad bidraget

avgör

bevilja

30 miljoner

utsträckning

assistansinsatser

själva

funktionshin-

det

sökta

beloppet.
Det faktum
att
tre fjärdedelar
av det sökta beloppet
innebär att deltagare med behov av assistans inte kan garanteras
detta om de inte samtidigt
har ett rörelsehinderz.
Det kan röra sig

tilläggsbidraget

endast täcker

sig på egen hand
om människor
som kan förflytta
följd av en hjärnskada förlorat orienteringsförrnågan.
Sisus genomför

dragshantering

en försöksverksamhet
avseende
assistans vid

åren

1999.

1998 och

olika

tilläggsbidrag.

hos

de två

Kostnaderna

slaget till vårdartjänst.

under

utan att styras av diagnos
statsbidragen
vårdartjänst

finansieras

under

eller
och

försöksåren

ur anav försöket väntas ge en tydligare
eventuella
deltagarbehov,
i
förändringar

och
av omfattning
antagning av sökande och kostnader
Sisus bidrag

der kan deltagaren

statsbi-

folkhögskolor

Resultatet

bild

Förutom

med samordnad
två

för folkär att skapa förutsättningar
och tillgodose assistansbehov
hos studie-

att bedöma
med olika funktionshinder

förutsättningar

som till

Syftet

högskolorna
deltagare

men

till

för assistansen.

folkhögskolorna

ha rätt till personlig

för assistanskostna-

assistans enligt

LSS/LASS.

2 Sisus har hittills kunnat finansiera assistans till samtliga rörelsehindrade
deltagare på folkhögskolan med behov av assistans inom ramen for
statsbidraget för vårdartjänst.
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Ett tredje alternativ
de assistansinsatser

deltagarens

helt eller delvis
är att insatser som motsvararsom Sisus kan ge bidrag till, finansieras
av

hemkommun

Studerande
sonkretsen

369

med stöd av Socialtjänstlagen.
rörelsehinder
omfattas

med omfattande

för LSS/LASS.

ofta av perför dessa studiedelta-

Assistansinsatser

dels
gare kan därmed täckas inom ramen för dels vårdartjänsten
LSS/LASS.
Det är upp till den enskilde att ansöka om personlig
assistent enligt LSS/LASS
från hemkommunen.
Väljer han eller
hon att inte göra det kan folkhögskolan

vårdartjänstanslag

för

undersökning

Sisus gjort

som

att

täcka

erhålla

bidrag

assistanskostnadema.

föredrar

de flesta

från

Sisus

Enligt

en

folkhögskolorna

ha ansvar för assistenterna.
Som ett tungt vägande skäl
skolorna
angelägna
ska vara föratt
är
anges
om att assistenterna
med
kulturen
på skolan Sisus,
1998. En assistansorganitrogna
sation som kan arbeta långsiktigt
med assistans till deltagare med
att själva

funktionshinder
heter

bygger

med tiden

upp en kompetens via erfarenhos personalen.
Vidare finns det

och kompetensutveckling

möjlighet

att

samordna

assistansinsatser

till

flera

deltagare

på

för att bedriva assistansamma kurs vilket skapar förutsättningar
kostnadseffektivt.
Vid
de
skolor
på studesen
som är inriktade
rande med rörelsehinder
är assistenterna i regel den antalsmässigt
största personalkategorin.
En skillnad
det stöd till

mellan

stöd enligt

Socialtjänstlagen/LSS/LASS

och

som Sisus kan erbjuda är att det senare syftar
till att ge den enskilde ett sådant stöd att denne kan b0 på studiestudierna
medan övriga regelverk är skrivna
orten och genomföra
assistans

för att vara tillämpbara
på alla situationer
i livet inklusive
att bo
och delta i undervisningen
folkhögskola.
Sett
till
de
olika
en
behov av assistans som kan uppstå under en längre utbildning
på

folkhögskolan,
tid och fritid

med assistansbehov
och utanför

vid folkhögskolan

folkhögskolan

på helger

under

skol-

och lov,

assistans

är den
flexibel
än

som kan ges via Sisus smalare och mindre
assistansformer.
För att erhålla personlig
assistans enligt
LSS/LASS
måste dock deltagaren rymmas inom den personkrets

övriga

som anges i lagstiftningen.
tjänstanslaget
är möjlig
att

finansierad

Assistans
erhålla

för

en

bredare

via

vårdar-

grupp

av
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deltagare

Exempelvis

med rörelsehinder.

kan assistans

finansierad

enligt
mot
LSS/LASS,
även utgå till deltagare som är 65 år och äldre. En
närmare beskrivning
ansvar för att erbjuda stöd
av kommunens
finns i avsnitt
och service enligt Socialtjänstlagen
samt LSS/LASS
till

vårdartjänstanslaget,

via

skillnad

assistans

10.6.

funktionshinder

med

Studerande

15.3

i

folkhögskolan

15.3.

verksamhet

Folkhögskolans

1

ger kan delas upp i kurser finansiesom folkhögskolan
De statsbidragsfiuppdragsutbildningar.
och
rade via statsbidrag
allmän kurs avsedda
nansierade kurserna består av fyra kurstyper;

De kurser

och gymnasieutbildning,
för dem som saknar giundskolekurser inom raprofilkurser,
kurser folkhögskolornas
folkhögskolans
utbildningsinsats
särskild
egna Kunmen för
kortare.
och korta kurser 14 dagar och
skapslyftsplatser
främst

särskilda

och särskilda

tagarveckor.
med

högskolorna

de långa

svarade

kurserna

samt

kurserna

folkhögskolans

dvs. de
egna Kunantalet del-

för ca 90 procent av de det totala
för över studeDen statistik som Folkbildningsrådet
antalet deltagare som folkfunktionshinder
redovisar
ansökt om särskilda bidrag för på grund av extrakost-

skapslyftsplatser
rande

1998

budgetåret

Under
allmänna

-

kurserna
anför
11 procent av delsökte folkhögskolorna
om extra statsbidrag
och för 12 procent av
tagarna med anledning
av funktionshinder
och
dyslexi/läshandikapp
språkliga
deltagarna med anledning
av

nader

i samband

undervisningen.

med

På de långa

Tillmed språkliga handikapp.
samt invandrare
funktionshinder
och
inutgjorde alltså studerande med

skrivsvårigheter

sammans
vandrare med språkliga

långa

kurserna.

Vad

handikapp

gällde

23 procent

de korta

kurserna

av deltagarna på de
utgjorde andelen 7
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Jämfört
med 1997 innebar
procent.
procentenheter
på de långa kurserna
korta

kurserna.

tabell

15.2 under höstterminen

Antalet

med

detta
och

371

en ökning
l procentenhet

med

fördelade

sig enligt

funktionshinder

1998 Folkbildningsrådet,

2

på de

1999b.

Anpassningskurser
Anpassningskurser
sig till

är särskilt

med olika

vuxna
riga. Anpassningskurser

anpassade

funktionshinder
har funnits

är som regel en till tre veckor.
anpassningskurser
i samarbete

kurser

som vänder
och även till deras anhö-

sedan början

Ett 30-tal
med

korta

av 1980-talet och
folkhögskolor
anordnar

13 handikapporganisationer.

med kurserna

Syftet

är att ge de studerande redskap och kunskaper
för att klara sin livssituation
på bästa sätt. Deltagarna
får dels ökad
kunskap om funktionshindret
och stimulans genom allmänbildande
och kulturella
inslag, dels social gemenskap Sisus, 1999b.

Folkhögskoloma

får statsbidrag

och
genom F olkbildningsrådet
Statsbidragen
att anordna anpassningskurser.
ska täcka
alla kostnader
för lärare, tolk, assistans, studiematerial
m.m. MålSisus

för

sättningen

är att anpassningskursema

deltagarna.

De studerandes

ska vara kostnadsfria
för
kostnader
för resa, kost och logi
egna
finansieras
på olika sätt beroende
på Vilka förutsättningar
som
gäller. Landstingen/kommunema
ger ofta bidrag till inackorde-

ringen.

Deltagare

under

tematbidrag

från CSN.

Ungefär

40 procent
att finansiera

ligen

för

65 år kan söka korttidsstudiestöd
av Sisus samlade
anpassningskurser.

tilläggsbidrag

och inavsätts

år-

Sisus beslutar

om hur
Under bud-

till anpassningskurser.
stor del av anslaget som ska
getåret 1998 uppgick summan till 14,5 miljoner
kronor. Sisus fördelade under samma period statsbidrag
för särskilt stöd till studerande med funktionshinder,
via tilläggsbidraget
för kurser, motsvarande

utgjorde

en utbildningsvolym
anpassningskursema

på 53 100 deltagarveckor.
4 000 deltagarveckor

Sisus,

Av

dessa

1999a.
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Tabell

Antal

15.2.

språkliga

med

deltagare

1998

höstterminen

handikapp

Antal

och

funktionshinder

deltagare

ht 1998

Långa kurser
3 199

Funktionshinder

Språkliga

3653

handikapp

Totalt

lång kurs

Korta

kurser

6852

5530

Funktionshinder

Språkliga
Totalt

455

handikapp

5985

kort kurs

1999, Årsredovisning 1998.

Källa: Folkbildningsrådet,
Det

vanligt

är relativt

funktionshinder.
störda

och

med

Förutom

kurser
riktar

för

studerande

sig till

med

utvecklings-

som
speciell i vuxenutbildär folkhögskolan
finns längre
i så måtto att det överhuvudtaget
med funktionshinder.
sig särskilt till människor

dyslektiker

ningssammanhang

som vänder
kombinerar
Utbildningarna
kurser

rehabiliterande
nämnas

särskilda

kurser

inslag.

ibland

Som exempel

folkhögskolas

Härnösands

studier

i allmänna

ämnen

med

på den typen av kurser kan
för synskadade
"Rehabkurs

som

synskadade

vänder

sig till

litering

med studier

individuellt

program

i olika

synrehabisom vill kombinera
ämnen. Varje deltagare får ett

efter eget önskemål.

Fysiskrehab

in-

går.
eller

Edelviks

folkhögskolas

kurs

för afatiker

som vänder

sig till

den som
har afasi och vill träna att tala, läsa och skriva. Kan vara
eller aninför arbetsmarknadsutbildning
en förberedelse
och
skrivträinnehåller
läsUtbildningen
utbildning.
nan
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ning,

bildkommunikation,

373

drama

samhällsorientering,

och

konsthantverk.

Folkhögskolomas
En

från

sammanställning

skolor
hinder

informationstjänst,

1999

folkhögskolekatalogen

över folkhögsom har särskilda långa kurser för deltagare med funktionsvisar följande uppdelning
av kurser riktade till studerande
funktionshinder.

med olika

Tabell

15.3.

Antal

skolor

med funktionshinder

deltagare

Typ av funktionshinder

som

anordnar
läsåren

särskilda

för

kurser

1997/98-1999/00

Antal

Antal

Antal

skolor

skolor

skolor

1997/98

1998/99

1999/00

och skrivsvå-

Dyslexi/läsrigheter

27

Utvecklingsstörning

32

38

23

22

Rörelsehinder

13

13

15

Förvärvad

9

11

12

8

12

Psykiskt

hjärnskada
funktionshinder

Afasi

7

7

7

Synskada

7

7

8

Hörselskada/dövhet

7

6

7

Anm. För 1997 redovisas kurser for deltagare med utvecklingsstörning och psykiskt funktionshinder
under kategorin psykiskt funktionshindrade. Totalt hade 29 skolor en sådan kurs.
Källa: Folkhögskolomas
informationstjänst", 1997-1999, Katalog över
Folkhögskolans långa kurser.

374 Folkhögskolan
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Kunskapslyftet
Folkbildningsrådet
högskoloma

för statistik

de så kallade

Kunskapslyftsplatser,
hösten

över

söker förstärkningsbidrag

1998 deltog

antalet

studerande
som folkför på folkhögskolans
egna
S-platsema.
Under våren och

9 118 respektive

10 109 personer i dessa kuransökte
Folkhögskoloma
för ca 17
förstärkningsbidrag
ser.
om
dessa
med
kostnader
deltagare
anledning
procent av
av extra
relaterade till studerande
med funktionshinder.
De volymmässigt
funktionshinder
och
största grupperna
är deltagare med psykiskt
tillsammans
deltagare med svåra läs- och skrivsvårigheter
som
redovisade
studerande
uppgår till 60 procent
med
av samtliga
funktionshinder
1999b.
Folkbildningsrådet,
I tabell

15.4 redovisas

antalet funktionshindrade,

på Kunskaps-

ansökt om förstärkningsbidrag
som folkhögskoloma
1998. Dessutom redovisas antalet deltagare där skolorna

lyftsplatserna,
för under

så pass stora extrakostnader
handikappbidraget
på 800 kronor

hade

1998.

Av

ansökningama

405 stycken
ansökan

för

om det högsta
höstterminen
deltagarvecka
per
507 deltagare översteg
sammanlagt

800-kronorsschablonen

om tilläggsbidrag

att de ansökte

och gick

därmed

från Sisus höstterminen

vidare

1998.

som
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Tabell

Folkhögskolan

15.4. Antal

skolans

med

deltagare

omfattande

funktionshinder

Typ av funktionshinder

funktionshinder

1998

kunskapslyftsplatser

samt

antal

375

på folkhögmed

deltagare

ht 1998

Deltagare

Deltagare

Deltagare med

vt 1998

ht 1998

omfattande
funktionshinder ht 1998

Afasi

16

31

1

Epilepsi

12

25

3

Dövblind

9

6

7

Synskada

18

27

10

Döv
Medicinska handikapp

60

37

13

176

193

27

Begåvningshandikapp

32

87

33

Hörselskada

29

25

33

27

63

40

1 12

109

Förvärvad hjärnskada
Lätt rörelsehinder
Svårt rörelsehinder
Psykiskt

70

89

87

386

538

253

578

546

X

funktionshinder
Svåra läs- och skrivsvårigheter
Totalt
1525
1776
Med omfattande funktionshinder avses att folkhögskolan
Amn.
på 800 kronor eller mer
nadsersättning enligt Handikappbidraget
Ansökningar om bidrag för stöd till deltagare med svåra läs- och

507
ansökt om kostfrån FBR/Sisus.
skrivsvårigheter

ingår
i denna kategori.
1999b, Slutrapport om folkhögskolornas
särskilda utbildKälla: Folkbildningsrådet,
ningsinsatser för arbetslösa budgetåret 1998. Yetkin, 1999, Finansiering av extrakostnader för bostadsanpassning och omvårdnad på folkhögskola för deltagare med

funktionshinder
Arbetsrapport.

beskrivning på uppdrag av Kunskapslyftskommittén.
- en
Kunskapslyftskommittén.

kursfolkhögskolans
av de uppgifter
som beskriver
och omfattningen
med
funktionshinder
deltagare
visar
att
av

Genomgången
utbud

andelen
del finns

studerande
inom

med funktionshinder

ramen

är relativt

för kunskapslyftskurserna.

hög. Högst
Jämfört

anmed de

376 Folkhögskolan
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av andelen av befolkningen
som upplever att de har
deras deltagande
i vuxenutett funktionshinder
som försvårar
tycks
folkhögskolan
i
12
kapitel
bildningen
görs
som
som helhet
med funktionslyckas bra med att rekrytera och utbilda människor

uppskattningar

hinder.

15.4

Hinder

för

deltagande

för
För att belysa vilka hinder som finns när det gäller möjligheten
delta
inom
folkutbildning
studerande med funktionshinder
i
att
riktad
genomfört
högskolan har kommittén
en enkätundersökning
till

landets

samtliga

ningen

var
funktionshinder

att

147

kartlägga
deltar

folkhögskolor.
i vilken

med

Syftet

i folkhögskolans

långa

undersök-

människor

utsträckning

kurser

och

med
vilka

Särskild uppmärkmed deltagandet.
som är förknippade
direktiv
den problematik
samhet har ägnats
som i kommitténs
extrakostnader
samband
med
bobenämns som finansiering
i
av

problem

ende och omvårdnad.
Totalt

svarade

123 folkhögskolor

på enkäten,

dvs.

84 procent

har
Kompletterande
telefonintervjuer
folkhögskolor.
av samtliga
vid sammanlagt
gjorts vid vissa folkhögskolor
samt studiebesök
sju skolor. Av de svarande på enkäten uppgav 92 skolor 75 protar emot sökande med funktionshinder.
på vilka problem som finns för folkhögskolor
En indikation
att
finns att hämta i orsaundervisa
studerande med funktionshinder
ken till att sökande inte antagits. I tabell 15.5 redovisas uppgifter

cent att de regelbundet

från

enkäten

om

antal

antagna

och

icke

antagna

deltagare

med

funktionshinder
vid de folkhögskolor
som svarat att de regelbundet tar emot deltagare med funktionshinder.
De skolor som nekat
har
sökande tillträde
har även angett orsak. Flera folkhögskolor
de
alltid
känner
till
de
sökande
har
dock kommenterat
inte
att
om
vilket gör det svårt att beräkna antalet som inte
ett funktionshinder
antas. Uppgifterna
om antal antagna och icke antagna delmed viss osäär därför förknippade
tagare med funktionshinder
således
bild
huvudsakligen
kerhet. Tabellen
ger
en
av relationen

kunnat
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mellan
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antalet

antagna och de som inte kunnat antas samt den huorsaken varför de sökande inte antogs.

vudsakliga

Tabell

15.5.

med

377

Antal

antagna

funktionshinder

huvudorsak

till

vid

varför

respektive

folkhögskola

de sökande

kunnat

antas
Huvudorsak till

antagna

antagna

12

2

Tolkar och finansiering

Hörselskada/dövhet

177

54

Tolk och finansiering sak-

Rörelsehinder

336

29

nas
Skola/deltagare saknar eko-

Hjämskada

148

13

Medicinskt funk-

360

49

Kan

ta emot fler deltagare

Dyslexi

X

96

Kan

Psykiskt funktions-

639

70

Kan

ta emot fler deltagare
ta emot fler, delta-

288

59

gare för sjuka
Kan ta emot fler deltagare

42

1l

Typ av funktionshinder
Dövblindhet

Antal

deltagare
antagna
läsåret
1997/1998
samt

antagning

saknas

nomiska resurser
Kan ta emot fler deltagare/sökande saknar ekonomi

tionshinder

hinder
Utvecklingsstörning
Synskada

tillräckliga pedagogiska
TCSUTSCT

Ovanstående

tabell

bygger

på svaren från de folkhögskolor
som
tar emot deltagare med funktionshinder.

uppger att de regelbundet
De övriga, dvs. de 32 folkhögskolor

deltagare
utifrån
inte

med

funktionshinder

fyra svarsalternativ.

anta

sökande

folkhögskolan

med

som inte anser sig ta emot
fick gradera orsaken
regelbundet,

Som mycket
funktionshinder

starkt

vägande

regelbundet

skäl till
uppgavs

att

att
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0 saknar sökande 71 procent
0 saknar anpassade lokaler 35
0 saknar pedagogisk
0 saknar ekonomiska

procent

resurser

procent

23

kompetens

16 procent.

tillfrågades
om vilka åtgärder som skulle
med funkför individer
att öka möjligheterna
fick
behovet
gradera
svarande
tionshinder
De
att antas.
av åtgärder
mycket
fem
stort
ett
på en skala mellan ett och fem där
motsvarar
behov. I figuren nedan redovisas hur svaren fördelade sig. Stapeln
folkhögskolor

Samtliga

behöva

längst

för

vidtas

till

vänster

stort
inget/ svagt behov

Figur

i varje

behov

mycket

15.1.

svarskategori
och

stapeln

svarsaltemativet

höger

motsvarar

av åtgärder.

av åtgärder
med funktionshinder

Behovet

anta individer

motsvarar
längst till

för

att

öka

möjligheten

att

2
f

Lokalanpassning

Fortbildning
av
personalen

Riktade
rekryteringsinsatser

mycketstort behovav åtgärder--n--inget/svagtbehovavåtgärder

Fysisk

tillgänglighet

är en åtgärd som många skolor anser skulle beför personer med funktionsför att öka möjligheterna
de
utbildningen.
Av
hinder att delta i
som tagit ställning till behovet av att anpassa lokalerna ansåg 40 procent att behovet var stort.

Lokalanpassning
höva

vidtas
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bedömde

Samtidigt

ungefär

lika många

att behovet

379

av att anpassa

lokalerna

var lågt.
Behovet av anpassning

utan även internat
ibland K-märkta
allt

gäller

och utemiljö.

inte bara undervisningslokalema

Många

folkhögskolor

har gamla-

lokaler

som kan vara svåra att anpassa framför
deltagare med rörelsehinder.
Många skolor uppger att de

till

skulle

kunna

förbättra

tillgängligheten

om det gick att lösa ekono-

miskt.
Sisus fördelade

tidigare

för byggnadskompletteringar.
täcker

folkhögskolornas

kronor årligen i bidrag
ca 1,5 miljoner
På grund av att tilläggsanslaget
inte

ansökningar

1998 inte längre bevilja

bidrag

har man beslutat att fr.o.m.
för byggnadskompletteringar.

Hjälpmedel
Av de skolor

antar deltagare med funktionshinder
som regelbundet
knapp
tredjedel
att de har haft problem med att täcka
uppger en
kostnaderna
för hjälpmedel.
Dessutom
anger några folkhögskolor
att det ofta kan ta lång tid från det att skolan beställer hjälpmedlet
tills det att
Den

älpmedlet

är levererat

grundläggande

finansiering
nansierar
finansierar

och utprovat.

principen

inom

utbildningsområdet

för

bygger på att landstinget
av hjälpmedelskostnader
personliga
hjälpmedel
och att utbildningsanordnaren
pedagogiska

Inom
Sisus

ramen
tilläggsbidrag

teknisk

utrustning.

för

hjälpmedel

och grundläggande

Folkbildningsrådets
kan

folkhögskoloma

Beteckningen

teknisk

utrustning.

förstärkningsbidrag
ansöka

utrustning

som ryms
av landstinget

Sisus bedömning
nisk utrustning

av Skolöverstyrelsen.
utrustning
ryms även inom
betäckningen
hjälpmedel.
Avgörande

begreppet
använda

och

om bidrag till
hänför sig från

den tid då Sisus anslag administrerades
inom

fi-

teknisk

Det
den
för

av ansökningar
om bidrag för anpassning av tekär om den är anpassad på ett sådant sätt att den går

att använda generellt av flera deltagare. Exempel på sådan anpassning som kan komma många till del är hörselteknisk
utrustning
och texttelefon.
Medel har, enligt Sisus, aldrig beviljats till en enskild

deltagare

utan den anpassade

utrustningen

beviljas

enbart

till
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till

personliga

den gängse

För att återknyta
hjälpmedel och grundutrustning

kan Sisus bidrag

som grundutrustning.
läns landstings
Stockholms

sägas syfta till att

av hjälpmedel

finansiering

folkhögskolomas

underlätta

egendom.

att betrakta som skolans
mellan
uppdelningen

och är därmed

folkhögskolan

som är att

betrakta
I

landstingets

i samband

för hjälpmedel

ansvar

beskrivs

hjälpmedelskatalog

på föl-

med studier

jande sätt.
har

Landstingen

funktionshindrade
statlig
särskola.

ansvar
elever

och

kommunal

I

de skolor

funktionshindrade

i grundskola,
vuxenutbildning,

åt

hjälpmedel

gymnasieskola,
högskola
samt

undervisar
man regelbundet
skall miljön
utformas och utinte ständigt
hjälpmedelsservice

där

elever,

rustas så att individuell
ordnas.
Detta
behöver

Stockholms

personliga

för

skolhuvudmannens

är

ansvar.

1997

läns landsting,

ansvar för
ansvar och landstingets
hjälpmedel går är en källa till problem inom de llestavuxenutbilddock bilden av att
fall kompliceras
I folkhögskolans
ningsformer.
inte
landstingen
kvar
lever
1980-talet
från
att
om
en uppfattning
tillbaka
går
Orsaken
inom folkhögskolan.
ansvarar för hjälpmedel
1981:21
förslag SOU
till Integrationsutredningens
om att landsVar

mellan

gränsen

skolans

även
ansvaret för hjälpmedelshanteringen
kompenseras
skulle
landstingen
och
att
inom
En överfor detta genom en justering
av hjälpmedelsersättningen.
och LandSocialdepartementet
mellan
träffades
enskommelse
skulle

tingen

ta över

utbildningsväsendet

stingsförbundet
mannen

över

för handikappade

hjälpmedel
lan, statlig

och kommunal

högskolan.

Deltagare

1982/83:

lagt.

med

omfattades

studiecirklar
174.

den

och fr.o.m.

Vilken

1984 tog sjukvårdshuvudtillhandahållande
av tekniska

1 juli
för

kostnadsansvaret

elever

i grundskolan,

vuxenutbildning
funktionshinder
inte

och för

gymnasieskostuderande

i folkhögskolor

överenskommelsen

och

prop.

av
status detta avtal har 1999 är inte helt klar-

i
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Den 1 januari
två

nya
1982:763,

1994 infördes,

paragrafer,

3b

som en del av handikapprefomien,
18b, i Hälsooch sjukvårdslagen

och

HSL.

Enligt dessa ska landstinget respektive kommunen, var och en inom sitt ansvarsområde
av Hälso- och sjukvårdslagen, erbjuda sina invånare
hjälpmedel
för den dagliga livsföringen och för egen vård och behandling.
I specialmotiveringen

hjälpmedel

till

för den dagliga

§ 3 b HSL

livsföringen

tidigare
prop.

3 a avses med
1992/93:l59

sådana hjälpmedel som fordras för att den enskilde själv
..
eller med hjälp av annan skall kunna tillgodose grundläggande personliga
behov att klä sig, äta, sköta sin hygien
m.m. förflytta
sig, kommunicera
med omvärlden, fungera
i hemmet,

gå i skolan

samt delta i sysselsättning
och rekreationsaktiviteter.

mala fritidsMed

normal

Utanför
arbetstekniska

för

särskilda
och skolan
Det finns
betena

fritid

fritidssysavses sådana vardagliga
utförs
hemmet
och
i
närmiljön.
i
som
begreppet för den dagliga livsföringen
faller

selsättningar

hövas

hjälpmedel,

att genomgå
pedagogiska

vissa

hjälpmedel

en yrkesinriktad
hjälpmedel
inom

som kan be-

rehabilitering,
barnomsorgen

samt förbrukningsartiklar.

inget undantag

till

och nor-

i Hälso-

handikappreformen

och sjukvårdslagen

för kommuner

eller i förar-

och landstings

anhjälpmedel jämfört
svar för att erbjuda deltagare i folkhögskolan
med andra utbildningsformer
på det sätt som fanns i överenskommelsen från 1984. Det framgår dock inte heller i Hälso- och sjuk-

vårdslagen

eller förarbetena

till handikappreformen
hur den exakta
landstingens
för
hjälpmedel
för deltagare
av
ansvar
vid folkhögskolan
Detta
gäller
inte bara ansvaret vid de
ser ut.
olika utbildningsinsatser
folkhögskoloma
utför utan också beträffande de studerandes boende.

omfattningen

381

SOU 1999:39

382 Folkhögskolan

Läromedel
lämnat avseende problem
som folkhögskoloma
läromedel rör främst synskadade, dövblinda
med specialutformade
deltagare. Det finns ingen myndighet som
och hörselskadade/döva
till ett läsbart medium
for
att anpassa läromedel
specifikt ansvarar
ordinarie kurslitteden
för de deltagare som har svårt att ta till sig
finansiSisus kan i viss utsträckning
raturen inom folkhögskolan.

De kommentarer

Förläromedelskostnader
via tilläggsbidraget.
era skolornas ökade
hitta
svårt
också
det
kan
att
till
räcker
inte
vara
utom att bidraget
och
området,
SIH
finns
på
De myndigheter
översatt litteratur.
som
folkhögläromedel
till
låna/hyra ut eller sälja
TPB kan naturligtvis
10, är dock
i kapitel
Deras verksamhet,
skoloma.
som beskrivs
litteratur
än den som
inriktad
översätta
framförallt
mot att
annan
används

som kurslitteratur

Pedagogiska

resurser

i folkhögskolan.

-fortbildning

har kommenterat
att de har ett behov av särskild kornstuderande med funktionshinder,
men att
petens för att undervisa
behovet
det
på
största
tyder
att
den ibland saknas. Kommentarerna
Flera skolor

i hur undervisningen
av
när det gäller kompetensutveckling
synskadade och dövblinda bör ske.
sig mot särskilda kurser for deltagare
De skolor som inriktat

finns

komupp en omfattande
funundervisningen
få
för
att
tillväga
att
petens i hur man bör
skolor
bildandet
som
av nätverk mellan
gera. Sisus har initierat
och berörda
vänder sig till samma grupper av funktionshindrade
och
De syftar till att utbyta erfarenheter
handikapporganisationer.

med

funktionshinder

bygger

med tiden

till att sprida kunskap.
vägar och genom erfarenheter
på informella
Det är framförallt
på skolorna
deltagare med funktionshinder
som
av att undervisa
arbetar
myndighet
den
SIH,
är
byggs
som
kompetensen
som
upp.
med råd och stöd i specialpedagogiska frågor, är i huvudsak inrikför barn- och ungdomar men har ett uttalat antade pä utbildning
svar för dövblinda

vuxna

studerande.
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rekryteringsinsatser

De flesta

folkhögskolor

går inte ut och söker upp människor
med
på samma sätt som alla andra
utan de rekryteras
Folkhögskolan
på Bosön beskriver det på följ ande sätt

funktionshinder

deltagare.

Skolan

har

700 sökande

per år. Vi antar normalt
skolans ansökningskriterier

sökande

som uppfyller
om en sökande har funktionshinder
bär att vi har erfarenhet,
genom

läsår,
Det

av flera

är framförallt

eller
olika

sett de
oavsett

inte. Detta

inne-

elever

olika

vid

olika funktionshinder.

de skolor

rande med funktionshinder

som har särskilda
som bedriver riktade

kurser

för

stude-

rekryteringsinsat-

att nå ut till målgruppen
ser eftersom det kan vara problem
utan
uppsökande verksamhet.
sker ibland genom samarRekryteringen
bete med kommuner
och landsting. Samarbetet beskrivs av några
skolor som krångligt
och byråkratiskt.
På grund av sekretesslaghar skolorna svårt att fâ tag på adressuppgifter
stiftningen
till potentiella studiedeltagare.

15.5

verksamhet
Kommittén
studerande

vid

Omvårdnads-

folkhögskolan

har i uppdrag att analysera vilka
med funktionshinder
möjligheter

som är likvärdiga
vilka svårigheter

gäller

för

Extrakostnader

med övriga

åtgärder som kan ge
att studera på villkor

vuxenstuderandes

och därvid belysa
med funktionshinder
möter när det
extrakostnader
för bostadsanpassning,

studerande

finansieringen

av
m.m. under utbildning på folkhögskola.
Folkhögskoloma
har inte rätt att ta ut avgifter
för den statsbidragsberättigade
undervisningen.
Däremot
finns
inga formella
hinder för att ta ut avgifter
för övriga kostnader.
I de flesta fall
omvårdnad

för anpassning
för deltagare med funktionshinryms kostnaderna
der inom ramen för de bidrag som folkhögskoloma
kan söka från

383
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Undervisningen

Sisus och FBR.
villkor

och vistelsen

vid

folkhögskolan

sker då på samma
funktionshindrade
deltagare.
som för icke

för deltagare

med funktionshinder

Extrakostnader

för

ekonomiska

bostadsanpassning

med internat har sedan länge hävdat att intematet
eller inte går med förlust,
det
är handikappanpassat
oavsett om
Skolorna menar
hyresintäktema.
högre
kostnaderna
dvs. att
är
än
då inte
deltagarna
att det inte går att ta ut högre hyra eftersom

Folkhögskolor

skulle

ha råd att bo i intematet:
Skulle

vi debitera

att hålla larm, all persolån i samband med ombygg-

vad det kostar

nal, ta betalt för att avskriva
nad m.m. skulle ingen ha råd att bo på intematet.
I enkäten

ställdes

extrakostnader

frågor

för kost

i syfte att ta reda på om skolorna tar ut
för deltagare
och logi boendekostnader

med internat
Merparten
av folkhögskolorna
funktionshinder
med
deltagare
internatavgifter
högre
inte
ut
tar
av
De avgiftsvariationer
än för övriga deltagare.
som finns mellan
storleksskillnad
och
och
beror på standardolika rumsaltemativ
med funktionshinder.

Flera skolor har dock
inte på att rummen är handikappanpassade.
att det kan vara svårt for studerande med funktionshinder att klara intematkostnaden
trots att den inte är högre än för

kommenterat

på grund av en generellt sett sämre privatekonomi.
De deltagare som har ett anpassat boende på hemorten kan även ha
svårare att göra sig av med bostaden på hemorten under tiden på
andra deltagare

folkhögskolan.
i samband med Kunskapssom tillfrågats
kartläggning
är det tolv som tar ut extra avgifter
lyftskommitténs
i samband med utbildför boende och vissa omvårdnadsinsatser
Av de folkhögskolor

ningen.
Av dessa är det tre som enbart tar ut högre avgifter för boende
med att de studerande
och måltider.
Den större avgiften motiveras
får fler måltider,
större tillgång till intematet och tillgång till vissa

Folkhögskolan
385
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särskilda

fritidsaktiviteter.

Den högre avgiften-

på i snitt 200 kro-

nor per vecka - är således en följd av ett högre utnyttjande.
Vid de kvarstående
åtta skolorna är deltagaravgiftema
för studerande med funktionshinder
avsevärt högre för vissa deltagare
med funktionshinder

än för övriga studerande. Deltagaravgiftema
ofta en mängd tjänster varför det är svårt att avgöra vad
har lämnat uppgifter
själva boendekostnaden
är. Folkhögskoloma
om storleken på de avgifter man normalt tar ut extra för deltagare
inkluderar

med

funktionshinder

per månad.
Resultaten

och de ligger

mellan

från Kunskapslyftskommitténs

de svårigheter

studerande

14 000 och 29 000

kartläggning

med funktionshinder

möter

visar att

när det gäl-

ler finansieringen

för bostadsanpassning,
av extrakostnader
omvårdnad m.m. under utbildning
framförallt
finns i
på folkhögskola
till ett fåtal skolor. En av anledningarna
till att det sälanknytning
lan förekommer
är sannolikt
extra deltagaravgifter
att folkhögskolorna

med funktar ut högre avgifter
av studerande
täcks
De extra kostnader
inte
Sisus
och FBR
som
av
istället
slå
samtliga
deltagare.
ut över
man
ogärna

tionshinder.
försöker

Extrakostnader

omvårdnad

för

m.m.

direktiv

Kunskapslyftskommitténs

talar

nad är ett begrepp som inte naturligt
bildning
utan snarare för tanken till
Kommittén

högskolomas

har valt

ansökningar

Sisus. Begreppet
biliterande

att tolka

omvårdnad

Omvårdom omvårdnad.
hör samman med vuxenutvård och omhändertagande.
omvårdnad

begreppet

om bidrag
innehåller

till

utifrån

och

Folkbildningsrâdet

då rehabiliterande

folk-

och ha-

som kan beskrivas
som elevvård med förstärkta
assistent,
kurator,
arbetsteralogoped,
sjukgymnast,
av
badmästare,
husmor, lokalvårdare,
sjukvårdande
insatser av

inslag

insatser
peut,

vårdpersonal,

sjuksköterska

och läkare

gan om skolan - mot bakgrund
gång sedan 1991 haft problem

m.fl.

I enkäten

inte täcks genom bidrag från
det 26 skolor som hävdade att de haft problem

13 19-0609Vuxenutbildning

ställdes

frå-

någon
av ovanstående definition
med kostnader för omvårdnad
som
Sisus eller FBR. Av de svarande var
med att finansiera
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som uppgav att de inte
var det åtta som tog ut
vårterminen
undervisningen
sidan
vid
för
insatser
avgifter
extra
av
med omfattande
vänder sig till deltagare
1998 varav samtliga
funktionshinder.
Österlens
och
folkhögskola
två av folkhögskoloma,
Vid
med
utveckkurser
för
deltagare
har
folkhögskola,
Glimåkra
som
för omvårdnad

kostnader

haft några sådana problem.

och 41 skolor

Av de svarande

tar man en avgift utöver kost och logi på ca 500 kronor per dygn för stöd och service av assistenter under studietiden
och fritidsaktiviteter.
samt vissa kuratorsinsatser
har under de
och Dalarö folkhögskola
folkhögskola
Hållands

lingsstöming

aktivitetscenter
ett samarbete med Frösunda
och kostnadsfria
driver den statsfinansierade
Frösunda
hörande assistansinsatser.
med därtill

senaste åren startat
AB. Folkhögskolorna

undervisningen

reav den avgiftsfinansierade
ansvarar för boende och utförandet
och omvårdnadsverksamheten.
habiliteringsför den s.k. Frösundaskolan
Dalarö folkhögskola
är huvudman

på Frösunda

aktivitetscenter.

Utbildningen

på Frösundaskolan

vän-

hjärnskada, varav de
som har en omfattande
och beskrivs
flesta har ett rörelsehinder,
som ett rehabiliteringsför dem som behöver ett individuellt
anpassat program
program
der sig till

deltagare

Prooch sociala omvårdnaden
är säkerställd.
traditionella
rehabilitekombination
på
grammet
av
en
Målmed folkhögskolepedagogik.
och undervisning
ringsinsatser
att
sättningen med programmet
är att ge deltagaren förutsättningar
assistenter och att utveckla
klara ett eget boende med personliga
där den medicinska

bygger

målen för
för en aktiv fritid. Dalarö har formulerat
till att
ska
syfta
kursen
del i programmet
folkhögskolans
som att
medverka till att deltagarna

beredskapen

0

hittar

sin nya

hjämskadeidentitet

och

känsla
utvecklar

sin kommunikationsförmåga

utvecklar

sin sociala

skapar förutsättningar
förbereder

förmåga
till nyinläming

sig för daglig

sysselsättning.

ökar

sin

själv-
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Frösundaskola,

som är ett samarbete mellan Frösunda
vänder sig också till deltafolkhögskola,
hjärnskada. Kostnaden
för den verkgare som har en omfattande
samhet som ligger vid sidan av folkhögskoledelen
av undervisningen uppgår till l 950 kronor per dygn för kortare kurser och
495 000 kronor för en lång kurs på 38 veckor. Folkhögskolan
står
Center

AB

och Hållands

för undervisningen

Folkhögskolor
Vid

och Frösunda

för rehabiliteringsinsatsema.

med resurscenter/aktivitetscenter

Ädelfors

folkhögskola,

folkhögskola

Furuboda

och Valjevikens

lägna i anslutning

till

folkhögskolan

omfattande

att erbjuda
stödinsatser.

I Furuboda

vilket

sin
Sedan

viss personal
Mo

Gård

slutet

som en

rehabilitesom
har aktiviav 1980-talet
med andra folkhögskolor.

person

sin verksamhet

och har under

och

verksamhet

är en egen juridisk
med aktivitetscentret.
startade

och dövblinda

Gårds

rehabiliteringsresurscentret

anordnat kurser i samverkan
tetscentret
Den första juli 1997 blev Valjeviken
en självständig

Folkhögskolan

Mo

finns

beresurscenter
gör att de har möjlighet

och kvalificerade
och Ädelfors
ingår

del av folkhögskolan.
Valjeviken
startade

rings/aktivitetscentrum.

folkhögskola,

folkhögskola

1990-talet

men

folkhögskola.

delar

lokaler

och

för döva
som resurscentrum
anordnat folkhögskolekur-

med Västanviks
folkhögskola.
Den första juli
ser i samverkan
1997 bildades folkhögskolan
är döva
vars målgrupp huvudsakligen
med psykiskt
funktionshinder
och svår social situation samt dövblinda.
Furuboda

folkhögskola

bildades

den första

juli

1994 och vän-

der sig främst

hjärnskador
Furubodas

till personer med rörelsehinder
och/eller förvärvade
miljö och studieforrn.
Av
som behöver en tillrättalagd
120
kurser
kursdeltagare
har
på
långa
80
ett
ca
ca

funktionshinder.

Sedan

slutet

och fram till det att
av 1960-talet
Furuboda blev en självständig
bedrevs folkhögskolefolkhögskola
kurser vid resurscentret
i samverkan med Önnestads folkhögskola.
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Ädelfors

på långa

derande

rekryterar

Skolan

kursutbudet.

Totalt

därav

många

personer

med

inga

är att med
med funk-

cirka

finns

20 med

cirka

kurser,

anordnar

Skolan

utan ambitionen
deltagare
integrera

undervisning

i det ordinarie

tionshinder

1957.

för funktionshindrade

tillrättalagd

särskilt

bildades

folkhögskola

kurser

särskilda

150 stu-

funktionshinder.

rörelsehinder

och hjäm-

skada.
till

dessa skolor

innebär

vilket

som finns vid eller i ansidan av utbildningsuppdraget
för de insatser som
få ersättning

s.k. °°omvårdnadsverksamheten"

Den
slutning

att skolan

ligger

vid

måste

kronor per
500-900
ges. De avgifter man tar ut uppgår till mellan
dygn och avser helt eller delvis insatser som ligger vid sidan av det
FBR:s och Sisus anslag kan täcka. Beroende på vilken situation
sig i och vilken typ av insats det rör sig
den studerande befinner

deltagaravgifha ansvar för att finansiera
om kan olika huvudmän
kan t.ex. finansieras
av försäkringsbolag
tema. Deltagaravgiftema
En stor del av insatserna faller dock in uneller försäkringskassa.
der vad som kan sägas vara kommunens
ansvar enligt Socialtill en biståndsställningstagande
Kommunens
SoL.
tjänstlagen
ansökan

från en enskild görs utifrån
interna regler. Beslutet

kommunens

de ramar som SoL anger och
i
kan i regel inte överprövas

förvaltningsdomstol.
för utbildningen
sett kan kostnadema
sätt; undervisningen
sägas fördelas på följande
via
FBR, anpassningar
statsbidrag
finansieras
av
Grovt

vid

dessa skolor

och
är avgiftsfri
och stöd i anslut-

finansieras
via bidrag från FBR
undervisningssituationen
för rörelsehindrade
assistanskostnader
och Sisus. Sisus finansierar
assistansinsatser
motsvarande
även för
och i viss utsträckning

ning

till

deltagare
skattad

med andra

funktionshinder.

intematkostnad

på mellan

Deltagarna

betalar

2 000 och 3 000 kronor

en uppper må-

nad på samma sätt som övriga deltagare. Övriga insatser och det
som inte täcks på annat sätt finansieras via avgifter.
och omför boende
kostnader
med att finansiera
Problemet
och
i att det är svårt att få kommuner
täcks
kostnader
inte
de
finansiera
andra huvudmän
att
av bisom
de
Sisus tilläggsbidrag
senaste
drag från FBR och Sisus. Eftersom

vårdnadsinsatser

ligger
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kraftigt

översökt

andra
att finansiera
boendekostnader.

har folkhögskolorna

kostnader

förutom

även problem

omvårdnads-

och

med
extra

Som beskrivs ovan avgör folkhögskolorna
själva hur de väljer
dem inom ramen för tilläggsbiatt utnyttja de medel som tilldelats
draget. Mot bakgrund av att tilläggsbidraget
inte kan täcka samtliga kostnader kan den övergripande
för insatfmansieringsbilden
för deltagare med funktionshinder
beskrivas
ser och anpassningar
enligt nedanstående
figur. De skuggade delarna i figuren motsvaoch insatser där folkhögskolorna
kan ha kostnarar anpassningar
der som inte täcks av statsbidragen
via avutan måste finansieras
eller på annat sätt. Förutom
gifter från deltagare eller kommuner

statsbidrag
samhet

via

och avgifter

finansierar

landstingsbidrag,

folkhögskolorna

ägartillskott,

även sin verk-

donationer

etc. - inkomster som kan användas för att täcka utgifter som inte täcks via
statsbidragen.
I Figur 15.2. räknas dessa intäkter, tillsammans
med
eventuella

deltagaravgifter,

där folkhögskolan

in under de skuggade

står som finansiär.

delarna

i figuren

389
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Figur
deltagare

15.2.

Finansiering

av

och

insatser

anpassningar

för

med funktionshinder
Finansiär

av kostnad
Utbildningskostnader

FBR

Ordinarie avgift för kost och logi

Individ

Ass. Till rörelsehindrade

Sisus vårdartjänstanslag

Typ

Sisus/FBR
Hjälpmedel, Anpassning av teknisk
utrustning, Läromedel, Tolk, Lärartäthet
m.m.,
"Omvårdnadskostnader" - dvs. psykolog, kurator, syo, sjuksköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare,
badmästare m.m.

Sisus/FBR

Ass. Icke rörelsehindrade

Sisus/FBR

Extra boendekostnader p.g.a. handikap- F61
panpassat internat

di

Drift- och kapitalkostnad p.g.a.
handikappanpassning

att det finns en mängd insatser och anpassningar remed funktionshinder
laterade till deltagare
som folkhögskoloma
inte kan vara säkra på att finansiera via statsbidrag. Finansieringssamtliga folkhögskolor
bilden gäller i princip
men det är framför

Figuren

visar

som särskilt riktat in sig mot deltagare med funkriskerar att bli stora.
kostnaderna
tionshinder
som de ofinansierade
och i vissa
Rör det sig om mindre kostnader bör det vara möjligt,
medel
med
insatsen
finansierar
folkhögskolan
fall även rimligt,
att
allt vid de skolor

från det allmänna

bidraget.

Vid

ombyggnationer

själva för att finansiera
t.ex. skolorna
innebär.
handikappanpassning
eventuell
som en
riskerar
särskilt riktar sig till funktionshindrade

ansvarar

nansieringen

att bli ohållbart

stor. Tabell

och renoveringar
den merkostnad
Vid

skolor

den uteblivna

15.6 redovisar

som
fi-

hur stats-
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bidraget
till

Folkhögskolan

fördelar

insatser

sig på särskilda

för

deltagare

utbildningsbidragen
ut deltagaravgifter.
knutet till skolan

med

bidrag

för kostnader

funktionshinder

från Folkbildningsrådet

och

391

relaterade
de allmänna

vid de skolor

som tar
har
resurs/aktivitetscenter
ett
som
de särskilda bidragen till mellan 57 och

Av de skolor

uppgår

85 procent

draget.

inklusive förstärkningsbiav de samlade statsbidragen
salcnas.
Uppgifter
om omfattningen
av deltagaravgifter

Tabell

15.6.

Finansieringsbilden

folkhögskolor

avseende

som tar ut deltagaravgifter
1998 tkr.

funktionshinder

för

statsbidrag

vid

studerande

med

Allmänna
bidrag för
utbildning
från FBR
7 336

Särskilda
bidrag
FBR/Sisus
3 515

8 961

19 812

Furuboda

4 442

3 779

22 163

30 385

85%

Glimåkra

8 980

4 138

1 341

14 459

38%

Halland

7 737

2 978

4 055

14 770

48%

Mo gård

2 532

4 455

1 138

8 126

69%

Valjeviken
Ädelfors

2 122

2 192

6 317

10 631

80%

12 679

7 279

9 360

29 318

57%

Österlen

9 901

4 118

48

14 068

30%

Dalarö

Särskilda
bidrag Vårdartjänst

Summa
bidrag

Andel särskilda
bidrag av samtliga stats bidrag
63%

1999, Årsredovisning 1998. Sisus, 1999, Årsredo-

Källa: Folkbildningsrådet,
visning 1999.

Finansiering

av deltagaravgifter

Deltagaravgifterna

är så pass stora att det är orimligt
att de studedem med egna medel. Oftast ansöker deltagaSkoren hos sin hemkommun
om bistånd enligt Socialtjänstlagen.
lan gör i regel en bedömning
vilka
stödinsatser
den
studeav
som

rande

ska finansiera

rande behöver
kande.
enskilde

under

sin vistelse

Hemkommunen
att ta ställning

vid skolan

i samråd med den söfår sedan en ansökan om bistånd från den
till. I de flesta fall ersätter hemkommunen

SOU 1999:39
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i enlighet

folkhögskolan

med ansökan.

förekommande

Vanligt

är

endast beviljar vissa insatser, dvs. man anser
också att kommunen
erbjuder ligger utanför
att vissa av de insatser som folkhögskolan
deras ansvar. I de fall den sökande, helt eller delvis, får avslag på
hon inte ta sin plats i anspråk.
Vissa skolor uppger dock att de ibland antar studerande utan fikostnaderna på annat sätt.
dvs. skolan finansierar
nansiering,
kan han eller

sin biståndsansökan

Då det är kostnadskrävande
veta vad kostnaderna
ansökan. Kostnader
insatser
eftersom

kan vara
samtliga

att precisera
skolor/resurscenter,

svåra

derna,

Samverkan

klara

for den enskilde
förutom

av

deltagaren

de rörliga

kostna-

och räntekostoch lokaler.

med hemkommunerna

från en enskild
arbete från folkhögskolans

för hemkommunen

sökan

i regel

kommunerna

i form

En biståndsansökan
fattande

vill

av avskrivningar
i utrustning
av stora investeringar

har höga kostnader

nader som en följd

insatser

består av för att kunna göra en bedömning
med resurscentret/omvårdnadsförknippade

vilka

med ett omär ofta förknippad
sida med att precisera och för-

insatser

den sökandes

biståndsan-

att lösa fiDe som ansvarar för att hjälpa
med kommuhar ofta täta kontakter
av utbildningen
LSS-handläggare.
I många kommuner/kommundelsnämn-

deltagare

avser.
nansieringen
nernas
der saknar

av att samarbeta med folkhögskolor.
man erfarenhet
efter Ädelupplevs som mer osäker och tidskrävande
Hanteringen
reformen
tog över finansieringsatt kommunerna
som innebar
i varje
fanns
Tidigare
landstinget.
från
ansvaret
en kontaktperson
verksom efterhand blev väl bekant med folkhögskolans
Efter
det
enskilde.
kan betyda för den
samhet och vad utbildning
och kommundelsnämnder
att ansvaret lagts ut på kommuner
upp-

landsting

och
verksamhet
att kännedomen
om folkhögskolans
minskat.
har
deltagaravgifterna
finansiera
att
för folkhögskoloma
Några av de företrädare
som Kunskapsvarit i kontakt med menar att det finns stora förlyftskommittén

lever skolorna

åtagandet

delar med att ha en god kontakt
deltagaren behöver ett anpassat

med hemkommunen
boende

och eventuellt

i och med att
någon form
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efter det att utbildningen
I
är avslutad.
av daglig sysselsättning
många av de kurser som ges är ett av målen med utbildningen
att
deltagaren ska skaffa sig förutsättningar
att klara ett eget boende
med personliga
assistenter.
Kommunernas
inför
framförhållning
det att den studerande avslutar sin utbildning
och flyttar från internatet

upplevs

i de fall

som större

kommunen

är medfinansiär

av

utbildningen.
Ansökan

enligt SoL ligger
om bistånd för deltagaravgiftema
vid sidan av de delar av lagen som är att betrakta som en rättighetslagstiftning.
i SoL ska i huvudsak garantera
Rättighetsinslagen
behov av stöd och service täcks
grundläggande
att den enskildes
vad gäller ett eget boende och en daglig livsföring.
Sett till socialtjänstens mål om att främja människors
jämlikhet
i levnadsvillkor
och aktiva
service

i samhällslivet

deltagande

och

lagstadgade

stöd

det

utöver

som
dvs. socialtjänstens

Medlet,

rätt.

inriktas

ligt portalparagrafen

kan det naturligtvis
inkluderas

på att frigöra

och gruppers egna resurser.
Ett för den biståndssökande

negativt

den

av
verksamhet,

ska enenskildas

och utveckla
beslut

kan

krävas
enskildes

heller

inte

fattar det slutgiltiga
beslutet. Bedömöverklagas,
utan kommunen
ningen görs utifrån
Socialtjänstlagens
regler och kommunernas
interna

regler.

Sammanfattning
Som redovisats
hinder

växer

folkhögskolan.

inom

nansiera

tidigare

särskilda

Ökningen kan

insatser

antalet

Likaså
för

studerande

växer

studerande

med

funktions-

kostnaderna

för att fifunktionshinder.

med

av två kategorier
av deltagare med
Det är dels studerande som deltar i det allmänna
där det i regel är fråga om mindre resurskrävande
insägas bestå

funktionshinder.
kursutbudet

satser för att anpassa
studerande
på kurser
funktionshinder.

Inom

eller

tillgängliggöra

som
den

riktar

derna av förstärkningsbidraget,
avsätts till folkbildning.

sig

utbildningen

särskilt

förstnämnda
dvs. inom

till

kategorin
ramen

och dels

deltagare
täcks

med

kostna-

för de medel

som
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En stor del av de särskilda kostnader för de studiedeltagare
som
i kurser särskilt riktade till studerande med funktionshinder

deltar

bortser från de kurser som riktar sig till dyslektiker
- om man
finansieras via statliga medel avsatta särskilt för insatser riktade till
Ökningen av kostnader för studedeltagare med funktionshinder.
kan exemplifieras

rande i denna kategori
for

visning

vårdartjänst
Likaså
inom

redovisar

1998

med

ökat

det

att

24 procent

av att Sisus i sin årsredoför
utbetalade
statsbidraget

under

1995/96-1998.

perioden

av det sökta stöd som Sisus inte kan bevilja
finns flera tecken
Dessutom
tilläggsbidrag.

ökar summan
ramen för sitt

som riktar sig särskilt till studesom tyder på att kursverksamheten
Som
fortsätta
funktionshinder
kan
rande med
att öka i omfattning.

exempel

0

kan nämnas

måste säga nej till
vanligt
det är relativt
att folkhögskolorna
vilket tyder
platsbrist
funktionshinder
grund
på
sökande med
av
på kurser som riktar sig särpå att det finns en stor efterfrågan
skilt till

0

att

bristen
kunnat

med funktionshinder

studerande

på tolkar
antas

för döva och dövblinda

vilket

innebär

att öka när tillgången
folkhögskolorna
som inriktar

kommer
0

vande

deltagarna

verksamheten

är relativt

kan komma

leder till

efterfrågan

att
på tolkar

att många inte
på Sisus bidrag

ökar

sig på de mest omvårdnadskrävilket kan innebära att
nystartade

att växa i omfattning.

som gjorts väcker flera frågor om hur finansieför deltagare med
särskilda
insatser och anpassningar
av
långsiktigt
ska
finansieras
sätt.
på
funktionshinder
ett

Den kartläggning
ringen

Övriga utbildningsanordnare
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16

I tilläggsdirektivet

dir.
1997:104
gav regeringen Kunskapslyftskomför studerande med funktionsatt utreda situationen
alla former av vuxenutbildning.
I tidigare kapitel har den

mittén

i uppdrag

hinder

inom

kommunala

vuxenutbildningen,

detta kapitel
studerande

och

särvux

görs en översiktlig
med funktionshinder

beskrivning
vad

gäller

folkhögskolan

belysts.

I

för
av utbildningsinsatser
studieförbund,
högskola,

utbildningsanordnare

samt arbetsmarknadsutbildning.
Kommittén
vid
behov återkomma
till dessa utbildningsavser att
former i sitt slutbetänkande.

privata

1

Studieförbund

1

Människor

med

funktionshinder

rade målgrupper.
på

1960-talet

anordnade

prioriteen av folkbildningens
insatser på området började då de

utgör

Studieförbundens
studiecirklar

för
på de stora institutionerna
för personer med psykiska

och på mentalsjukhusen

utvecklingsstörda
funktionshinder.

SUFO
96 har preav folkbildningen
har i stort
senterat uppgifter som visar att personer med funktionshinder
funktionsi studiecirkelverksamhet
sett samma aktivitetsgrad
som

utvärderingen

statliga

Den

hindrade.

En undersökning
som SUFO 96 gjorde visade att 74 procent
dem
tillhöra
kategorin Handikappad
-problem
i dagav
som ansåg sig
ligt liv och 80 procent av kategorin Handikappad
-problem
att bedriva

studier,
rande

någon
siffra

1995:141.

gång
för

hade

den

deltagit

övriga

i studiecirkelverksamhet.

befolkningen

var

76

procent

MotsvaSOU

396
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studieförbunden

hade

1998

budgetåret

Under

under

cirklar

flera olika

drygt

2,8

av deltagarna
deltagare i studiecirklar

Många

i sin studiecirkelverksamhet.

deltagare

året. Antalet

miljoner

studerade

i

som uppmed funkav särskilda, riktade insatser för människor
tionshinder
utgjorde ca 8,6 procent 242 000 deltagare
av det totala
1999a.
Folkbildningsrådet,
antalet studiecirkeldeltagare
samverkar
Studieförbunden
gärna med olika handikapporganisatiotill

kommit

följd

ner och har ofta ett riktat
några
Nedan redovisas

för vissa grupper av funktionshindrade.
med
för människor
studieförbunds
insatser

utbud

funktionshinder.
målen av de prioriterade
Förbundet
ABF.
Bildningsförbuna
hos Arbetarnas
samargrupperna
i
betar med 42 handikapporganisationer
som antingen är medlemmar
ABF har ett anmed bildningsförbundet.
ABF eller har samarbetsavtal
tal särskilda

Bl.a.

anordnat

kurser

gare

Mot

Läs-

dyslexi

kring

tillhör

8,5 procent
människor

målgruppen

ningsförbund,

för

och i samarbete

synskadade,

och skrivsvårigheter

utbildningar
ABF

Enligt

mot olika grupper av funktionsRiksförbund
med Synskadades

har man tillsammans
i anteckningsteknik

Förbundet

nomfört

utgör

riktade

studiesatsningar

hindrade.
med

funktionshinder

med

Människor

har man gestudiemöjligheter.

FMLS

och alternativa

samtliga studiecirkeldeltaav förbundets
Bildmed funktionshinder
Arbetarnas

1998.
Vuxenskolan

Studieförbundet

SV

har

Riksförbundet

centrala

samverkansavtal

för

utvecklingsstörda

i Sverige,
för schizofreni
Intresseförbundet
vuxna FUB,
med funktionshinder
är
Autism. Människor
IFS
samt Riksföreningen
riktad verksamhet
utgjorde
SV
Enligt
för
SV.
målgrupp
prioriterad
en
1998. Till16 procent av den totala verksamheten
för denna målgrupp

med

Afasiförbundet

barn,

ungdomar

och

producerar SV anpasorganisationerna
sammans med de samverkande
1999.
Bylund,
cirkelverksamheten
används
i
sat studiematerial
som
under 1999
fortsätter
TBV
Bildningsverksamhet
Tjänstemännens
Vuxenkompetensen
konceptet
sin satsning på det pedagogiska
som
sätt att lära. Pedabygger på pedagogik direkt anpassad till individens
gogiken
lexi.

med dysidag bl.a. vid undervisning
av människor
verksamhet
har
TBV-kontoren
lokala
de
som riktar sig
av
exempel
funktionshinder.
Ett
är TBV Stormed
till människor

tillämpas

Flera

speciellt

De studieförbund som avses är de som får statsbidrag från Folkbildningsrådet,
Frikyrkliga Studieförbundet, Folkuniversitetet,
dvs.: Arbetarnas Bildningsförbund,
studieförbund, Studieförbundet Vuxenskolan,
Studiefrämjandet, KFUK-KFUM:s
Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund,
Nykterhetens Bildningsverksamhet,
Sveriges Kyrkliga Studieförbund och
Studieförbundet Medborgarskolan,
Tjänstemännens

Bildningsverksamhet.
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stockholm

i

som
Kahlo-projektet.

samarbete

med

driver

Handikappinstitutet

Frida

med funktionssyftar till att ge människor
verksamheten,
möjlighet
i den ordinarie
att

Projektet

som inte kan delta
med hjälp av dator- och informationsteknik
hinder

IT

sin kreativitet

utveckla

1999.

Dahlgren,

NBV
Bildningsverksamhet
som Nykterhetsrörelsens
med utriktar sig i huvudsak till människor
gör på handikappområdet
funktionshindrade.
Bl.a. har man prooch psykiskt
vecklingsstörning
De används som studieducerat filmer med FUB som referensgrupp.
De satsningar

i den egna studiecirkelverksamheten,
men även särskolor anhar också visats av Utbildningsradion
materialet.
Filmerna

material
vänder

1999.

Strömberg,

mycket på deltagare med
satsar alltså vanligtvis
varierande;
den består både av rikVerksamheten
funktionshinder.
är
tade kurser, produktion
m.m. Samverkan med olika hanav läromedel
Studieförbunden

gör utbildningsutbudet

dikapporganisationer

anpassat

till

målgruppens

behov.

16.2
Vid

Högskolan
statliga

alla

for
en kontaktperson
är oftast en studievägle-

finns

och högskolor

universitet

med funktionshinder.

studenter

Denna

person
som
en kurator som arbetar med att handlägga studiefrågor
relaterar till stödåtgärder av olika slag.
Antalet
studenter med funktionshinder
som tagit kontakt med hanoch högskolor har ökat från 483 stuvid universitet
dikapphandläggare
derande 1993/94 till l 341 studerande år 1998. Den grupp som har ökat
dare eller

1993/94 till 322 budgetåret
från
55 budgetåret
mest är dyslektiker
1998. Ungefär två tredjedelar
av de studenter som vänt sig till handisåsom assiserhöll medel för särskilda stödåtgärder
kapphandläggare
tent, lektör,

Stockholms
Alla

1999.

universitet,

universitet

och högskolor
till

grundutbildningsanslaget
denter

med

funktionshinder.

ska årligen

sätta av 0,15 procent av
för stui studiesituationen

stödåtgärder
Därutöver

de universitet

surser att fördelas mellan
inte täcker kostnaderna
satta medlen
har uppdraget
Stockholms
universitet
avsnitt

eller extra undervisning

anteckningshjälp

teckenspråkstolk,

årligen redär de egna avstödåtgärder.
genomförda

avsätter

regeringen

och högskolor
för

att fördela

dessa resurser

jfr.

10.2 och 10.3.

Högskoleverket
situationen
funktionshinder

vid

har
landets
samt

fått i uppdrag
av regeringen
för
och högskolor
universitet

att analysera

de framtida

att undersöka
med
studenter

behoven

av stöd

till

397

398
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Utbildningsdepartementet,

dessa studenter

1998e.

ska

Högskoleverket

och högskolor lever upp till FN:s standardregler
och
för personer med funktionshinder.
Man
delaktighet
jämställdhet
om
ska även föreslå hur hinder kan undanröjas eller minskas.

granska hur universitet

ingår

I uppdraget

även att inventera

möjligheter

högskolornas

och

ska
Högskoleverket
i teckenspråk.
att ge högskoleutbildning
för hur utbildning
redovisa
modeller
av lärare i ämnet teckenspråk för hörande elever i för-, gmnd- och gymnasieskola
samt i kom-

kompetens
också

munal

ska organiseras

vuxenutbildning

rarutbildningar.
döva

Vidare

ska

för

vissa

utbildning

centrera

hörselskadade

och

redovisas

2000.

den 14 januari

läramen för befintliga
möjligheterna
att kon-

inom

man undersöka
studenter med funktionshinder
till

vissa

Uppdraget

läroanstalter.

främst
ska

statistik som presenterats i kapitel 12, framgår att
med funktionshinder
få människor
som väljer högHögskoledärför
fram
skolestudier.
Kunskapslyftskommittén
emot
ser
funktionshinder
för
studerande
med
situationen
verkets utredning
av
Av den nationella

det är jämförelsevis

och högskolor.

vid universitet

Privata

16.3

utbildningsanordnare

skolor som bedriver utbilds.k. kompletterande
ett hundratal
skonivå.
eller
De kompletterande
eftergymnasial
på gymnasial

Det finns

ning

kan delas in i tre grupper:
till
studiestöd
t.ex.

lorna
och

rätt

skolor

statsbidrag

tillsyn,

med statlig

Balettakademierna

i

och

Göteborg

och
skola AB;
skolor med statlig tillsyn
samt Beckmans
studiestöd
Institut och Doctus AB
t.ex. Göteborgs Tekniska

Stockholm
rätt

till

samt skolor med statlig tillsyn utan rätt till
Institut.
skola och Axelsons Gymnastiska
Till

nare som
stånd att

examensrättigheter

fått

utfärda

vissa

examina.

att utfärda
om tillstånd
ningsanordnare
som avses.

1993:956

t.ex.

Forsbergs

räknas även utbildningsanord-

utbildningsanordnama

de privata

studiestöd

enligt
I

bilagan

vissa examina

om tillSFS
Förordning

1993:792

SFS

Lag

till

framgår

vilka

utbild-

på marknaden
en uppsjö privata utbildningsföretag
Utbildning,
Till de mer kända hör bl.a. MiROi
för vuxenutbildning.
Lexicon och InfoKomp
AB.
Därutöver

Det finns
studerar

finns

inga statliga

hos privata

ningsdepartementet
Sveriges

privata

Dövas

med funktionshinder

stöd för människor

utbildningsanordnare.

påpekar
Riksförbund

utbildningsmarknaden,

Sveriges

I skrivelser
Dövas

till

som
bl.a. Utbild-

Ungdomsförbund

och

att döva riskerar att utestängas från den
då de privata skolorna ofta inte vill/kan

Övriga utbildningsanordnare
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betala

för

Sveriges

teckentolk

Dövas

Ungdomsförbund,

Dövas

Sveriges

Riksförbund,

1997;

1997.

har av regeringen
fått i uppgift
att se över funkstudenters
hos enskilda utbildningsanordnare
situation

Högskoleverket
tionshindrade

enligt SFS 1993:792 Utbildningsdepartesom fått examensrättigheter
det
finns
inte
några statliga pengar för stödåtgärder
mentet, 1998e. Då
finns det stora risker att personer med beinom denna utbildningsform,
hov av särskilt stöd i studierna inte kan delta i studier hos dessa privata
därför
med
utbildningsanordnare.
Kunskapslyftskommittén
emotser
resultatet
från
Högskoleverkets
undersökning.
intresse

1 6.4

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning
skäl.

nadspolitiska

ska motverka

Idén
av arbetskraft.
stabiliseringspolitiskt

utbudet

fungera

yrken

är utbildning

Den

då den

ställning

framför

allt

verkar

Utbildningen
riktas

mot

personer

sig inom
också förmed

svag

på arbetsmarknaden.

Utbildningen
bete,

även ska

är att arbetsmarknadsutbildning
utbildar
genom att arbetslösa

där det råder brist på arbetskraft.

delningspolitiskt

som bedrivs
av arbetsmarkarbetslöshet
genom att påverka

men
orienterande.

den

ska främst
kan

också

vara yrkesinriktad
vara förberedande

direkt

och syfta

allmänteoretisk

till

aroch

hösten 1997 tog över delar
I och med att Kunskapslyftet
allt
har
utbildningen,
arbetsmarknadsutbildningen
av den förberedande
industritelouik
och
inom teknik,
mot yrkesutbildningar
mer inriktats
IT.

informationsteknologi

kan bedrivas

Arbetsmarknadsutbildning

inom

det reguljära

utbild-

vuxenutbildning,
ningsväsendet,
t.ex. kommunal
men den största delen
från olika utbildningsanordnare.
En av de utbildningsanupphandlas
ordnare som anlitas flitigast
Inom sitt affärsområde
är AmuGruppen.
HADAR

inriktat

speciellt

är AmuGruppen

med funktionshinder.

Utbildning

det får endast beviljas

vissa arbetslösa

arbetslösa
Under
nad

utomnordiska

budgetåret

inom

på utbildning

det reguljära

för människor

utbildningsväsen-

med arbetshandikapp

samt vissa

medborgare.
1998 deltog

35 300 i upphandlad

- varav
utbildningsväsendet

i genomsnitt

utbildning

41 900 personer per måoch 6 600 inom det regul-

Ca 15 procent
i arbetsmarknadsutbildning.
med
dessa
tillhörde
människor
I förhålarbetshandikapp.
kategorin
av
människor
med
lande till sin andel av de arbetslösa10
är
procentca
arbetsmarknadsutbildning.
alltså
väl
i
representerade
arbetshandikapp

jära

Efter

Ami-åtgärd

25

är arbetsmarknadsutbildning
åtgärd där de flesta arbetslösa

procent

cent den konjunkturberoende

24 promänniskor

399

400
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med

arbetshandikapp

och

arbetslösa
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deltar.

med

synskada

förståndsarbetshandikapp
Andelen
ökar

människor
med

arbetslösa

med

hörselskada

34 respektive

29 procent
i
Lägst var siffran för gruppen arbetslösa med
17 procent
Arbetsmarknadsverket,
1999.

arbetsmarknadsutbildning.

ning

I grupperna
återfinns

med

deltagarnas

arbetshandikapp
ålder.

i arbetsmarknadsutbild-

I åldersgruppen

tiondel

av deltagarna i arbetsmarlcnadsutbildning
siffra
handikapp oktober 1997. Motsvarande

20-24

år hade

en
form av arbetsför åldersgruppen
45-55
någon

år var 18 procent. Det finns ingen märkbar skillnad mellan andelen män
med arbetshandikapp
och andelen kvinnor
med arbetshandikapp
i ar-

betsmarknadsutbildning
Losam-utredningen

Axelsson
har visat

med arbetshandikapp

i arbetslivet

SOU

utgör arbetsmarlmadsutbildning

1999.

hos arär ett hinder för gruppens deltagande
För många människor
med funktionshinder

betssökande

1997:5.

Westerlund,

att den lägre utbildningsnivån

en viktig

del i kompetensutvecklingen.
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17

och

Reflexioner

förslag

till fortsatt

arbete

fortsatt

till

arbete

del i detta betänkande

Den

syftar

hinder

framförallt

till

som behandlar
att analysera

studerande

med funktions-

och kartlägga

hinder

vilka

med en funktionsnedsättning
att deltaga i olika
som finns för människor
former av vuxenutbildning
samt till att beskriva hur ansvaret fördelar
för
för att vuxenutbildning
görs tillgänglig
sig mellan olika huvudmän
förav de faktiska
främst
syftat
hållanden
möter har
som studerande med funktionshinder
i kommunal
förhållanden
knutna till vuxenutbildning
till att beskriva
studerande

med

funktionshinder.

Undersökningen

Kartläggningen
ger upphov till en rad reförhållanden
karaktär.
del
behandlar
olika
En
som är geav
Andra riktar sig mer
för flera former av vuxenutbildning.
mensamma
Vissa iakttaför
utbildningsform.
specifika
är
mot förhållanden
en
som
och på folkhögskola.

regi

flexioner

med funktionsgelser pekar på ett behov av åtgärder för att människor
villkor
studera
lika
ska ha möjlighet
att
som övriga studieförbättras genom mindre insatdeltagare. I vissa fall kan förhållandena
som bedrivs idag, i andra fall kan det
ser inom ramen för den utbildning

hinder

krävas

fentligt

större

tänkande

ofett större eller förändrat
som inbegriper
slutbearbetet med att presentera kommitténs
kartläggningar
ytterligare
att göras, bl.a. för att be-

förändringar

åtagande.
kommer

Inför

som finns
vuxenutbildningsforrner.

lysa de förutsättningar
för övriga

Frågor

kring

för ett livslångt

funktionshindrades

utbildning

lärande
bör

inom

samordnas

ramen
med

arbete att utreda hur vuxenuthuvudsakliga
Kunskapslyftskommitténs
har därför valt att
Kommittén
ska utvecklas.
långsiktigt
bildningen
förändförslag på större och mer genomgripande
vänta med eventuella
ringar till sitt slutbetänkande.

l

1

Utgångspunkter

Kunskapslyftskommitténs

utgångspunkt

för de reflexioner

och förslag

med funktionshinder
i detta kapitel är att människor
som presenteras
utbildning
och samma rätt till en kvalitetsmässig
ska ha lika möjlighet
för all
målsättning
En övergripande
studiedeltagare.
som övriga
bör därför vara att den utformas så att studerande med
vuxenutbildning
funktionshinder

kan delta i undervisningen.

I den mån särskilt

stöd eller
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till fortsatt arbete

andra anpassningar
bör

krävs

för att underlätta ett deltagande på lika villkor
med ansvars- och fmansieringsprincipen,
ses
fråga.

i enlighet

insatsen,

som en utbildningspolitisk
I sitt första delbetänkade
lärande

SOU

i vuxenutbildning

vuxnas
fyra dimensioner;
och

och livslångt

livslångt

lärande

för
till

kunskapslyft

lärande,

att utbildningsförutsättningama
inom vart och ett av dessa områden för att Sverige
där alla får reella möjligheter
ett kunskapssamhälle

stärkas

utvecklas

mål
i relation

Kunskapslyftskommittén

ungdomsutbildning,
Kommittén

infrastruktur.

måste

och livslångt

Kunskapslyft

för

En strategi

diskuterade

1996:27

deltagande

SOU 1999:39

till

ansåg

ska
att

delta i kunskapsutvecklingen.
består

Ungdomsutbildningen
skolan

och den högskoleutbildning

ning till
livslånga

i grund- och gymnasieav utbildning
i omedelbar anslutgenomförs
som
till

läggs grunden

I ungdomsutbildningen

gymnasieskolan.

det

lärandet.
lärande

Livslångt

innefattar

både formell

utbildning

sammanhang,

och kan äga rum i många olika
som i arbetet.
Med kunskapslyft
avsåg kommittén

lärande

förstärkta

och informellt
såväl i vardagen

utbildningsmöjlighe-

i samvid sidan av utvecklingen
fast att "det finns grupper som
därför att
och slås ut från arbetsmarknaden

ter för vuxna som riskerar att hamna
hället. Kommittén
slog i betänkandet
att marginaliseras
de inte har de förutsättningar

riskerar

som krävs för att delta i det livslånga lämåste förstärkas och ett
Det är för dem som vuxenutbildningen
komma till".
kunskapslyft
randet.

för individen
ger förutsättningar
Till
utbildningsanordnarna
att få studerande.

Infrastrukturen
och

och

utbildningsaktiviteteter

lärande

hör

information

att välja utbildning
för
grundvillkoren
och

vägledning,

av kurskostnader
uppgifter
och de studerandes livsuppehälle.
I statens och kommunernas
bedömning
ingår enligt kommitténs
att garantera en god infrastruktur.

forskning

Till

och utveckling

infrastrukturen

samt system

hör bl.a.

tillgång

för finansiering

till

ett brett

utbildningsutbud

av

god kvalitet.
Kommittén

att om kunskapslyft
måste vuxenutbildningen

fastslog

och det livslånga

lärandet

ska bli en realitet
svara mot individuella
hov och anpassas efter individuellaförutsättningar.

Livslångtlärande
Människor

sättnings-

be-

och funktionshinder
har som grupp räknat en lägre sysseli övrigt och utgör däriän befolkningen
för vuxenutbildningen.
För att nå arbetslösa

med funktionshinder
och utbildningsnivå

genom en viktig
och kortutbildade
för människor

målgrupp

är tillgänglig
är det av stor betydelse att utbildningen
med funktionshinder.
En särskilt angelägen del i arbetet
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vuxenutbildningen

att reformera

med

vara

att göra utbild-

för alla.

tillgänglig

ningen

bör därför

arbete

till fortsatt

stärsom gjorts inom ramen för detta delbetänkande
och
förbättra
inbygga
vikten
uppfattning
ut
att
av
om
för
standardregler
I
FN:s
vuxenutbildningsområdet.
att
på
och jämdelaktighet
människor
med funktionsnedsättning

De iakttagelser
ker kommitténs
frastrukturen
tillförsälcra

målsättlikhet, som Sverige ställt sig bakom, anges att en övergripande
bör vara att den sker inom ramen för de ordinarie
ning för utbildningen
arbete med att följa
huvudsakliga
Kommitténs
utbildningsvägarna.
bör reforoch lämna förslag på hur vuxenutbildningen
Kunskapslyftet
lärande går i mångt
till stånd ett ökat livslångt
meras för att
och stimulera utvecklandet
mycket ut på att underlätta
av en bättre
nå
vuxenutbildningen
infrastruktur
kan
Med en bättre
frastruktur.
människor
med funktionshinder
än vad den gör idag. Kravet på
kunna

särskilt

erbjuda

förbättrad

infrastruktur,

stöd och särskilda

och
infler

att
med en
skapas för människor
att
minskar

utbildningar

dvs. om möjligheter
studiegång,
börja utbildningen

på den nivå man
en genomtänkt
befinner
sig, ha en stabil ekonomi under sina studier, välja utbildningsbehov och förutsättutifrån individuella
anordnare och utbildningstakt

följa

ningar.
genom en bättre insom kan undvikas
av de hinder
det alltid att finnas behov av ett mer individuellt
frastruktur
kommer
eller hjälpmeanpassade läromedel
anpassat stöd i form av exempelvis
del.
Vid

17.2

sidan

Gemensamma

kommunal

för

iakttagelser
Vuxenutbildning

och

folkhögskolan
iakttagit brister som innebär att
med en funkeller att människor
vuxenuttionsnedsättning
utestängs - helt eller delvis - från kommunal
orsaker
finns
det
är
folkhögskolan,
respektive
bildning
gemensom
läromedel,
hjälpframförallt
utvecklingsområden
är
Dessa
samma.

På flera
kvalitén

medel,

av de områden där kommittén
försämras
på undervisningen

tillgång

till

tolkar

och specialpedagogisk

av, men även inom ramen för, dessa områden
utbildningsform
för respektive
mer specifika
sig.

kompetens.

finns
och

förhållanden

Vid

sidan

som är
behandlas
för
som
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arbete

Läromedel

17.2.1

sig utska kunna tillgodogöra
För att studerande med funktionshinder
krävas. I de undersökningar
kan anpassade läromedel
bildningen
som
och
vuxenutbildning
gjort inom kommunal
Kunskapslyftskommittén
eller läs- och
med synskada
personer
läromedel.
anpassade
haft
behov
har
skrivsvårigheter/dyslexi
av
som
eller inlästa på band
i form av talböcker
Det handlar då om läromedel
är det

folkhögskolan

främst

samt i synskadades fall även litteratur översatt till punktskrift.
gjort
Utifrån
de iakttagelser
som Kunskapslyftskommittén

kan kon-

inte har på
och folkhögskolan
stateras att även om komvuxenhetema
är det ändå vanligt att
sitt ansvar att förse de studerande med litteratur,
de tar på sig detta ansvar. När det gäller anpassad litteratur
som beställs
efter

som levereras först
nebära att studierna
med

möjligt
många

omintetgörs.

inte alltid

då läroböcker

av utbildningen
För synskadade

att delar
finns

nyöversättningar,

ordnar

ren så att studerande med synskada
inlåst på band. Ibland
få litteratur

kan in-

genomförts,
uppkommer

översatta till punktskrift.
då dessa är alltför

och folkhögskolor

komvuxenheter

Läromedel

på läromedlet.

med lång leveranstid

kan det uppstå problem

problem

Det är inte alltid
Vid
kostsamma.

utbildningsanordna-

eller

läs- och skrivsvårigheter

kan

har

skolorna

elevassistenter

eller

sysslar med detta, andra
som inom sina arbetsuppgifter
i samhället t.ex. bibtill
andra
instanser
gånger har skolorna vänt sig
Även
lärare använder delar av sin arlioteket för att få texter inlästa.
på band. Sammantaget
betstid åt att läsa in läroböcker
ger detta en bild

motsvarande

på band, ofta från samma
av att det vid många skolor läses in litteratur
och
kvalitetsmässigt
ineffektiv
innebär
sämre hanteläroböcker.
Det
en
ring än om inläsning av läromedel sköttes centralt.
inom
med funktionshinder
for studerande
läromedel
Utredbehandlats
utförligt
har
utbildningsväsendet
av
av
Vad gäller
elever i skolan FUNKIS.
ningen om funktionshindrade
konstaterar FUNKIS
läromedel
för vuxna med funktionshinder,
att

kring

Frågor

olika

delar

bilden

stöd till

över statligt

tionshinder

är

i vissa

och ungdomsskolan.

gäller

barn-

SOU

1998:66

för vuxna med funkän mer komplex än vad
I stora delar saknas stöd.

läromedel

avseeenden

Det stöd som utgår till läromedel
hinder ser olika ut dels beroende

för vuxenstuderande

på diagnos,

med funktions-

dels beroende

på utbild-

som deltar i studiecirkel
Stödet gäller inte
studiematerial.
av
Studerande
vid folkhögskola
för andra grupper av funktionshindrade.
kan få anpassade läromedel
genom att skolan använder det tilläggsbiPå högför inköp av anpassade läromedel.
drag som Sisus distribuerar

ningsfomi.
finns

skolor

statliga

För

synskadade

medel

och universitet

och

dövblinda

för anpassning

har Tal-

och punktskriftsbiblioteket

ansvar

för att
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synskadade,

läromedelsstöd

särskilt

skolväsendet

offentliga

arbete

till högskolestuderande
och låna ut studielitteratur
som är
rörelsehindrade
eller dyslektiker.
Det finns däremot inte

producera
något

till fortsatt

med funktionshinder

för studerande

för vuxna
för vuxna.

vuxenutbildning,

kommunal

i det

Särvux,
med funk-

Om man som studerande
vuxenutbildning
studier i kommunal

sfi samt Statens skolor
tionshinder
har tagit sig igenom

lättare att få behögskolebehörighet,
är det alltså betydligt
tillfredsställt
högskoleutbildningen.
läromedel
i
anpassade
av
föreslår FUNKIS
SOU
1998:66
I sitt slutbetänkande
en bred överstudiematerial
vad gäller läromedel,
syn av statens hela engagemang

och uppnått
hovet

I denna

med funktionshinder.

för människor

och studielitteratur

över-

samt behoven för studerande med
syn ska behoven för barn i förskolan
eftergymnasial
funktionshinder
i olika former av vuxenutbildning,
utsärskilt beaktas. Utredningen
och högskola,
bildning
samt universitet

påpekar
läromedel

i frågor
ställningstaganden
att Kunskapslyftskommitténs
i vuxenutbildningen,
för studerande med funktionshinder

om
bör

har tidigare
en del av grunden för denna översyn. Regeringen
frågan om läro1996-11-19
beslutat att överlämna
Regeringsbeslut
till Kunskapslyftsvuxenstuderande
medelskostnader
för synskadade
utgöra

kommittén.
för att kunna

bl.a.

över

hindrade.

med

proposition

Någon

1960:279

SFS
att Upphovsrättslagen
i ny teknik
anpassa läromedel

också

föreslår

FUNKIS

ses
för funktions-

förslag

av FUNKIS

anledning

har

ännu inte lagts.

uppfattning
delar F UNKIS
att det
vad
gäller
bred
översyn
statens
engagemang
av
en
med funktionsfär människor
läromedel
och studiematerial

Kunskapslyftskommittén
behövs
hinder.

Kommittén

FUNKIS

förslag

läromedel
skada,
rande

heten att

l7.2.2
Det
till

liksom

vid behov

och studiematerial

läromedel

till frågan

vuxenstuderande

för

om
med synvuxenstude-

med andra funktionsnedsättningar.
fortsatta

för kommitténs

där behovet

Hjälpmedel

ett flertal
studerande med
finns

och återkommer

och studiematerialfär

på

reaktion

regeringens

arbete är en strävan efter att
litteratur
anpassad
styr möjligett system
av
eller
diagnos.
utbildningsform
stöd, och inte

Utgångspunkten
åstadkomma

avvaktar

problem

förknippade

funktionshinder

mellan
en tydlig ansvarsfördelning
finansiera
hjälpmedel,
för
att
ansvar
alltför sent.
gång till hjälpmedel

med hjälpmedelsförsörjning

i vuxenutbildningen.
landstingets

Dels

saknas

och andra huvudmäns

dels får den studerande

ibland

till-

405
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Att studerande

påbörjats

ningen

till fortsatt

arbete
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i behov

får dem efter det att utbildav ett hjälpmedel
bortsett från den tidsspillan
oklara ansvarsför-

beror,

hållanden

skolan
ger upphov till, ofta på att den studerande och/eller
för
dålig framförhållning
uppmärksammar
hjälpmedelsbehovet

genom
sent. Det kan också bero på att den berörda
och
dåligt
gerar
hjälpmedelsproducenten

har

därigenom

har lång leveranstid.

vuxenutbildningssammanhang
ligt Kunskapslyftskommitténs

hjälpmedelscentralen
väntetider

långa

fun-

eller

att

De hinder

som uppstår i
bör, enpå grund av dessa förhållanden
till stor del kunna undvikas
bedömning,

och framförhållning
genom en bättre organisation
och den studerande.
ningsanordnama

hos vuxenutbild-

mellan olika husom finns för hjälpmedel
vudmän har arbetats fram inom ramen för två stora reformer, Ädel-refonnen och Handikappreforrnen.
Handikappreformen,
som är den sede
innebar
skillnader
vad som gällt
väsentliga
två,
inga
mot
nare av
sedan tidigare utan var i första hand ett förtydligande
av tidigare regleb
§ avsåg, enligt specialmotiring. Den då införda 3 a § nuvarande 3

ansvarsfördelning

Den

veringen,
erbjuda

varje osäkerhet om landstingets
att undanröja
ansvar för att
för funktionshindradel.
Kunskapslyftskommittén
hjälpmedel

att osäkerhet
ansvar för att erbjuda
om landstingens
i samband med vuxenutbildning
hjälpmedel
trots detta kvarstår.
består dels i svårigheter
Osäkerheten
att tolka var gränsen går melkan

konstatera

lan vad som avses med landstingets
ansvar för att erbjuda funktionsdvs. i
för att underlätta den dagliga livsföringenhjälpmedel
sådana
fodras
för
erbjuda
hjälpmedel
det här sammanhanget
att
som

hindrade

ska kunna

den enskilde
särskilda

pedagogiska

gå i skolan

hjälpmedel

och dels de regler som säger att
ligger utanför
landstingets
ansvar.
sett exempel på hur denna begrepps-

som redovisats,
leder
till att studerande i olika
bl.a.
förvirring
för vuxenstudier
hjälpmedel
möjligheter
att

Kommittén

har,

delar av landet har olika
från sitt hemlandsting.
I

fall har det inneburit
tillämpat
att landstingen
en hård tolkning
det
förekommer
också
finansierar
landstingen
hjälpmedel
att
som
men
med stor sannolikhet
ligger utanför deras finansieringsansvar.
Kunskapslyftskommittén
anser att den begreppsförvirring
som råder
för att erbjuda studeAnsvaret
när det gäller hjälpmedel
är olycklig.
vissa

rande

med

funktionshinder

ningsanordnare.

Ansvaret

delas av landsting
och utbildhjälpmedel
för att ta fram tydligare kriterier för var grän-

1 I specialmotiveringen
1992/932159 anges att
till 3 a § HSL i proposition
hjälpmedel
får
redan
höra
tillhandahållandet
samman med hälsoav
nu anses
och sjukvården på så sätt att sjukvårdshuvudmännen
anses ha ansvar även för
dessa uppgifter. För att varje osäkerhet härom skall undanröjas har, genom
denna nya paragraf fastslagits att landstinget skall erbjuda dem som är bosatta
rehabilitering
och hjälpmedel för funktionshindinom landstinget habilitering,
rade.
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ansvar ligger,
sen mellan respektive huvudmans
hos dessa aktörer.
ning, framförallt

föreslår

Kommittén

förbundet
trädare

Folkbildningsrådet

utbildningsanordnarna

för
för

underlag

hur

kommitténs

enligt

och

att Landstingsförbundet

respektive

me-

Kommun-

av förearbetar fram

i egenskap

gemensamt
vuxenstuderande

för

ansvaret

till fortsatt arbete

att erbjuda

ska fördelas.

hjälpmedel

återfinns
inom de flesta vuxenutgränsdragningsproblematik
hjälpmedelsfråkompliceras
På folkhögskoleområdet
bildningsformer.
och
mellan
Landstingsförbundet
överenskommelse
från
1983
gan av en
Denna

Socialdepartementet

där bland

sjukvårdshuvudmännen

sjukförsäkringen

till

Övertagande

landstingens

annat

av
i

i utbildningssammanhang,

hjälpmedel

för tekniska

kostnadsansvaret

från

ersättningar

vissa

om

mot en viss ersättning från staten, ingick. Studerande med funkomfattades
inte av denna
och studiecirklar
tionshinder
i folkhögskolor

utbyte

överenskommelse.
Denna
melser,

överenskommelse
bl.a.

har följts
för

inom

de

av en rad liknande överenskoms.k. Dagmaröverenskommelserna.

ramen
Vid några
kontinuerligt.
Dessa är som regel ettåriga och omförhandlas
där
särskilt
gjorts
sedan 1983 har större överenskommelser
tillfällen
åtaallmänna
lyfts över till landstingens
reglerade ansvarsområden
Sedan 1984, då ovanen förhöjd statsbidragsnivå.
rad
förhållanden
på hjälpmedelsomhar
gälla,
stående avtal började
en
Ädelreformen
och Handikappreforrådet ändrats i grunden, bl.a. har

gande i utbyte

mot

Nu gällande lagstiftning
svar
ger inget heltäckande
men genomförts.
har
för
erbjuda
deltagare
landstinget
att
frågan om vilket
ansvar
Huruvida
det s.k. undantaget
kurser hjälpmedel.
folkhögskolans
fortfarande
folkhögskolan
är giltigt eller om ansvaret för hjälpmedel

folkhögskoleområdet
av de förhandlingar
oklart.

allmänna

in i landstingets

lyfts
eller

de reformer

som genomförts

på
på
för

på

ansvar vid någon
sedan 1983 är

ser det inget skäl till varför
som Kunskapslyftskommittén
ska
hjälpmedelsansvar,
vad gäller landstingets
folkhögskoleområdet,
Det finns

hanteras

på ett annorlunda

sätt än andra vuxenutbildningsformer.

tingens ansvar för att erbjuda
på folkhögskolans
hjälpmedel
med

ringen.

internatboende
Målet

bör

vuxenutbildningsformer
medelsansvar.

att omfattningen
av landsdeltagare med funktionshinder

föreslår

Kunskapslyftskommittén

klargörs
vara

olika
i

kurser

särskild

och

ordning

i samband

av regetill andra
att uppnå en parallellitet
hjälpmed avseende på landstingets
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till fortsatt

arbete

Specialpedagogisk

För att människor
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kompetens

med funktionshinder

dogöra sig utbildning

på bästa sätt ska kunna

bör den utbildande

personalen

tillgo-

ha kunskap

om de
olika
funktionshinder
i
utbildningssituationen.
I
som
ger
med FN:s standardregler
bör lärare utbildas fortlöpande
ispe-

förutsättningar
enlighet

cialpedagogiska

frågor.

gäller

Detsamma

för

annan personal - t.ex.
i sitt arbete är engagerad i planering och
som
genomförande
av service till studerande med funktionshinder.
I de undersökningar
har gjort framsom Kunskapslyftskommittén
kommer att komvuxenhetema
och folkhögskolorna
ofta upplever att de
skolledare

och kuratorer

saknar den pedagogiska

som behövs för att undervisa studeDet tycks vara relativt ovanligt att personal
får fortbildning
för att bättre kunna anför studiedeltagare
med funktionshinder.

kompetens

rande med funktionshinder.
inom

dessa utbildningsfonner

passa utbildningssituationen
Många av de skolledare
varit i kontakt
som Kunskapslyftskommittén
med uppger att de inte vet vart de kan vända sig för att upphandla kurdå behov uppstår. Kunskapslyftskommittén
ser och annan fortbildning
vill

betona

vikten

lärare, skolledare, kuratorer etc.av att personaleninom vuxenutbildningen
får del av denna typ av kompetensutveckling.
SIH ska enligt instruktionen
ispege råd och stöd till kommunerna

cialpedagogiska
barn-

motsvarande

ling

Verksamheten

frågor.

och ungdomsskolan.

av

instans
finns

har initierat

bildandet

i huvudsak

vuxenutbildningen

Inom

med nationellt

ansvar
funktionshindrade.

för

pedagogik

Stockholm

är dock

kommunala

finns

for tillämpning

alltså

på

ingen

och utveck-

kommuner

I vissa
med

inriktad

t.ex.

detta

resursgrupper
ansvar. Sisus
nätverk
mellan
folkhögskolor
av
som vänder sig
till samma grupper av funktionshindrade,
i syfte att sprida kompetens.
har i sina undersökningar
Kunskapslyftskommittén
noterat avsakna-

den av en instans med nationellt
och tillämpning
ansvar för utveckling
specialpedagogik
inom
har
framvuxenutbildningen.
Det
tydligt
av
kommit

personal behöver en instans att vända
att Vuxenutbildningens
sig till för att få specialpedagogiskt
stöd och råd om hur undervisningen
kan anpassas till studerande med funktionshinder.
Stöd i specialpedagogiska
vårdskonsultenter,
har till

regeringen

huvudmännen
SOU

1998:66.

frågor

hörselges även av landstingens
olika resurscenter,
kunskapscenter
m.m. FUNKIS
lämnat förslag om en samordning
av statens stöd till

i barn-

och ungdomsskolan

i specialpedagogiska

frågor

Utredningen

anser det logiskt att denna samordning av
stöd även ska kunna gälla huvudmännen
i vuxenutbildningen,
men
hänvisar till Kunskapslyftskommittén
att vidare bedöma denna fråga.

Kunskapslyftskommittén

stöd som behövs
menar att det pedagogiska
vuxenutbildning
vuxenutbildkommunal
av

inom

de olika

formerna

ning,

arbetmarknadsutbildning,

inom

en samordning

för

barn-

folkbildning
och

etc.

inte

ungdomsskolan.

självklart
ryms
Kunskapslyfts-
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kommitténs

bedömning

beroende

blir

barn- och ungdomssidan

kommer

av hur eventuell
att se ut.
avvaktar

Kunskapslyftskommittén

samordning

regeringens

på

proposition

med anledning

återkommer

till frågan

aktuellt.

l7.2.4

Kommittén
av F UNKIS förslag.
städ om det blir
om specialpedagogiskt

Tolk
för att bamdomsdöva,

En förutsättning
hörselskadade
till tolk.
sition

till fortsatt arbete

fick

fastslogs
svenska
Det

ska kunna

är att de får tillgång

till

1981 års budgetpropo-

ställningstagande

för specialskolan
status. I läroplanen
för
döva
och att skriven
förstaspråk
är

teckenspråket

är andraspråk.
finns
i huvudsak

två

problem

dels att det är mycket

vuxenutbildning:

och vissa

officiell

teckenspråket
att

vuxendöva

delta i vuxenutbildningen

riksdagens

Genom

dövblinda,

förknippade
kostsamt

med

tolk

och

och dels att det råder

brist på tolkar.
förinnebär att utbildningsanordnaren
Att teckentolka
en lektion
för läraren också får finansiera
för
kostnaden
utom personalkostnader
vuxenutbildningsenheter
två teckentolkar.
På de kommunala
Kunsom
med är det sällan man har haft anhar möjlighet
ledning att ta ställning till om komvuxenheten/kommunen
Vissa kommunföreträdare
har dock ställt
att finansiera tolkkostnadema.

skapslyftskommittén

varit

i kontakt

till om det skulle vara möjligt
tolkkostnaden
att finansiera
de resurser man förfogar
och på högfolkhögskolan
Inom
över.
skolan finns centrala om än begränsade medel som utbildningshuvud-

sig frågade
inom

mannen kan söka för att täcka tolkkostnader.
och tillhandahålla
Landstingens
tolktjänst
ansvar för att finansiera
för vardagstolkning
reglerades
i samband med handikappreformen.
Bristen

på tolkar

bidrag

har

utgått

har försvårat
till

nyttjandet

landstingen

av vardagstolkning.
sedan 1994 för den

Ett statsutvidgade

Man har på olika sätt
av tolktjånsten.
fler
utbildar
till
tolkar.
Enligt
Socialstyrelsen
sig
att
finns nu mycket goda förutsättningar
för en relativt snabb uppbyggnad
Antalet nyutbildade
tolkar kommer att öka
av tolktjänstverksamheten.

tolktjänsten
försökt

påtagligt
färdiga
nomgått

och för utbyggnaden

stimulera

från

då ca 100 tolkar beräknas bli
159 tolkar beräknas ha geunder åren 1999-2001
prop. 1998/99:1.

och med läsåret

med sin tolkutbildning.
en tolkutbildning
Det är kommitténs

1998/99

Ytterligare

att ökningen
av nyutbildade
till
vuxenutbildförbättra
möjligheterna
att
ning för de som har behov av tolk. Kommittén
avser att återkomma till frågan
om hur finansieringen
av tolk i samband

tolkar

förhoppning

kommer

med vuxenutbildning

bär ske i sitt slutbetänkande.
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och Kun-

vuxenutbildning

skapslyftet
Den nationella

statistiken

bildningsbehov

bland

människor

i övrigt;

torde

tillgänglig

är

där flest

den utbildningsform

vuxenutbildningen

också den kommunala

som finns

den statistik

Enligt

vuxenutbild-

kommunala

i den

fyllas

kunna

och Kunskapslyftet.

ningen

SRF, FMLS

bl.a.

handikapporganisationer
utbildningsbehov

av vuxenuthar även påpekats av flera
och HSO. Mycket av detta

med funktionshinder

för människor

bildning

än befolk-

sett en lägre utbildningsnivå
Behovet
utbildning.
få har eftergymnasial
har generellt

funktionshinder

ningen

att det finns ett stort utMänniskor
med
med funktionshinder.
visar

12

se kapitel

med funktionsstuderar. Människor
med funktionshinder
vuxenutbildär som grupp väl representerade i den kommunala
genomfört
Kunskapslyftskommittén
Den undersökning
ningen.
som
människor
och
och
skrivsvårigheter
med
lästyder på att människor
människor

hinder

med

medan

bildningen,
hörselskada,

dövhet,

personer
synskada,

i denna utbildningsform

studerar

Att den kommunala
för många

sättning

s.k. traditionella

rörelsehinder

jfr.

avsnitt

vuxenutfunktionshinder

samt människor
funktionshinder,

med

sällan

13.2.

fungerar

vuxenutbildningen

människor

-

betingade

och medicinskt

neurologiskt

psykiskt,

i den kommunala

ofta studerar

relativt

med förslitningsskador

med funktionshinder

är således en förutatt kunna ta sig vi-

dare i utbildningssystemet.

Planering

och organisation

Ett viktigt

tillgänglig
led i att göra utbildningen
är planering ochframofta mottagandet
På förhand utarbetade rutiner underlättar

förhållning.

påpekas
I FN:s standardregler
med funktionshinder.
av studerande
studerande
med
till
och
stöd
hjälp
för
lämpligt
vikten av rutiner
att ge
funktionshinder.
Det kan t.ex. innebära att den som har behov av särskilt

kan anmäla

stöd redan vid ansökningsförfarandet
har komvuxenheten

I några kommuner
berörd

personal

bildningen
säkerställa
har varit

inför

kursstart

detta till

skolan.

där
en handlingsplan
hur utmed den studerande
för att
Frånvaron
av rutiner

upprättat

diskuterar

på bästa sätt görs tillgänglig.
får det stöd de behöver
att studerande med funktionshinder
vuxenutbildning
kommunal
tydlig i den undersökning
som
av

Kunskapslyftskommittén

gjort.

Kunskapslyftskommittén
förbättra
tiønshinder.

sina rutiner

rekommenderar
i mottagandet

kommunerna

av studerande

att
med funk-

SOU 1999:39
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Enligt
duell

läroplanen

för de frivilliga
finnas

studieplan

har i tidigare

delbetänkande

rande bör ha rätt till

skolforrnema

för varje

studerande.

SOU

planen bör innehålla

studieplan.

arbete

94

ska en indiviKunskapslyftskommittén

konstaterat

1998:51

en individuell
en beskrivning

Lpf

till fortsatt

stude-

att varje

Den individuella

studie-

mål med sina studier
av individens
med behov av särskilt stöd är den indiverktyg för en genomtänkt
ett extra viktigt
och

dit. För studerande

samt vägen
viduella
studieplanen

högkvalitativ
Såsom

utbildning.
redovisats

i avsnitt

7.9

finns

stadgat

SFS

1994:394

att

skolpersonalen

ska utarbeta

som har behov
hindrade elever

stödåtgärder.
Utredningen
av särskilda
om funktionsi skolan FUNKIS
föreslår i sitt slutbetänkande
SOU

1998:66

åtgärdsprogram

att åtgärdsprogram

ungdom

ska finnas

motsvarande

samt
åtgärdsprogrammen

finns

fristående
inte inom

för

elever

i alla skolformer
skolor.

Någon

i grundskolan

för barn

och

motsvarighet

vuxenutbildningen.

till

Det kan finnas

skäl att överväga om den rätt till studieplan som vuxenstuderande
har
idag ska kompletteras
med en rättighet att kräva åtgärdsprogram.
Diskussionen
kan vara särskilt
befogad när det gäller grundläggande
Å andra sidan bör
vuxenutbildning,
som är en rättighet för individen.
en
omfattande
till

svarighet

och noggrant
upprättad
åtgärdsprogram.

Kunskapslyftskommittén
med anledning

märksammade
Ansvaret

bär det yttersta
för att tillgodose

funktionshinder

kan

komvuxenheter
bör kunna

kring

förslag,

kunna

regeringens

utgöra

en mot-

proposition

och återkommer

till

med
att det finns personal på skolan som studerande
kan vända sig till för att fä sina behov av stöd uppoch tillfredsställda.
Rektor för den kommunala
vuxenut-

är viktigt
funktionshinder

bildningen

avvaktar

av F UNKIS
aktuellt.

gan om det blir
Det

studieplan

ansvaret för att utbildningen
görs tillgänglig.
det löpande stödbehovet
för studerande med

dock

där det finns

avsätta

studerande

inte

huvuduppgift.
Stora
vara rektors
behov av stödinsatser,
ett kontinuerligt
personal med särskilt ansvar för frågor

permanent
med funktionshinder.

Stödinsatser
I Skollagen
skolväsendet
det.

Den

1

funktionshinder

ligger

stora

och

9 §

stadgas att utbildningen
inom det offentliga
ska vara likvärdig
varhelst den anordnas i langjort av den
som Kunskapslyftskommittén
vuxenutbildningen
visar att situationen
för studerande med

kommunala
detta

kap

för vuxna
undersökning

skiljer
inte

enbart

sig

i olika

i skillnaden

små komvuxenheter,

utan

delar av landet. Förklaringen
till
i erfarenhet
och resurser mellan
lika mycket i komvuxenhetemas

411

till

inställning

med

på studerande

satsningar

liksom

hjälpmedelspolicy

tingens
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Lands-

funktionshinder.

och

CSN:s

försäkringskassomas

mellan olika
skiljer sig också
av studiefinansieringsfrågor
har
med funktionshinder
blir att studerande
delar av landet. Följden
i vissa kommuner
än i andra.
lättare att få stödbehov tillfredsställda
Kunskapslyftskommittén
att det ska vara avanser det orimligt

hantering

studehuruvida
av vilken del av landet man bor och studerar
tillfredsfår sina behov av stödåtgärder
rande med funktionshinder
bereds möjlighet
ställda och därigenom
att delta i den kommunala
bör alltid finnas.
tillgänglighet
vuxenutbildningen.
En grundläggande
hängigt

Det är anmärkningsvärt

otillgängliga

fysiskt

att en så pass hög andel av komvuxenhetema
för rörelsehindrade.

kvalitet

utbildningens

det

i

svenska

ska undersöka

Skolverket

U99/l/S.

uppdrag

har regeringens

Skolverket

är

att genomföra granskningar
av
U97/4444/S;
skolväsendet

vilka

och svårigheter

möjligheter

skolorna

till

förändringar.

det

första
elever

målen, samt lämna förslag
de nationella
har att uppfylla
under
De tre områden som särskilt uppmärksammades
undervisning
styrfunktion,
roll
rektors
1998
året
som
var
i behov av särskilt stöd samt läs- och skrivprocessen
som ett

grundskolor

har inte berörts.

vuxenutbildningen

med

arbete

skolornas

omfattning

och i mindre

i första

har i detta arbete

Skolverket

i undervisningen.

mobbning,

sex-

1999 ska Skolverket
och

granskat

Den kommunala

gymnasieskolor.
Under

hand

för
led

granska

samlevnadsundervisning

om droger.

samt undervisning

föreslår

Kunskapslyftskommittén

nästatt inför
kvalitetsgransksina
att i
frågan om anpassning
av

regeringen

år uppmana
Skolverket
av skolan uppmärksamma
för studerande
utbildningssituationen

kommande

ningar

vuxenutbildningen.

En tillgänglig

grad ett mått på utbildningens

i högsta

med funktionshinder
utbildning

och anpassad

i
är

kvalitet.

vuxenutbildningen/Kunav den kommunala
kan
utbildningsanordnare
läggs på externa
bedrivs
i
undervisning
uppstå. Ett exempel är när
speciella problem
har tagit
Få kommuner
lokaler
anpassats för rörelsehindrade.
som
till
Tillgängligheten
kurser.
i upphandlingen
med handikappaspekter
av

När

gäller

det

skapslyftet

den

där

utbildningslokalerna
viktig

del

Kommunen

i den

del

kurser

bör vara en
samt en anpassad utbildningssituation
Kunskapslyftskurser.
kommunala
upphandlingen
av

för anpassning av
bör även planera för hur extrakostnader
mellan
ska fördelas
med funktionshinder
studerande

utbildning

för

kommunen

och den privata

utbildningsanordnaren.

Kunskapslyftskommittén

föreslår

att kommunernas
tillgänglig

inom Kunskapslyftet
att göra utbildning
premieras
rande
med funktionshinder,

i

arbete för

för

tilldelningen

studeav
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statsbidrag

för

Kunskapslyftet.

kommunernas
ket

ansökningar

beakta

kunna

utbildning

bedömas

ningen

för

tillgänglighet
till

gänglighet

SFS

inom

I sin

och

till fortsatt

arbete

kvalitetsbedömning

av
bör Skolver-

Kunskapslyftet,

handikappanpassning.

Till-

och anpassning

bör
av utbildningen
de kvalitetsparametrar
i
Förordsom

1998:276

om

statligt

stöd

till

särskilda

sats-

på vuxna avser åtgärder "som behövs för att bedöma
olika utbildningsanordnares
förmåga
och lämplighet
att genomföra planerad
verksamhet"
7 § 5 p samt åtgärder "som
ningar

behövs för

att säkerställa

utbildningens

kvalitet"

7 § 7 p.

Principema

och jämlikhet
utom delaktighet
som FN:s standardregler
går från, innebär att människor
med funktionshinder
har rätt till det stöd
de behöver inom det reguljära
på den plats där
systemet för utbildning
de bor Utrikesdepartementet

mil.,

i Kunskapslyftskommitténs

undersökning

inför
inom
till

stödinsatser
att finansiera
för
den
kommunala
ramen

tveksamheten

svaret

för att utbilda

för

Några
har

studerande

av intervjupersonerna
uttryckt
tveksamheter
med

Vuxenutbildningens

funktionshinder

budget.

Orsaken

skulle gå ut
att sådana satsningar
kvalitet.
Det finns även uppfattningar
om att anmänniskor
med funktionshinder
ligger på någon

är farhågor

över undervisningens

1995.

över

annan utbildningsanordnare
Med FN:s standardregler

den

än

kommunala

vuxenutbildningen.

som utgångspunkt
menar Kunskapslyftskommittén
att detta är ett felaktigt sätt att se på det kommunala
ansvaret
för människor
i behov av särskilt stöd. Det behövs en attitydföråndring
och kompetensförstärkning
nala vuxenutbildningens
funktionshinder
föreslår

vad gäller

kommunernas

och den kommu-

skyldighet

vuxenutbildning

Bemötandeutredningen

med
att erbjuda kommuninvånare
kvalitet.
sitt
slutbetänkande
hög
I
av
SOU
1999:21
att Sisus ska få i upp-

drag att utarbeta och ansvara för ett nationellt
kompetensutvecklingsska bemöta människor
med funkprogram om hur myndighetspersoner
tionshinder.

Myndighetskontakter
Få av de komvuxenheter
med har ett utvecklat

varit i kontakt
som Kunskapslyftskommittén
med andra myndigheter.
samarbete
Det finns

uppgifter

med funktionshinder
tenderar att
som tyder på att människor
mellan stolama
inte
samarbetar
myndigheter
på ett
att
p.g.a. av
effektivt
påpekas hur betydelsefullt
det är
sätt. Från handikapprörelsen
och andra myndigheter
och organ har ett bra
att utbildningsanordnaren
falla

samarbete.

Kunskapslyftskommittén
ordning

mellan

samhet

som

önskar

se ökat samarbete och bättre samoch olika instanser som har verkutbildningsområdet.
Det är möjligt
att Kun-

utbildningsanordnare

gränsar

till

413
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Såsom redoatt ett sådant samarbete utvecklas.
omfattande
samarbete
föranlett
Kunskapslyftet
har
5
ett
och utstatliga myndigheter
kommunala
förvaltningar,

kan leda till

skapslyftet
visats

i kapitel

mellan

olika

föranlett
av olika slag. Ett exempel på samverkan
där
Borlänge,
i
Kun"Uppsvinget
Kunskapslyftet
projektet
är
av
nämnder,
kommunala
arbetsförmedlingen,
skapslyftsorganisationen,
för psykiskt funkm.fl. samverkar
i en utbildning
försäkringskassan

bildningsanordnare

med lätt utvecklingsstörning.

och människor

tionshindrade

som tycks råda mellan
har komvuxenhetema
ett
CSN:s
hantebra samarbete med CSN, medan man på andra håll finner CSN:s
finner det
och långsam. Kunskapslyftskommittén
ring både oförutsebar
mellan olika
sig så mycket
skiljer
otillfredsställande
att hanteringen

Anmärkningsvärd
lokalkontor

är den inkonsekvens
i landet. I några kommuner

lokalkontor.

Kunskapslyftskommittén
till frågorna

komma

kring

och hänvisar

med funktionshinder,
sion som förs

i avsnitt

arbete

Försäkringskassans

till

den diskus-

kring

finansiering

att de lokala försäkringskasmed bibehållen
studiedeltagande
ersätt-

påpekar
gäller

att det är viktigt

den egna personalengäller över hela landet.

de studerande

så att samma förutsättningar

vidare

med frågor

är förknippat

av studier.
till
soma har olika inställning
ning. Även för Försäkringskassan
både till

tills

7.2.

Reumatikerförbundet

tionen

återavser att i sitt slutbetänkande
för studerande
studiefinansiering

och till

att informafungerar

Särvux

17.4

ökar kraftigt. Trots detta är det en liten del av
Någon
studerar.
Särvux är en egen utbildningsfonn.
som
vuxenutbildninggrundläggande
för
gäller
motsvarande
den
rätt
som
för vuxna att delta i särvux finns inte. Det kan ifrågasättas
om inte
ska ha en lagmed utvecklingsstörning
också människor
motsvarande

Antalet

deltagare

i särvux

målgruppen

rätt till studier på grundsärskolenivå.
framfördes
tankar
första delbetänkande
Kunskapslyftskommitténs
I
däremot
inte
Kommittén
har
på rättighet till studier på gymnasial nivå.
på gymnasial nivå för
uttalat någon uppfattning
om rätt till utbildning
stiftad

människor

van.
I Skollagen

0

utvecklingsstörning

med

12

motsvarande

kap 12 § finns redan inskrivet

den som påbörjat
den
fullfölja

utbildning

-

gymnasiesärni-

att

på en kurs i särvux

också har rätt att
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undervisningen
tillgodogöra

ska upphöra

till fortsatt arbete

att
om eleven saknar förutsättningar
eller annars inte gör tillfredsstäl-

sig utbildningen

lande framsteg.
En annan fråga är vilka för- och nackdelar
som finns med att särvux
utgör en egen utbildningsform.
Den egna utbildningsfonnen
ger i sig
inte några garantier för ett bättre omhändertagande
i undervisningssituationen.

kan däremot

Den

från övrig

utanförskap

ge upphov
vuxenutbildning.

Kunskapslyftskommittén

till

gränsdragningsproblem

återkommer

i sitt slutbetänkande

frågan

om särvux även fortsättningsvis
utbildningsform
samt till frågan
om

grundläggande
Som framgår

och gymnasial

i kapitel

14 erhåller

och

bär
alla

utgöra
vuxnas

till

en egen
rätt till

utbildning.

deltagare

isärvux

i genomsnitt

cirka

två undervisningstimmar

accepteras som
per vecka. Det kan givetvis
någon form av förströelse
eller liknande, men det kan knappast accepstudier i syfte att nå ett studiemål,
exempelvis
teras som meningsfyllda
avslutade studier på grundsärskolenivå.
När riksdagen beslutade om att
för cirka åtta år sedan, så torde inte
ta bort spärren för heltidsstudier
avsikten
ha varit att ge de studerande
två timmars
undervisning
per
vecka.
I

Förordning

om vuxenutbildning
slås fast att undervisningen

1992:736

och att enskild
särskilda skäl.

visning

undervisning

för

utvecklingsstörda

SFS

ska bedrivas
endast

som gmppunderfår anordnas om det finns

Av såväl pedagogiska
att i görlisom sociala skäl är det önskvärt
och istället ge deltagarna möjgaste mån undvika enskild undervisning
lighet att berika varandra utifrån sina olika erfarenheter.
Så sker för
närvarande
inte i de olika kommunerna.
vanligtvis
Det kan delvis förklaras

och glesbygdskommuner
av praktiska problem i små kommuner
deltagare
avstånd
knappast
stora
men
av samma skäl i stora
Ändå är antalet elever
kommuner.
undervisningsgnipp
lägre i storper
städer och förortskommuner
än i landet i stort. Det är inte troligt att de

få

studerande

i sådana grupperingar.
ges optimala studiemöjligheter
För att utbildningen
ska kunna betraktas som kvalitetsmässig
krävs,
förutom
själva
håller
undervisningen
hög
pedagogisk
standard,
att
en
att studiedeltagarna
skild undervisning
är fallet

ges fler undervisningstimmar
bedrivs i mindre utsträckning

i veckan och att enän vad som idag ofta

i kommunerna.

Kunskapslyftskommittén
granskning
innevarande
betänkande

fram mot den
ser med intresse
ska genomföra
under
av särvux som Skolverket
år och återkommer
så
behövs
i
sitt
slut- om
med förslag.

415
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Folkhögskolan

17.5

med

Människor

samt arbetslösa

invandrare

funktionshinder,

är, enligt

till folkhögskolan,
grupper som
som finns för statsbidraget
till. De uppgifter
vända
sig
särskilt
ska
folkhögskoloma
som Folkbildför 1998 tyder på att man har
i årsredovisningen
ningsrådet redovisar
de villkor

att nå dessa grupper. Folkhögskoloma
att ta emot alla sökande med funktionshinder.
är bristfällig,
allt att den fysiska tillgängligheten

väl med

lyckats
möjlighet
framför

har kapacitet
riktar

sig till

och att
och
anpassning
kräver
mest
som
med behov av tolk i undervisningssi-

som har sökande
tuationen
är bristen på tolkar ett skäl till
kande tillträde till utbildningen.
Den största

studerande

andelen

funktionshinder

man tvingas
finns

neka

sö-

på folk-

kan ansöka om
undervisning
med
av

Folkhögskoloma

egna Kunskapslyftskurser.
statsbidrag för extrakostnader
med

varför

med funktionshinder

högskolans
deltagare

är

att man inte
som särskilt

för de deltagare

stöd. För skolor

särskilt

inte

Orsakerna

att ta emot fler deltagare - både på kurser
och andra kurserdeltagare med funktionshinder
saknas

finansiering

har dock

förknippade

och deltagare

med invandrarbakgrund.

ansökte
som folkhögskolorna
under
Kunskapslyftsplatserna
på
32
procent
om extra bidrag
andelen
17
funktionshinder
1998. För deltagare med
höstterminen
var
som folkprocent. Lägger man till de deltagare med funktionshinder
inte ansökt om särskilt bidrag för, stiger andelen studehögskoloma
Tillsammans

andelen

uppgick

för

till

ytterligare.

rande med funktionshinder

lyckats

folkhögskolan

Att

studerande

med funktionshinder

en så pass hög andel deltagare
på att man har ett gott anseende och

rekrytera

är ett tecken
med funktionshinder

goda utbildningsmöjligkartläggning
Kunskapslyftskommitténs
heter. Detta styrks
av
av
exempel på att
flera
där det finns
vuxenutbildningen
den kommunala
kan erbjuda

människor

bl.a.

vuxenutbildning
för kommunal
uppger att de rekommendeSom
funktionshinder
söka
sig till folkhögskolan.
med
människor
att
rat
erfarenhet
har
folkhögskolan
större
bland
orsak har
annat angetts att
av
och ett arbetssätt som gör
med funktionshinder
att utbilda människor
företrädare

att ta hänsyn till studerande med särskilda behov.
är avsevärt mycket högre
Att andelen deltagare med funktionshinder
utbildstatsfinansierade
den
övriga
på
än
på Kunskapslyftsplatserna
utbildning
den
innebär att det är
ningen inom folkhögskolan
som till sitt
det lättare

normalt

innehåll

den största

lockar

inga

exakt

tionshinder

ligger

åtagande som
ramen för det kommunala
Det finns
deltagare med funktionshinder.
med
funkstuderande
andelen
uppgifter
över
inom

andelen

jämförbara
i kommunal

vuxenutbildning

respektive

motsvarande

ut-

som finns pekar dock entydigt
är den utbildningsform
på att folkhögskolan
som har den största andeutbildningsformerna.
de
två
funktionshinder
med
len studerande
av

bildning

på folkhögskola.

De uppgifter

SOU 1999:39

Reflexioner och förslag

Det faktum att en tredjedel
av de som
Kunskapslyftskurser
är i behov av någon
form av förstärkta
lärarinsatser
och att
arbetsformer
frågan om folkhögskolans

till fortsatt arbete

går på folkhögskolans

egna
stöd
oftast
i
extra
av
andelen ökar ger upphov till
och roll i samhället/utbildform

som en följd av att detta. Att folkhögskolans
riktning
naturligt.
I vilken
en eventuell
eller inte är främst en fråga
sker och om den är önskvärd
förändring
själv bör ta ställning till.
som man inom folkbildningen
i allt större utsträckning
Det finns tecken på att folkhögskolan
ses
förändras

ningssystemet
roll

förändras

kanske

är

med funktionshinder
som vill skaffa
som en resurs för människor
sig. Kunskapslyftskommittén
eller vidareutbilda
gymnasiekompetens

sig

som finns
anser att det är bra att man tar till vara på den kompetens
där företrädare
En utveckling
inom olika delar av vuxenutbildningen.
för

och kommunal

myndigheter

människor

rekommenderar

med

vuxenutbildning
funktionshinder

i ökad

utsträckning

att söka sig till folkför
lämpad
speciellt

utbildningsformen
eftersom
anses
människor
med särskilda behov, ger dock upphov till flera frågor.
Är det för att alternativ
saknas som andelen deltagare med funkTill de kurser som vänder sig
folkhögskolan
ökar
inom
tionshinder

högskolan,

särskilt

med funktionshinder

till deltagare

av de kurser
motsvarande

finns, med undantag

för vissa

och dyslektiker,
som riktar sig till utvecklingsstörda
vuxenutbildningen.
alternativ
inom den kommunala

inga
Folk-

kan här sägas ha hittat en egen nisch. Däremot kan Kunoch i viss mån de allmänna kurserna, i detta samskapslyftsplatsema
till den kommunala
manhang,
snarast sägas utgöra ett komplement

högskoloma

vuxenutbildningen.

Folkhögskolan
att rekrytera
vill

dock

har, enligt

deltagare

med

kommitténs
funktionshinder.

bedömning,

lyckats

väl med

Kunskapslyftskommittén

söker sig till en
till att människor
att anledningen
i första hand bör vara att man vill delta i en utbildtraditionellt
står för
på de värden som folkhögskolan

understryka

folkhögskolekurs

som bygger
handikapp
och inte för att det saknas andra alternativ.
Det övergripande
ska delta inom
med funktionshinder
målet är att studerande
politiska

ning

ramen för samma
inom folkhögskolan

Utvecklingen
som övriga befolkningen.
Flera kurser och folki motsatt riktning.
har
sig särskilt till deltagare med funktionshinder

utbildningar

går delvis

som riktar
under den senaste tiden. Kunskapslyftskommittén
anser att man
bör sträva efter att ha gemensamma
i enlighet med FN:s standardregler
kurser. Det finns alltså skäl att ifrågasätta om den undervisning
som ges
särskilda kurser inte i större utsträckinom ramen för folkhögskolomas

högskolor
startats

ramen för det ordinarie kursutbudet.
skäl och omständigheter
som gör det särskilt lämpligt med
speciella kurser. Flera av de kurser som ges har t.ex. som mål att stuefter kursen ska klara ett eget boende med hjälp av assidiedeltagaren

ning kan ske inom
Det finns

stans.
14 19-0609Vuxenutbildning
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Det resursfördelningssystem
i kombination

betytt

med de medel
för

mycket

de enskilda

med funktionshinder

deltagare
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har
som skapats av Folkbildningsrådet
Sisus fördelarmed största sannolikhet

folkhögskolomas

möjligheter

att anta

och bereda dem goda studievillkor.

Ge-

10 av de särskilda medel som finns för studerande
med funktionshinder
i vuxenutbildningen
visar att, med 16 procent av
det också bör finnas
medel
till
folkhögskolan,
samtliga statliga
som går
i kapitel

nomgången

för att erbjuda deltagare med
handlingsutrymme
ett stort ekonomiskt
funktionshinder
med övri ga studerandes.
utbildning
likvärdig
är
en
som
inte kan få bidrag för att finansiera insatser som
Att folkhögskolorna
skulle behövas för att kunna utbilda alla sökande med funktionshinder,
får till

följd
till

hänvisning

tvingas neka sökande plats med
att vissa folkhögskolor
där alla som söker till
resursbrist.
Ett utbildningssystem

och heller inte speockså kan antas är inte genomförbart
en utbildning
ciellt kontroversiellt.
Att sökande, som annars skulle ha antagits, nekas
till en utbildning
på grund av ett funktionshinder
tillträde
är däremot,
kommitténs

enligt

mening,

diskriminerande.

bör vara att

Målsättningen

detta inte ska få förekomma.
skulle

Kortsiktigt

av de problem som finns
kunna
med funktionshinder

flera

för studerande

insatser

med att finansiera
lösas med en för-

1998 översöktes Sisus
av statliga medel via Sisus. Budgetåret
kronor. Därtill kommer kostnader för
med ca 11 miljoner
tilläggsbidrag
de deltagare som inte kunnat antas på grund av att deras hemkommuner
delavslagit deras ansökan om bistånd för att betala folkhögskolomas

stärkning

tagaravgifter

för boende

Det finns

och omvårdnadsinsatser.

som talar för att de öronmärkta
tionshinder
bör öka. Ett starkt

statliga

medlen

för deltagare

skäl är att det garanterar

faktorer

med funk-

att antalet

sö-

till utbildningen
minssom nekas tillträde
det faktorer som talar mot en ensidig förstärkning
av de medel som staten riktar till särskilda insatser för deltagare med
funktionshinder
på folkhögskoleområdet.

kande

med funktionshinder

kar. Samtidigt

finns

En förstärkning
funktionshinder

av de särskilda medel som riktas till deltagare med
ska, i enlighet med de regler som gäller för den statliga

i första hand finansieras
genom en motsvarande
omandra
Sett
i ett bredare perspektiv
utbildningsresurser.
när
av
eventuella
det gäller vuxenutbildning
bör man därför ställa frågan var
ökade
medel
statliga
gör mest nytta när det gäller
att förbättra

budgetprocessen,
fördelning

förutsättningarna
livslånga

för

människor

med

funktionshinder

att delta

i det

lärandet.

öka de statliga medlen för särskilt stöd
genom en punktinsats
lösning. Den utveckfolkhögskolan
garanterar inte en långsiktig
tyder på att andelen studerande med
ling som sker inom folkhögskolan
ökar vilket
kan förväntas
stiga i
funktionshinder
gör att kostnaderna
Att

inom

framtiden.
av de medel som Sisus förfogar över löser inte de proför deltagaravdeltagare har med att hitta finansiering
vissa
som

En ökning
blem
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för boende

gifter

mellan

Gränsen

till fortsatt

arbete

och omsorgsinsatser
tar ut.
som vissa folkhögskolor
vad som är deltagaravgifter
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lar av de kostnader
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Ser man enbart till den finansiella
men som måste finansieras.
verksamheten
vid skolor som vänder sig till de deltagare som har det
verksamav stöd, står den folkbildande
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del av den ekonomiska
omsättningen.
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allra mest omfattande
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några skolor uppgår
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heten

och särskilt stöd för deltagare med funktionshinder
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täcker via deltagaravgifter,
dvs. i
De kostnader som folkhögskoloma
huvudsak

kostnader

för

anpassat

boende

för rehabiliterings/aktivitetscentrets

ramen
på kommunerna.

Att en kommuninvånare
i vissa fall kunna innebära minskade

skulle

finansierar.

mellan

deltar

i en folkhögskolekurs
kostnaderna
för en kommun
assistanskostnader
som kommunen
nor-

i och med att Sisus finansierar
malt

samt stöd och service inom
verksamhet,
ligger normalt

av den ansvarsuppdelning
som finns
och stat är det tveksamt om staten bör
för att finansiera
kostnader som normalt lig-

bakgrund

Mot

landsting

kommuner,

in och ta ett större ansvar
ansvar.
ger inom kommunernas
Kommunernas
munala

olika

här sammanhanget
redas tillträde

till

tolkningar

och ställningstaganden

i första

hand Socialtjänstlagen,

utifrån

åtagandet,

av det kominnebär i det

att det som blir styrande för om en sökande kan been kurs avgörs av i vilken kommun den sökande råkar

vara mantalsskriven.
Ansökan om bistånd

för deltagaravgifter
ligger utanför det som prebistånd
Socialindividens
till
enligt
Socialtjänstlagen.
rätt
som
nämndens
biståndsbeslut
kan i regel inte överprövas
sak.
i
Kommuciseras

ha möjlighet
måste naturligtvis
att
nerna som ansvarar för socialtjänsten
ställa kostnaden för ett visst bistånd/insats
mot den bedömda nyttan av
bebiståndet.
ställs dock denna kommunala
I det här sammanhanget
slutanderätt
delta

med funktionshinder
att människor
som vill
ska ha lika möjligheter
och samma rätt till

mot principen

i vuxenutbildningen

som alla andra.
De skillnader
sätt att bedöma
som finns när det gäller kommunernas
och tillämpa
Socialtjänstlagen
är i grunden ingen utbildningspolitisk

utbildning

fråga. Den har uppmärksammats
Socialtjänstlagen
Socialtjänstutredningen

är

inom

för

närvarande

dir.
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för
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ska lämna
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den enskilde
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av en större tydlighet när det gäller avgränsningen
till
ska
också
lämnas
Förslag
och skyldighetslagstiftningen.

kommunen

rättighetshur tillsynen

kan förbättras

över socialtjänsten

och effektiviseras.

återavser att i sitt slutbetänkande
särskilda
finansieringen
till frågan
av
om hur
bär ske.
med funktionshinder
för studerande

Kunskapslyjtskømmittén
komma
insatser

knutna till
som har egna resurscenter/aktivitetscenter
folkhöginom
har i mångt och mycket en särställning
folkhögskolan
skolan. Vid dessa skolor har man med tiden byggt upp en omfattande
erfarenhet och kompetens vad gäller att undervisa de grupper man vänundervisar
der sig till. Även vid de folkhögskolor
som regelbundet
De folkhögskolor

med funktionshinder

deltagare

inom
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för det allmänna

kursutbu-

kompetens byggts upp. Det är möjligt att det går att
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erbjuds ett särskilt
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som ett nationellt

att fungera

uppdrag

vad gäller

utveckla

och sprida kunskap.

resurscenter

för

att

återavser att i sitt slutbetänkande
komma till frågan om hur de erfarenheter och den kompetens
att erbjuda vuxna med funksom finns inom folkhögskolan

Kunskapslyjtskommittén

tionshinder

en utbildning

av god kvalitet

tillvaratas

på bästa

sätt.

Sisus bidrag

till assistanskostnader

Ökningen av andelen
två delar:

ning

inom

med funktionshinder

deltagare

kan sägas bestå i

dels i en ökdels i en ökning inom det allmänna kursutbudet,
kurser som riktar sig särskilt till studerande med funktions-

kan sägas att deltagarna inom ramen för det allmänna
inom ramen for de
kursutbudet
är flest till antalet och att deltagarna
särskilda
kurserna
är de som ställer störst krav på folkhögskolornas

hinder.

Generellt

förmåga

att erbjuda
finansieringssystem

anpassningar

och särskilt

stöd. Tanken

bakom

det

är att det ska
som byggts upp inom folkhögskolan
stöd
till studeför enskilda folkhögskolor
underlätta
att ge service och
En effekt
rande med funktionshinder
inom det allmänna kursutbudet.
av att antalet deltagare i kurser
funktionshinder
med omfattande

deltagare

med funktionshinder

En växande
ca 7 miljoner

som vänder sig särskilt till människor
ökar, är att möjligheten
att integrera
minskar.
i det allmänna kursutbudet

del av folkhögskolans
av totalt ca 40 miljoner

om tilläggsbidrag
bidrag för assistansrör
-

ansökningar
1998
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att

kostnader

för de deltagare
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vet tillgodosett.
avseendet från
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av Sisus två statsbidrag utgår i det här
diagnos och inte från deras behov. Beslut

mening,
assistans bör, enligt Kunskapslyftskommitténs
om att bevilja
utgå från behovet av assistans och inte utifrån orsaken till behovet.
anser att behovet av ett stöd i första
bör vara styrande för de statsbidrag
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följer den försöksverksamhet
som myndighesus. Kommittén
assistans vid två folkhögskolor
med samordnad
ten bedriver
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han

och avser att återkomma

till frågan
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SCB,

1998a, Databas,
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42 1998.
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1997 och 1998.

om personalutbildning
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utbildning

satsningar

på

av vuxna.

Förordning

SFS 1998:276,

stöd till särskilda

om statligt

Förordning

egenskapskrav

om statligt

inom skolväsendet.
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Reservation
Många

regler

särskilda

och

ledamoten

av

yttranden

Beatrice

Ask

av de förslag som lämnas handlar om att rätta till
inom ramen för den pågående försöksverksamheten.

m
eller förbättra
Moderater-

vad avser antalet platser mm har redovisats
i andra
nas uppfattning
delbetänkande.
Emeloch behöver inte upprepas i detta
sammanhang
utvecklingen,
lertid finns några apsekter som rör mer den långsiktiga
där jag har anledning att anmäla avvikande mening.
drar ner på basororoas av att kommuner
och föreslår att
vuxenutbildning
avseende grundläggande
ganisationen
vid ansöskall kunna bli en del av underlaget
satsningar på grundvux

Kunskapslyftskommittén

kan om statsbidrag
inom Kunskapslyftet.
differentierade
statsbidrag
slog kommittén
Jag anser att kommunerna
vilket
gande vuxenutbildning,
kandet.
skälen
När

Om

I förra

delbetänkandet

före-

i samma syfte.
framgent skall ha ansvaret för grundlägredan i det förra delbetänjag framhöll

för försöksverksamheten
ges undergrävs
det
redan
deras
uppgift.
bekosta
är
att
som
förordar jag att ett fristående
uppgifter
Skolverkets
utvecklas.
kommittén
lämnar kan
De synpunkter
medel

statliga

för kommunerna
det gäller

utvärderingsinstitut

Kombinationen
av tanken på ytterligare
enligt
vad
finansiering
avser
av vuxenutbildningen
engagemang
aktivare
Skolverk
vad
pedagogik
gäller
etc
om ett
ovan och önskemål
varför jag
riskerar
i ett längre perspektiv
att leda till centralstyming,

stödja

en sådan

utveckling.

statligt

ifrågasätter

berörda

med utbildningens
terna

för

förslag.

Uppföljning

och utvärdering

i kombination

är som jag ser det de centrala drivkrafför
formerna
för och innehållet
av utbildning

avkastning

att utveckla

vuxna.
Behovet

på utbildningsområdet
är stort, vilket kornav forskning
skall kunna
generellt
utbildning
konstaterar.
Hur forskning
om
diskuteras
tillgodo
och komma
även
avnämarna
ges ökat utrymme
inom ramen för utredningen
Detta tillsammans
om lärarutbildningen.

mittén

med att forskningspolitiken
i sin helhet
inte nu vill förorda en bestämd modell.

är under omprövning

gör att jag
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alltför
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snabb
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av antalet platser i kunskapslyftsprojektet
takt. Vi befarar att konsekvenser
i form
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har uppstått.
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till

har

skett

i

av bristande
exempel människors

möjligheter
sämsta

sig utbildningen.
att på ett tryggt sätt kunna tillgodogöra
har inte haft tillräcklig
vetskap om studieñnansieringen
och i
fall har de inte erhållit det stöd som de är berättigade
till för att

CSN:s

medel

Många

för månaden

varit

slut. Vi

ska
anser att varje människa
vid antagning
av utbildningsplats
vara medveten
om de ekonomiska
villkor
gäller.
och
Utbyggnaden
studieplatser
möjlighet
att få
som
av
hör ihop och balansen måste prövas i samband med
studiefmansiering

resurstilldelning.
Vidare

lågutbildad
till
anser vi att varje
som är berättigad
ska ha samma möjligheter
att deltaga oavsett om vederhar arbete eller ej.

"kunskapslyft"
börande

Kristdemokratema

anser att på samma sätt som grundläggande
för de som inte har grundskolekompevuxenutbildning
är en rättighet
Samma villkor
ska gälla för kommutens ska Särvux vara en rättighet.
beträffande
erbjudande
platser.
nerna
av
Om inte våra synpunkter
att återkomma

med yrkanden

i det fortsatta

arbetet vinner

i slutbetänkandet.

gehör avser vi
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Särskilt

Reservationer

Ulf

yttrande,

I delbetänkande

2 redovisas

anser att redovisningen
under kunskapslyftets

Nilsson

olika

fp

uppföljningar

Jag
av kunskapslyftet.
på många sätt ger en klar bild av situationen
första år, utifrån tillgängliga
fakta.
Många all-

männa tankar inför framtiden
Utisom förs fram är också intressanta.
från regeringens
direktiv
betänkandet
jag
på
många
att
anser
ger svar
viktiga
frågor. Därför har jag inte sett någon anledning
att reservera

mig i samband

med betänkandet.

Den tidsbegränsade

har dock i flera avsesatsningen kunskapslyftet
på ett annat sätt än vi i folkpartiet
hade önskat. Vi anförsvårat seriös diskussion
ser att den snabba volymökningen
om kvaliteten. Samtidigt anser vi att bidragssystemet
gynnat vissa grupper och

enden utformats

missgynnat

egentligen

andra. Det är dessutom
fått att komma

i dag oklart

vilken

in på arbetsmarknaden

hjälp människor

genom

kunskapslyf-

tet.
Inför slutbetänkandet
vill jag redan nu deklarera att jag eftersträvar
hållbar
för vuxenutbildningen.
långsiktigt
organisation
Jag anser inte
en
den
modell
för hur
tillfälliga
kunskapslyftssatsningen
självklar
att
är en
ska utformas.
morgondagens
vuxenutbildning
Ett system måste skapas,
där var individ
har rätt och möjlighet
att skaffa
oavsett om han/hon är arbetslös eller inte.

gymnasiekompetens,
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Kommittédirektiv

Dir.
Ett

nationellt

Beslut

för

kunskapslyft

vid regeringssammanträde

Sammanfattning

1995:67

vuxna
den 1 juni

1995

av uppdraget

för att bevara och utveckla vår Välfärd och förhindra
tvåtredjedelssamhälle
är att Sverige skall utvecklas
ett
av
där
alla
människor
får reella möjligheter
kunskapssamhälle,
att
som ett
roll
för
stimulera
vidareutveckla
central
Utbildning
spelar
sig.
att
en

Huvudstrategin
uppkomsten

den ekonomiska

tillväxten.

tillkallas
med uppdrag att
sammansatt kommitté
för vuxna som
i ett första steg föreslå mål för ett nationellt
kunskapslyft
för
lärande.
Kommittén
skall
därvid bedel
livslångt
strategi
i
ett
en
en
döma
En parlamentariskt

- om
behöver

de allmänna

målen

för

den samhällsstödda

hur dessa mål skall kompletteras
utbildning.
Arbetet

skall

avspegla

erlig utbildning
kraven
-

vuxenutbildningen

revideras,

vilka

utbildningar

hela vuxenutbildningen

och fortbildning

på kunskap

bedöma

för att omfatta

som vuxna
skall
höjs. Kommittén

satsningar

det behövs

och på andra

ning,
denna bedömning
- göra

former

alla former

och visa vilken
behöver

på grundläggande
av fortbildning

ur den enskildes,

av vuxen-

samhällets

kontinu-

i ett samhälle

där

och gymnasiaoch vidareutbildoch arbetslivets

perspektiv.
Kommittén

skall i ett andra steg, med beaktande
finansiering,
om ansvaret för utbildningens

av den centrala

frågan
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1

finansieansvar som skall vila på den offentligt
för olika typer av utbildningsinsatoch på arbetslivet

ställning till
- ta
rade utbildningen
ser,
föreslå
veckling.

vilket

vilket

ansvar

individ

bör ta för sin egen kompetensut-

skall också

Kommittén

utsträckning

analysera i vilken
och organisationen
ställer

varje

de ökande

nuvarande

för vuxenutbildning

former

tillfreds-

vuxenutbildningen

av den samhällsstödda
behoven av återkommande

utbildning,

som leder till en raen ansvarsfördelning
och
till
samhällets
att så många Vuxna
tionell användning
resurser
av
de behöver och önskar,
som möjligt kan ta del av den utbildning
roll, omarbetsmarknadpolitikens
med kommittén
i samverkan
om
analydir. 1993:132 och 1995:33
och avgränsning
fattning, inriktning
definiera

och föreslå

roller

sera samspelet
vuxenutbildningen

den

och

arbetsmarknadsutbildningen

mellan

övriga

och skolan,

i utbildningssystemet
att påtagligt öka flexibiliteten
intill successiv
möjlighet
arbetssätt
föreslå
ett
som ger
genom att
för
arbete
avbrott
utbildning,
individualiserad
tagning, mera
m.m.
pröva

möjligheten

Kommittén

skall vidare

överväga om vuxna skall
kärnämnen.
nasieskolans

Slutligen

garanteras

att få utbildning
bl.a. skall
kommittén

möjligheter

om vuxna har tillfredsställande
nivå och föreslå åtgärder,
på gymnasial
bedöma

varvid

rätt till

utbildning

i vissa av gym-

skall kommittén

utvecklingen

den pedagogiska
överväga åtgärder som kan stimulera
vuxenutbildningen.
inom den samhällsstödda

Nya förutsättningar

någonsin

på en hög nivå på befolkningens
tidigare. Det hänger naturligtvis

hällets

föränderlighet

Kraven

och

är i dag större än
ihop med det moderna sam-

utbildning

Utbildning

komplexitet.

är

inte

längre

Det
någonting
som en människa slutför en gång för alla i ungdomsåren.
lärande som ger alla
på ett livslångt
satsningar
behövs omfattande
sig. En snabbt växande
människor
reella möjligheter
att vidareutveckla

informationsmängd,

ökande

kontakter

och samarbete

med

omvärlden

ställer delvis
villkor
i såväl
och förändrade
som arbetsliv
allt mer med hjälp av
konkurrerar
Näringslivet
nya krav på människan.
blir de
Därigenom
med
produktion.
än
produktionssystem,
snarare
samhällsliv
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anställdas

kunskapsnivå

talintensivt

allt viktigare-

vi går från ett arbetskunskapsintensivt
arbetsliv.

till ett alltmer

Kunskap för ett uvecklat

och kapi-

medborgarskap

Det livslånga

lärandet är en demokratifråga.
Människor
måste ha mera
med andra kan forma
att säga till om i sin vardag så att de tillsammans
framtiden.
För att som individ bli stark nog att erövra vardagsmakten
är
hög
utbildningsnivå
viktig.
Med
utbildning
självförtroende,
växer
en

självtillit

och identitet,

öva inflytande

ling

och därmed

över sin situation

ökar de reella

i arbetet

vi sett de senaste åren där makt

digheter

och organisationer
till

har överförts

till inidivider

att utDen utveck-

från centrala

mynorgan, bär på möjden enskilda
människan.

och lokala

och ansvar for
till stor del kommer att
att de nya möjligheterna
och etablerad elit.
utnyttjas av en välutbildad
Utbildning
instrumenten
för att skapa rättvisa,
är ett av de viktigaste
och jämställdhet
mellan enskilda människor
jämlikhet
och mellan olika

ligheter

Samtidigt

ökat

möjligheterna

och på fritiden.

finns

inflytande

risker

Utan de omfattande
insatser som gjorts under
grupper av människor.
årtionden
skulle vi haft ett långt mer segregerat samhälle än vi har. För
har vuxenstudier
många kvinnor med kort utbildning
vart början till ett
och annan
utgör svenskundervisning
nytt liv. För många invandrare
länk in i det svenska samkompletterande
utbildning
en förmedlande
hälls- och arbetslivet.
För arbetslösa utgör den samhällstödda
vuxenutchans att stärka sina möjligheter
en viktig
fäste på arbetsmarknaden.

bildningen

att på nytt

fot-

Utvecklingen
in i ett samhälle med en ökande infonnationsmängd
bär på en rad möjligheter
men medför också nya problem. Hur människor förhåller
sig till all den information
som finns att tillgå i det moderna samhället

När stora grupper av människor
är en jämlikhetsfråga.
till information
och inte kompetens att omforma
infor-

inte har tillgång

mation till kunskap uppstår nya klasskillnader,
där gränsen dras mellan
dem som kan och dem som inte kan bearbeta och i sin vardag införliva
den information
som finns tillgänglig.
finns nära en miljon människor
Enligt Statskontorets
uppskattning
i
åldern 20-54
år som i formell
endast har folkskoleeller
mening

grundskoleutbildning.
ningsnivå

mellan

Det

råder

forfarande

män och kvinnor,

tioner

och mellan

befolkning

jämna

ut klyftorna

riskerar

i olika

mellan
regioner

i utbildstora skillnader
olika företag och organisai landet.

en tredjedel av befolkningen
sad till kortvariga
lågavlönade

arbeten

med försämrat

och dålig självkänsla

självförtroende

Om vi inte lyckas

vi att hamna i ett tvåtredjedelssamhälle,
där
på grund av bristande utbildning
hänviär
eller långvarig

arbetslöshet,
som följd.

ofta
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för
är det särskilt viktigt med utbildning
av hög arbetslöshet
människors
får stå som motto för
lärandet
framtiden.
Det livslånga
förbättra sin ställning på arbetsmarknaden,
strävan att genom utbildning
I tider

i den peröver det egna arbetet och vidga perspektiven
tillägnar
människor
nödvändigt
Det är
att vuxna
sonliga utvecklingen.
granska
kritiskt
sig en förmåga både att anpassa sig till och att samtidigt
de nya förhållanden
som ständigt uppstår i samhället.

öka inflytande

för arbetslivet

Kunskap

till nya och
och produktionen
att anpassa arbetslivet
land som
exportberoende
litet
för
avgörande
att
ett
är
och
sysselsättvälfärd
bibehålla
och
Sverige skall kunna öka tillväxten
samt deras förmåga att ankunskaper och arbetsvilja
ning. Människors

En god förmåga

villkor

förändrade

i förändring
och aktivt medverka
av
ny teknik
och
därkonkurrensfördelama
framtida
de
kan
arbetsorganisation
ge
med de nya jobben. Det ställer krav på ökad kompetens på alla nivåer.
Enligt den sysselsättningsstudie
av OECD tillkomsom genomförts
med krav på
arbetstillfällen
mer det varje år ungefär tio procent nya
med
arbetstillfällen
andel
lika
medan
kvalifikationer,
stor
högre
en
arbetskraften
till
Tillskottet
försvinner.
enklare arbetsinnehåll
av persotvå till tre procent. Återendast
år
varje
utbildning
med
utgör
ny
ner
får därmed en ökad
och utbildning
kompetensutveckling
kommande
och

vända

utveckla

Samspelet

betydelse.

mellan

formell

utbildning

och lärande

i arbetet

och på fritiden,
är en god grund för sådan utveckling.
insatser skall leda till
för att kompetenshöjande
En förutsättning
i arbetslivet
utveckling
är att dessa går hand i hand med
verklig
som främjar lärarande och kräver ny
maktförskjutning
önskvärd
när framtiDet handlar om en
kompetens.
dens arbetsplats kännetecknas
mer inflytande
av plattare organisation,
lagarbete, bredare
och ansvar för dem som arbetar där, ett utvecklat
Än så länge utförs bara en del av alla arbeten på
arbetsuppgifter
osv.
med en arbetsorganisation
arbetsplatser
en kompesom möjliggör
i arbetet. Visionen
tensutveckling
om det goda arbetet är ännu inte för-

arbetsorganisatoriska

förändringar

verkligad.
Där

mycket

den

lärande

framgångsrik

organisationen

praktiseras

både för den anställde

Visar

den

sig

och för arbetsgivaren,

vara
så-

och kontinuersom i privat sektor. Den ger ett naturligt
i
och den skiljer inte deltagarna
för kompetensutveckling
traditionell
vid
sker
det
på
från
sätt
produktionen
persosom
processen
och kunskaper kring dessa frågor finns doErfarenheter
nalutbildning.
väl i offentlig

ligt

intresse

genom bl.a. det arbete som bedrivits
och Arbetsmilj öfonden.
Arbetslivsfonden

kumenterade
verket,

av Arbetsmarknads-

Bilaga
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Det
ansvarar i första hand arbetsgivarna.
i rådande system. Man kan bl.a. peka på att den
alltför ofta är begränsad och snävt funkintemutbildningen
i arbetslivet

För utbildning
finns

emellertid

nuvarande

brister

samtidigt
som den ofta gynnar dem som redan har en god
fastnar i
och utveckling
De som inte får del av utbildning
arbetslöshet.
eller riskerar
Den
kvalificerade
arbetsuppgifter

tionsinriktad

utbildning.
mindre

riskerar

utbildningsnivån

ojämlika

därigenom

att förstärkas

i det fram-

tida arbetslivet.

Alla

studier

vidare

Kunskap för

där alla naen kärna av studieförberedande
till högskolan. Under lång tid fram-

nu en treårig
innehåller
gymnasieprogram

erbjuds

ungdomar

tionella

gymnasieutbildning,

som ger allmän behörighet
grund för att möjöver utgör gymnasial vuxenutbildning
en nödvändig
och högskolor.
liggöra för flera vuxna att studera vid universitet
ämnen

människans

enskilda

Den

för

gångspunkten

skilda

mot mycket
Särskilda

möjligheter

all vuxenutbildning.
och erbjudas

behov

behöver

ansträngningar
till

möjligheter

all utbildning

Möjligheterna

vidareutbildning.

utbildningens

liksom

göras för att förbättra yrkesverkinte minst till högre utbildning.

sammas
de studerande

till

av kurser och organisaoch stimuleefterfrågan
deltidsstudier

bör

därvid

i tid och rum så att yrkesverkför
Det är också ett sätt att tydliggöra
utvecklande
det
olika
på
sätt är
att

placering

underlättas.

deltagande

vara utskall svara
villkor.

på de studerandes

sammas
viktigt
Det är i detta sammanhang
att utbudet
sådan
den
tionen av utbildning
är
att
motsvarar
rar till
beaktas

skall

och resurser
Vuxenutbildningen

i vuxenutbildningen

att läsa vidare och att olika vägar står öppna till högre utbildning.
Samtidigt
är det viktigt att undvika oönskade inlåsningseffekter
som
medan de som kan
innebär att lediga platser står tomma i näringslivet
dessa vakanser

fylla

befinner

sig i utbildning.

Därför

krävs

mångfald

utbildning
Vi har nu, och behöver också i framtiden,
av
till utbildning
slag. Det är önskvärt med en ökad tillgänglighet
avstånd och tid kan
för den vuxna befolkningen.
I syfte att överbrygga
metoder.
till
andra
komplement
viktigt
distansutbildning
vara ett
och flexibilitet.
skiftande

All

erfarenhet

utbildningsväsendet
strategi

och andra som är eftersatta i
att kortutbildade
En
till vidare utbildning.
är svårare att rekrytera
finns
lärande måste fokusera de erfarenheter
som

visar

för livslång

som krävs för att dessa grupper
och kompetensutveckling.

och de förutsättningar

utbildning

skall vilja

in i

att även med en ökad tillgänglighet
av utbildmåste individen
för den vuxna befolkningen
ta en betydande del
kan
Ingen utveckling
av ansvaret för den egna kunskapsutvecklingen.
Det bör understrykas

ning

15 19-0609Vuxenutbildning
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eller kompetensutveckling
i arbetet
äga rum vare sig genom utbildning
den
enskildes
arbetsvilja
och
insatser
utan
engagemang,
av egen tid och
för den enskilde.
uppoffringar
utan ekonomiska

Uppdraget
Mål för

har en lång tradition
i Sverige
i någon fonn.
i vuxenutbildning

Vuxenutbildningen
deltar

folkningen

målen

De allmänna
För de skilda

skolfonnema

för de frivilliga

94.

Lpf

har dessa
vuxenutbildning
av samhällsstödd
för
skolväsendet
tyngdpunkt.
För det offentliga

olika

vuxna gäller enligt
nämligen
att främst
stärka sin ställning

mål,
ett fördelningspolitiskt
skall få möjlighet
de som fått minst utbildning
att
och politiska livet.
och i det kulturella
i arbetslivet

sig till

dessutom

skollagen

utanför

den utbildning

som vänder
mål.

finns

anordnarna

mål

allmänna

och nästan halva be-

vuxenutbildningen

för den samhällstödda

i 1994 års läroplan

publicerade

För

kunskapslyft

ett nationellt

har samhället

vuxna,

vuxenutbildningen

den samhällsstödda
hittills

inte formulerat

några

utredningar
skall som ett första steg utifrån befintliga
mål
för
nationellt
för
föreslå
nuvarande
utbildning
ett
vuxna
m.m. av
för
lärande.
livslångt
del
i
för vuxna som en
kunskapslyft
ett
en strategi
målen för den
Kommittén
skall därvid bedöma dels om de allmänna
Kommittén

behöver

vuxenutbildningen

samhällsstödda

dels

revideras,

hur

dessa

för att omfatta alla former av vuxenutbildning.
målen skall ha sin utgångspunkt
i att Sverige
med
formulera
Arbetet
att
En annan viktig utgångspunkt
skall utvecklas
som kunskapssamhälle.

mål skall

kompletteras

centrala

är utbildningens
ten och förhindra
Arbetet skall
skall

ning

tillväx-

den ekonomiska

av ett tvåtredjedelssamhälle.
Resultatet
hela vuxenutbildningen.

av arbetet
och fortbild-

avspegla

utbildning
visa om och i så fall vilken kontinuerlig
samhälle
där
kraven
på kunskap
behöver
i
ett
som vuxna
skall bedöma

Kommittén

och gymnasiala
samhällets

vilka

utbildningar

och arbetslivets

det behövs

och på andra

former

Ytterligare

förteckning

bifogas

utgå

från

statistik,

som

finns

tillgängliga

och

av fortbildning
göras ur såväl den enskildes

arbetat
och

Arbetsmarknadsdepartementets
ansvarsområden.

höjs.

på grundläggande

som

perspektiv.
har

utredningar

flertal

satsningar
skall

Bedömningen

vidareutbildning.
Ett

för att stimulera

roll

uppkomsten

några

med

näraliggande

frågor

inom

Utbildningsdepartementets

utredningar

avslutas

inom

kort.

En

som bilaga. I sitt arbete skall kommittén
analyser och statistikbearbetningar
kartläggningar,

direktiven
från

utredningar,

myndigheter,

organisationer
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m.fl.

Det är av vikt att de resultat
i detta nya sammanhang.

döms

Kommittén
länder

skall

inom

inom

även beakta

om ansvarsfördelning

skall

Sokrates

som
i sammanhanget.

området

erfarenheter

Särskilt

EU-program

beaktas

samt Adapt

Frågor

arbete

vuxenutbildningsområdet.

verksamheterna
Vinci

i sitt

inom

som presenterats

be-

från

andra

erfarenheter

från

och

Leonardo

da

och finansiering

I ett andra steg skall kommittén
till vilken ansvarsfördelta ställning
finansierade
ning som skall gälla mellan den offentligt
och
utbildningen
arbetslivet
för olika typer av utbildningsinsatser.
Härvid är frågan om
ansvaret för utbildningens
förslå vilket ansvar varje
ling.
och

Mångfalden
och omistliga

bildning

finansiering
individ

flexibiliteten

inslag

i svensk
delvis

överlappar

central.

Kommittén

skall

också

bör ta för sin egen kompetensutveckbetraktas

av tradition
som positiva
Olika slag av vuxenutoch olika huvudmän
är aktiva inom

vuxenutbildning.

varandra

eller samma områden men med något olika syften och med
Vuxna som efterfrågar
eller
utbildning
av finansiering.
har svårt att överblicka
och
kompetensutveckling
utbildningsutbudet

närliggande
skilda

former

kan därför
till

få svårt att avgöra
de behöver.

den utbildning
Å andra sidan

och anordnare

får en gränsdragning
mellan olika utbildningsformer
drivas så långt att utbildningar
med likartade
mål

med väsentligt

hällets

skall

resurser
kunskapscentra

skall

Kommittén

användas

analysera

exempelvis

de ökande
definiera

roller

och

eller

med

på diolika

inslag,

om samUtvecklingen
av
gemensamt
resurs-

är ett bra exempel på detta.
nuvarande
former
utsträckning

i vilken

och organisationen
skall

effektivt.

samverkan

på

utbildningsformer

tillfredsställer

bildningen
ning.

kunna

som
mellan olika

arbetsformer,

mer lärarhandledning
och samverkan
är viktiga

bygger

för vuxenutbildning

olika

med

i grupp
stans respektive
arbetstakt.
Arbetsfördelning

Kommittén

sig för att få tillgång

inte

inte kan erbjudas

utnyttjande

vart de skall vända

vuxenutav den samhällsägda
behoven av återkommande
utbildoch föreslå

en ansvarsfördelning
användning av samhällets resurser och till att
som leder till en rationell
så många vuxna som möjligt kan ta del i den utbildning
de behöver och
önskar.
Kommittén

politikens

roll,

och

1995:33,

och

den

övriga

kommunernas

skall,

i samverkan

omfattning,
analysera

inriktning
samspelet

vuxenutbildningen
ansvar

med kommittén

för ungdomar.

om arbetsmarknadsoch avgränsning
dir.
1993:132

mellan
och

arbetsmarknadsutbildning

skolan.

Det

inbegriper

också
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Kommittén
den pröva

skall

även

utifrån

arbetsmarlmadspolitiska

övervägan-

möjligheten

öka flexibiliteten
i utbildningssysatt påtagligt
till successiv
temet genom att föreslå ett arbetssätt som ger möjlighet
individualiserad
intagning,
utbildning,
etappavgångar
mera
som möjoch arbete m.m.
liggör avbrott för arbete, en kombination
av utbildning
del i sitt arbete skall kommittén

Som en tredje
områden.

att få utbildning

Vuxnas möjligheter
Den

frihet

gymnasiala
och

som följer av målVuxenutbildningens

fördjupa

på gymnasial

nivå

och resultatstyrningen
område,

till

skillnad

påtaglig
en mycket
Alla
och utbildningsutbud.

gymnasieskolans,

utbildningsresurser

sig på följande

innebär

på den

från grundskolans

frihet

att

kommuner

dimensionera
anordnar

inte

Vuxenutbildning
på gymnasial nivå
som efterfrågas,
och alla kommuner
åtar sig inte heller att
i enlighet med systemet
betala för sådan utbildning
i en annan
med interkommunal
ersättning
kommun.
Frågan är om det lett till ökade klyftor mellan olika kommuner och vilka effekter det haft på utbud och deltagande.
i den utsträckning

Av arbesmarknadsskäl

har staten under

ett antal år satsat betydande

för vuxna till bl.a. gymnasial
resurser för att öka möjligheterna
Staten har tydligt markerat
vuxenutbildning.
att detta varit extra satsAktuell
statisplanerade vuxenutbildning.
ningar utöver kommunernas
extra

tik över elevantalet

på den reguljära

i komvux

utbildningen.

har också skett under
kan därmed

innebära

Kommittén

till

ner
dagkurser

och
de senaste åren. Detta försvårar fritidsstudier
ökade krav på studiestöd. När arbetsmarknadslä-

kommer
get förbättras
inte
vuxenutbildningen
nära statliga

har dragit

tyder på att kommunerna
En påtaglig koncentration

kommunala

längre

resurser.
skall bedöma

den

reguljära

med

extraordi-

med sina varierande

förutsätt-

neddragningar

att kunna

om vuxna
möjligheter

kompenseras

i

ikomvux.
att få utbildning
vuxenutbildfå
möjligheterna
att
om
dels ur
nivå är tillräckliga
dels ur den enskildes,
ning på gymnasial
föreslå åtarbetslivets
Om det inte är fallet skall kommittén
synvinkel.

ningar

har

Därvid

skall

tillfredsställande
kommittén

överväga

för att förbättra
förhållandena.
Kommittén
skall bl.a. överväga
skall
till
i
vissa
utbildning
rätt
garanteras
om vuxna
av gymnasieskolans
utifrån
kärnämnen.
finner
det motiverat
tidigare
Om kommittén

gärder

bedömningar,

kan den även föreslå

ten till grundläggande

vuxenutbildning.

vissa förändringar

beträffande

rät-
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Pedagogisk

utveckling

För det offentliga

skolväsendet
för vuxna innebär det nya styrsystemet
medan
att staten anger mål och riktlinjer
samt följer upp och utvärderar,
driftansvaret
ligger på skolhuvudmännen.
De nya förutsättningar
som
förändringarna
i samhället
och arbetslivet
innebär, ställer nya krav på

på dess elever,

vuxenutbildningen,
aktivt

leda och forma

och inspiration

handledningen
metoder,

lärare

sitt eget lärande,
till

Eleverna

måste alltmer

måste

bistå med

eleverna

i deras eget arbete. Arbetsför att motsvara
måste utvecklas

och organisation

pedagogik

och rektorer.

skolan

dagens krav.
skall

Kommittén

giska

utvecklingen

kommittén

att stimulera

Kommittén

att det finns hinder i föreskrifter
skall kommittén
lämna
utveckling,

skall

rekryterar

särskilt

Om

eller styrsystem
på lämp-

förslag

hur det faktum

överväga

en hög andel

den pedago-

vuxenutbildningen.

den samhällsstödda

konstaterar

för en pedagogisk
liga förändringar.

ningen

inom

för

åtgärder

överväga

att vuxenutbildoch en hög andel kvinnor

invandrare

kan tas till vara.
Samråd
skall samråda

Kommittén

partementet
om
och avgränsning

med utredningarna

dir.

1993:132

och

dir.
1994: 130 samt utredningarna
dir.1994:148,
studiestödssystemet

inom
roll,

arbetsmarknadspolitikens

1995:33

inom

Arbetsmarknadsde-

omfattning,

inriktning

och invandrarpolitiken

Utbildningsdepartementet

om det inre arbetet i skolan
vuxenutbildningen
inom

om
dir.

distansmetoder
dir.
om
och
låta
den
särskilde
utredaren
med
uppdrag
planera
att
samt
dir. 1994:12.
genomföra en statlig utvärdering
av folkbildningen
och

1995:19

1995:69

Ramar

för kommitténs

arbete

för
I den del som gäller förslag till mål för ett nationellt
kunskapslyft
och bedömning
för vuxna skall komav behovet av utbildning
redovisa sina överväganden
senast den l mars 1996.

vuxna
mittén

senast den 1 oktober
mellan den offentligt

I ett andra steg skall kommittén
fram förslag till ansvarsfördelning

utbildningen,
mellan

olika

Uppdraget
Kommittén

samtliga

arbetslivet

och individen

och till

lämplig

1996 lägga
finansierade

arbetsfördelning

anordnare

vuxenutbildning.
av samhällsstödd
i sin helhet skall vara slutfört senast den 1 mars 1997.
skall beakta regeringens
direktiv
dir.
1994:23

kommittér

och särskilda

utredare

att pröva

offentliga

till

åtagan-
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den. Kommittén

skall även följa

regeringens

utredare

Förslag
nerna.
genom
inte i

får inte leda till

Eventuella

förslag

omprioriteringar
sina

konj unkturskäl
Kommittén

förslag

till ordinarie
skall

plan över beräknande

och
och

1992:50

för staten eller kommuskall
finansieras
ökade utgifter

kostnadsölcningar

som medför
inom berörda

till

tillkommittér

dir.

direktiv

konsekvenser
om regionalpolitiska
konsekvenser
dir. 1994: 124
jämställdhetspolitiska
särskilda

finansiering
verksamhet

före den 1 oktober
kostnader

områden.

Kommittén

omfördela

medel

får dock

anvisade

av

inom området.
1995 komma

in med en budget-

för utredningen.

Utbildningsdepartementet

SOU 1999:39

Bilaga

Bilaga
Tidigare

och pågående

utredningsarbete
har i sitt betänkande

Kompetensutredningen

Kompetensutveckling-

en
om kompetensutvecklingen
SOU
1991:82
har be-

nationell

strategi SOU
1992:7 lagt förslag
Även
i arbetslivet.
Produktivitetsdelegationen

handlat

dessa frågor.

Den av Utbildningsdepartementet
tillkallade
Samverkansgnippen
U 1989:D har presenterat rapporten
Samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Utbildningsdepartementet
Ds 1990:59.
tillsatte

därefter

utvecklingen

av
Utveckling

delrapporter,
1992/93.

med uppgift
1992 en arbetsgrupp
har
kunskapscentra.
Arbetsgruppen

En slutrapport

Betänkandet

krona

SOU

stimulera

I 1991/92

delrapport
av kunkapscentra
är under utarbetande.

Kunskapens

att

redovisat

1993:23

från

två
och

Utredningen

behandlar statens roll som beställare
vuxenutbildning
om en effektivare
och
behoven
för
vuxenutbildning
baskunskaper
av
av grundläggande
dessa
vuxna samt distansutbildningen
som en metod för att tillgodose
behov. Kompletterade
finns
i
databearbetning
Mer
rapporten
m.m.
om

kunskapens

krona

Ds

1993:42.

Den analys som gjorts i betänkandet
Ursprung
till högre studier SOU
snedrekrytering
1993:85
för ett fortsatt

arbete med att finna former
till högre utbildning.
snedrelcryteringen
I Utbildningsepartementets
Kunskap

och kompetens

engelska

Statskontoret
saknar

utbildning

samhällskunskap

är av stor betydelse
för att motverka
den sociala

gymnasieskolans

nämns som de viktigaste.
har på regeringens
uppdrag kartlagt den målgrupp
i kämämnena

Statskontoret,

svenska,
PM

1995:3

engelska,
Vuxna

matematik
som saknar

övervägt

som
och
kom-

på gymnasienivå.

eftergymnasial
yrkesutbildning
om kvalificerad
sitt slutbetänkande
SOU 1995:38.
Yrkeshögskolan

På uppdrag

varvid

kärnämnen

och matematik

petens i vissa kärnämnen

Utredningen

social

diskussionsunderlag
Agenda 2000
för nästa århundrade
uppställs
Ds 1994:35
skall tillförsäkras
rätt till kunskapskomplette-

som mål bl.a. att vuxna
ring
i princip
motsvarande
svenska,

och utbildning

har lämnat

Ministerrådet
har en nordisk
s.k. tänketank
av Nordiska
vilka kvalifikationer
framtiden
kräverockså
i ett eurosom
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peiskt

perspektiv.

Guldtavloma

En

i gräsetför

Kommissionen
arbetsmarknads

-

bok, Stockholm:
Kommissionen
konkurrenskraft
2000-talet.

Vitbok,

har

slutrapport

lärande

Livslångt

de eurpeiska

och socialpolitik

presenterats
för alla.

gemenskaperna
framtidsväg
- en

i februari

1995,

Europeisk

1994

för Unionen.Vit-

Finansdepartementet.
for
och

de europeiska

sysselsättning.

Stockholm:

gemenskaperna
Utrnaningama

Finansdepartementet.

1994
och

Tillväxt,

vägarna

in

i

Bilaga
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Kommittédirektiv

Dir.

Kunskapslyftskommittén

till

Tilläggsdirektiv

1996:71

gU 1995:09
vid regeringssammanträde

Beslut

femåriga

beslutade

nyligen

1996

av uppdraget

Sammanfattning
Den

den 12 september

vuxenutbildningssatsningen

särskilda

arbete.
för Kunskapslyftskommitténs
nya förutsättningar
för
slutsatser och
sina
grund
får
i
uppdrag
Kommittén
att - som en
följa den femåriga vuxenutbildförslag om framtida vuxenutbildning-

innebär

och

ningssatsningen

den verksamhet

som kommer

av satsningen.
Kommittén
får ett samordningsansvar
Kommittén
skall
bildningssatsningen.

till

stånd

som en

följd

1997 lägga fram
särskilda

förslag

till former

för utvärdering
den

också

för fristående

av vuxenut28 februari

senast
utvärderingar

av den

vuxenutbildningssatsningen.

till regeringen
senast
göra en årlig avrapportering
reformering
successiv
den 1 april 1998 och 1999 för att möjliggöra
en
föreslå
därmed
kan kommittén
samband
I
vuxenutbildningen.
av
regler
förändringar
m.m.
av
Uppdraget i sin helhet skall vara slutfört senast den 1 mars 2000 för
skall

Kommittén

att kunna ligga till grund för överväganden,
som
om de förändringar
behövs för att den femåriga satsningen skall kunna leda till en reforrnerad vuxenutbildning.

Bakgrund
Regeringen
till

redovisade

riktlinjer

i den ekonomiska

den ekonomiska

vårpropositionen

politiken,

utgiftstak,

med förslag
ändrade

sin avsikt

anslag

att föreslå

1995/961150
1995/96, m.m. prop.
I propositionen
vuxenutbildningssatsning.
varaktig
större
en
till år 2000, ändrade anslag
åtgärder för att halvera arbetslösheten

för budgetåret

riksdagen
Vissa

för
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för budgetåret

1995/96,

finansiering
1995/96:222
m.m. prop.
presensin syn på utformningen
närmare
av en särskild
vuxenutbildningssatsning
Den skall genomföras under fem år med start

terade

regeringen

den 1 juli
Av
bidra

1997 och omfatta

propositionen

100 000 helårsplatser

per år.
skall
att satsningen
för att möta vuxnas utbildningsbehov
i

framgår

6.3.1

avsnitt

att utveckla nya former
och därmed efter femårsperioden

till

framtiden

bl.a.

kunna

avlösas

av ett nytt

vuxenutbildningssystem.
har bifallit

Riksdagen

regeringens

1995/96:FiUl5,

bet.

satsning

rskr.

1996 inrättat

vuxenutbildningssatsningen

särskilda

ett inledningsskede
ning av medlen till

leda den, lämna
kommunerna

av satsningen.
lyftskommittén.

för

I budgetpropositionen
den särskilda

till

förslag

och följa

samverka

år 1997 beräknar

vuxenutbildningssatsningen.

regeringen

den verksamhet

skall

Delegationen

sultatet

om en vuxenutbildnings-

för den
en delegation
med uppgift
och i
att förbereda

har den 22 augusti

Regeringen

förslag

307.

om fördelsom blir re-

med Kunskapsmedel

regeringen

för

Regeringen

avser senare att
under förutkriterier
för
medlen
fördelning
om
av
att riksdagen anslår medel för satsningen.

meddela

föreskrifter

sättning

inriktning

Vuxenutbildningssatsningens
har

Vuxenutbildningen
samhället.

är viktigt

Det

en central roll för individen,
att vuxenutbildningssatsningen

i hela landet.

stånd likvärdigt

Den skall bidra

till

arbetslivet

och
till

kommer

förnyelse

och omställ-

Satsningen
samt till utveckling
av vuxenutbildningen.
roll för kvinnor
och män i yrken och
kan få en särskilt betydelsefull
och
branscher
drabbas
strukturförändringar,
konjunkturt.ex.
av
som

ning i arbetslivet

inom

Målgruppen
saknar
vända

Den kan också bidra

vård och tillverkningsindustri.

kontor,

treårig
sig till

Övriga vuxna

är i första hand vuxna arbetslösa som helt eller
skall satsningen
gymnasiekompetens.
Därutöver
anställda

som helt eller delvis
skall få delta i mån av plats.

Kommunerna

folkhögskolorna

skall
för

flexibilitet

och anpassning
behöver

ter.

sin

saknar

delvis
också

denna kompetens.

för en stor del av satsningen,
För att uppnå nödvändig
behov och för att klara den stora

helårsplatser.

till

kommunerna

lokala

utnyttja

utbildningsorganisation.
egen
behov krävs en nära samverkan
förmedlingen,
parterna på arbetsmarknaden

arbetslivets

att

ha huvudansvaret
10 000

uppgiften
utanför

till

på arbetsmarknaden.

snedfördelningen

bryta den könsmässiga

utbildningsanordnare

även

För
mellan

anpassning
kommunen,

och flera

andra

till
arbets-

intressen-
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Den

syftar

vuxenutbildningssatsningen

femåriga

innehåll,

organisation,

Vuxenutbildningens

till

förnyelse

arbetsformer

skall
former att möta vuxnas utbildningsbehov
Därmed
och i konkret tillämpning.
utvecklingsarbete

Nya

av
aktörer.

och

i praktiskt

prövas

kan en grund lägformas in på 2000-talet.

som skall
för Kunskapslyftskommitténs

gas för det vuxenutbildningssystem
Detta innebär nya förutsättningar

arbete.

Uppdraget
Kommittén

skall

satsningen

och

följa utformningen
verksamhet

den

kunna

för kommitténs

slutsatser

bildningen

avlöser

som
skall

Kommittén

därvid

med Delegationen

Svenska

för den särskilda
skolverk,

Distansutbild-

kommunförbundet,

för vuxna.
till
1998 och 1999 avrapportera
successivt skall kunna reformeras,

U

1995:07

skall

årligen

för att vuxenutbildningen
mittén har då möjlighet

Därigenom

Statens

Folkbildningsrådet,

Arbetsmarknadsstyrelsen,
Kommittén

stånd.

sig erfarenheter

samverka

vuxenutbildningssatsningen,

ningskommittén

vuxenutbildnings-

som kan ligga till grund
och förslag om en refonnering
av vuxenutvuxenutbildningssatsningen.
den särskilda

skaffa

skall kommittén

av den särskilda
till
som kommer

och Statens skolor

att lämna

till

delförslag

regeringen
och komoch juste-

förändringar

ringar.
Kommittén

skall

eftersom
för utvärdering,
ha ett samordningansvar
vuxenutbildningssatsningen
är delat mellan

för den särskilda

ansvaret
flera aktörer.

kommer
att initieras
av flera av dem, t.ex.
när det gäller den del folkhögskoloma
ansvarar för,
när det gäller de delar av satsningen som kommunerna

Utvärdering

Folkbildningsrådet
Statens skolverk

för vuxna ansvarar för och Arbetsmarknadsstyrelsen
insatser i anslutning
arbetsmarknadsmyndighetemas

och Statens skolor
när det gäller
De

utvärderas

Det är viktigt

kommunerna

deltagande

satsningen.
verksamhet

ansvarar

som de ansvarar för.
olika intressentemas
de
att
ger en allsidig belysning

att de tillsammans
av samplanering

Behovet

gäller

exempelvis

själva

för

utvärderingar
och dubbelarbete

tidsplanering,

till

att den

planeras

så

undviks.
datainsam-

och innehållsmässigt,
geografiskt
och val av vilka områden,
som
kan utnyttja
Kunskapslyftskommittén
viktigt
skall utvärderas.
Det är
att

ling

resultaten

i sitt arbete.

i
skilda aktörer kommer
att vara engagerade
ske.
fristående
utvärderingar
bör
flera
satsningen,
av
skall göras med avseende på den samhällsekonomiska
Utvärderingarna
och på kvaliteten
i utbildningen
nyttan av vuxenutbildningssatsningen
så många

Eftersom

genomförandet

och

i de olika

satsningens

utfall

utbildningsformema.
för kvinnor

Härvid

är det viktigt
att beakta
skall senast den 28

och män. Kommittén
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februari

1997 till

dels utförare

lämna

regeringen

av de utvärderingar

förslag

som enligt

dels utfonnning,

angående
kommittén

bör genomfö-

ras.
Ramar för

kommitténs

att redan under hösten 1996 lägga fram förslag
finansierade
utbildningen,
mellan den offentligt

åliggande

Kommitténs
till

arbete

ansvarsfördelning

arbetslivet

enligt

och till

och individen

anordnare

av
direktiven,

skjuts

Vuxenutbildningssatsningen
Kommittén

skall

1998 och den

1 april

fram förslag

till

arbetsfördelning

1999.

tills

s.k.

mellan

olika

andra

erfarenheterna

I samband

därmed

av regler m.m.
kan ge anledning till.

i sin helhet

det

steget
särskilda

av den
gett underlag för nya ställningstaganden.
senast den l april
en årlig avrapportering

fram

de förändringar

gelser och slutsatser

Uppdraget

göra

lämplig

vuxenutbildning,

samhällsstödd

skall vara slutfört

kan kommittén

lägga

som kommitténs

iaktta-

senast den 1 mars 2000.
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Kommittédirektiv

Dir.
till

Tilläggsdirektiv

1997:104

Kunskapslyftskommittén

gQ 1995:09
vid regeringssammanträde

Beslut

som föreligger
skall kartläggas

for stu-

situationen

De
av vuxenutbildning.
vuxenutbildatt ta del av

alla former

inom

med funktionshinder

utreda

skall

1995:09

U

Kunskapslyftskommittén
derande

1997

av uppdraget

Sammanfattning

hinder

den 18 september

för funktionshindrade

skall analysera omKommittén
och analyseras.
för
för
anvisas
samlade
att möjliggöra
de
fattningen
resurser som
av
analyskall
Kommittén
Vuxenutbildning.
funktionshindrade
att delta i
möjlighet
att studera
vilka
åtgärder
som kan ge funktionshindrade
sera
Om analymed övriga vuxenstuderandes.
på villkor
som är likvärdiga
förslag
på såkommittén
lämna
bör
åtgärder
behov
av
sen påvisar ett
ansvarsfördeloch
analysera
skall också kartlägga
dana. Kommittén
landsting och den enskilde vad gäller utningen mellan stat, kommun,

ning

till

anslutning

april

vuxenstuderande

funktionshindrade

för

bildning

Uppdraget

utbildningen.

skall

och

redovisas

omvårdnad
senast

i

den

1

1999.

Bakgrund
I dagens samhälle
Såväl

gonsin.
tionsflöden

är kraven

på kunskaper

produktionsmetoder

och

kunskapskrav

som
förändras

och kompetens

större än nå-

arbetsorganisation,
snabbt.

Personer

informamed

låg

arbetsmarknaatt få sämre förutsättningar
kan
utbildning
relevant
och
få
studera
Att
den och i samhällslivet.
en
Många
människas
hela livssituation.
förändra
en funktionshindrad
skulle i dagens samhälle med dess utbud av tjänster
funktionshindrade

utbildningsnivå

inom

bl.a. teknik,

riskerar

IT och information

de fick en passande utbildning.

kunna

finna passande arbeten

om
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har genom olika åtgärder, t.ex. Kunskapslyftet,
Regeringen
poängtehöjs för alla och att det livslånga läranrat vikten av att kunskapsnivån
det blir en realitet.
framhöll
Regeringen
i skrivelsen Utvecklingsplan
för förskola, skola
och vuxenutbildning

utbildningens
vidtagas
tionshinder

kvalitet

-

kvalitet

och likvärdighet

är ett prioriterat

skr. 1996/97:112,
att
och att åtgärder måste
Vuxenstuderande
med funk-

område

för att höja och säkra kvaliten.
har rätt till en utbildning
som är likvärdig

med den för öv-

riga studerande.
denna

Mot

bakgrund

är det oroväckande

med
att vuxenstuderande
rad
hinder
försvårar
eller
i
praktien
som
Problemen
kan t.ex. gälla skollokaler
som inte
eller brist på tolkar för döva. Läromedelskost-

funktionshinder

i dag möter

ken omöjliggör

studier.

är handikappanpassade
nadema

för en synskadad elev, som inte har utbildningsbidrag,
kan bli
så höga för kommunen
innebär ett hinder för eleven
att det i praktiken

saknas.
att bedriva studier. För andra grupper kan anpassade läromedel
Det finns också skillnader
i möjligheterna
assistans vid folkhögatt
skolestudier
har.

beroende

Invandrare

righeter

på vilket

och behöver

särskilda

svå-

i sina studier.
extra stöd och uppmuntran
beslöt 1994 att genomföra
en kartläggning

och

med

den studerande

har ofta

därför

Folkbildningsrådet
studieförbundens

slags funktionshinder

funktionsfunktionshinder

med

folkhögskolomas

insatser

av
för

och tillgänglighet

i sex kommuner.
lämnades
Uppdraget
vid Göteborgs universitet,
som har lämför
Rapport
nat två rapporter
nr 1995:09 och 1995:10 Institutionen
pedagogik
universitet.
Göteborgs
En ny studie planeras under hösten

deltagare

till

funktionshinder

för pedagogik

Institutionen

1997.
har lämnat

Kunskapslyftskommittén
för

och

kunskapslyft

remissbehandlats.
svåra

situation

läromedel

livslångt

Flera

lärande

remissinstanser

vuxenutbildningen

inom

ett delbetänkande
SOU

vilket

har

på funktionshindrades

pekar
när

1996:27

En strategi

det

gäller

studielokaler,

och studietakt

som inte är anpassade till dem.
Riksdagen
har ansett att frågan om finansieringen
av vuxna funktionshindrades
studier vid folkhögskola
bör ses över av Kunskapslyftskommittén.
Studerande
vid folkhögskolor
har svårt att få ekonomisk
för åtgärder som är nödvändiga till följd av deras funktionshinder,
för
bostadsanpassning
och omvårdnadskostnader.
Vid översynen
t.ex.
bör, enligt riksdagen,
göras av de olika stöd och bidrag
en kartläggning

hjälp

som
bet.

kan

ges till
1996/97:KrU9,

Regeringen
skolan
behöver

SIH
inom

studerande
rskr.

har nyligen

med

funktionshinder

vid

folkhögskolor

1996/972229.

för handikappfrågor
i
gett Statens institut
i uppgift
vilken
lärare
kompetens
att bl.a. analysera
olika teckenspråksutbildningar
och kartlägga behoven av
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SOU 1999:39

tolkar

1 mars 1998.
Regeringen

i november

tillsatte

funktionshindrade

senast den

skall redovisas

Uppdraget

inom teckenspråksområdet.

U 1995:14
1995 en utredning
om
har i uppUtredningen
FUNKIS.
för utbildning
och omvårdnad
i anslutning

elever

i skolan

drag att utreda hur ansvaret
till utbildning
av funktionshindrade
och landsting
kommun
samt vem

skall fördelas mellan stat,
verksamheten
skall
finansiera
som
skall lämna sitt slutbetänkande
Utredningen
dir.
1995:134.
senast den
förlängt
tiden för
har
beslut
denna
dag
i
Regeringen
november
1997.
15
utredningens

Regeringen

elever

arbete till den 15 mars 1998.
har i beslut den 19 november

för synskadade
om läromedelskostnadema
beaktas
i det vidare
skapslyftskommittén
att

1996 överlämnat

frågan
till

vuxenstuderande

Kun-

utredningsarbetet.

Tilläggsuppdraget
skall

Kunskapslyftskommittén
finns

för

och analysera

vuxenstuderande

funktionshindrade
Kommittén

vuxenutbildning.

kartlägga
skall

även

inom

kartlägga

de hinder
alla

som

former

och analysera

av
om-

och landsting anav de samlade resurser som stat, kommun
funktionshinder
studerande
med
för
möjliggöra
för
att delta i
visar
att
vilka
åtgärder
skall analysera
Kommittén
vuxenutbildning.
som kan ge
möjligheter
studerande med funktionshinder
att studera på villkor
som

fattningen

är likvärdiga
belysa vilka

gäller

med

övriga

vuxenstuderandes.
studerande

svårigheter

Kommittén

med funktionshinder

skall
möter

därvid
när det

omvårdför bostadsanpassning,
av extrakostnader
Om analysen påvisar ett
på folkhögskola.
utbildning

finansieringen

nad m.m. under
behov av åtgärder
på kommitténs

stat, kommun,
för funktionshindrade

kartlägga

landsting

mellan

på sådana. Inriktningen

och

använden effektivare
för funktionshindrade.

skall
för

analysera

och den enskilde

vuxenstuderande

Kommittén

ur ett könsperspektiv
vuxenutbildningen.

förslag

skall vara att åstadkomma
som redan i dag anvisas

av de resurser
Kommittén
skall också

ning

utbildningen.

lämna

bör kommittén

arbete

ansvarsfördelningen
vad gäller

och omvårdnad

utbildning

i anslutning

till

även analysera om det finns skillnader
funktionshinder
inom
med
studerande

från utredningen
ta del av slutsatserna
om funkvid
genomförandet
tionshindrade
elever i skolan FUNKIS
samt
av sitt
och organisationer.
uppdrag samråda med berörda myndigheter
Kommittén

Förslagen
nerna.

skall

får inte leda till kostnadsökningar

för staten eller kommu-
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Uppdraget
mittén

skall redovisas

i samband

skall lämna till regeringen

med den delrapport

senast den 1 april

som kom-

1999.
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Utbildning

Bilaga

och

2 465

arbetsmarknads-

variabler

Tabell

B 2.1 Standardiserade

1990

och

sektor

p

1995 for

sysselsatta

och offentlig

sektor

med

efter

inkomstpremier

relativa

olika

inom

utbildningar

skatt

privat

0

Sektor

Utbildning

l 990

l 995

0

Grundskola

100

100

p

Grundskola

106

112

0

Studieinriktat gymnasium

109

112

p

Studieinriktat gymnasium

125

134

0

Yrkesinriktat gymnasium

109

109

p

Yrkesinriktat gymnasium

115

122

o

Kort eftergymnasial utbildning med teknisk/
naturvetenskaplig inriktning

121

134

p

Kort eftergymnasial utbildning med teknisk/
naturvetenskaplig inriktning

133

150

126

130

133

144

140

149

p

Övrig kort eftergymnasial utbildning
Övrig kort eftergymnasial utbildning

0

Längre eftergymnasial teknisk/naturvetenskaplig
utbildning

p

Längre eftergymnasial teknisk/naturvetenskaplig
163

185

o

utbildning
Övrig längre eftergymnasial utbildning

144

150

p

Övrig längre eftergymnasial utbildning

150

169

o

Teknisk/naturvetenskaplig forskarutbildning

163

167

p

Teknisk/naturvetenskaplig forskarutbildning

174

195

o

Övrig forskarutbildning

174

201

202
Övrig forskarutbildning
172
p
offentlig
anställda
inom
individer
gmndskoleutbildade
är
Anm. Jämforelsegruppen är
som
Resultaten är standardiseradeför kön och arbetslivserfarenhet. Studiestöd
sektor l00.
ingår inte och inkomsten avser årsinkomst.
Källa: NUTEK, 1999, Svenskt näringsliv på rätt väg Bilaga 3 till Långtidsutredningen
1999.
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B 2.2 Förväntat

och i arbetslöshet
25-64

efter

antal

år i sysselsättning,

utbildningsbakgrund

utanför

arbetskraften

och kön, befolkningen

år, 1995 och 1996
Grundskola

Gymnasieskola

Högskola

1995
1996
1995
1996
1995
1996
Sysselsättning
kvinnor
Sverige
28
25
33
31
35
34
genomsnitt OECD
18
18
23
23
29
29
20
27
WEI
17
män
Sverige
32
30
34
32
35
34
genomsnitt OECD
29
28
32
32
34
34
34
34
35
WEI
Utanför
arbetskraften
kvinnor
3
4
Sverige
8
ll
5
7
10
10
genomsnitt OECD
19
20
15
15
22
19
11
WEI
män
3
4
Sverige
4
7
3
5
4
4
genomsnitt OECD
8
9
4
6
4
3
4
WEI
Arbetslöshet
kvinnor
2
4
3
3
1
Sverige
4
2
2
2
l
1
genomsnitt OECD
2
1
1
1
WEI
män
2
4
3
4
2
Sverige
4
1
3
3
2
2
l
genomsnitt OECD
2
1
1
WEI
Anm. WEI står for de länder som deltar i programmet World Education Indicators. Till dem hör Argentina, Brasilien, Chile, Filippinerna, Indien, Indonesien,
Israel, Jordanien, Kina, Malaysia, Paraguay, Ryssland, Thailand och Uruguay.
redovisat uppgifEndast 6-7 av dessa länder har beroende på utbildningsvariabel
ter som underlag for denna tabell.
Källor: OECD, 1997, Education at a Glance
OECD Indicators 1997. Paris.
Education
Glance
Indicators
OECD, 1998,
OECD
1998. Paris.
at a
-
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Tabell B 2.3 Beräknad privatekonomisk,
misk avkastning för högskoleutbildning

Australien
Belgien
Danmark
Frankrike
Sverige
Kanada
USA

Män
Privatekonomisk
14
14
8
20

Källa: OECD,

..
14
11

Statsñnansiell
10
9
8
11
6
7
9

statsñnansiell och samhällsekonoför män och kvinnor, 1995

Samhällsekonomisk
11
9
8
13
9
9
10

Kvinnor
Privatekonomisk
21
8
7
28
..
21
12

Statsñnansiell
10
13
8
9
4
7
9

1998, Education at a Glance - OECD Indicators

Samhällsekonomisk
13
9
8
13
7
11
11

1998. Paris.
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B 2.4 Lärarlöner

Land

Australien
NSW
Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Korea
Nederländerna
Nya Zeeland
Norge
Portugal
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ungern
USA
Österrike
Genomsnitt
OECD
WEI
Argentina
Brasilien
Chile
Filippinerna
Indonesien
Jordanien
Malaysia
Ryssland
Thailand
Uruguay

i gymnasieskolan,

1996

Gymnasieskola, allmän inriktning

Gymnasieskola, yrkesinriktad

Begynnelselön/
BNP per capita

Begynnelselön/
BNP per capita

Lön efter 15 års
erfarenhet/BPN
per capita

0,9
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,3
1,0
1,8
1,2
0,8
0,8
1,2
1,8
1,9
1
1,0
0,7
0,1
1,6
0,6
0,9
1,1

1,7
1,7
1,7
1,5
1,4
1,3
2,0
1,2
3,1
2,1
1,4
0,9
1,9
2,4
2,2
1,6
1,2
0,9
0,2
1,9
0,9
1,2
1,3

1,1

1,6

0,9
0,9
0,9
2,1
1,2
2,0
1,6
0,2
0,1
0,1

1,3
1,3
1,1
2,1
1,6
3,2
2,6
0,3
0,2
0,1

Lön efter 15 års
erfarenhet/BPN
per capita

,
,
1,1
0,8
1,1
1,1
1,3
1
1,8
1,2

1,8
1,5
1,3
1,1
1,4
1,3
2,0
1,2
3,2
1,8

..
0,7
1,2

..
0,9
1,9

..
1,8

..
2,2

..
0,9
0,6
0,1
1,6
0,6
0,9
1,0

..
1,2
0,8
0,2
1,9
0,9
1,2
1,3

1,1

1,5

..
0,9

..
1,1

..
1,2
2,0
1,6
0,2
0,1
0,1

..
1,6
3,2
2,6
0,3
0,2
0,1

NSW New South Wales
Anm. WEI står för de länder som deltar i programmet World Education lndicators. Till
em hör Argentina, Brasilien, Chile, Filippinerna, Indien, Indonesien, Israel, Jordanien,
Kina, Malaysia, Paraguay, Ryssland, Thailand och Uruguay. Endast de angivna 10
WEI-Iänderna har redovisat uppgifter som underlag for denna tabell.
Källa: OECD, 1998, Education at a Glance OECD Indicators 1998. Paris.
-
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TabellB

2.5

Procentuell

högskoleutbildning,

andel

sektorsvis,

Sektor

OECD8

anställda

OECD8

med

och Sverige,

Sverige

minst

tre

års

1992-1994

OECD8 - Sverige
2,5

Jordbruk, skogsbruk, jakt

5,3

2,8

Gruvor

16,7

3,3

Tillverkning

14,0

5,8

8,2

El, gas, vänne, vatten
Bygg

19,2

8,6

10,6

8,2

2,2

6,0

Handel, restaurang, hotell
Samfárdsel, kommunikation

11,2

3,9

7,3

12,1

4,6

7,5

Finans, uppdrag

28,0

19,6

8,4

Vård, omsorg, utbildning

31,4

20,5

10,9

Totalt

19,2

12,8

6,4

13,4

Anm. OECD8 står för följande länder: Australien, Danmark, Finland, Japan, Kanada,
Storbritannien, Tyskland och USA.
Källa: NUTEK, 1999, Svenskt näringsliv på rätt väg Bilaga 3 till Långtidustredningen
1999.
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Uppgifter

Bilaga

sökningar

Statistiken

från

under-

SCB:s

levnadsförhållanden

av

i Skolverkets

rapport

från
12.4 härrör
i tabell
som redovisas
ULF-undersökningen.
levnadsförhållanden

och den statistik

1999a

Skolverket,

undersökningar

SCB:s

I SCB:s

av

undersökningar

De
besöksintervjuer.
personliga
praktiseras
av levnadsförhållanden
vilken
frågan
har
fått
på
ULF-undersökningen
i
intervjuade
om
svara
i under det
de deltagit
de utbildningar
huvudman
som arrangerade

vuxenutbildning
kommunal
kategorin
senaste året. I den redovisade
arrangerad av Statens skola för vuxna, påbyggingår även utbildning
för vuxna med utländsk bakgrund
särskild utbildning
nadsutbildning,
och
och särvux. I de bearbetningar
sñ
som gjorts för Skolverkets
mellan
till personer
begränsats
har urvalet
Kunskapslyftskommittén
av 17 852 personer.
fått svara på frågor
har personer
och har på så sätt kunnat föras till följande olika

år. Totalt

20-64

består urvalet

I ULF-undersökningen
hälsotillstånd

om

sitt

grupper

av funktionshinder.
av långvarig sjukdom:
Har svarat Ja på frågan om man har svåra besvär
och då, hela tiden eller ofta.

A. Svåra besvär

av sjukdom;

på grund av långvarig
Har svarat att man i hög grad har nedsatt arbetsförmåga
sjukdom.
långvarig
arbetsförmåga

B. I hög grad nedsatt

C. Nedsatt
Har

svarat

sträcka

minst

då

sjukdom:
på grund

av

rörlighet:
Nej

på frågan

om
hade
bråttom.
om man

man

skulle

kunna

springa

en kortare

C1. Rörelsehinder:
Har svarat
en kortare
obehindrat

samt att man inte heller kan ta
att man har nedsatt rörlighet
stiga på en buss
rask takt och/eller
promenad i någorlunda

underkategori

till nedsatt

rörlighet.

C2. Svårt rörelsehinder:
Har svarat
medel

samt behöver hjälp eller hjälpatt man har nedsatt rörlighet
sig underkategori
etc. för att förflytta
bockar, rollator

käppar,

till nedsatt

rörlighet

och underkategori

rörelsehinder.
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D. Svårigheter

att bära eller gripa:
Har svårigheter att bära 5 kg, t.ex. en tung bärkasse, en kortare
och/eller har svårigheter att gripa, t.ex. vrida på eller av lcranar.

sträcka

E. Nedsatt

syn:
Har svarat Nej på frågan om man utan svårighet
dagstidning med eller utan glasögon.

F. Nedsatt

kan läsa vanlig

text i

hörsel:

Har svarat Nej på frågan om man utan svårighet kan höra vad som sägs
i samtal mellan flera personer med eller utan hörapparat.
G. Allergiker:
Har svåra besvär
G1 Hösnuva:
.
Underkategori
H. Svåra
Har svarat

till

av eksem, hösnuva

eller allergisk

svåra besvär av eksem hösnuva

astma.

eller allergisk

astma.

besvär

av ängslan
oro eller ångest:
,
Ja på frågan om man har svåra besvär

ångest.

KUNGL
1999

435

BIBL.

l

2

.STOCF-HOLN

av ängslan,

oro eller

Statens

offentliga

Kronologisk
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